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1. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 20. rocznicê wyborów do odrodzonego
samorz¹du terytorialnego.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie po-
datkowym oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym
Banku Polskim.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
odszkodowawczych przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozosta-
j¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹ oraz niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach ma³ego
ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku.

11. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze.

12. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Agencja Nieruchomoœci Rolnych – wiceprezes S³awomir Pietrzak

Biuro Rzecznika Praw Dziecka – rzecznik Marek Michalak

G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego – zastêpca g³ównego inspektora Pawe³ Ziemski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – prezes Witold Ko³odziejski

Zwi¹zek Województw RP – prezes zarz¹du Jacek Protas

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Jacek Dominik
– podsekretarz stanu Dominik Radziwi³³

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Marcin Idzik

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Henryk Litwin

Porz¹dek obrad

56. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27 i 28 maja 2010 r.



Jerzy Regulski – przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego
Senatu I kadencji

Jerzy Stêpieñ – przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej Senatu I i II kadencji

Antoni Borowski – cz³onek
Komisji Samorz¹du Terytorialnego Senatu I kadencji

Edward Lipiec – cz³onek
Komisji Samorz¹du Terytorialnego Senatu I kadencji

Krzysztof Paw³owski – cz³onek
Komisji Samorz¹du Terytorialnego Senatu I kadencji

Zbigniew Rokicki – cz³onek
Komisji Samorz¹du Terytorialnego Senatu I kadencji

Adam Woœ – przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej Senatu III kadencji

Mieczys³aw Janowski – przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej Senatu IV kadencji

Jerzy Szmit – przewodnicz¹cy Komisji Samorz¹du Terytorialneg
Administracji Pañstwowej Senatu VI kadencji





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram piêædziesi¹te szóste posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-
ra Andrzeja Szewiñskiego oraz senatora Tadeu-
sza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ bêdzie se-
nator Andrzej Szewiñski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie, pragnê poinfor-
mowaæ, ¿e zwo³a³em obecne posiedzenie, korzy-
staj¹c z uprawnienia, jakie daje mi art. 32 ust. 3
Regulaminu Senatu. Skrócenie siedmiodniowe-
go terminu na zwo³anie posiedzenia zwi¹zane by-
³o z niezrealizowaniem wczoraj porz¹dku obrad
piêædziesi¹tego pi¹tego posiedzenia. Przypomi-
nam, ¿e obejmowa³ on piêæ ustaw, które Senat
powinien rozpatrzyæ w konstytucyjnym terminie
do dnia 6 czerwca 2010 r. W zwi¹zku z tym, po za-
siêgniêciu opinii Konwentu Seniorów, podj¹³em
decyzjê o zwo³aniu piêædziesi¹tego szóstego po-
siedzenia Senatu w dniach 27 i 28 maja bie¿¹ce-
go roku.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego szóstego posiedze-
nia obejmuje:

1. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 20. ro-
cznicê wyborów do odrodzonego samorz¹du tery-
torialnego.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

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

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach odszkodowaw-
czych przys³uguj¹cych w razie wypadków i cho-
rób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹
oraz niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach
ma³ego ruchu granicznego, podpisanej w Warsza-
wie dnia 12 lutego 2010 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹ o pod-
stawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2009 roku.

11. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.

12. Wybór przewodnicz¹cego Komisji Obrony
Narodowej.

Proponujê rozpatrzenie punktów drugiego,
siódmego, ósmego, dziewi¹tego, dziesi¹tego oraz
dwunastego, pomimo ¿e druki do nich zosta³y do-
starczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeœli nie us-
³yszê sprzeciwu…

(Senator Piotr Andrzejewski: Sprzeciw.)
…uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawio-

n¹ propozycjê.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku!
Nie ma ¿adnego powodu, ¿eby nie przestrzegaæ

podstawowych zasad regulaminu w stosunku do
stanowiska Senatu w sprawie sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wpisanie tego
punktu do porz¹dku jest sprzeczne z regulami-
nem i nast¹pi³o z naruszeniem jego art. 34 pktu 2.
Trzydniowy termin jest przewidziany po to – zre-
szt¹ wszyscy o tym wiemy – ¿ebyœmy mieli pe³n¹



wiedzê i o stanowisku komisji, i o sprawozdaniu.
Jest to te¿ jakaœ gwarancja, nie tylko jeœli chodzi
o pos³uszeñstwo dyspozycji politycznej klubów,
ale i jeœli chodzi o rozeznanie ka¿dego z senato-
rów. Ja nie widzê merytorycznej podstawy do te-
go, ¿eby to rozpoznawaæ z naruszeniem tego prze-
pisu. Dlatego myœlê, ¿e równie dobrze mo¿emy to
rozpoznaæ na nastêpnym posiedzeniu.

A je¿eli chodzi o motywacjê, ujawnion¹ na po-
siedzeniu komisji, i¿ chodzi o odwo³anie Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji w bardzo szybkim
terminie – po formalnym odrzuceniu jej sprawo-
zdania przez Sejm i Senat oraz po skorzystaniu
z tego, ¿e funkcjê prezydenta pe³ni aktualnie
przedstawiciel rz¹dz¹cego obozu politycznego –
to myœlê, ¿e nie mo¿e to byæ motywacja, któr¹
kieruje siê Senat. Mówiê szczerze, bo musimy
byæ szczerzy wobec siebie. To nie jest ta motywa-
cja. Naprawdê nie trzeba siê tak spieszyæ z naru-
szaniem podstawowych zasad regulaminowych.
Nie bêdê tego terminu rozwija³. Myœlê, ¿e to wy-
starczy za uzasadnienie stanowiska klubu PiS.
A polemikê pozostawmy sobie na czas, kiedy bê-
dziemy ju¿ merytorycznie rozpoznawaæ to spra-
wozdanie.

W zwi¹zku z tym jest sprzeciw wobec…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Trzeba wam

daæ jeszcze porz¹dziæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest sprzeciw.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Pan senator Witczak.
Jeden g³os za i jeden przeciw. A potem przej-

dziemy do g³osowania.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marsza³ku, ja pragnê zg³osiæ wniosek
przeciwny wobec tego, o którym mówi³ pan sena-
tor Andrzejewski. Chcê dodaæ, ¿e wczoraj kwestie
regulaminowe zosta³y wyjaœnione i nie ma ¿adne-
go problemu natury regulaminowej.

A pana senatora prosi³bym, ¿eby nie wyg³asza³
takich tyrad, w których pomawia cz³onków Plat-
formy Obywatelskiej o to…

(Senator Czes³aw Ryszka: Bez tej hipokryzji,
bardzo proszê.)

(Senator Piotr Kaleta: Jeszcze ja w sprawie po-
rz¹dku obrad.)

…¿e zdradzili jakiekolwiek motywacje, bo ta-
kiego zajœcia nie by³o. Tak ¿e proszê nie nadinter-
pretowywaæ pracy naszych parlamentarzystów
z komisji kultury. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
By³ jeden g³os za i jeden przeciw.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie tego

punktu.
(Senator Edmund Wittbrodt: Jaki jest wniosek?)
(Senator Piotr Kaleta: O uzupe³nienie.)
Ale to nie w tej chwili.
(Senator Edmund Wittbrodt: Jaki jest wnio-

sek?)
G³osowanie nad wnioskiem pana senatora An-

drzejewskiego o skreœlenie punktu dotycz¹cego
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za tym wnioskiem? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 27 g³osowa³o za,

56 – przeciw. (G³osowanie nr 1)
Wniosek zosta³ odrzucony.
(Senator Stanis³aw Kogut: Zaw³aszczenie pañ-

stwa!)
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
(Senator Ryszard Bender: Tak, Panie Mar-

sza³ku.)
Proszê bardzo.
Ale wczeœniej pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na podstawie art. 48 pkt 2 ppkt 8 Regulaminu

Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
Senatu o informacjê rz¹du w sprawie sytuacji po-
wodziowej na terenie naszego kraju. Z bardzo wie-
lu przekazów medialnych dowiadujemy siê, ¿e
jest powa¿ny problem z wyp³at¹ zasi³ków, ¿e mno-
¿y siê biurokracja. Taka sytuacja jest niedopusz-
czalna. W zwi¹zku z tym, na podstawie artyku³u,
który wymieni³em, wnoszê o uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad.

I mam jeszcze jedn¹ proœbê do pana marsza³ka,
jako taki swoisty vox senatorum, o to, ¿eby…

(Senator Czes³aw Ryszka: Bez Platformy sena-
tores.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê…)
Proszê pana marsza³ka o swoiste przymno¿e-

nie mi wiary w autorytet marsza³ka. Wczoraj pan
marsza³ek obrazi³ pana senatora Piotra Andrze-
jewskiego mówi¹c, ¿e w sposób nieregulaminowy
wykona³ pana polecenie.

(SenatorMarekRocki:Wsposóbregulaminowy…)
Bardzo proszê, ¿eby pan marsza³ek przymno¿y³

mi wiary, ¿e równie¿ w tej Izbie s¹ autorytety, ¿e
jest autorytet marsza³ka. I zwracam siê z apelem,
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¿eby pan marsza³ek publicznie pana senatora
przeprosi³. A mam do tego w pewien sposób szcze-
gólne upowa¿nienie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: To nie jest po-
rz¹dek obrad.)

(Marsza³ekBogdanBorusewicz: Proszêospokój.)
…bo ja na wniosek pana marsza³ka by³em uka-

rany na trzydziestym dziewi¹tym posiedzeniu ko-
misji regulaminowej w dniu 17 lutego 2009 r. za
to, ¿e urazi³em, w opinii pana marsza³ka, pani¹
minister Hall. I mia³em na tyle honoru, powagi, ¿e
na tym samym posiedzeniu pani¹ minister prze-
prosi³em.

Panie Marsza³ku, apelujê… (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze!
Wykroczy³ pan poza wniosek formalny. Zrobi³

to pan nie po raz pierwszy, ale mam nadziejê, ¿e
po raz ostatni.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie jest pan goto-
wy, Panie Marsza³ku, ¿eby…)

Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Dziêkujê za udzielenie g³osu, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku!
Pragnê pana zapytaæ, czy fakt, i¿ wczoraj nasza

Wysoka Izba nie przyjê³a porz¹dku obrad, nie
sprawia – bo w moim przekonaniu sprawia – ¿e
wszystkie wczeœniejsze nasze g³osowania nie ma-
j¹ dostatecznej racji do uznania, ¿e zosta³y przez
Izbê przyjête. Odrzucenie, nieprzyjêcie porz¹dku
sprawia, ¿e trzeba przywróciæ te wszystkie kwe-
stie, które by³y zg³oszone, a do porz¹dku nie we-
sz³y, nie tylko z racji g³osowania, ale z racji odrzu-
cenia, nieprzyjêcia przez Izbê porz¹dku obrad.

W zwi¹zku z tym ponawiam swój wniosek o to,
a¿eby nad spraw¹ tej strasznej, do dzisiaj niewy-
jaœnionej, nie tylko w pe³ni, ale nawet w jakieœ
znacz¹cej czêœci…

(Senator Piotr Zientarski: Dziœ jest nowe posie-
dzenie.)

...katastrofy, jaka dotknê³a Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹, pozbawi³a ¿ycia jej prezydenta, parlamenta-
rzystów, w tym miêdzy innymi naszych senato-
rów, by³a mo¿liwoœæ debatowania równie¿ w na-
szej Izbie. Powtarzam, co mówi³em wczoraj: nie
mo¿emy byæ milczkami, to budzi zdziwienie i nie-
pokój wyborców oraz niepokój opinii publicznej
w kraju, w Europie, na œwiecie. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e to jako wniosek o wprowadzenie

do porz¹dku obrad informacji…

(Senator Ryszard Bender: To, co wczoraj zg³a-
sza³em.)

Tak, tak, rozumiem, rozumiem.
(Senator Ryszard Bender: Takie postêpowanie

nas krêpuje.)
Senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku!
W sprawie propozycji wprowadzenia do po-

rz¹dku obrad informacji na temat sytuacji powo-
dziowej. Proponujê, aby to by³ ewentualnie punkt
kolejnego posiedzenia Senatu. Dajmy rz¹dowi
czas na walkê z powodzi¹ i na realizacjê tych za-
dañ, do których rz¹d jest przeznaczony.

(G³os z sali: Teraz jest akcja…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Trwa akcja i rz¹d powinien w tej chwili zajmo-

waæ siê walk¹ z powodzi¹, a nie informowaniem…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Traktujê to jako g³os przeciw.
(Senator Piotr Kaleta: Panowie byli na wa³ach,

ponoæ.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Senator Marek Rocki: Czy teraz mo¿na w spra-

wie kolejnej zmiany porz¹dku obrad?)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przyst¹piliœmy

do g³osowania, Panie Marsza³ku.)
Proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:

Chcia³bym zaproponowaæ, aby punkt drugi,
dotycz¹cy stanowiska Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy,
by³ rozpatrywany przed punktem dziesi¹tym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Jest sprzeciw.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku! G³os przeciwny, Panie Marsza³ku.)
(Senator Ryszard Bender: Jest g³os przeciw?)
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Ja, Panie Marsza³ku, zg³aszam sprzeciw wobec
tej propozycji. Ta sprawa jest na tyle wa¿na
i wszyscy tak siê do niej przygotowali, i wiedz¹, ¿e
bêdzie w punkcie drugim, ¿e nie godzi siê, aby to
przek³adaæ na jeden z ostatnich czy przedostat-
nich punktów posiedzenia Izby. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czyli to jest g³os przeciw w zwi¹zku z wnios-
kiem o przesuniêcie…

(G³os z sali: Tak.)
Rozumiem.
Proszê bardzo, pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:

Jeszcze nawi¹zuj¹c do wniosku senatora Ben-
dera, zg³aszam wniosek przeciwny.

(Senator Ryszard Bender: Wiadomo, prawda,
PO g³osuje przeciw…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nad czym g³osu-

jecie?)
…do g³osowania, ju¿, po kolei, najpierw nad

wnioskiem pana senatora Kalety o wprowadzenie
informacji rz¹du o sytuacji powodziowej.

(Senator Piotr Zientarski: Na tym posiedzeniu.)
Na tym posiedzeniu, oczywiœcie. G³osujemy

nad porz¹dkiem tego posiedzenia.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 29 g³osowa³o za,

56 – przeciw. (G³osowanie nr 2)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

pana senatora Bendera o wprowadzenie informa-
cji rz¹du…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale nie mo¿e byæ…)
…w sprawie katastrofy…
(Rozmowy na sali)
(SenatorJanRulewski: Jawsprawieporz¹dku…)
(SenatorPiotrZientarski:Wsprawieporz¹dku…)
Panie Senatorze, przeg³osowaliœmy to.
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, Panie Mar-

sza³ku, by³y g³osowania nad wnioskiem, a ja teraz
w sprawie porz¹dku…)

G³osujemy, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Teraz wniosek formalny.)
G³osujemy teraz nad wnioskiem o wprowadze-

nie do porz¹dku obrad informacji rz¹du w spra-
wie katastrofy w Smoleñsku.

(Senator Ryszard Bender: Panowie Senatorzy!
Jeszcze…)

Wniosek pana senatora Bendera. Proszê…
(Senator Ryszard Bender: …jeszcze wa¿na

kwestia.)
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 29 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 3)

Wniosek zosta³ odrzucony.
(Senator Ryszard Bender: Czyli PO nie chce wy-

jaœnienia…)
(Senator £ukasz Abgarowicz: Bzdury opo-

wiadasz!)
(Poruszenie na sali)
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.
Proszê siê uspokoiæ. Panowie Senatorowie!
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku! Wy-

soka Izbo…)
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie dyskusji nad wnioskiem senatora

Kalety pad³, jak uwa¿am, inny wniosek dotycz¹cy
powodzi, który zg³osi³ pan przewodnicz¹cy, sena-
tor Rocki. I chcia³bym siê dowiedzieæ od pana
marsza³ka, czy to oznacza, ¿e ten punkt bêdzie
rozpatrywany na nastêpnym posiedzeniu, czy te¿
przechodzimy obok tego w milczeniu?

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, je¿eli bêdzie wniosek doty-
cz¹cy nastêpnego posiedzenia, bêdziemy ten
wniosek rozpatrywaæ w normalnym trybie regula-
minowym.

Przechodzimy teraz do g³osowania nad wnios-
kiem pana senatora Rockiego, dotycz¹cym zmiany
kolejnoœci punktów porz¹dku obrad, to znaczy…

(Senator Ryszard Bender: To jest zmarginalizo-
wanie spraw rodziny, takie przesuniêcie na ko-
niec posiedzenia Senatu.)

…aby punkt drugi obecnego porz¹dku by³ pun-
ktem jedenastym. Taki jest wniosek.

(Senator Czes³aw Ryszka: Przed sprawozda-
niem.)

Przystêpujemy do g³osowania.
(G³os z sali: Ale przed…)
Przepraszam…
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Punkt drugi to by³o sprawozdanie.)
Aby ten punkt by³ przed sprawozdaniem Krajo-

wej Rady.
Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem wniosku? Przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê”.

Na 85 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,
29 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 4)

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad piêædziesi¹tego szóstego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie punktu
pierwszego porz¹dku obrad odbêdzie siê bezpo-
œrednio po zakoñczeniu debaty w tej sprawie.

Informujê, ¿e pozosta³e g³osowania zostan¹
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,
w sprawie formalnej.)

Proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Czy mogê prosiæ o to,

¿eby zespó³ urzêdniczy nie przeszkadza³ i tutaj nie
udziela³ panu, powiedzmy, jakichœ dyspozycji…)

(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bender: …bo pan ich nie pro-

si, a oni to robi¹…)
…to nie jest sprawa formalna. Zespó³ nie prze-

szkadza mi, ale pomaga, jak ka¿demu marsza³ko-
wi Senatu. (Oklaski)

Og³aszam przerwê do godziny 10.00, czyli do mo-
mentu podejmowania uroczystej uchwa³y w spra-
wie dwudziestolecia samorz¹du terytorialnego.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 21
do godziny 10 minut 03)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pierwszego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwa³y w 20. rocznicê wyborów do odro-
dzonego samorz¹du terytorialnego.

Szanowni Pañstwo!
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie dziœ

uczciæ dwudziest¹ rocznicê pierwszych po II woj-
nie œwiatowej demokratycznych wyborów do sa-
morz¹du terytorialnego.

Pragnê serdecznie powitaæ zaproszonych z tej
okazji goœci: pana profesora Jerzego Regulskie-
go… (oklaski) …przewodnicz¹cego Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego Senatu pierwszej kadencji,
prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
pana Jerzego Stêpnia… (oklaski) …przewodni-
cz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego Sena-
tu pierwszej kadencji oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej Senatu
drugiej kadencji.

Witam bardzo serdecznie cz³onków senackiej
Komisji Samorz¹du Terytorialnego Senatu pier-
wszej kadencji, którzy brali udzia³ w przygotowa-

niu tej reformy ustrojowej, pana senatora Anto-
niego Borowskiego… (oklaski) …pana senatora
Edwarda Lipca… (oklaski) …pana senatora Krzy-
sztofa Paw³owskiego… (oklaski) …i pana senatora
Zbigniewa Rokickiego. (Oklaski)

Witam serdecznie przewodnicz¹cych senackiej
Komisji Samorz¹du Terytorialnego kolejnych ka-
dencji, pana senatora Adama Wosia… (oklaski)
…pana senatora Mieczys³awa Janowskiego… (ok-
laski) …i pana senatora Jerzego Szmita. (Oklaski)
Pragnê równie¿ powitaæ pana Jacka Protasa, pre-
zesa Zarz¹du Zwi¹zku Województw RP. (Oklaski)

Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Go-
œcie!

Wybory 4 czerwca 1989 r. stworzy³y now¹ sy-
tuacjê, w której mo¿na by³o powo³aæ samorz¹d te-
rytorialny. Tutaj w Senacie trwa³y nad tym prace
od listopada 1989 r. Senat jest twórc¹ samorz¹du
terytorialnego. Nad ustawami g³osowano w stycz-
niu 1990 r., a ju¿ w maju zosta³y przeprowadzone
wybory do samorz¹du gminnego. Wybory te by³y
potwierdzeniem demokratycznej drogi Polski,
Polski odrodzonej, Polski suwerennej, która mog-
³a kszta³towaæ swój ustrój polityczny i gospodar-
czy. Stworzenie samorz¹du okaza³o siê reform¹,
która podlega najmniejszej krytyce. Samorz¹dy,
samorz¹dy gminne, a tak¿e samorz¹dy nastêp-
nych szczebli, w ci¹gu dwudziestu lat sprawdzi³y
siê, s¹ dobrymi gospodarzami swoich terenów,
dobrymi gospodarzami, którzy dbaj¹ o sprawy
swoich mieszkañców, ale maj¹ tak¿e perspektywê
dobra ogólnopañstwowego. Teraz na przyk³ad sa-
morz¹d sprawdza siê w trudnej sytuacji powo-
dziowej. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Polska demokraty-
czna samorz¹dem terytorialnym stoi.

Po tym krótkim wstêpie poproszê o zabranie
g³osu przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego Senatu pierwszej kadencji, prezesa
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, pana
profesora Jerzego Regulskiego.

Przewodnicz¹cy
Komisji Samorz¹du Terytorialnego
Senatu I Kadencji
Jerzy Regulski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jest to dla mnie naprawdê wzruszaj¹cy mo-

ment, gdy¿ ostatni raz mia³em mo¿noœæ przema-
wiaæ z tego miejsca blisko dwadzieœcia lat temu.
Przez te dwadzieœcia lat Polska siê zmieni³a. Fakt,
¿e Senat podj¹³ inicjatywê ustawodawcz¹ wpro-
wadzaj¹c¹ zasadnicz¹ zmianê ustrojow¹ pañ-
stwa, w zasadniczy sposób siê do tego przyczyni³.
Wystarczy³o bowiem uruchomiæ ogromne zasoby
inicjatyw i zdolnoœci polskich obywateli do za-
rz¹dzania w³asnymi sprawami, aby Polska rozwi-
ja³a siê szybciej.

27 maja 1989 r. to by³ nie tylko dzieñ wyborów,
to by³ dzieñ istotnej zmiany ustroju pañstwa pol-
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skiego. By³ to dla nas osobiœcie równie¿ dzieñ za-
koñczenia okresu walk i przygotowañ do reformy,
by³ to dzieñ przyst¹pienia do jej realizacji.

Pierwsze prace nad t¹ inicjatyw¹ rozpoczêliœmy
jeszcze w 1981 r., a pierwsze za³o¿enia reformy
mia³em mo¿noœæ przedstawiæ na forum Konwer-
satorium „Doœwiadczenie i Przysz³oœæ” 12 czer-
wca 1981 r. Potem by³o blisko dziesiêæ lat pracy
w sytuacji, w której nie by³o szansy na to, ¿eby
osi¹gn¹æ to, czegoœmy chcieli. Zmiany polityczne
umo¿liwi³y rozpoczêcie i wprowadzenie tego na
szczebel dzia³añ legislacyjnych. Inicjatywa senac-
ka mia³a tu kluczowe znaczenie.

27 maja w wyborach wy³oniono nowe w³adze,
ale jednoczeœnie odrzucono ideologiê jednolitej
w³adzy pañstwowej, tworz¹c sferê spraw publicz-
nych wyjêtych z zarz¹dzania w³adz centralnych
i daj¹c pe³n¹ odpowiedzialnoœæ w³adzom lokal-
nym. Gminom nadano osobowoœæ prawn¹ i prze-
kazano ogromn¹ czêœæ maj¹tku pañstwowego. To
by³a pierwsza quasi-prywatyzacyjna operacja
w³asnoœciowa. Dwadzieœcia lat temu o pó³nocy
blisko sto tysiêcy ludzi zmieni³o swoje miejsca
pracy – przestali byæ urzêdnikami pañstwowymi,
a stali siê komunalnymi. Wy³¹czono finanse lo-
kalne z bud¿etu pañstwa, tworz¹c odrêbne bu-
d¿ety gminne. Te kluczowe zmiany zaowocowa³y
ewolucj¹ we wszystkich dziedzinach ¿ycia, po-
cz¹wszy od spraw spo³ecznych, gospodarczych,
finansowych… by³y to zmiany w ogóle we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. Dziêki temu osi¹gniêto
wiele. Polska nie by³aby dzisiaj tym, czym jest,
gdyby nie by³o aktywnoœci samorz¹dowej.

Ale oczywiœcie w ka¿dym procesie rozwoju po-
wstaj¹ coraz to nowe bariery. Trzeba powa¿nie siê
zastanowiæ, jak te bariery usuwaæ, bo samo-
rz¹dnoœæ jest podstawowym elementem rozwoju
kraju. Rozwój kraju jest tworzony przez pracê
obywateli i trzeba im to umo¿liwiæ. Powstaj¹ ba-
riery, które mieliœmy przedstawiaæ dzisiaj na spe-
cjalnej konferencji organizowanej pod opiek¹ Se-
natu. Nie jest to czas na ich przedstawianie, ale
chcia³bym kilka zasygnalizowaæ.

Pierwsza sprawa to wizja pañstwa i miejsca sa-
morz¹dnoœci w pañstwie. W tej sprawie nie ma je-
dnolitych pogl¹dów, opcje polityczne przedsta-
wiaj¹ ró¿ne wersje pañstwa, ale trzeba sobie zdaæ
sprawê z tego, ¿e samorz¹dnoœæ mo¿e istnieæ tyl-
ko w pañstwie zdecentralizowanym, w którym po-
szczególne grupy obywateli mog¹ samodzielnie
podejmowaæ decyzje ich dotycz¹ce, a nie s¹ pod-
dane presji czy podporz¹dkowane modelom na-
rzucanym odgórnie. Ta sprawa nie jest rozstrzyg-
niêta w œwiadomoœci spo³ecznej.

Z tego wynika ca³y szereg spraw wtórnych. In-
teresy Polski resortowej s¹ sprzeczne z interesami
samorz¹du i tendencje do recentralizacji s¹ ca³y
czas silne i mo¿na je zaobserwowaæ. Obserwuje-

my z niepokojem fakt, ¿e instytucje powo³ane do
nadzoru legalnoœci dzia³añ samorz¹du interpre-
tuj¹ prawo w sposób biurokratyczny, ogranicza-
j¹c mo¿liwoœci samorz¹dnoœci. Przyk³adów ab-
surdalnych decyzji jest wiele. Trzeba zastanowiæ
siê nad tym, jak zmieniæ interpretacjê prawa, bo
w wielu przypadkach jest narzucana taka, ¿e sa-
morz¹dy mog¹ robiæ tylko to, co ustawa nakazuje
im robiæ. To jest zaprzeczenie samorz¹dnoœci.

Jest wiele innych spraw. Samorz¹dy prowadz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i maj¹ prawo do ryzyka.
Obecnie zosta³a uruchomiona spirala nieufnoœci
spo³ecznej – poszukuje siê afer i korupcji wszêdzie
tam, gdzie ich nie ma. W³adze lokalne maj¹ prawo
do ryzyka, tak jak inne podmioty gospodarcze
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Mamy wielki problem upartyjnienia w³adz lo-
kalnych, trzeba to bardzo wyraŸnie podkreœliæ.
Ponad 50% respondentów naszych ankiet powie-
dzia³o, ¿e dzia³alnoœæ partii politycznych na
szczeblu lokalnym ogranicza samorz¹dnoœæ, pod-
wa¿a zaufanie spo³eczne do wójtów i burmi-
strzów, bo nie wiadomo, czy dzia³aj¹ oni w imiê in-
teresów lokalnych, czy w imiê interesu partii. S¹
to bariery, które trzeba przedyskutowaæ.

Wierzê, Panie Marsza³ku, ¿e Senat bêdzie
chcia³ nadal odgrywaæ rolê parasola ochronnego
nad rozwojem samorz¹dnoœci w Polsce i platfor-
my debaty o tym, co trzeba dalej usprawniaæ. Jest
to wielkie wyzwanie, ale jednoczeœnie wielka od-
powiedzialnoœæ. Senat zrobi³ jeden krok w tym
kierunku i dzisiaj z przyczyn naturalnych wszyst-
kie oczy s¹ zwrócone na niego.

Jeszcze raz serdecznie dziêkujê za mo¿liwoœæ
bycia z pañstwem i za mo¿liwoœæ zabrania g³osu
z tego miejsca, z którym wi¹¿e siê tak wiele moich
osobistych emocji. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu przewodnicz¹cego Ko-

misji Samorz¹du Terytorialnego Senatu pier-
wszej kadencji oraz Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej Senatu dru-
giej kadencji, pana Jerzego Stêpnia.

Przewodnicz¹cy
Komisji Samorz¹du Terytorialnego
Senatu I Kadencji
oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej
Senatu II Kadencji
Jerzy Stêpieñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-
stwo!

Mnie te¿ bardzo trudno oprzeæ siê wzruszeniu,
bo chocia¿ w póŸniejszych latach przychodzi³o
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mi stawaæ przed t¹ Izb¹ w innym charakterze, to
jednak te pierwsze prace, rozpoczête w 1989 r.,
ci¹gle mi siê wydaj¹ rzecz¹ najwa¿niejsz¹
w moim ¿yciu. Wydaje mi siê, ¿e nigdy nic wiêcej
wa¿nego nie robi³em, jak tylko wtedy, kiedy roz-
poczynaliœmy prace nad kwesti¹ samorz¹du te-
rytorialnego, bo to by³a fundamentalna zmiana
pañstwa w ogóle.

I na pocz¹tek takie ma³e sprostowanie, Panie
Marsza³ku. Pan powiedzia³, ¿e prace w Senacie
rozpoczê³y siê w listopadzie 1989 r. Wtedy rozpo-
czê³a siê ju¿ bardzo intensywna praca legislacyj-
na nad konkretnymi ustawami, to znaczy ustaw¹
o samorz¹dzie terytorialnym, teraz zmienion¹ na
ustawê o samorz¹dzie gminnym, ordynacj¹ wy-
borcz¹, ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych,
nad zmianami konstytucji. Ale tak naprawdê pra-
ce rozpoczê³y siê znacznie wczeœniej, w³aœciwie na
drugi dzieñ po wyborach 4 czerwca. Z obecnym
tutaj panem profesorem Regulskim, który jest
mentorem ca³ego naszego œrodowiska samo-
rz¹dowego, poszliœmy do pana marsza³ka Stelma-
chowskiego z propozycj¹, aby w³aœnie inicjatywa
w zakresie samorz¹du terytorialnego sta³a siê
pierwsz¹ inicjatyw¹ Senatu w ogóle. Pan marsza-
³ek Stelmachowski doskonale rozumia³ wagê tej
reformy czy raczej przywracania samorz¹dnoœci
i ju¿ 29 stycznia podjêliœmy uchwa³ê o rozpoczê-
ciu prac nad kwesti¹ samorz¹du terytorialnego…
przepraszam, 29 lipca, kiedy jeszcze nie by³o
rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Tak ¿e kiedy
przysz³o mi zacz¹æ kierowaæ t¹ komisj¹ od chwili,
kiedy pan profesor Regulski zosta³ pe³nomocni-
kiem rz¹du do spraw samorz¹du terytorialnego,
to okaza³o siê, ¿e jesteœmy ju¿ nieŸle przygotowa-
ni, ¿e wokó³ nas s¹ zgromadzone liczne grupy eks-
pertów, które pozwalaj¹ nam na bardzo intensy-
wn¹ pracê.

Ta praca rzeczywiœcie by³a bardzo intensywna,
zakoñczy³a siê w Senacie 9 stycznia. Ale sami nie
dowierzaliœmy jej efektowi, przet³umaczyliœmy
projekt ustawy o samorz¹dzie terytorialnym na
jêzyki angielski i francuski, i wys³aliœmy do Rady
Europy. Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e do Rady
Europy przyst¹piliœmy dopiero dwa lata póŸniej.
Nie byliœmy pewni rezultatu naszej pracy i oczeki-
waliœmy opinii ze strony ekspertów Rady Europy.
Wiedzieliœmy, ¿e ju¿ od 1985 r. jest Europejska
Karta Samorz¹du Terytorialnego, ale nie mieliœ-
my po prostu doœwiadczeñ we w³aœciwym odczy-
tywaniu prawa europejskiego. To by³o zupe³nie
niezwyk³e wydarzenie. Razem z profesorem Mi-
cha³em Kulesz¹, który by³ g³ównym ekspertem
komisji, wybraliœmy siê 5 lutego do Strasburga
i na forum sta³ej konferencji w³adz lokalnych i te-
rytorialnych Rady Europy przedstawialiœmy za³o-
¿enia naszej ustawy i w ogóle nasz¹ ustawê. Jak
wielka by³a nasza radoœæ, kiedy po dwóch tygo-

dniach otrzymaliœmy ekspertyzê. Do dzisiaj pa-
miêtam nazwisko urzêdnika, który j¹ podpisa³. To
by³ pan Locatelly, który stwierdzi³ w ekspertyzie,
¿e nasza propozycja – bo wtedy to by³a jeszcze pro-
pozycja – w pe³ni odpowiada standardom Euro-
pejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego. Ju¿
24 stycznia, czyli niespe³na tydzieñ póŸniej, odby-
³o siê pierwsze czytanie ustawy w Sejmie. 8 marca
ustawa zosta³a uchwalona. 15 marca, czyli ty-
dzieñ po przyjêciu ustawy przez Sejm, Komisja
Samorz¹du Terytorialnego na posiedzeniu podjê-
³a uchwa³ê – mam tutaj orygina³ tego dokumentu
– w której w oœmiu punktach wskazaliœmy b³êdy
pope³nione podczas uchwalania ustawy przez
Sejm. Tekst naszej uchwa³y opatrzyliœmy na koñ-
cu tak¹ uwag¹: poniewa¿ wniesienie przez Senat
do tekstu ustawy o samorz¹dzie terytorialnym
propozycji i zmian, o których wy¿ej mowa, znacz-
nie opóŸni³oby reformê w³adz lokalnych bêd¹c¹
aktualnie piln¹ koniecznoœci¹, komisja proponu-
je, aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej postano-
wi³ nie wnosiæ do obydwu ustaw ¿adnych propo-
zycji zmian.

Po latach mo¿e warto przypomnieæ, na co zwra-
caliœmy wtedy uwagê. By³o osiem punktów. Przy-
toczê tylko te, moim zdaniem, najwa¿niejsze.
Punkt trzeci: zezwolenie na prowadzenie przez
gminy dzia³alnoœci gospodarczej w zasadzie bez
¿adnych ograniczeñ. Ta kwestia w³aœciwie do dzi-
siaj nie zosta³a rozstrzygniêta, bo s¹ samorz¹dy,
które na przyk³ad zajmuj¹ siê hazardem. Pamiê-
tam, jak bardzo senator Rokicki, cz³onek komisji,
walczy³ o to, ¿eby w ustawie o samorz¹dzie teryto-
rialnym zosta³ wprowadzony zakaz prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej obliczonej na zysk. Nie
uda³o nam siê tego osi¹gn¹æ. Dalej: byliœmy zda-
nia, ¿e niepotrzebnie zlikwidowano przepisy po-
wo³uj¹ce Krajowy Zwi¹zek Gmin wyposa¿ony
miêdzy innymi w prawo wspó³decydowania o ob-
sadzie prezesów izb obrachunkowych. Wydaje
nam siê, ¿e brakuje dzisiaj silnej reprezentacji sa-
morz¹du, który by³by partnerem dla rz¹du, a to
jest potrzebne. Naszym zdaniem nawet Komisja
Wspólna Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego nie
pe³ni tej funkcji. Co prawda w uchwale nie zwróci-
liœmy na to uwagi, ale zawsze s¹dziliœmy, ¿e mie-
liœmy racjê, proponuj¹c w 1989 r. i 1990 r. wybory
do samorz¹dów gminnych wed³ug ordynacji
z okrêgami jednomandatowymi. I tak¹ ordynacjê
przygotowaliœmy. Niestety, Sejm zmieni³ prawo
wyborcze. Pocz¹tkowo okrêgi jednomandatowe
obejmowa³y czterdzieœci tysiêcy mieszkañców,
póŸniej ten poziom zosta³ obni¿ony. Uwa¿am, ¿e
to by³ bardzo istotny b³¹d.

Wydaje mi siê, ¿e warto siêgn¹æ do materia³ów
historycznych, bo one oddaj¹ istotê naszego ów-
czesnego myœlenia o samorz¹dzie a tym samym
o pañstwie. Profesor Regulski zwróci³ uwagê na
to, ¿e do dzisiaj nie wiadomo, czy samorz¹d jest
czêœci¹ pañstwa, jego elementem, czy znajduje

56. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2010 r.
Drugie czytanie projektu uchwa³y w 20. rocznicê wyborów do odrodzonego samorz¹du terytorialnego 11

(przewodnicz¹cy J. Stêpieñ)



siê jakby poza nim. Nie ma najmniejszych w¹tpli-
woœci, ¿e samorz¹d to po prostu czêœæ struktur
pañstwa.

Tak wiêc 15 marca podjêliœmy uchwa³ê,
a 17 marca pan premier Mazowiecki powierzy³ mi
funkcjê generalnego komisarza wyborczego, któ-
ra wi¹za³a siê z przygotowaniem pierwszych wy-
borów samorz¹dowych 27 maja. Wtedy nie do
koñca by³em przekonany, ¿e Senat, broni¹c
ustawy z okrêgami jednomandatowymi, mia³ ra-
cjê, ale po mniej wiêcej roku pe³nienia tej funkcji
nie mia³em najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e ordy-
nacja proporcjonalna dla samorz¹du terytorial-
nego, w szczególnoœci na poziomie lokalnym,
czyli na poziomie gmin, jest nieporozumieniem.
To jest jakiœ absurd, który powinien zostaæ jak
najszybciej usuniêty. Twierdzê, ¿e 95% spo³e-
czeñstwa w ogóle nie rozumie mechanizmu ordy-
nacji proporcjonalnej. W zwi¹zku z tym, ¿e nie
rozumiej¹ mechanizmu kierowania w³adzy pub-
licznej, si³¹ rzeczy dystansuj¹ siê od niej i maj¹
do niej mniejsze zaufanie. Wydaje mi siê, ¿e do tej
sprawy powinniœmy wróciæ.

Bardzo siê cieszê, ¿e w Senacie powsta³o archi-
wum samorz¹du terytorialnego i ¿e bêdê móg³
w najbli¿szym czasie przekazaæ Senatowi orygi-
nalne dokumenty. ¯yczê pañstwu wszystkiego
najlepszego. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Szanowni Pañstwo, przypominam, ¿e projekt

uchwa³y zosta³ wniesiony przez Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
i zawarty jest w druku nr 874.

Informujê, ¿e zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulami-
nu Senatu projekt uchwa³y po uzgodnieniu z klu-
bami senackimi zosta³ w³¹czony do porz¹dku ob-
rad z pominiêciem pierwszego czytania.

Proszê upowa¿nionego przedstawiciela wnios-
kodawcy, pana senatora Mariusza Witczaka,
o przedstawienie projektu uchwa³y.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wielce Szano-
wni i Dostojni Goœcie!

Mam wielk¹ przyjemnoœæ i zaszczyt zaprezen-
towaæ w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej uzgodniony – jak
wczeœniej powiedzia³ pan marsza³ek – projekt
uchwa³y okolicznoœciowej w 20. rocznicê wybo-
rów do odrodzonego samorz¹du terytorialnego.
Ten projekt zosta³ przyjêty jednog³oœnie. Pozwolê
sobie go teraz pañstwu zaprezentowaæ.

„27 maja 2010 r. mija dwadzieœcia lat od pier-
wszych po II wojnie œwiatowej demokratycznych

wyborów do samorz¹du terytorialnego. Obywate-
le wybrali wówczas swoich przedstawicieli do
pierwszego samorz¹du miast i gmin.

Podejmuj¹c w 1989 r. zmiany ustrojowe,
w oparciu o wielkie dziedzictwo ruchu «Solidarno-
œci», uznano przywrócenie lokalnej samorz¹dno-
œci za jedno z najwa¿niejszych wyzwañ w budowie
demokratycznego pañstwa. Poprzez odrodzenie
samorz¹du Polacy otrzymali prawo wspó³decydo-
wania o swoich lokalnych, a póŸniej i regional-
nych wspólnotach. W³adzom lokalnym, znajdu-
j¹cym siê najbli¿ej ludzi, przekazano wielk¹ czêœæ
odpowiedzialnoœci za sprawy publiczne. Podjête
wówczas reformy rozpoczê³y dzie³o przywracania
naszego Kraju do wspólnoty demokratycznych
pañstw.

W dziele odrodzenia samorz¹dnoœci istotn¹ ro-
lê odegra³ odrodzony Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Ju¿ 29 lipca 1989 r. podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie samorz¹du terytorialnego. Wyrazi³ w niej
przekonanie o koniecznoœci istnienia autentycz-
nych w³adz lokalnych jako niezbêdnego elementu
przebudowy polityczno-prawnego ustroju Polski.
To Senat Rzeczypospolitej Polskiej by³ inicjato-
rem tych wa¿nych ustaw i 19 stycznia 1990 r.
przyj¹³ regulacje przywracaj¹ce samorz¹d gmin-
ny, daj¹ce podmiotowoœæ spo³ecznoœciom lokal-
nym i umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie wyborów
do rad gmin.

Przez dwadzieœcia lat Senat Rzeczypospolitej
Polskiej szczególn¹ uwagê poœwiêca³ problemom
samorz¹du terytorialnego i dlatego dziœ wyra¿a
g³êbokie uznanie tym wszystkim obywatelom, bez
udzia³u których sukces reformy samorz¹dowej
by³by niemo¿liwy. To oni, pe³ni zapa³u, podjêli siê
trudu praktycznego wcielania w ¿ycie idei samo-
rz¹dnoœci. Swoim dzia³aniem przywrócili poczu-
cie, ¿e podejmowanie dzia³añ na rzecz lokalnych
spo³ecznoœci ma sens. Z perspektywy «ma³ych oj-
czyzn» najlepiej widaæ, jak zmienia³a siê Polska.

Senat deklaruje, ¿e nadal bêdzie patronowa³
rozwojowi samorz¹dnoœci lokalnej, wspiera³ s³u-
¿¹ce jej inicjatywy i aktywnie wspó³pracowa³ ze
wszystkimi, którym bliskie s¹ sprawy samo-
rz¹dowe.

Nasza Ojczyzna potrzebuje bowiem ci¹g³ego
uwalniania energii i anga¿owania siê obywateli
w rozwój ka¿dej samorz¹dowej wspólnoty.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do upowa¿nione-
go przedstawiciela wnioskodawców.

Nie ma pytañ.
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Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-
s³awa Sidorowicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Go-
œcie!

Nie tajê, ¿e z ogromnym wzruszeniem wys³u-
cha³em dzisiaj wyst¹pieñ pana profesora Regul-
skiego i pana profesora Stêpnia. Przywo³a³y one
ducha tych zmian zapocz¹tkowanych rokiem
1981 i „Solidarnoœci¹”. Przypomnê, ¿e w uchwale
I Zjazdu Solidarnoœci wzywaliœmy do budowania
spo³eczeñstwa obywatelskiego, a samorz¹dnoœæ
by³a kluczem do odwrócenia tego wszystkiego, co
nas drêczy³o w okresie opresji komunistycznej.
Niemniej jednak poza wyg³oszeniem tej refleksji
historycznej – bo mamy prawo byæ dumni z tego,
co sta³o siê na skutek przyjêcia tamtej ustawy –
chcia³em zwróciæ uwagê na bardzo lapidarne
stwierdzenie pana profesora Regulskiego, który
uwa¿a, ¿e w dalszym ci¹gu potrzebna jest nam de-
bata nad modelem pañstwa, nad tym, ile ma byæ
pañstwa, a ile samorz¹dnoœci. Ze smutkiem trze-
ba stwierdziæ, ¿e ju¿ w pierwszym rozdaniu pewne
sprawy nie posz³y zgodnie z zamys³em tych ludzi,
którzy najd³u¿ej pracowali nad reform¹ samo-
rz¹dow¹. Nie g³osowaliœmy w okrêgach jedno-
mandatowych, nie powsta³ Krajowy Zwi¹zek
Gmin. Wprowadzona w 1998 r. reforma samo-
rz¹dowa nie zakoñczy³a sporu o pañstwo, ten
spór do dzisiaj jest politycznie ¿ywy i twierdzê, ¿e
jest to materia³ do uczciwej dyskusji miêdzy g³ó-
wnymi si³ami politycznymi w kraju. Nie chodzi
o to, proszê pañstwa, kto leci w jakim samolocie,
ale naprawdê o to, ile ma byæ pañstwa, a ile samo-
rz¹dnoœci, i co mo¿na zrobiæ, ¿eby jak najlepiej
umocowaæ autonomiê poszczególnych szczebli
samorz¹du terytorialnego. Trwa osadzanie siê
w naszej rzeczywistoœci samorz¹du jako drugiej
publicznej struktury pañstwa. Jesteœmy teraz
wszyscy, ¿e tak powiem, zawieszeni w pewnym
wspólnym naczyniu, jakim jest ustrój prawny. I to
osadzanie siê prawa jako pewnego dominium,
w którym wszyscy funkcjonujemy – nie chodzi tyl-
ko o reformê samorz¹dow¹ – wyznacza tak¿e na-
sz¹ rolê jako Izby. Tak ¿e chcia³bym bardzo, ¿eby
ta dzisiejsza okolicznoœciowa uchwa³a by³a te¿
pewnym wezwaniem do podjêcia rzetelnej dysku-

sji na temat docelowego modelu, dyskusji nad
tym, w jakim kierunku Polska powinna dryfowaæ,
nad tym, ile ma byæ pañstwa, ile samorz¹du, w ja-
ki sposób decentralizowaæ pañstwo, by jedno-
czeœnie chroniæ sprawnoœæ instytucji i dawaæ
maksimum odpowiedzialnoœci obywatelom.
Z ogromnym wzruszeniem, nie tajê, prze¿ywam to
dzisiejsze spotkanie. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Go-
œcie! Za³o¿yciele Samorz¹du Terytorialnego
w Polsce!

Drogi do samorz¹dnoœci terytorialnej by³y ró¿-
ne, wi¹za³y siê z ró¿nym stopniem dramatyzmu.
W uchwale – zreszt¹ bardzo dobrej uchwale, za
któr¹ bêdê dzisiaj g³osowa³ – mówi siê o drodze,
któr¹ zapocz¹tkowa³ Senat. Ale przecie¿ by³y rów-
nie¿ inne drogi. Mogê tu wspomnieæ chocia¿by
o tym, co osobiœcie prze¿y³em, a co dotyczy pa-
miêtnej sesji w 1981 r. w sali WRN. Choæ sesja sa-
morz¹dowa w Bydgoszczy by³a w ca³oœci poœwiê-
cona zagadnieniom wy¿ywienia narodu, to nieo-
czekiwanie jej efektem ubocznym, a kto wie, czy
nie najwa¿niejszym, sta³o siê to, ¿e radni wybrani
wówczas w ramach nomenklaturowych wyborów
przestali byæ bezradni, przynajmniej w czêœci, nie
pos³uchali wojewody, co by³o symboliczne, i nie
poszli za nim do sali nr 143. Pozostali tam, gdzie
by³o ich miejsce, tam, gdzie mieli mandat. PóŸniej
nie mogli ju¿ tu pozostawaæ, bo nasta³y czasy sta-
nu wojennego i w³adza, jak wiemy, pudruj¹c, ¿e
tak powiem, swój ustrój, zarz¹dzi³a wybory do rad
narodowych, do samorz¹du. „Solidarnoœæ” zboj-
kotowa³a te wybory i mia³a racjê, bo forma uru-
chomiona przez tê w³adzê okaza³a siê chybionym
strza³em. Ta w³adza, która pudrowa³a to, co robi-
³a, chcia³a siê zapisaæ na kartach historii Polski
samorz¹dnej. Jak wiadomo, podstawowym doku-
mentem zwi¹zku „Solidarnoœæ”, maj¹cego ju¿
wtedy formê organizacji, by³a deklaracja progra-
mowa dotycz¹ca Polski samorz¹dnej, przyjêta na
zjeŸdzie, gdzie w ramach pewnego kompromisu
przewidziano podzielenie siê w³adz¹ z komunista-
mi. Podstaw¹ tego kompromisu mia³o byæ stwier-
dzenie: wasza czapeczka, ale nasz samorz¹d. Jak
wiadomo, to siê nie powiod³o. To, co siê nie po-
wiod³o wówczas, wybuch³o w 1989 r. i 1992 r.
Pañstwo za³o¿yciele wspomnieli tu o tej œcie¿ce
senackiej, ale przecie¿ wysi³ki rz¹dów solidarno-
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œciowych zmierza³y do tego, ¿eby umocniæ samo-
rz¹d, nie tylko poprzez wybory, o których pisze siê
w tej uchwale, ale tak¿e jeœli chodzi o konstytucyj-
ne umocowanie. Ju¿ rz¹d Suchockiej, rz¹d soli-
darnoœciowy, kontynuuj¹cy dzie³o „Solidarno-
œci”, o czym jest mowa w uchwale, wskaza³ w kon-
stytucji, w tak zwanej ma³ej konstytucji w 1993 r.,
¿e podstaw¹ ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej bê-
dzie samorz¹d terytorialny. W obecnej konstytu-
cji mamy ju¿ ca³y rozdzia³ na ten temat, osiem czy
dziewiêæ artyku³ów, które umacniaj¹ i stabilizuj¹
pozycjê samorz¹du.

W zwi¹zku z tym, mo¿e wbrew pewnym uwa-
gom krytycznym p³yn¹cym z sali, pozwalam sobie
zg³osiæ pewne poprawki. Uwa¿am, ¿e w pier-
wszym akapicie do s³ów „do pierwszego samo-
rz¹du miast i gmin” trzeba dopisaæ s³owo „auten-
tycznego”, poniewa¿ istot¹ tego samorz¹du, który
powsta³ po 1989 r., by³a przede wszystkim auten-
tycznoœæ i to wszystko, co siê na ni¹ sk³ada. Wre-
szcie nie mogê sobie odmówiæ prawa z³o¿enia po-
prawki dotycz¹cej trzeciego akapitu, gdzie my,
Senat, s³usznie dziêkujemy obywatelom. Otó¿ te-
raz wybory, proszê szanownych senatorów,
urz¹dza praktycznie ka¿da w³adza, ale nie ka¿de
wybory tworz¹ nowy ustrój, nie ka¿de wybory
tworz¹ now¹ jakoœæ. Ka¿da w³adza… Nawet w Bir-
mie, o ile wiem, s¹ wybory, choæ w wiêzieniach
siedz¹ wiêŸniowie polityczni. Ale tam jest tak dla-
tego, ¿e za tymi wyborami nie stoj¹ konkretne si³y.
Dlatego uwa¿am, ¿e w tej okolicznoœciowej
uchwale trzeba szczególnie podkreœliæ to, co by³o
charakterystyczne w tamtych i obecnych latach,
mianowicie fakt, ¿e za tymi wyborami sta³y orga-
nizacje i ruchy obywatelskie.

Pan profesor Stêpieñ bodaj¿e jeszcze do dziœ
jest wierny zasadom komitetów obywatelskich.
Profesor Regulski… No nie sposób nie zauwa¿yæ
profesora Regulskiego; chcia³bym, ¿eby na sta³e
zamieszka³ w Bydgoszczy, a nie w Warszawie. Pro-
fesor Regulski, który nadal przewodzi czy preze-
suje Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
wskazuje, ¿e samorz¹d ma nie tylko swoj¹ histo-
riê, ale tak¿e dzieñ dzisiejszy i jutrzejszy; przeko-
na³ nas o tym, wystêpuj¹c przed t¹ Izb¹. I dlatego
uwa¿am, ¿e w tej uchwale trzeba zauwa¿yæ komi-
tety obywatelskie w Borkowie, w Kêtach, w Krako-
wie, w Lublinie…

(Senator Grzegorz Banaœ: W Kielcach.)
Pansenatorby³wKielcach,przy³¹czamsiêdotego.
(Senator Grzegorz Banaœ: Pan profesor rów-

nie¿.)
Trzeba widzieæ te¿ tych zwyk³ych obywateli,

co zak³adali fundacje i nadal je tworz¹. To wszy-
stko sk³ada siê przecie¿ na samorz¹d terytorial-
ny i takie s¹ jego dobrodziejstwa. Zg³aszam wiêc
te trzy poprawki i proszê Wysok¹ Izbê, aby siê
nie obra¿a³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, czy móg³by pan pozostaæ na
miejscu? Ja pozwolê sobie zainterweniowaæ.

Otó¿ tak, Wysoki Senacie, uwa¿am ¿e te po-
prawki merytorycznie s¹ w najwy¿szym stopniu
uzasadnione, ale mo¿na potraktowaæ je jako
znajduj¹ce siê w protokole, powitaæ du¿¹ burz¹
braw to, co pan senator Rulewski zaproponowa³,
i nie wnosiæ formalnych poprawek do projektu
naszej uchwa³y, poniewa¿ to bêdzie siê wi¹za³o
z koniecznoœci¹ zwo³ania posiedzenia komisji,
no i bêdzie jeszcze kilka innych k³opotów proce-
duralnych.

Panie Senatorze, proponujê zatem, abyœmy po-
witali brawami to, co pan senator zaproponowa³.
(Oklaski)

Chylê czo³a. Pamiêtam, ¿e wtedy by³em szere-
gowym cz³onkiem „Solidarnoœci” na Uniwersyte-
cie Adama Mickiewicza, pamiêtam, jak czekaliœ-
my w napiêciu i zastanawialiœmy siê, co wy tam
w tej Bydgoszczy wyrabiacie, Panie Senatorze.
(Weso³oœæ na sali)

I pamiêtam, jak potem mia³ byæ og³oszony
strajk. Ja to wszystko œwietnie pamiêtam, wiêc
tym bardziej siê do tego przy³¹czam, i proszê pana
senatora o wycofanie tych poprawek. To bêdzie
w protokole, wszystko to, co pan senator zazna-
czy³, w protokole oczywiœcie bêdzie widoczne.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku, ja zawsze ws³uchujê siê
z uwag¹ w pañskie wypowiedzi. Pomiñmy ju¿ wy-
darzenia Bydgoszczy, pamiêtajmy jednak o dniu
dzisiejszym, o za³o¿ycielach i o pañskim talencie
dyplomatycznym. (Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszêpañstwa,w takimrazie chcia³bymteraz…
Nie, niech pan senator tego nie robi…
Chcia³bym teraz oddaæ g³os nastêpnemu mów-

cy. Nie wiem, w jakiej roli pan senator Andrzejew-
ski bêdzie wystêpowa³. Mamy tu dwóch mówców,
którzy byli senatorami pierwszej i obecnej kaden-
cji. Najpierw pan senator Andrzejewski, a za chwi-
lê pan senator Niewiarowski.

Panie Senatorze, nie wiem w jakiej roli, ale za-
praszam do zabrania g³osu. Bêdzie pan siê wypo-
wiada³ jako senator której kadencji?

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku, ja mam dzisiaj poczucie
ogromnej satysfakcji. Chcia³bym opowiedzieæ
o ³¹cz¹cej nas wszystkich, którzy tutaj jesteœmy,
wiêzi – wiêzi ponad podzia³ami. Nie ma co prawda
naszego kolegi Cimoszewicza, ale mogê powie-
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dzieæ, ¿e wówczas byliœmy ow³adniêci jednym du-
chem. Kiedy we wrzeœniu roku 1989 przyszed³em
pracowaæ w komisji samorz¹du terytorialnego,
komisja pracowa³a ju¿ pe³n¹ par¹, jej prace by³y
ju¿ w toku. Wówczas pan profesor Regulski od-
chodzi³ na stanowisko ministra, a kierowanie ko-
misj¹ obejmowa³ Jerzy Stêpieñ, i my byliœmy
œwiadomi tego, ¿e przychodzimy do pracy nie nad
czymœ nowym, tylko nad kontynuacj¹ transfor-
macji pañstwa, zmiany funkcjonowania struktur
i myœlenia w sposób jak najbardziej odzwiercied-
laj¹cy to, o co chodzi³o ruchowi „Solidarnoœæ”. To,
o czym wspomnia³ senator Rulewski: pierwszy
zjazd Solidarnoœci wypracowa³ dokument zatytu-
³owany „Rzeczpospolita Samorz¹dna”. By³ tam
i samorz¹d terytorialny, chodzi³o o pe³ne upod-
miotowienie wszystkich struktur w³adzy i fun-
kcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
W 1984, bodaj¿e, czy 1983 r. powsta³o, z udzia³em
miêdzy innymi Jerzego Stêpnia, pismo „Samo-
rz¹dna Rzeczpospolita”, ja te¿ mia³em w to swój
nik³y wk³ad. I wreszcie komisja samorz¹du tery-
torialnego w komitecie obywatelskim. Tak wiêc ta
generalna myœl ustrojowo-polityczna dojrzewa³a
jeszcze zanim przyst¹piliœmy do wzorów europej-
skich, do Europejskiej Karty Samorz¹du Teryto-
rialnego. Wydaje mi siê, ¿e jest to jeden z najbar-
dziej udanych skutków transformacji, dzieci
transformacji ustrojowej w Polsce, ¿e tak to
okreœlê. Dlatego chcê daæ wyraz mojej wdziêczno-
œci wszystkim tym ludziom za to, ¿e mog³em w ja-
kimœ zakresie wzi¹æ w tym udzia³.

Nale¿y przypomnieæ tego ducha pracy – który
dzisiaj, wobec podzia³ów politycznych i w obec-
nym dobrobycie, ju¿ nie jest takim spoiwem dla
nas wszystkich – nad realizacj¹ wielu bardzo
trudnych wówczas reform, wcale nie tak oczywi-
stych i przyjmowanych nie bez oporu. Wtedy to
wygl¹da³o inaczej. Wtedy o¿ywieni wspólnym
duchem, nie patrz¹c na ró¿nice miêdzy nami,
a raczej bêd¹c w pe³ni tolerancyjni wobec nich,
mieliœmy poczucie – nie waham siê u¿yæ tego s³o-
wa – misji. Misji zmiany ustroju pañstwa, misji
historycznej.

Trzeba tu jeszcze przypomnieæ dzia³alnoœæ pro-
fesora Pañki w Sejmie, w tej szczególnej komisji
sejmowej. Profesor Pañko zosta³ póŸniej w bardzo
tragicznych okolicznoœciach wyeliminowany
z udzia³u w naszym ¿yciu i przemianach politycz-
nych i ustrojowych. Ale tak naprawdê, Panie Mar-
sza³ku, Szanowne Kole¿anki i Koledzy, to Senat
by³ wówczas decydentem, to Senat decydowa³
o przemianach ustrojowych pañstwa. I nie mo¿na
nie powiedzieæ, ¿e gdyby nie by³o Senatu, Senatu
w takiej postaci, ze stuprocentowym czy dziewiêæ-
dziesiêciodziewiêcioprocentowym sk³adem ludzi
z komitetów obywatelskich, realizuj¹cych pro-
gram „Solidarnoœci”, to, co wówczas by³o niekwe-

stionowane i w komitetach obywatelskich, i we
wszystkich od³amach opozycji w Polsce, we wszy-
stkich, zarówno tych katolicko-narodowych, jak
i lewicuj¹cych czy tych, które siê wywodzi³y z „So-
lidarnoœci Walcz¹cej”… Ja nie bêdê ich wszyst-
kich wymienia³, bo by³o ich ca³e spektrum, ale
wszystkie mia³y jeden nadrzêdny cel. Tak jak pod-
czas obchodów dwudziestolecia polskiej demo-
kracji czy dziewiêædziesiêciolecia odzyskania nie-
podleg³oœci, gdy wszystkie polityczne podzia³y
ust¹pi³y woli konstruktywnych przemian ustrojo-
wych, tak samo sta³o siê tu, i to za spraw¹ Senatu,
za co ogromnie dziêkujê wszystkim pañstwu,
a zw³aszcza kolegom z tej komisji i zebranym tutaj
profesorom, pe³ni¹cym póŸniej ró¿ne odpowie-
dzialne funkcje. Ale wydaje mi siê, ¿e w naszym
¿yciu tak naprawdê najwa¿niejsze by³o to, co
wówczas zrobiliœmy wspólnie dla Polski i prze-
mian ustrojowych. Dziêkujê pañstwu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
PansenatorJerzyChróœcikowski,proszêbardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!SzanowniGoœcie!
Moi przedmówcy powiedzieli ju¿ o wielu wa¿-

nych sprawach dotycz¹cych tamtych czasów, wy-
mienili te¿ du¿e zas³ugi „Solidarnoœci”, w której
samorz¹dnoœæ by³a, mo¿na powiedzieæ, myœl¹
przewodni¹. Ruch „Solidarnoœci”, który powsta-
wa³ w 1980 r., ju¿ wtedy g³osi³, ¿e Polska musi byæ
samorz¹dowa. I muszê powiedzieæ, ¿e moim zda-
niem rola ludzi, którzy na tym polu dzia³ali, wspo-
mniana jest zbyt lakonicznie i za ma³o jest ona
podkreœlana w tej uchwale. Kolega Rulewski do-
bitnie tu powiedzia³, ¿e w tej uchwale jest za ma³o
akcentów, wiêc ja nie bêdê ju¿ próbowa³ zg³aszaæ
poprawek, chcia³bym tylko wyraziæ swoje stano-
wisko i podziêkowaæ ludziom, którzy uczynili na-
prawdê wiele, ¿eby to wszystko siê sta³o. Szczegól-
ne podziêkowanie nale¿y siê „Solidarnoœci”, bo to
by³a jej inicjatywa.

Jako obecny przewodnicz¹cy „Solidarnoœci RI”
chcê zwróciæ uwagê na coœ, o czym siê dziœ ma³o
mówi, a przecie¿ nie sposób nie wspomnieæ, ¿e „So-
lidarnoœæ Rolników Indywidualnych” mia³a zna-
cz¹cy wp³yw na te prace. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e
wówczas mieliœmy w Senacie inny uk³ad ze wzglê-
du na inny podzia³ administracyjny – przedstawi-
ciele czterdziestu dziewiêciu województw to byli
w wiêkszoœci przedstawiciele wsi, cz³onkowie rol-
niczej „Solidarnoœci”, którzy brali udzia³ w pracach
Senatu jako senatorowie w³aœnie z ramienia i z re-
komendacji „Solidarnoœci”. Nie bêdê ju¿ tutaj wy-
mienia³ wszystkich, wspomnê tylko o wicemar-
sza³ku, wielce zas³u¿onym przewodnicz¹cym
zwi¹zku „Solidarnoœæ”, jak równie¿ o ówczesnym
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przewodnicz¹cym „Solidarnoœci”, Gabrielu Ja-
nowskim. By³o oczywiœcie wielu innych, którzy
dziœ siedz¹ na tej sali, na przyk³ad obecny tu Irek
Niewiarowski, który by³ przecie¿ cz³onkiem „Soli-
darnoœci”, za³o¿ycielem „Solidarnoœci Rolników
Indywidualnych”, równie¿ kolega Lipiec by³ cz³on-
kiem „Solidarnoœci” rolników, oraz wielu, wielu in-
nych, nie wymieniam ich ju¿ tutaj z imienia i na-
zwiska. To oni chcieli, ¿eby wieœ polska by³a samo-
rz¹dowa. To przecie¿ gminy wiejskie tworz¹ naj-
wiêksz¹ liczbê samorz¹dów. Trzeba podziêkowaæ
tym wszystkim, którzy zorganizowali to tak, ¿e w³a-
dza samorz¹dowa siê zmieni³a. Bo przecie¿ mo¿na
by³o ustanowiæ prawo tak, ¿e ci ludzie, naczelnicy,
znowu mogli pozostaæ u w³adzy. Ile pracy wykona-
no na tereniach wiejskich, na terenach miast, two-
rz¹c komitety obywatelskie! Przecie¿ w to by³a w³o-
¿ona ogromna pomoc. Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e
„Solidarnoœæ Rolników Indywidualnych”, „Solidar-
noœæ” pracownicza… Razem tworzono komitety
obywatelskie, w³¹czaj¹c do tego wielu ludzi, by³a
dobra wola w³¹czania siê w to. S³owa ogromnego
podziêkowania nale¿¹ siê komitetom obywatel-
skim, które przygotowa³y tê reformê, przygotowa³y
kadry, po to ¿eby w³adzê mogli ludzie przej¹æ de-
mokratycznie wybrani przez spo³eczeñstwo. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e w moim województwie, lubel-
skim, a szczególnie w zamojskim, bo zamojskie to
jest mój rejon, 90% osób wybranych do samo-
rz¹dów, na wójtów, zosta³o wybranych w³aœnie
z komitetów obywatelskich przygotowanych z ra-
mienia „Solidarnoœci”, i pracowniczej, i rolniczej.
I to by³o wielkie dzie³o. Ci ludzie zmienili rzeczywi-
stoœæ i ja chcê im z tego miejsca podziêkowaæ, bo
naprawdê ta praca wykonana dwudziestego siód-
mego to by³a praca wyborcza, to by³a wielka akcja
wyborcza przeprowadzona po to, ¿eby demokraty-
cznie przekazaæ w³adzê, ¿eby Polska sta³a siê na-
prawdê samorz¹dowa. Sta³o siê to dziêki ludziom,
którym idea samorz¹du by³a bliska i którzy j¹ rea-
lizowali. Jeszcze raz, z tego miejsca, bo ju¿ nie chcê
tego wpisywaæ do naszej uchwa³y, dziêkujê bardzo
tym wszystkim ludziom. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, dziêkujê bardzo. Rozumiem,
¿e ca³y Senat przy³¹cza siê do tych podziêkowañ.

Teraz udzielam g³osu kolejnemu senatorowi
pierwszej i obecnej kadencji, panu Ireneuszowi
Niewiarowskiemu.

Proszê bardzo.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

PanieMarsza³ku!SzanowniGoœcie!Wysoka Izbo!
Dwadzieœcia lat temu obecny tutaj senator Je-

rzy Stêpieñ powiedzia³: po wyborach obudzimy
siê w zupe³nie innym kraju. I z perspektywy dwu-

dziestu lat mo¿emy œmia³o powiedzieæ, ¿e mia³
absolutnie racjê – znaleŸliœmy siê w zupe³nie in-
nym kraju. Ta reforma przyspieszy³a i utrwali³a
przemiany ustrojowe, które nast¹pi³y w Polsce.

Pierwsza ekipa samorz¹dowców mia³a ogrom-
ne zadanie do wykonania. Otrzymali w spadku
zdewastowane gminy bez wodoci¹gów, telefonów,
infrastruktury, musieli, ¿e tak powiem, odkrêcaæ
PRL. Mimo tego w pierwszym roku w bud¿etach
samorz¹dów zanotowano 5 bilionów nadwy¿ki,
w ówczesnych pieni¹dzach, w sytuacji, kiedy bu-
d¿et pañstwa mia³ deficyt 30 bilionów. Wybudo-
wana w ci¹gu pierwszych dziesiêciu lat infra-
struktura znacznie przewy¿szy³a to, co w ci¹gu
czterdziestu piêciu lat dokonano w PRL.

Tak jak pan senator Andrzejewski, chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ i cz³onkom komisji, i Se-
natowi pierwszej kadencji, i wyborcom, którzy
mnie wówczas wybrali do Senatu. Mia³em szczê-
œcie uczestniczyæ w tych wszystkich wydarze-
niach. Oprócz cz³onkostwa w Komisji Samorz¹du
Terytorialnego, by³em te¿ szefem komitetu oby-
watelskiego w dawnym województwie koniñskim
i w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wa³êsie.
Doskonale pamiêtam, ¿e w tamtej sytuacji – kiedy
odzyskiwaliœmy wolnoœæ, kiedy odbywa³y siê pier-
wsze wybory w czerwcu 1989 r. – wcale nie by³o
takie oczywiste, wcale nie by³o takie pewne, i¿ to
wszystko póŸniej pójdzie jak z p³atka, ¿e mog³o
i musia³o pójœæ jak z p³atka. By³o bardzo trudno,
mo¿na chocia¿by przypomnieæ, jaka by³a sytua-
cja w kraju – skarb pañstwa by³ pusty. Jest taki
znany epizod, kiedy to zabrak³o lekarstw. Rz¹d
powiedzia³: trzeba siêgn¹æ po rezerwy walutowe.
A rezerw walutowych nie by³o. Po¿yczka Banku
Œwiatowego uratowa³a sytuacjê. Inflacja by³a
ogromna, co kilka miesiêcy nowelizowa³o siê bu-
d¿et pañstwa. By³a te¿ do tej reformy niechêæ œro-
dowisk, które przy Okr¹g³ym Stole by³y jej przeci-
wne, a które w Sejmie przecie¿ mia³y ogromn¹
wiêkszoœæ. Wreszcie i w naszym obozie solidarno-
œciowym odzywa³y siê g³osy: to mo¿e w tej sytuacji
poczekaæ z reform¹, mamy ju¿ przecie¿ du¿o w³a-
dzy, lepiej bêdzie rz¹dziæ krajem z pozycji central-
nej. Taka by³a sytuacja. I wówczas znaleŸli siê lu-
dzie – tu trzeba im siê g³êboko pok³oniæ i podziêko-
waæ – którzy powiedzieli, ¿e nie. Na pewno byli to
ojcowie za³o¿yciele – jest ich tu kilku na sali – na
pewno ca³y Senat i komisja, ale szczególnie by³ to
pan marsza³ek profesor Andrzej Stelmachowski.

Wspomniana tutaj przez senatora Stêpnia da-
ta – 29 lipca 1989 r. – jest w jakimœ stopniu, ja tak
to rozumiem, kluczowa, a jest niedoceniana i po-
mijana, gdy obchodzi siê ró¿ne rocznice. W tym
czasie próbowano utworzyæ rz¹d Kiszczaka –
rz¹d nie zrealizowa³by tej reformy albo wygl¹da-
³aby ona inaczej, nie mo¿na by by³o powiedzieæ,
¿e Polska jako pierwsza spoœród dawnych krajów
postkomunistycznych wprowadzi³a samorz¹d
i zrobi³a to najlepiej, tego na pewno nie mo¿na
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by³oby powiedzieæ – nie by³o jeszcze rz¹du Mazo-
wieckiego. Ja rozumiem tamt¹ debatê tak¿e jako
formê nacisku politycznego i pokazania, ¿e trze-
ba robiæ tê reformê. Odby³a siê pierwsza debata
merytoryczna w Senacie i zapad³a decyzja: robi-
my reformê samorz¹dow¹. Ogólnego przyzwole-
nia na to jeszcze przecie¿ nie by³o, nie by³o rz¹du
itd. I tu warto przypomnieæ, cofn¹æ siê trochê
w czasie, szczególnie ze wzglêdu na w du¿ym
stopniu s³uszne s³owa, ¿e mamy tê reformê dziê-
ki ruchowi „Solidarnoœæ”. To jest prawdziwe, bo
bez niej w ogóle by nie mo¿na by³o rozpocz¹æ tej
reformy, gdyby „Solidarnoœæ” nie wspar³a jej
w pewnym momencie, to ona by nie zaistnia³a
itd. Ale dokument „Samorz¹dna Rzeczpospolita”
z 1981 r. minimalnie odnosi³ siê do samorz¹du,
mówi³ przede wszystkim o samorz¹dzie praco-
wniczym. Warto tu wiêc przypomnieæ o tych œro-
dowiskach naukowych, naukowcach – oczywi-
œcie w wiêkszoœci byli to ludzie „Solidarnoœci” –
którzy w latach 1981–1989 bez ¿adnych jak gdy-
by nakazów, zamówieñ, kontynuowali prace stu-
dialne i w Polskiej Akademii Nauk, i na Uniwer-
sytecie £ódzkim, i na Uniwersytecie Warszaw-
skim. To dziêki nim póŸniej istnia³o tak szerokie
zaplecze i mo¿liwe by³o przeprowadzenie tej re-
formy. To jest bardzo istotne i o tym te¿ warto pa-
miêtaæ. Oczywiœcie kolega z RI „Solidarnoœæ” ma
racjê, ¿e ju¿ w sytuacji, gdy by³y wybory, gdy po-
wstawa³y komitety obywatelskie, „Solidarnoœæ”,
szczególnie „Solidarnoœæ RI”, w gminach wiej-
skich kierowa³a ludzi do tych komitetów. Tak na-
wiasem mówi¹c, wtedy przecie¿ rozpocz¹³ siê te¿
pierwszy wielki konflikt, bo niektóre komitety nie
mia³y znaczka „Solidarnoœæ”, gdy¿ z centrali
zwi¹zkowych próbowano jak gdyby trochê stero-
waæ tym dzia³aniem. PóŸniej w radzie tworzono
ju¿ wspólne kluby i nie by³o podzia³u, niemniej
jednak ten konflikt jakoœ tam siê toczy³, st¹d
przecie¿ w pewnym czasie nast¹pi³o rozwi¹zanie
komitetów obywatelskich.

Na zakoñczenie chcia³bym jeszcze raz podziê-
kowaæ i powiedzieæ, ¿e budowa samorz¹du to jest
ci¹g³y proces, to nigdy nie ustanie, tak jak nigdy
nie ustanie spór pomiêdzy samorz¹dem a rz¹dem
o kszta³t kraju, kszta³t samorz¹du. Mnie siê wy-
daje, ¿e dzisiaj… Pan profesor Regulski wspo-
mnia³ ju¿ o kilku kwestiach, ja chcia³bym dorzu-
ciæ jeszcze jedno i wydaje mi siê, ¿e to jest dzisiaj
najwa¿niejsze. Reforma samorz¹dowa umo¿liwi³a
budowanie w Polsce spo³eczeñstwa obywatelskie-
go, to ruszy³o. Ale dzisiaj to z kolei samorz¹d po-
trzebuje wsparcia ze strony spo³eczeñstwa oby-
watelskiego. Samorz¹d musi obrosn¹æ tysi¹cami
organizacji pozarz¹dowych. Musimy dostrzec
wspólnie to, co nas wyró¿nia na tle krajów euro-
pejskich, co jest pewnym skarbem, a czêsto nie
jest doceniane przez nas i przez ludzi samorz¹du

tak¿e – mówiê o jednostkach pomocniczych. Nie
jest to najszczêœliwsza nazwa, lepiej mówiæ o sa-
morz¹dzie so³ectwa, o samorz¹dzie dzielnicy, sa-
morz¹dzie osiedla. W tej kadencji uchwaliliœmy
fundusz so³ecki. To jest odpowiedŸ na ten pro-
blem, ale na pewno niewystarczaj¹ca. A wiêc dzi-
siaj spo³eczeñstwo obywatelskie czy aktywizacja
s¹ niezmiernie potrzebne równie¿ samorz¹dowi,
po to ¿eby ten fundament by³ znacznie, znacznie
mocniejszy.

Dziêkujê serdecznie i ¿yczê… Jeszcze mo¿e jed-
na rzecz, przepraszam. Warto te¿, dziêkuj¹c refor-
matorom, podziêkowaæ dziesi¹tkom tysiêcy ludzi
z komitetów obywatelskich, którzy wytworzyli
wtedy ogromny nacisk i byli bardzo pomocni
w tych decyzjach. Przypominam sobie taki epizod.
Gdzieœ tam w okolicy S³upcy, gdzie przyje¿d¿am
jako senator i opowiadam, jakie to reformy, jakie
dzia³ania itd., ktoœ wsta³ i powiedzia³: no tak, ale
ta demokracja to jest tam u was, w Warszawie,
a u nas œwiêto 1 wrzeœnia obchodziliœmy niedaw-
no na ulicy Boles³awa Bieruta.

I tu by³ ogromny, ogromny nacisk. On by³ nam
bardzo pomocny. Dziêkujê wszystkim tym, którzy
wówczas ze strony komitetów obywatelskich, bo
to by³a g³ówna si³a napêdowa, wsparli reformê
i tak piêknie siê spisali podczas pierwszej kaden-
cji, a póŸniej w nastêpnej kadencji samorz¹du.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
PansenatorStanis³awKarczewski,proszêbardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Zaproszeni Go-

œcie! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e wszyscy jesteœmy zgodni, i¿ samorz¹d

terytorialny szczebla podstawowego, gminnego,
jest tym, co w Polsce przed dwudziestu laty siê
uda³o. Mo¿liwoœæ wp³ywania na sprawy lokalne
pozwoli³a wielu Polakom poczuæ siê gospodarza-
mi we w³asnym domu. Mo¿e nawet silniej wp³ynê-
³a na poczucie wartoœci nas wszystkich ni¿ plura-
lizm polityczny na poziomie krajowym. Sejm, Se-
nat, jak równie¿ Parlament Europejski s¹ odleg³e,
a gmina jest blisko. Prawie wszyscy obywatele
maj¹ kontakt i wiêŸ ze swoimi radnymi. Z gmin¹
identyfikuje siê wiêkszoœæ naszych obywateli.
Gmina jest trwa³ym i takim akceptowanym sk³a-
dnikiem otaczaj¹cego nas œwiata.

Nie powinniœmy jednak ograniczaæ siê do wyra-
¿ania radoœci, zadowolenia, wielkiej satysfakcji
z osi¹gniêæ naszych poprzedników sprzed dwu-
dziestu lat. To prawda, to w³aœnie im przypad³ za-
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szczyt restauracji samorz¹du terytorialnego,
swoista orka na ugorze samorz¹dnoœci lokalnej.
Nie znaczy to, ¿e dla nas nie ma ju¿ zadañ. Mamy
co robiæ – mamy zachowaæ to, co dobre, chroniæ
przed zagro¿eniami, a jeœli trzeba, udoskonalaæ.

Dziesiêæ lat po pierwszej reformie samorz¹do-
wej zosta³a przeprowadzona druga, wojewódzko-
-samorz¹dowa. Budzi ona ju¿ nieco mniej za-
chwytów. Myœlê jednak, ¿e nie powinniœmy w nie-
skoñczonoœæ ci¹gn¹æ sporów, czy potrzebne s¹
nam powiaty i samorz¹dowe województwa. Istnie-
nie tych jednostek i ich politycznej tkanki jest ju¿
faktem.

Ale powinniœmy – i tutaj widzê rolê dla nas, dla
Senatu – broniæ samorz¹d terytorialny przed re-
formatorskimi zapêdami, przed reformatorskim
zapa³em. Najgorszym zagro¿eniem dotykaj¹cym
tê sferê aktywnoœci publicznej jest permanentna
reforma, ci¹g³a chêæ korygowania. W tym zamie-
szaniu zbyt ³atwo zagubiæ sens i racjonalnoœæ
dzia³añ. To nie liczb¹ i d³ugoœci¹ ustaw mierzy
siê jakoœæ prawa. Powinniœmy równie¿ broniæ sa-
morz¹du przed wykorzystywaniem go w interesie
teoretycznych doktryn politycznych. Samorz¹d
nie jest po to, aby dla zaspokojenia ambicji po¿e-
raæ pañstwo. Przestañmy samorz¹dowcom na si-
³ê powierzaæ funkcje, które powinny pozostaæ za-
daniem w³adz centralnych. Nawet wówczas, gdy
sami podejmuj¹ zadania z istoty w³aœciwe tylko
pañstwu, czêsto ponosz¹ pora¿kê. Przyk³adem
s¹ regionalne przewozy kolejowe, a przyk³adem
szczególnym Koleje Mazowieckie, które marsza-
³ek województwa mazowieckiego stworzy³, a dziœ
wystawia na sprzeda¿. Nie chcia³bym, aby dopu-
szczono do tego, ¿e podobny los spotka samo-
rz¹dowe szpitale.

Samorz¹d terytorialny jest szko³¹ liderów poli-
tycznych. Samorz¹d terytorialny jest dobrym or-
ganizatorem lokalnej aktywnoœci. Samorz¹d wy-
konuje najlepiej wiele lokalnych funkcji publicz-
nych. Zasadê pomocniczoœci musimy rozumieæ
jako racjonalne narzêdzie rozdzielania kompeten-
cji pomiêdzy ró¿ne szczeble administracji publi-
cznej. Samorz¹d terytorialny, jak ju¿ mówili moi
przedmówcy, ma byæ elementem ustroju ca³ej
Rzeczypospolitej.

Nawi¹¿ê do wypowiedzi pana senatora Sidoro-
wicza i odpowiem na jego w¹tpliwoœci, czy powin-
niœmy k³óciæ siê o samorz¹d, czy te¿ powinniœmy
k³óciæ siê o samoloty. Ja bym chcia³, ¿ebyœmy
mieli dobry samorz¹d i ¿ebyœmy latali dobrymi sa-
molotami.

A z okazji rocznicy gratulujê wszystkim tym,
którzy z samorz¹dem terytorialnym zwi¹zali swo-
je zawodowe losy, którzy w tym dwudziestoleciu
zbudowali ma³e ojczyzny sk³adaj¹ce siê na Rzecz-
pospolit¹. Moim zdaniem, dobrze zas³u¿yliœcie siê
Polsce! Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Jan Wyrowiñski.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak siê z³o¿y³o, ¿e jestem jedyn¹ osob¹ na tej sa-

li, która wtedy pracowa³a w s¹siedniej Izbie. By³em
wówczas te¿ cz³onkiem Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego pod przewodnictwem, wspomnianego
przez pana senatora Andrzejewskiego, nieod¿a³o-
wanej pamiêci profesora Waleriana Pañki. Dane
mi by³o uczestniczyæ, oczywiœcie w skromnym za-
kresie, w tym dziele, które zainicjowano w³aœnie
w tej Izbie. Uzna³em za stosowne to dzisiaj w tym
uroczystym momencie powiedzieæ, bo akurat nie
ma tutaj ¿adnego z tamtych pos³ów, a chcia³bym
im równie¿ oddaæ szacunek.

Debata w Sejmie by³a – o czym zreszt¹ wspo-
mnia³ pan profesor Regulski – równie¿ bardzo ¿y-
wa i dotyka³a tych wszystkich kwestii, które do
dziœ dnia budz¹ kontrowersje. Na przyk³ad by³a
kwestia tego, jaki ma byæ zarz¹d. Czy radziecki, jak
to w koñcu zosta³o przes¹dzone, czyli zarz¹d, który
jest wybierany przez radê, czy te¿ ma byæ w³adza
wykonawcza pochodz¹ca z bezpoœredniego wybo-
ru, czyli burmistrzowska?

(G³os z sali: …wójt.)
Trzeba by³oby lat, aby to zmieniæ. Do koñca nie

wszyscy s¹ o tym przekonani.
Poza tym chcia³bym powiedzieæ, o czym mówi³ ju¿

senator Ireneusz Niewiarowski i inni pañstwo, ¿e kie-
dy uczestniczyliœmy w tej niezapomnianej kampanii
wyborczej w 1989 r., to kwestia odbudowy samo-
rz¹dnoœci terytorialnej by³a jedn¹ ze spraw zasadni-
czych, która zreszt¹ naj³atwiej trafia³a do ludzi. By³o
powszechneoczekiwanie, ¿ewtej sprawiemusi siê coœ
zmieniæ. Pamiêtacie, Pañstwo, ¿e w programie Komi-
tetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” sprawa samo-
rz¹dnoœci mo¿e nie do koñca precyzyjnie, ale by³a zde-
cydowanie zaznaczona. I toby³a jednaztychspraw,do
której byliœmy – tak s¹dzê, bior¹c pod uwagê ogromny
wysi³ek koncepcyjny w to w³o¿ony – przygotowani.

Mój szanowny kolega, senator Sidorowicz, po-
stawi³ pytanie, które wówczas te¿ stawiano. Moim
zdaniem to fa³szywe pytanie: ile pañstwa, ile sa-
morz¹dnoœci? Pytanie powinno brzmieæ: ile cen-
trali, ile samorz¹dnoœci; ile w³adzy w Warszawie,
ile w³adzy w terenie? To by³ dylemat, który zreszt¹
jest do dnia dzisiejszego.

Senator Jerzy Stêpieñ wypowiedzia³ siê w³aœ-
nie w tym duchu. Przecie¿ samorz¹d jest funda-
mentem pañstwa. To jest instytucja, która fundu-
je. Myœmy ten fundament wtedy po prostu zmie-
nili i w najefektywniejszy sposób zdekomunizo-
waliœmy Polskê, w³aœnie przez tego typu decyzje.
Ja jestem wewnêtrznie w pe³ni o tym przekonany
i niech to trwa dalej. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Leon Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Niewiarowski wspomnia³ o prakty-

kach, o tych, którzy wprowadzali i implemento-
wali za³o¿enia samorz¹du terytorialnego, a póŸ-
niej konkretne jego instytucje. Tak siê póŸniej
z samorz¹dem terytorialnym dzia³o, ¿e wielokrot-
nie ró¿niliœmy siê i w samorz¹dzie, i w instytu-
cjach samorz¹dowych, i w organizacjach, ale tak-
¿e – a mo¿e przede wszystkim – dochodzi³o do ró¿-
nic miêdzy organami administracji rz¹dowej
a ogólnokrajowymi przedstawicielstwami jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. W tamtym czasie,
w pierwszych latach po reformie, w pierwszej ka-
dencji polskich gmin, tej ró¿nicy w gruncie rzeczy
nie by³o w du¿ym stopniu widaæ, ale to tak¿e dla-
tego, ¿e pan profesor Regulski jako pe³nomocnik
rz¹du do spraw reformy samorz¹du terytorialne-
go – tak ta instytucja siê nazywa³a – mia³ czter-
dziestu dziewiêciu delegatów. Wielu z nich zna-
laz³o póŸniej swoje miejsce, i to miejsce znacz¹ce,
w ¿yciu publicznym, na przyk³ad Jan Król, wice-
marsza³ek Sejmu, Iwo Byczewski, ambasador
Polski w Brukseli, Bogdan Marciniak z Rado-
mia… Móg³bym tak te nazwiska wymieniaæ, bo
by³o te¿ wielu innych.

Ja jednak chcia³bym teraz wspomnieæ, bo byæ
mo¿e nie bêdzie ju¿ takiej okazji, o tych moich ko-
le¿ankach i kolegach, którzy po wyborach 27 ma-
ja 1990 r. podjêli ciê¿ar odpowiedzialnoœci nie tyl-
ko w kwestii kierowania jednostkami samorz¹du
terytorialnego – a w gruncie rzeczy organami tych
jednostek – ale i wype³niania luk w obowi¹zu-
j¹cym ustawodawstwie. Wspomnia³ o tym pan Je-
rzy Stêpieñ, senator, póŸniej prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego, a w pewnym okresie swojego
¿ycia tak¿e cz³onek polskiego rz¹du – do tego w¹t-
ku jeszcze powrócê. Brakowa³o wtedy ogólnokra-
jowych reprezentacji samorz¹du terytorialnego.
W 1990 r. w wyniku spontanicznych inicjatyw po-
wsta³y takie organizacje, by³y to: Zwi¹zek Gmin
Wiejskich, Unia Miasteczek Polskich, Zwi¹zek
Miast Polskich, a wreszcie Krajowy Sejmik Samo-
rz¹du Terytorialnego. Piotr Buczkowski, profesor
Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i kole-
ga pana marsza³ka Zió³kowskiego z katedry socjo-
logii uniwersytetu poznañskiego, dzisiaj nie bê-
dzie móg³ siê upomnieæ o uznanie swoich zas³ug
w budowie samorz¹du terytorialnego, bo on ju¿
jest po drugiej stronie, zmar³ przed kilkoma laty,
w 2001 r. A by³ on pierwszym przewodnicz¹cym
Krajowego Sejmiku Samorz¹du Terytorialnego.
I to tam w³aœnie spotyka³y siê, mimo niekiedy ró¿-
nic dróg ¿yciowych, koncepcji politycznych, takie

osoby jak Zyta Gilowska, wówczas wiceprzewo-
dnicz¹ca Sejmiku Samorz¹dowego Województwa
Lubelskiego, Grzegorz Grzelak, przewodnicz¹cy
Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Gdañ-
skiego, Piotr Fogler, przewodnicz¹cy Sejmiku Sa-
morz¹dowego Województwa Warszawskiego,
przewodnicz¹cy sejmiku kieleckiego i mówi¹cy te
s³owa. Z drugiej strony partnerami w dyskusji by-
li cz³onkowie trzech pozosta³ych ogólnokrajo-
wych reprezentacji samorz¹du terytorialnego,
a zw³aszcza Zwi¹zku Miast Polskich. Podobnie jak
Piotr Buczkowski nie ¿yje ju¿ pierwszy prezydent
samorz¹dnego Poznania, Wojciech Szczêsny Ka-
czmarek. Ale jest wœród nas ówczesna przewodni-
cz¹ca Rady Miejskiej Poznania, pani profesor Ja-
dwiga Rotnicka.

Gdy tak rozgl¹dam siê po tej sali, to ci¹gle widzê
wœród pañstwa wiele pañ i panów, kole¿anek i ko-
legów, którzyœcie rozpoczynali swoje ¿ycie publi-
czne od praktykowania w polskich samorz¹dach
terytorialnych. A wiêc gdy dziœ ci¹gle podnoszony
jest problem przysz³oœci izby senackiej, gdy pod-
noszona jest koncepcja dotycz¹ca tego, czy nie
przekszta³ciæ Senatu w izbê samorz¹dow¹, ja czê-
sto odpowiadam tak: byæ mo¿e nie, bo izba samo-
rz¹dowa jest dzisiaj w³aœnie w polskim Senacie
i by³a w ka¿dej kadencji polskiego Senatu.

Pamiêtam rok 1997 i 1998… Jest tu obecny
ówczesny przewodnicz¹cy senackiej Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, by³y prezydent Rzeszowa, który kiero-
wa³ nami, cz³onkami tej komisji, pan Mieczys³aw
Janowski. Co siê wówczas zdarzy³o? Oto w ci¹gu
niespe³na siedmiu czy oœmiu miesiêcy przygoto-
waliœmy w polskim Sejmie i w Senacie, a zw³asz-
cza w Senacie, projekty wszystkich najwa¿niej-
szych, najistotniejszych ustaw dotycz¹cych bu-
dowy dwóch innych kategorii samorz¹du teryto-
rialnego, mianowicie powiatu i województwa sa-
morz¹dowego. A dlaczego tak siê sta³o? Bo
w 1993 r. kilku osobom w pañstwie nie zabrak³o
wyobraŸni, by po wyborach z wrzeœnia 1993 r.
odpowiedzieæ na pytanie: co dalej z polskim sa-
morz¹dem? Mimo ¿e wówczas nie by³o sprzyja-
j¹cych warunków, odpowiedŸ brzmia³a: pracuje-
my nad ustawami. By³o to w Instytucie Spraw
Publicznych.

Pamiêtam moje spotkanie z sejmow¹ komisj¹
samorz¹du terytorialnego na sali plenarnej Sej-
mu. Po³¹czone komisje samorz¹du terytorialnego
przez dwanaœcie godzin odbiera³y prezentowane
przeze mnie stanowisko polskiego Senatu. A do-
wód uznania dla Senatu i jego aktywnoœci w pra-
cach nad tym ustawodawstwem z 1998 r. da³ ów-
czesny wicepremier i pose³ Henryk Goryszewski,
który zwróci³ siê do mnie wtedy – po tych dwuna-
stu godzinach mitrêgi, przekonywania do kon-
cepcji ustrojowych samorz¹du terytorialnego po-
wiatowego i wojewódzkiego zg³oszonych tutaj,
w Senacie – i powiedzia³: dzisiaj siê dowiedzia³em,
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Panie Senatorze, dlaczego w czasach I Rzeczypo-
spolitej Polskiej senatorowie szli przed pos³ami!

¯yczê pañstwu, tym wszystkim, którzyœcie tak
dobrze stawali w s³u¿bie Rzeczypospolitej, tam,
w samorz¹dzie terytorialnym, by nadal ta Rzecz-
pospolita dawa³a nam okazjê promowania warto-
œci szczególnych w jej ustroju. A tak¹ wartoœci¹
niezbywaln¹, konstytucyjn¹, jest instytucja sa-
morz¹du terytorialnego. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Tadeusz Gruszka. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!SzanowniGoœcie!
Dwudziesta rocznica powo³ania samorz¹du

gminnego – bo to by³ pierwszy etap przemian sa-
morz¹dowych – jest okazj¹ do tego, by w gminach
odbywa³y siê liczne imprezy upamiêtniaj¹ce te
w³aœnie wspominane wydarzenia. Ale oprócz
tych zabaw i festynów ma miejsce wiele konfe-
rencji. I w³aœnie na jednej z takich konferencji
mia³em okazjê us³yszeæ tezê, ¿e samorz¹d teryto-
rialny jest lepszy od tego, co jest w polityce – tu
oczywiœcie w domyœle by³o: od nas, polityków
w Sejmie i w Senacie. Sk³aniam siê, chyl¹c czo³o,
ku pierwszej tezie, ¿e samorz¹d terytorialny jest
najlepszy. Nie mogê siê jednak zgodziæ z t¹ drug¹
czêœci¹, gdy¿, tak jak to przed chwileczk¹ przed-
stawi³ pan senator Kieres, dla wielu z nas – pa-
trzê tu na wasze twarze – droga polityczna zaczê-
³a siê w³aœnie w samorz¹dzie. To tam, t¹ ma³¹ po-
lityk¹, zaczynaliœmy przygodê z polityk¹, któr¹
obecnie mamy okazjê reprezentowaæ tutaj, w Se-
nacie. A wiêc z racji tego, ¿e – jak tutaj powiedzia³
te¿ senator Karczewski – samorz¹dy s¹ szko³ami
liderów politycznych, muszê stwierdziæ, i¿ ta
druga teza jest mylna. Tak, skoro samorz¹dy te-
rytorialne s¹ najlepsze – a my w wiêkszoœci, przy-
puszczam, nawet w 80% wywodzimy siê z samo-
rz¹dów – to musimy powiedzieæ, ¿e ta przedsta-
wiona teza jest k³amliwa.

Ta czêœæ tego wywodu, ¿e wywodzimy siê z sa-
morz¹du, powinna nas zobowi¹zywaæ do pamiê-
tania naszej drogi, tego, ¿e nasza droga bierze po-
cz¹tek w samorz¹dzie, o czym, jak czêsto bywa,
zapominamy tutaj, na tej sali. Wiele ustaw jest
przedstawianych ze œwiadomoœci¹ tego, ¿e samo-
rz¹d jest najlepszy i ¿e sobie zawsze da radê, dla-
tego nak³adamy na niego dodatkowe zadania.
Wiele razy by³o mówione, ¿e nie bêdzie dodatko-
wych zadañ dla samorz¹dów bez odpowiednich
œrodków, ale czêsto o tym tutaj, w tej sali, zapomi-
namy. Dla przyk³adu: ustawa, która jest w tym

porz¹dku obrad, ustawa o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie zawiera takie w³aœnie elementy –
nak³adamy na samorz¹d dodatkowe zadania, ale
w œlad za tym nie id¹ konkretne pieni¹dze. Proszê
wiêc sobie podczas uchwalania ustaw przypomi-
naæ swoj¹ drogê polityczn¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Janusz Sepio³ – ko-

lejny samorz¹dowiec, który przeszed³ do Senatu.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:

PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!SzanowniGoœcie!
Rzeczywiœcie, moje doœwiadczenie samorz¹do-

we obejmuje ³adny kawa³ czasu z tych dwudziestu
lat, ale chcia³bym dzisiaj jak najmniej mówiæ
o przesz³oœci, mimo ¿e wiele wyst¹pieñ to takie
g³osy wspominkowe. Dwadzieœcia lat to prawie
pokolenie. Kiedy siê patrzy z zewn¹trz, to ten czas
wydaje siê jak¹œ jednolit¹ epok¹. Absolutnie tak
nie jest, ten czas ma swoj¹ dynamikê, dotycz¹ go
zmiany, ma swoje okresy przyspieszenia, swoje
wewnêtrzne kryzysy. I daleki jestem od stwierdze-
nia, ¿e jesteœmy blisko osi¹gniêcia jakiegoœ doce-
lowego modelu samorz¹du. Nigdy takiego nie bê-
dzie. ¯ycie siê zmienia, gospodarka siê zmienia,
wyzwania siê zmieniaj¹, wiêc samorz¹d te¿ bêdzie
siê zmienia³ i bêdzie musia³ byæ reformowany.

Czêsto, myœl¹c o samorz¹dzie, mówimy tylko:
radni, wójtowie, burmistrzowie. Chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e s¹ równie¿ rzesze ludzi w tych insty-
tucjach, które powsta³y dziêki reformie samo-
rz¹dowej. Myœlê o regionalnych izbach obrachun-
kowych, o kolegiach odwo³awczych. Mówiê tak¿e
o tysi¹cach osób pracuj¹cych w instytucjach,
które zosta³y zagospodarowane, przejête czy roz-
winiête przez samorz¹d. I w wielu dziedzinach s¹
to zmiany absolutnie rewolucyjne. Pierwszy przy-
k³ad z brzegu to kultura. W tej chwili samorz¹dy
wydaj¹ ponad trzy razy wiêcej na kulturê ni¿ rz¹d
Polski, mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e politykê kultu-
raln¹ naszego kraju realizuj¹ polskie samorz¹dy.
Podobnie jest z oœwiat¹, która stopniowo by³a
przez samorz¹dy przejmowana; w przypadku wy-
¿szych szkó³ zawodowych jest to jeszcze ci¹gle
przed nami.

Jeœli chcemy ten okres wartoœciowaæ, to wyda-
je mi siê, ¿e cenne jest spojrzenie zupe³nie z ze-
wn¹trz. Chodzi mianowicie o porównanie do tego,
co dzieje siê w krajach Grupy Wyszehradzkiej, czy
takie porównanie, z którym mamy do czynienia
teraz, kiedy patrzymy na doœwiadczenia Rosji.
I dopiero taka zewnêtrzna perspektywa sprawia,
¿e widaæ skalê tego sukcesu, skalê tego dorobku.
Bo zazdroszcz¹ nam nie tylko Rosjanie, co do ja-
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kiegoœ stopnia wydaje siê nam naturalne, ale te¿
Czesi, S³owacy czy Wêgrzy. Zazdroszcz¹ nam, ¿e
w tych sprawach nasze rozwi¹zania okaza³y siê,
przynajmniej w niektórych przypadkach, znacz-
nie lepsze.

Ale to nie jest tak, ¿e nie ma cieni. Ci¹gle mamy
problemy. I nie mówiê tylko o takich wielkich wy-
zwaniach, o takich nie do koñca udanych przed-
siêwziêciach, jak na przyk³ad przejêcie transpor-
tu kolejowego, z czym siê zmagamy. Wydaje mi
siê, ¿e wci¹¿ jest wiele pytañ, jeœli chodzi o system
polityczny, o system wyborczy w polskich samo-
rz¹dach. Wspomina³ o tym pan prezes Stêpieñ,
mówi¹c o obwodach jednomandatowych w ma-
³ych gminach. Proszê pañstwa, kiedy w Poznaniu
odbywa³ siê wielki zjazd organizacji samorz¹do-
wych, chyba w marcu tego roku, to jakie by³o pod-
stawowe wra¿enie, kiedy siê patrzy³o na salê,
gdzie zebra³o siê ponad pó³tora tysi¹ca ludzi? To
by³y siwe g³owy. Dwadzieœcia lat temu przyszli do
samorz¹du ludzie maj¹cy trzydzieœci piêæ, mo¿e
czterdzieœci lat, z ró¿nym doœwiadczeniem zawo-
dowym, z ró¿nych sfer, spoza ówczesnego estab-
lishmentu, co oczywiste, z nowymi doœwiadcze-
niami, z wieloma zaletami, pozbawieni rutyny. Ale
ci ludzie s¹ dzisiaj w takim wieku, ¿e zbli¿aj¹ siê
do emerytury. W gminach wiejskich 13% wójtów
pracuje dwadzieœcia lat. W gminach miejskich
jest troszkê inaczej, ale dlaczego? Otó¿ w pier-
wszej kadencji, proszê pañstwa, burmistrza czy
prezydenta mo¿na by³o odwo³ywaæ ad hoc na ka¿-
dej sesji, mo¿na by³o po prostu wstaæ i zg³osiæ
wniosek, wchodz¹cy do porz¹dku obrad, ¿e teraz
odwo³uje siê burmistrza. I dlatego w pierwszej ka-
dencji odwo³ano niemal wszystkich. PóŸniej te
przepisy poprawiono. I jeœli pomin¹æ pierwsz¹ ka-
dencjê, to ponad 30% polskich samorz¹dowców
przetrwa³o cztery kadencje. Potem wzmocniliœmy
pozycjê prezydentów i burmistrzów i ostatnie wy-
bory przetrwa³o na swoich stanowiskach ponad
70%. Mamy sytuacjê, ¿e w wielu miastach nikt nie
chce startowaæ do wyborów, partie kooptuj¹ tylko
tych, którzy ju¿ urzêduj¹. Coœ z tym fantem trzeba
bêdzie zrobiæ, bo potrzebujemy samorz¹du jako
ci¹gle odradzaj¹cej siê si³y. Widaæ nawet na tej sa-
li, ¿e jest to Ÿród³o klasy politycznej w Polsce. Jeœli
nie zmienimy mechanizmu wyborczego, na przy-
k³ad nie ograniczymy liczby kadencji, to bêdziemy
mieli do czynienia z takimi problemami.

I teraz przechodzê do wniosków. Otó¿ wydaje mi
siê po prostu, ¿e po tych dwudziestu latach jest
czas na to, ¿eby w³aœnie w Senacie, czyli w tej Izbie,
gdzie to wszystko siê zaczê³o, stworzono do koñca
tej kadencji bia³¹ ksiêgê polskiego samorz¹du
i okreœlono, co siê uda³o, co siê nie uda³o, jakie s¹
wyzwania, jakie s¹ problemy. Chodzi o to, ¿eby zo-
stawiæ taki testament Senatowi nastêpnej kaden-
cji, bo wydaje mi siê, ¿e w bardzo powa¿ny sposób

zmieni³y siê równie¿ wyzwania, przed którymi sto-
j¹ polskie samorz¹dy. Czêsto spotykam siê z wójta-
mi, burmistrzami, którzy mówi¹: myœmy w³aœci-
wie ju¿ wszystko zrobili, droga jest, kanalizacja
jest, wodoci¹g jest, szko³a jest, to co my mamy da-
lej robiæ? Oni przyszli z takim in¿ynierskim nasta-
wieniem, ¿e brakuje podstawowej infrastruktury
i ¿e to oni maj¹ j¹ zbudowaæ. Zrobili to – i koniec.
Czêsto w ogóle nie dostrzegaj¹ tych wyzwañ, które
bêd¹ sta³y przed polskim samorz¹dem w ci¹gu
najbli¿szych dwudziestu lat. I mo¿e w³aœnie o tych
wyzwaniach warto by napisaæ w takiej bia³ej ksiê-
dze. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Cichoñ, proszê bardzo.
Doszed³ pan senator do nas.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak jest, doszed³em zdrowo, bez upadku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Go-

œcie!
Rzeczywiœcie, piêkna to rocznica. I ³za siê w oku

krêci, kiedy siê wspomina czasy przygotowañ do
pierwszych wyborów i powstanie samorz¹du.
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e nastroje by³y bardzo
podobne do tych, które towarzyszy³y powstaniu
„Solidarnoœci”. Pamiêtam te momenty, bardzo
podniecaj¹ce, kiedy uk³adano statuty gmin. Bar-
dzo podobnie by³o przecie¿ w chwili, kiedy uk³a-
daliœmy statut „Solidarnoœci”, tak¿e „Solidarno-
œci Rolników Indywidualnych”; podobne by³o na-
piêcie, podobne by³y momenty czasami zw¹tpie-
nia, a czasami bezsilnoœci, ale przede wszystkim
ogromny zapa³, ogromna chêæ pracy. Ten element
wszystkich ³¹czy³ i dodawa³ wszystkim bardzo du-
¿o energii.

Chcia³bym jeszcze o czymœ wspomnieæ. Ojcem
samorz¹du by³a rzeczywiœcie „Solidarnoœæ”,
o czym mówi³ mój przedmówca, pan senator, któ-
ry obecnie pe³ni funkcjê szefa „Solidarnoœci Rol-
ników Indywidualnych”. I trzeba pamiêtaæ o tym,
¿e nie kto inny, tylko centrum inicjatyw obywatel-
skich przy „Solidarnoœci” przygotowa³o ogromn¹
liczbê projektów, które mia³y byæ wprowadzone
jako ustawy po uzyskaniu prawdziwej wolnoœci
przez Polskê, co siê dokona³o po czerwcu 1989 r.,
a by³y to równie¿ projekty dotycz¹ce samorz¹du
terytorialnego. To centrum, kierowane przez me-
cenasa Kazimierza Barczyka, który ostatnio jako
kandydat na sêdziego Trybuna³u Konstytucyjne-
go sta³ siê przedmiotem napaœci prasowych, mia-
³o ogromne zas³ugi. Nie sposób ich tutaj przece-
niæ. W tym centrum, które przygotowywa³o te pro-
jekty, pracowa³ profesor Kulesza, w owym czasie
jeszcze docent, i wielu, wielu innych.
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Proszê pañstwa, to bardzo znamienne, ¿e im-
puls wyszed ³ w³aœc iwie st¹d , z Senatu.
Chcia³bym, ¿ebyœmy dzisiaj pamiêtali o tym, jak¹
rolê odgrywa³ Senat i wyci¹gnêli wniosek doty-
cz¹cy tego, jak¹ dalej powinien odgrywaæ.
Chcia³bym, ¿ebyœmy mogli byæ tak dumni, jak na-
si koledzy z pierwszej kadencji, a tak¿e z nastêp-
nych kadencji, którzy tworzyli ustawy, którzy sta-
wali ponad ró¿norakimi podzia³ami, powoduj¹cy-
mi bardzo czêsto bezsilnoœæ i marginalizacjê na-
szej Izby. Z tego powodu staje siê ona czêsto jedy-
nie wykonawc¹, uchwala to, czego sobie ¿yczy
rz¹d i co uchwali Sejm. Nasza Izba, Senat, wystê-
puje wtedy niestety tylko w roli tego, który akcep-
tuje dokonania. Chcia³bym, ¿ebyœmy byli bardziej
twórczy, abyœmy mieli do spe³nienia podobn¹ mi-
sjê, jak¹ mieli nasi poprzednicy. ¯yczy³bym sobie,
¿eby to siê zrealizowa³o i ¿ebyœmy zarazem poczy-
nili pewne zmiany, jeœli chodzi o rozwi¹zania sa-
morz¹dowe. Przypominam, ¿e w tej chwili pilnej
korekty wymaga na przyk³ad kwestia rozdzia³u
funkcji na etapie chocia¿by pozwoleñ budowla-
nych. Dlaczego sytuacja jest taka, ¿e pozwolenie
budowlane wydaje starosta, odbywa siê to na
szczeblu powiatu, a kwestiami planistycznymi
zajmuje siê gmina? Czy rzeczywiœcie tego rodzaju
zró¿nicowanie organów, które wydaj¹ decyzje,
jest celowe i czy nie opóŸnia to procesów budowla-
nych? S¹ to sprawy, które wymagaj¹ konkretnego
rozwi¹zania w przysz³oœci.

Jednak nade wszystko, proszê pañstwa, ¿y-
czy³bym sobie, ¿ebyœmy jako Senat w dalszym
ci¹gu pe³nili tê misjê, która przypad³a naszym po-
przednikom, a która tak piêknie zapisa³a siê
w formie uchwalenia ustaw samorz¹dowych.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wielce Szano-
wni Goœcie!

Pragnê podziêkowaæ w imieniu, myœlê, tego po-
kolenia, które dosta³o wtedy szansê i w roku 1990
stanê³o do wyborów, stanê³o do wyborów na
szczeblu gminy z komitetów obywatelskich.

Dwa s³owa refleksji. Proszê pañstwa, dostaliœ-
my mo¿liwoœci. By³y wiara i entuzjazm, wrêcz nie-
mo¿noœæ uwierzenia w to, ¿e bêdziemy mieli rze-
czywisty wp³yw na to, co siê dzieje w naszych lo-
kalnych wspólnotach samorz¹dowych. Ja w spo-
sób szczególny prze¿ywam tê rocznicê, bo siedem-
naœcie lat pracy w samorz¹dzie, z tego dwanaœcie
w samorz¹dzie lokalnym, pozwoli³o zmieniæ moj¹

malutk¹ gminê w gminê lepsz¹, dynamiczniejsz¹,
ale tak¿e rozwi¹zuj¹c¹ bardzo powa¿ne problemy.
To by³ samorz¹d w przesz³oœci. Samorz¹d obecny
– tu nawi¹¿ê do s³ów pana senatora Sepio³a – po-
nosi du¿o wiêksze nak³ady na przyk³ad na inwe-
stycje. Nie bêdê tego rozwija³. Pieni¹dz, który tra-
fia do samorz¹du, jest efektywniej wykorzystywa-
ny, ale s¹ tak¿e oczekiwania.

Szanowni Pañstwo, jeœli chodzi o oczekiwania –
wystarczy ws³uchaæ siê w wyst¹pienia z kongre-
su, który mia³ miejsce w Poznaniu – to wydaje mi
siê, ¿e jako Senat, jako Izba, która ma inicjatywê,
powinniœmy siê zainteresowaæ przynajmniej czte-
rema elementami. Miêdzy innymi podnoszona
jest kwestia relacji miêdzy organami, miêdzy or-
ganami wykonawczymi a stanowi¹cymi. Dwa-
dzieœcia lat temu nikt nie myœla³ o rozwoju stricte
regionalnym. Teraz to jest rzeczywistoœæ. Nale¿y
myœleæ o rozwoju lokalnym, ale tak¿e o rozwoju
w skali województwa. Kolejny element to prawna
mo¿liwoœæ dysponowania maj¹tkiem, który maj¹
powiaty, gminy i województwa. Gminy maj¹ du¿o
mo¿liwoœci, a jeœli chodzi o pozosta³e samorz¹dy,
to koniecznie trzeba siê nad tym zastanowiæ, po-
niewa¿ ponosz¹ one koszty. Kolejna sprawa to sy-
stem finansowania. Wydaje siê, ¿e jest wskazane,
aby w przysz³oœci system finansowania stwarza³
wiêksze mo¿liwoœci lokalnym samorz¹dom.
I ostatni element, o którym mówi³ tak¿e pan profe-
sor Regulski, to system wyborczy do samorz¹du.
Myœlê, ¿e nad tym tak¿e nale¿y siê zastawiaæ.

Na koniec ¿yczenie – bo marzenia tworz¹ przy-
sz³oœæ – a¿eby za nastêpne dwadzieœcia lat ocena
naszych inicjatyw by³a co najmniej podobna do
dzisiejszej oceny inicjatywy twórców samorz¹du
sprzed dwudziestu lat. Dziêkujê za uwagê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, ja te¿ chcia³bym króciutko za-
braæ g³os w debacie. Po pierwsze, raz jeszcze
chcia³bym serdecznie podziêkowaæ tym wszyst-
kim, którzy dwadzieœcia lat temu przyczynili siê
do owego wielkiego dzie³a budowy samorz¹dnej
Rzeczypospolitej od do³u, a po drugie, powiedzieæ,
co my zamierzamy zrobiæ, mówiê o przysz³oœci.

Mia³a siê dziœ odbyæ konferencja, organizowa-
na g³ównie przez pana profesora Regulskiego,
o barierach, przeszkodach, wyzwaniach, ale i pla-
nach rozwoju samorz¹du. Ta konferencja mia³a
byæ podstaw¹ do debaty senackiej, do tego, ¿eby
myœleæ o przysz³oœci, o zmianie. Tak jak powie-
dzia³ pan senator Sepio³, to ma byæ dynamiczne
przystosowanie samorz¹du do nowych wyzwañ.
Wszystko jedno, czy to bêdzie bia³a ksiêga, czy to
bêd¹ – jak bym sobie marzy³ – inicjatywy ustawo-
dawcze, w ka¿dym razie chcemy byæ aktywni, tak
jak Senat pierwszej kadencji. Raz jeszcze dziêku-
j¹c za to, co zrobiliœmy w przesz³oœci, chcê powie-
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dzieæ, ¿e podejmujemy to zobowi¹zanie i nadal bê-
dziemy t¹ Izb¹, która patronuje samorz¹dom.
Chcemy wykonywaæ to zadanie. Mam nadziejê, ¿e
w tej materii ca³a Izba bêdzie dzia³a³a wspólnie,
czego nam wszystkim ¿yczê. Jeszcze raz pañstwu
dziêkujê. (Oklaski)

Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e pani senator Adamczak, pan se-

nator Ortyl i pani senator Rotnicka z³o¿yli swoje
wyst¹pienia do protoko³u*.

Chcia³bym, abyœmy w tym momencie przyst¹pili
dog³osowania.Tak,przystêpujemydog³osowania.

Og³aszam trzydzieœci sekund przerwy techni-
cznej…

(G³os z sali: Nie, nie.)
(Senator Janusz Rachoñ: Nie.)
Trzydzieœci sekund na pobranie kart, Panie Se-

natorze. Trzydzieœci sekund, sekund, nie minut,
Panie Senatorze Profesorze.

Proszê pañstwa, z tego, co rozumiem, wszyscy
jesteœmy gotowi.

Chcia³bym, abyœmy przyst¹pili do g³osowania
nad przedstawionym przez komisjê projektem
uchwa³y w 20. rocznicê wyborów do odrodzonego
samorz¹du terytorialnego.

Wysoki Senacie, proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Kto z pañstwa senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 68 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 5)
(Oklaski)
Proszê pañstwa, zatem przyjêliœmy uchwa³ê.
Wysoki Senacie, zaraz zrobimy krótk¹ przerwê.
Jeszcze raz chcia³bym serdecznie podziêkowaæ

naszym goœciom za obecnoœæ w Wysokiej Izbie
podczas omawiania tego punktu porz¹dku obrad.

Zaraz bêdziemy omawiaæ nastêpne punkty,
a teraz dwie minuty przerwy technicznej.

Pan senator G³owski ma wniosek formalny. To
zaraz, najpierw dwie minuty przerwy, ¿eby to
wszystko…

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 37
do godziny 11 minut 39)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Chcia³bym, abyœmy przyst¹pili do realizacji

dalszej czêœci porz¹dku obrad.
Pan senator G³owski chce zg³osiæ wniosek for-

malny.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:

Tak, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym z³o¿yæ wniosek formalny o przesu-

niêcie jednego z punktów porz¹dku obrad, o roz-
patrywanie punktu pi¹tego po punkcie drugim.
Spowodowane jest to póŸniejsz¹ nieobecnoœci¹
ministra, który chcia³by przed Wysok¹ Izb¹ z³o¿yæ
wyczerpuj¹ce wyjaœnienia w tym temacie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, proponujê przyjêcie tego
wniosku.

Czy s¹ g³osy przeciwne?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku, nie ma sprzeciwu.)
Nie ma sprzeciwu. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz autorytatywnie

stwierdzi³, ¿e nie ma sprzeciwu, w takim razie
przyjmujemy ten wniosek.

Mo¿emy, Wysoki Senacie, przyst¹piæ do roz-
patrzenia punktu drugiego porz¹dku obrad – po
punkcie drugim bêdzie, przypominam, dotych-
czasowy punkt pi¹ty – stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podat-
kowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 869, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 869A.

Pan senator Banaœ ju¿ bie¿y.
Proszê o przedstawienie sprawozdania Komisji

Bud¿etu iFinansówPublicznych,PanieSenatorze.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych przedstawiam Wysokiej Izbie sprawozda-
nie z prac nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu
6 maja 2010 r. ustaw¹ o zmianie ustawy o doradz-
twie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Zapisy tej ustawy, które bêd¹ funkcjonowaæ
w naszym obrocie prawnym, dotycz¹ dwóch p³a-
szczyzn.

Ta pierwsza, zwi¹zana z implementacj¹ tak
zwanej dyrektywy us³ugowej, obejmuje sprawy
generalne dotycz¹ce funkcjonowania doradcy po-
datkowego. Miêdzy innymi zostanie zniesiony ge-
neralny zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej przez doradcê podatkowego wykonuj¹ce-
go zawód, zostanie zlikwidowany zakaz reklamy,
bêdzie wprowadzony mechanizm porównywania
ubezpieczeñ, który bêdzie wspomaga³ doradcê
podatkowego funkcjonuj¹cego na obszarach wiê-
cej ni¿ jednego pañstwa, wreszcie zostanie rozsze-
rzony katalog czynnoœci doradztwa podatkowego
o czynnoœci celne i egzekucyjne. Tak wiêc z jednej

56. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw 23

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



strony liberalizujemy pewne przepisy dotycz¹ce
wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
a z drugiej strony zwiêkszamy jego kompetencje
i uprawnienia.

Drug¹ p³aszczyzn¹, której dotyczy ta zmiana
ustawy, jest funkcjonowanie Pañstwowej Komisji
Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowe-
go i sposób przeprowadzania egzaminu na dorad-
cê podatkowego przez tê pañstwow¹ komisjê.

Myœlê, ¿e nie bêdê tu siê szerzej rozwodzi³ nad
szczegó³ami zapisów tej noweli, bo to wszystko
jest przed pañstwem w drukach. Chcê tylko zaa-
nonsowaæ, ¿e komisja zwraca siê do Wysokiej Izby
o przyjêcie przywo³anej ustawy z trzynastoma po-
prawkami, które zosta³y jednog³oœnie przyjête
w g³osowaniu podczas obrad komisji. Dziêkujê
uprzejmie, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e s¹ ju¿ pytania.
Proszê bardzo, senator Dajczak i senator Pasz-

kowski.
Proszê, te dwa pytania bêd¹ razem… I panowie,

to mo¿e byæ najwy¿ej minuta.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Krótkie pytanie, które powtarza siê przy tego

rodzaju ustawach w³aœciwie za ka¿dym razem.
Chodzi o wdra¿anie dyrektyw Parlamentu Euro-
pejskiego. To jest kolejna taka sytuacja, gdy
przekroczone s¹, jeœli mo¿na tak powiedzieæ,
wszystkie terminy, których nale¿a³o dotrzymaæ.
Z tego, co wiem, ta ustawa by³a przygotowana
du¿o wczeœniej, prace nad ni¹ trwa³y dosyæ d³u-
go, bo chyba dwa lata. Dlaczego znowu jest to ro-
bione dopiero teraz, dlaczego w takim poœpiechu
i dlaczego kolejny raz przekraczamy termin, któ-
ry by³ okreœlony?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie senatora Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam w zasadzie dwa pytania. Pierwsze dotyczy

tego, o czym powiedzia³ sprawozdawca. Mianowi-
cie stwierdzi³, ¿e ta ustawa miêdzy innymi znosi
zakaz reklamy. Czy w tym zakresie bêdzie zupe³na
swoboda, czy bêdzie to w jakiœ sposób regulowa-
ne, nie wiem, przez samorz¹d tych doradców po-
datkowych?

Drugie pytanie: czy doradcy podatkowi przy
wykonywaniu swoich obowi¹zków, zadañ usta-
wowych korzystaj¹ z jakiejœ formy ochrony praw-
nej w sensie immunitetu, jakiejœ takiej szczegól-
nej ochrony prawnej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-
natora sprawozdawcy.

W takim razie proszê o odpowiedzi.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Pan senator Dajczak postawi³ mnie w trudnej

sytuacji, bo nie ja prowadzi³em prace nad t¹ dy-
rektyw¹, prace te prowadzi³ rz¹d. Prawd¹ jest, ¿e
treœæ tej dyrektywy mia³a byæ implementowana
do ustawodawstwa krajowego najpóŸniej do
28 grudnia 2009 r., taki mieliœmy obowi¹zek. Pra-
ce te zdecydowanie siê przed³u¿y³y, dzisiaj jest ju¿
prawie po³owa roku 2010. Na to pytanie precyzyj-
nie pewnie bêdzie móg³ odpowiedzieæ pan mini-
ster lub osoba reprezentuj¹ca ministerstwo, któ-
ra jest tu dzisiaj z nami. Tak ¿e wybaczy pan sena-
tor, ¿e ograniczê siê do tego stwierdzenia.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Paszkow-
skiego, to rzeczywiœcie jest tu dosyæ istotna libe-
ralizacja w tej sprawie. Zosta³ zlikwidowany
ca³kowity zakaz niereklamowania tego typu us-
³ug. Zatem mo¿na je reklamowaæ, ale ta reklama
bêdzie musia³a spe³niaæ warunki okreœlone
w kodeksie etyki doradcy podatkowego. Te ko-
deksy tworz¹ korporacje i tam zapewne s¹, skoro
s¹ w ustawie odwo³ania wprost do zapisów tego
kodeksu, tego typu zapisy, które w sposób nale-
¿yty formatuj¹ mo¿liwoœæ reklamowania tego ty-
pu us³ug.

Pan senator, zdaje siê, pyta³ jeszcze o ochronê
zwi¹zan¹ z immunitetem. Rzeczywiœcie w tym
momencie w zwi¹zku z tym, ¿e zwiêkszone s¹
kompetencje doradców podatkowych… Bo przy-
pomnijmy, ¿e poszerzamy zakres ich czynnoœci
o sprawy celne i sprawy z zakresu egzekucji admi-
nistracyjnej. Trzeba te¿ tu przypomnieæ, ¿e dorad-
ca ma mo¿liwoœæ reprezentowania podatników
w sprawach obowi¹zków celnych i egzekucyjnych
równie¿ przed s¹dem. Tak wiêc choæby po to, ¿eby
ochroniæ mo¿liwoœæ jego swobodnej wypowiedzi
w trakcie procesu s¹dowego, zosta³ wprowadzony
w³aœnie immunitet, ale materialny, nie formalny,
zwi¹zany z prowadzeniem spraw przed s¹dami
administracyjnymi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê.)
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To by³ rz¹dowy projekt ustawy. Witam pana
ministra Jacka Dominika z Ministerstwa Fi-
nansów.

Panie Ministrze, zapraszam tu, bo co najmniej
jedno pytanie, jeœli dobrze pamiêtam, by³o do pa-
na czy, powiedzia³bym, scedowane na pana.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pad-

³o przede wszystkim pytanie, dlaczego jest to
opóŸnienie. Jest ono spowodowane tym, ¿e wcze-
œniej przedmiotowa dyrektywa musia³a byæ im-
plementowana do prawa polskiego w tej g³ównej
czêœci, czyli dotycz¹cej œwiadczenia us³ug na tery-
torium Rzeczypospolitej, i to zadanie wykona³a
ustawa, która wesz³a w ¿ycie, je¿eli dobrze pamiê-
tam, 10 marca tego roku, czyli ustawa o œwiadcze-
niu us³ug na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Wiêkszoœæ przepisów horyzontalnych doty-
cz¹cych œwiadczenia us³ug na terenie Polski jest
w³aœnie w tej ustawie. Rozpatrywana ustawa jest
w pewnym sensie lex specialis w stosunku do
tamtej ustawy i implementuje tylko niektóre ele-
menty, precyzyjnie zwi¹zane z wykonywaniem
dzia³alnoœci w postaci doradztwa podatkowego.
Dlatego bez rozstrzygniêcia o pewnych sprawach
w tamtej ustawie trudno by³o napisaæ t¹ i by³oby
bardzo niewskazane, ¿eby ustawa zawieraj¹ca
wê¿sze, specjalistyczne rozwi¹zania wesz³a w ¿y-
cie przed ustaw¹ ogóln¹. Z tego wynika to opóŸ-
nienie. Obydwa projekty by³y przygotowywane
tak naprawdê w tym samym czasie, tylko bez
przyjêcia tamtego projektu ustawy nie mo¿na by-
³o zakoñczyæ prac nad tym. I to wszystko. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Dajczak i pan sena-

tor Cichosz.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
To proszê o te pytania.
Zamykam listê pytaj¹cych.
Potem pan minister bêdzie odpowiada³.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja jeszcze króciutko w ramach uzupe³nienia

tego, co pan minister odpowiedzia³ na moje pier-
wsze pytanie. Mam takie pytanie: czy w zwi¹zku

z tym, ¿e tak jak powiedzia³em wczeœniej, tych na-
ruszeñ terminów dotycz¹cych implementacji tych
dyrektyw by³o sporo, ponosimy jakieœ konsek-
wencje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pytanie treœci nastêpuj¹cej:

czy doradca podatkowy bêdzie odpowiada³ za
swoje b³êdne decyzje, czy dalej odpowiedzialnoœæ
bêdzie ponosi³ podatnik? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik:

Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, nie ponosimy
na razie ¿adnych konsekwencji z tego powodu, bo
termin wprowadzenia dyrektywy up³yn¹³ dos³o-
wnie kilka miesiêcy temu. My jesteœmy teraz ju¿
na etapie koñczenia tych prac, czyli jakby wiêk-
szoœæ zapisów dyrektywy jest zaimplementowa-
na, a w trakcie implementacji s¹ jeszcze tylko nie-
które przepisy, w³aœnie te dotycz¹ce doradców po-
datkowych. Na razie nie ma ¿adnych zarzutów
formalnych ze strony Komisji Europejskiej o ja-
kieœ niedope³nienie procedury i dopóki nie bêdzie
takiego orzeczenia trybuna³u europejskiego
o tym, ¿e faktycznie Polska to Ÿle wdro¿y³a, to ¿a-
dnych konsekwencji nie bêdziemy ponosiæ. Takie
kilkumiesiêczne opóŸnienia zdarzaj¹ siê w pañ-
stwach cz³onkowskich czêsto.

A czy doradca podatkowy bêdzie ponosi³ odpo-
wiedzialnoœæ za swoje b³êdne decyzje? Przede
wszystkim ma ubezpieczenie od tych konsekwen-
cji. Trudno mi jest wyobraziæ sobie, o jak¹ sytuacjê
mo¿e chodziæ, bo je¿eli ktoœ zawiera umowê o dora-
dztwo podatkowe z jak¹œ osob¹, a ta osoba dora-
dza Ÿle, to w³aœnie ma pewien zakres ubezpiecze-
nia. Albo mo¿e podatnik po prostu zawar³ umowê
z niew³aœciw¹ osob¹. Trudno wyobraziæ sobie, jaka
to by by³a skala b³êdu i z jakiego powodu. General-
nie po to s¹ ubezpieczenia tego typu dzia³alnoœci,
¿eby nie by³o tak, i¿ za wszystkie b³êdy osoby, która
doradza, odpowiedzialnoœæ ponosi podatnik. Tak
¿e z tego tytu³u jest to ubezpieczenie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
I znów pan senator Cichosz.
Proszê bardzo.
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Senator Lucjan Cichosz:

Chcia³bym doprecyzowaæ.
Panie Ministrze, chodzi mi o to, ¿e podatnik od-

powiada wobec urzêdu skarbowego i je¿eli wybie-
ra doradcê podatkowego, p³ac¹c mu za prowadze-
nie ca³ej dokumentacji ksiêgowej, to w tym mo-
mencie zawierza, ¿e cz³owiek, który wzi¹³ siê za to
dzie³o, za pracê w tym temacie, powinien to robiæ
godnie. Podatnik nie jest zorientowany, czy do-
radca jest kompetentny, czy nie. I z tego powodu,
jak s¹dzê, podatnik nie powinien ponosiæ odpo-
wiedzialnoœci wobec urzêdu skarbowego za z³e
decyzje, za b³êdy doradcy podatkowego. Czy dalej
bêdzie tak, jak w tej chwili, ¿e to p³atnik, podatnik
jest wobec urzêdu skarbowego osob¹ odpowie-
dzialn¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I mo¿e jeszcze pytanie pana senatora Marka
Trzciñskiego.

Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ, przez kogo i w jaki sposób

bêdzie dokonywana ocena tego, czy doradca po-
stêpuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej i czy
nie dojdzie do konfliktu interesów pomiêdzy po-
szczególnymi rodzajami wykonywanej przez nie-
go dzia³alnoœci. Czy ta ocena bêdzie dokonywana
w przypadku zg³oszenia takiej kolizji przez s¹d
lub jakiœ inny organ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Dominik:

Dobrze, to zacznê od pytania pana senatora Ci-
chosza. Ca³y czas odpowiedzialnoœæ za prawid³o-
we rozliczenie siê z podatku spoczywa na podatni-
ku. I to jest jego indywidualna decyzja, czy do po-
mocy wynajmie sobie pojedynczego doradcê po-
datkowego, czy ca³¹ kancelariê, i w jaki sposób to
zrobi. Tej odpowiedzialnoœci nie mo¿emy zdj¹æ
z podatnika. To, kto mu pomo¿e w tym, ¿eby z³o-
¿yæ prawid³owo rozliczenie, jest jego indywidual-
n¹ suwerenn¹ decyzj¹. Ma ca³y szereg mo¿liwo-
œci, ¿eby zrobiæ to prawid³owo. Proszê nie demoni-
zowaæ w tej chwili aparatu skarbowego. Mo¿na
prosiæ o wi¹¿¹ce interpretacje podatkowe. Je¿eli
podatnik ma problem i chcia³by siê dowiedzieæ,

jak ma w przysz³oœci rozliczaæ dany podatek, mo-
¿e siê oficjalnie zwróciæ do urzêdu skarbowego
o uzyskanie stosownej interpretacji. To jest pier-
wszy i najpewniejszy system. I mo¿e te¿ wynaj¹æ
sobie w³aœnie doradcê podatkowego, który, pa-
miêtajmy, przechodzi odpowiedni tryb postêpo-
wania kwalifikacyjnego, zdaje egzamin, wiêc ma
pewne uprawnienia, zweryfikowano to. Mo¿na za-
wsze zwróciæ siê do urzêdu skarbowego o spraw-
dzenie swojego rozliczenia podatkowego, takie
rzeczy te¿ siê… Trudno mi jest w tej chwili tak
abstrahowaæ, ale powiem tyle: osoba fizyczna ma
bardzo wiele takich mo¿liwoœci. Je¿eli ma jakie-
kolwiek w¹tpliwoœci, czy rozlicza siê prawid³owo,
to mo¿e siê udaæ wczeœniej do urzêdu skarbowego
i zapytaæ, czy prawid³owo wype³ni³a dan¹ dekla-
racjê podatkow¹. A je¿eli nawet powstan¹ b³êdy,
to zale¿y, jakie to s¹ rodzaje b³êdów. Przecie¿ czê-
sto urzêdy skarbowe przy drobnych pomy³kach
zwracaj¹ uwagê, oddaj¹ do korekty zeznania po-
datkowe. A wiêc to nie jest tak, ¿e ka¿dy kontakt
z urzêdem skarbowym powoduje automatycznie,
¿e podatnik jest na straconej pozycji i po prostu,
w czymkolwiek siê pomyli, ponosi odpowiedzial-
noœæ. Zanim ostatecznie z³o¿y swoje zeznanie po-
datkowe, ma szereg ró¿nych mo¿liwoœci, ¿eby roz-
liczyæ siê prawid³owo. A z jakich mo¿liwoœci sko-
rzysta, to jest jego decyzja. Nie mo¿na jednak
przerzucaæ obowi¹zku, który ci¹¿y na nim usta-
wowo, na osobê trzeci¹ i mówiæ: to ju¿ nie jest mo-
ja sprawa, bo ja wynaj¹³em doradcê podatkowe-
go, w zwi¹zku z czym to on jest zobowi¹zany pra-
wid³owo to rozliczyæ. Tak siê na ogó³ zak³ada, ¿e
je¿eli ktoœ zawiera tak¹ umowê, to prawdopodob-
nie tak myœli, ale nie mo¿emy wchodziæ w takie re-
lacje z osobami trzecimi, bo w tym momencie roz-
szczelnilibyœmy ca³y system podatkowy. Wtedy
nikt nie by³by odpowiedzialny za sk³adanie pra-
wid³owych zeznañ podatkowych.

A je¿eli chodzi o drugie pytanie, pana senatora
Trzciñskiego, to w tym przypadku bêdzie decydo-
wa³a przede wszystkim rada doradców podatko-
wych. To jest struktura korporacyjna, oni maj¹
swoje kodeksy etyki itd. i oni bêd¹ decydowali
w tym wzglêdzie, czy dzia³alnoœæ doradcy podat-
kowego, ta podstawowa, czyli doradztwo podat-
kowe, i ta inna dzia³alnoœæ, któr¹ mo¿e wykony-
waæ, nie powoduj¹ jakiegoœ konfliktu interesów.
W projekcie ustawy jest w³aœnie rozluŸnienie, do-
tychczasowe przepisy by³y bowiem bardzo rygory-
styczne: by³ kompletny zakaz prowadzenia dzia-
³alnoœci. Teraz widzimy, ¿e to nie do koñca najlep-
sze rozwi¹zanie, bo s¹ dziedziny, w których do-
radca podatkowy mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, niczego jednoczeœnie nie naruszaj¹c,
nie powoduj¹c zagro¿enia, ¿e mia³oby to negaty-
wne konsekwencje dla spraw, które prowadzi ja-
ko doradca podatkowy. I tylko od rady bêdzie zale-
¿a³o, jak oceni ona tak¹ dzia³alnoœæ doradcy po-
datkowego. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Dziêkujê,panministerodpowiedzia³napytania.
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie

zapisa³ siê do g³osu.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja siê zapisujê.)
(Senator Marek Trzciñski: Min¹³ ju¿ czas na…)
Czas min¹³, Panie Senatorze. Co to jest? Nie za-

pisa³ siê pan i…
(Senator Leon Kieres: Ale nie sprzeciwimy siê…)
No, skoro tak…
Panie Senatorze, ale proszê siê nie rozgadywaæ,

dobrze?
Proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Nie bêdê siê rozgadywa³, mam spostrze¿enie

natury technicznej. Mianowicie chcia³bym zwró-
ciæ uwagê na jedn¹ sprawê, wynikaj¹c¹ chyba
z jakiegoœ przeoczenia. Nie wiem, dlaczego w art. 4
ust. 2, gdzie proponuje siê, ¿eby pewne podmioty,
jak organizacje zawodowe, spó³dzielnie, stowa-
rzyszenia, je¿eli przedmiotem ich dzia³alnoœci jest
doradztwo podatkowe, wykonywa³y to doradztwo
wy³¹cznie przez doradców podatkowych, radców
prawnych lub bieg³ych rewidentów, pominiêto
adwokatów, powtarzam: nie wiadomo dlaczego,
mimo ¿e wczeœniej s¹ oni wymienieni jako pod-
mioty, które maj¹ prawo wykonywaæ czynnoœci
doradztwa podatkowego. Zreszt¹ by³a to domena
adwokatów, póki nie powsta³y te odrêbne grupy
zawodowe w postaci doradców podatkowych.
A zatem pominiêcie to uwa¿am za jakieœ przeocze-
nie ustawowe, chyba ¿e wziê³o siê to st¹d, ¿e ad-
wokat nie mo¿e byæ zatrudniony, bo ma byæ nieza-
le¿ny, w zwi¹zku z czym nie mo¿e pozostawaæ
w stosunku pracy. Ale wtedy nale¿a³o zredagowaæ
przepis w ten sposób, ¿eby adwokat by³ wymie-
niony, niezale¿nie od tego, ¿e nie pozostaje z tymi
podmiotami w stosunku zatrudnienia. Przecie¿
my w praktyce mamy do czynienia z takimi sytua-
cjami, ¿e ró¿nego rodzaju stowarzyszenia, na
przyk³ad izby rzemieœlnicze, bardzo czêsto na za-
sadzie umowy zlecenia zlecaj¹ adwokatowi udzie-
lanie porad prawnych dla cz³onków tych izb.
A w tej chwili redakcja, która tu jest proponowa-
na, eliminuje adwokatów z krêgu osób, które mo-
g¹ œwiadczyæ doradztwo podatkowe.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, czy pan chcia³by z³o¿yæ poprawkê?)

Ja zg³aszam poprawkê, tak.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No to proszê

na piœmie.)
Ju¿ j¹ przedk³adam.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ju¿ jest?)
Ju¿ jest przygotowana i ju¿ j¹ sk³adam.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, sytuacja wygl¹da wiêc tak, ¿e

senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*, a senatorowie Kleina i Cichoñ
z³o¿yli poprawki o charakterze legislacyjnym.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski, proszê Ko-

misjê Bud¿etu i Finansów Publicznych o przepro-
wadzenie debaty i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Panu ministrowi dziêkujê.
Zgodnie z przyjêt¹ przez nas zmian¹ porz¹dku

obrad przechodzimy teraz do omówienia punktu
pi¹tego, którego sprawozdawc¹ jest senator Piotr
G³owski.

Panie Marsza³ku, proszê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kszta³towa-
niu ustroju rolnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 873,
a sprawozdanie komisji w druku nr 873A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, senatora Piotra G³owskiego, o przed-
stawienie sprawozdania.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym z³o¿yæ sprawozdanie Komisji Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi. Chcê przypomnieæ, ¿e jest to
senacki projekt komisyjny. Sejm na szeœædzie-
si¹tym szóstym posiedzeniu w dniu 6 maja przy-
j¹³ projekt ustawy o kszta³towaniu ustroju rolne-
go. Projekt ten nowelizuje ustawê z dnia 11 kwiet-
nia 2003 r. i ma na celu u³atwienie oraz przyspie-
szenie obrotu nieruchomoœciami rolnymi o po-
wierzchni mniejszej ni¿ 5 ha.

W obecnym stanie prawnym w przypadku
sprzeda¿y lub innej umowy przenosz¹cej w³as-
noœæ nieruchomoœci rolnej Agencji Nieruchomo-
œci Rolnych Skarbu Pañstwa przys³uguje prawo
pierwokupu. Niniejsza propozycja ustawy wy-
³¹cza z przys³uguj¹cego agencji prawa prawo pier-
wokupu nieruchomoœci mniejszej ni¿ 5 ha.

Generalnie rozpatrywanie umów przekazywa-
nych do agencji trwa do trzydziestu dni, wynika to
z art. 598 kodeksu cywilnego, który ma zastoso-
wanie do czynnoœci zwi¹zanych z t¹ ustaw¹ i zgo-
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dnie z którym prawo pierwokupu mo¿na wykonaæ
w ci¹gu miesi¹ca od otrzymania stosownego za-
wiadomienia o sprzeda¿y lub innym przeniesie-
niu w³asnoœci. Zgodnie z uzgodnieniami poczy-
nionymi z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ w 2003 r.
agencja nie stosuje tak zwanego milcz¹cego ak-
ceptu i w ka¿dym przypadku rezygnacji z pierwo-
kupu wypowiada siê pisemnie.

Analiza umów przekazanych do agencji – na ko-
niec roku 2009 by³y to piêæset dziewiêædziesi¹t dwie
sztuki – wskazuje, ¿e ponad 98% to umowy doty-
cz¹ce w³asnoœci nieprzekraczaj¹cej 5 ha. Oznacza
to, ¿e przedmiotem pracy agencji w zwi¹zku z t¹
ustaw¹ s¹ g³ównie nieruchomoœci, które ze wzglêdu
na ma³¹ powierzchniê nie mog¹ mieæ wp³ywu na re-
alizacjê celów ustawy, zw³aszcza na poprawê struk-
tury obszarowej. Trudno równie¿ uznaæ, ¿e nadzór
nad obrotem gruntami o powierzchni poni¿ej 5 ha
mo¿e mieæ znaczenie dla przeciwdzia³ania nad-
miernej koncentracji nieruchomoœci rolnych. Z ko-
lei zwi¹zana z tym nadzorem obs³uga formalna an-
ga¿uje pracowników agencji i generuje niepotrzeb-
ne koszty. Ograniczenie tego prawa pozwoli agencji
na skoncentrowanie siê na realizacji ustawy, na
przeznaczenie nieruchomoœci du¿ych obszarowo
do przetargów ograniczonych.

W ramach ustawy najlepsze efekty daje naby-
wanie nieruchomoœci o powierzchni kilkudziesiê-
ciu lub nawet kilkuset hektarów. Nale¿y tu pod-
kreœliæ, ¿e do koñca 2009 r. na ponad 13 tysiê-
cy ha, w przypadku których agencja oœwiadczy³a
o skorzystaniu z tych uprawnieñ, jedynie oko³o
700 ha, czyli tylko 5% tej powierzchni, stanowi³y
grunty pochodz¹ce z umów przenosz¹cych nieru-
chomoœci o powierzchni do 5 ha. Dodam równie¿,
¿e najwiêksz¹ grupê, je¿eli chodzi o wielkoœæ ob-
szaru, bo prawie dziesiêæ tysiêcy z niespe³na
czternastu tysiêcy, stanowi³y nieruchomoœci
o powierzchni powy¿ej 50 ha.

Ograniczenie aktywnoœci pracowników Agencji
Nieruchomoœci Rolnych w zwi¹zku z realizacj¹ tej
ustawy mo¿e równie¿ skutkowaæ przesuniêciem
si³ i œrodków obecnie w to zaanga¿owanych w kie-
runku sprzeda¿y nieruchomoœci zasobu oraz
sprawowania nadzoru w³aœcicielskiego nad po-
wierzonym maj¹tkiem Skarbu Pañstwa.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
11 maja 2010 r. komisja wnosi o przyjêcie ustawy
bez poprawek, jednoczeœnie informuje, ¿e zg³o-
szono wniosek mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Ja w tej sytuacji poprosi³bym, ¿eby sprawo-

zdawca mniejszoœci komisji wróci³ na salê.
Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszoœci komisji chcia³bym pro-

siæ Wysok¹ Izbê o przyjêcie poprawek, które zo-
sta³y zg³oszone w trakcie prac komisji. Dotycz¹
one art. 1. Chodzi o to, aby w pkcie 1, w ust. 4 oraz
w pkcie 2, w ust. 1 wyrazy „5 ha” zast¹piæ wyraza-
mi „1 ha”.

Nasze uzasadnienie, uzasadnienie mniejszoœci
komisji jest jednoznaczne. Wysoka Izba wczeœniej
przyjê³a projekt senacki, który mówi³ o 1 ha.
Oczywiœcie to dopuszczamy – bo to by³a nasza ini-
cjatywa, tej Izby, tak¿e poprzedniej, choæ niezrea-
lizowana, minê³o ju¿ du¿o czasu – tylko bolejemy
nad tym, ¿e wczeœniej Sejm nie przyj¹³ naszych
propozycji. Jeœli jednak ju¿ one s¹, to chcemy
wróciæ do pierwotnego zapisu.

Dlaczego uwa¿amy, ¿e powinien tu byæ 1 ha?
Z danych wyraŸnie wynika, ¿e prawie 80% umów,
które s¹ przedk³adane, dotyczy obszaru do 1 ha,
17% – od 1 ha do 5 ha, a tylko 3% – powy¿ej 5 ha,
czyli w zasadzie eliminujemy wszystko, co tylko
mo¿liwe, i dopuszczamy do tego, ¿e obrót przesta-
je byæ kontrolowany.

Chcê zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na pewn¹
wa¿n¹ sprawê. Ustawa o ustroju rolnym by³a ak-
tem prawa ustanowionym dos³ownie na dzieñ
przed wejœciem Polski do Unii Europejskiej. To
by³a jedyna szansa wprowadzenia ograniczenia
obrotu ziemi¹ przed wejœciem do Unii Europej-
skiej. Gdyby wtedy nie wprowadzono tej ustawy,
obrót by³by ju¿ dawno… To po pierwsze. Po dru-
gie, w tej ustawie wpisano równie¿, co uwa¿a siê
za gospodarstwo rodzinne. Podstaw¹ uznania go-
spodarstwa za gospodarstwo rodzinne jest jego
powierzchnia do 300 ha. W tej ustawie okreœlone
s¹ zasady, które mówi¹ o powiêkszaniu gospo-
darstw rodzinnych. My utrzymujemy tutaj zasa-
dê, ¿e zapis gospodarstwa rolnego nastêpuje od
1 ha, tak jest napisane równie¿ w tej ustawie.
W zwi¹zku z tym, traktuj¹c to powa¿nie, chcemy,
aby by³a utrzymana przez Agencjê Nieruchomoœci
Rolnych – to, co jest zapisane w ustawie jako g³ó-
wny cel – kontrola nad umowami dotycz¹cymi ob-
szarów do 1 ha.

Dlatego taki wniosek mniejszoœci i proœba o to,
¿eby utrzymaæ pierwotny zapis naszej Izby, która
wczeœniej g³osowa³a nad tym projektem, tak¿e
zapis projektu przedstawianego przez sejmow¹
komisjê, bodaj¿e komisjê pos³a Palikota, który
te¿ mówi³ o 1 ha. Tymczasem koledzy w parla-
mencie zg³osili poprawkê, która zmieni³a to na
5 ha. My proponujemy przywrócenie pierwotne-
go zapisu.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e w razie zmia-
ny nigdy ju¿ do tego zapisu nie wrócimy, dlatego
¿e to, co zosta³o zrobione przed wejœciem do Unii
Europejskiej, jest faktem i to jest honorowane
w ramach prawa wspólnotowego. Zmiana tego
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przepisu nie pozwoli nam ju¿ powróciæ do jego
pierwotnego kszta³tu. PodchodŸmy do tego
ostro¿nie, dajmy teraz 1 ha, a po kilku latach to
sprawdzimy.

Nastêpna sprawa. Ja ju¿ trzy razy prosi³em pa-
na ministra – muszê powiedzieæ to publicznie,
przed Wysok¹ Izb¹ – i ci¹gle nie dostajê od pana
ministra informacji na piœmie o tym, jakie stano-
wisko Polski zosta³o podpisane przy okazji trakta-
tu w Kopenhadze. Na ostatnim posiedzeniu komi-
sji te¿ prosi³em, bo chcia³em to dostaæ przed posie-
dzeniem Senatu, i nie dosta³em do dnia dzisiejsze-
go. Bolejê nad tym, bo chocia¿ dobrze mi siê
wspó³pracuje z panem ministrem, nie dosta³em te-
go. Chcia³bym, ¿eby pan minister przed³o¿y³ to,
gdy¿ o ile pamiêtam, zapisy by³y takie, ¿e sprzeda¿
ziemi cudzoziemcom jest ograniczona latami, ¿e to
jest lat dwanaœcie, ale nie wprost lat dwanaœcie.
Tam by³o siedem lat, by³y trzy i dwa lata i by³o to
pod pewnymi warunkami. Ja oczekujê tej odpo-
wiedzi od pana ministra i do dnia dzisiejszego, nie-
stety, jej nie dosta³em. I bolejê nad tym, Panie Mi-
nistrze, muszê to publicznie powiedzieæ.
Chcia³bym, ¿eby pan powiedzia³ dzisiaj definity-
wnie, kto nabywa prawa. Bo jeœli jest tak, ¿e po
siedmiu latach jest ju¿ mo¿liwoœæ nabycia ziemi
przez cudzoziemców, to znaczy, ¿e tworzymy fur-
tkê, ¿e jest dozwolony obrót ziemi¹ przez cudzo-
ziemców. Ja protestujê i nie zgadzam siê na to.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
To by³ projekt, jak s³yszeliœmy… Aha, pytania

do panów senatorów.
Senator Bisztyga.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Mam pytania do senatora sprawozdawcy
mniejszoœci. Sk¹d taki lêk, ¿e jeœli bêdzie to 1 ha,
to bêdzie to niekontrolowane? Przecie¿ s¹ instytu-
cje, które podejmuj¹ decyzje, s¹ instytucje, które
siê temu przygl¹daj¹, kontroluj¹ to. To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie. Czy pan senator sprawozdawca nie
uwa¿a, ¿e nawet jeœli bêdzie to 1 ha, to spowoduje to
tylko wzrost pomys³owoœci i bêd¹ robione podzia³y,
które spowoduj¹, ¿e bêdziemy sprzedawaæ po ka-
wa³ku wiêksze dzia³ki? Bo my jesteœmy narodem
doœæ przedsiêbiorczym. Wydaje mi siê, ¿e, skoro jest
takadecyzja, toniepowinniœmymieæa¿ tyle lêku.

To moje dwa pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Jeœli mogê, to odpowiem, ¿e Wysoka Izba wcze-
œniej podzieli³a ju¿ nasze obawy wyra¿ane w tej
debacie, bo ju¿ wtedy by³y dyskusje nad tym, ¿eby
by³o to 5 ha, ¿eby by³y to 3 ha, ¿eby by³o to 10 ha.
Przypomnê, ¿e rz¹d ju¿ wtedy, podczas prac nad
t¹ nowelizacj¹ wychodzi³ z propozycj¹, ¿eby to by-
³o 10 ha i dalej ma pomys³y, ¿eby to by³o 10 ha,
o czym ja wiem. I czêsto jest to przedstawiane
przez rz¹d w nastêpnych propozycjach zmian. Ja
utrzymujê, ¿e ten 1 ha wynika z nadmiernego
kontrolowania tego, ¿eby to by³o do 1 ha. My uwa-
¿amy, ¿e skoro mamy powiêkszaæ gospodarstwo
rodzinne, to gospodarstwo rodzinne jest od 1 ha,
tak wiêc traktujemy to tak, ¿e to jest 1 ha i ¿e jest
ju¿ miêdzy nami zgoda co do tego. Bezpiecznie bê-
dzie tylko wtedy, gdy agencja nieruchomoœci bê-
dzie mia³a prawo do tego pierwokupu. Jeœli agen-
cja nie bêdzie mia³a prawa pierwokupu, to pan od
razu ma jasne stwierdzenie, ¿e nikt nie kontroluje
tego. Bo przepis, który zdejmiemy… Gdy to bêdzie
do 5 ha, to nie bêdzie mo¿liwoœci kontrolowania.

Pan pyta, dlaczego ja siê obawiam. Obawiam
siê, ¿e nikt nie bêdzie móg³ tego kontrolowaæ.
A druga moja obawa, mo¿e nadmierna, jest taka,
¿e otwieramy furtkê… Co to jest sprzeda¿ ziemi
w przeci¹gu dwóch, trzech czy piêciu lat? To dla
nas nic nie znaczy. Ziemia jest trwa³ym dziedzi-
ctwem narodowym. Je¿eli chcemy to udostêpniaæ
– a tak siê stanie, gdy dzisiaj zrobimy sobie lukê
w prawie – to tak bêdzie.

Ja w trakcie dyskusji bêdê zg³asza³ poprawki…
Bo legislator zwraca³ uwagê na pewne nieprawid-
³owoœci. Bêdê w trakcie debaty zg³asza³ takie po-
prawki, które mówi¹ o niemo¿liwoœci dzielenia
w celach spekulacyjnych, gdy¿ zapis, który jest
w tej chwili zaproponowany, stwarza mo¿liwoœæ
dzielenia dzia³ek i sprzeda¿y dzia³ek pomniejszo-
nych. Wtedy ju¿ nie bêdzie mo¿liwoœci, ¿e jak
mam 8 ha, to sprzedajê 3 i 5 ha, bo dzielê sobie,
gdy¿ nie jest to uregulowane w przepisie. I mo¿e
byæ, o czym pan powiedzia³, w¹tpliwoœæ, czy lu-
dzie nie bêd¹ ³atwiej dzieliæ obszaru dziesiêcio-,
piêtnastohektarowego na dwie, trzy dzia³ki, które
bêd¹ sprzedawaæ po kolei.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat

i komisjê sejmow¹. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
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wa¿niony minister rolnictwa i rozwoju wsi. Mini-
sterstwo reprezentowane jest przez sekretarza
stanu Kazimierza Plockego.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Otó¿ rz¹d popiera propozycje zawarte zarówno

w projekcie poselskim, komisyjnym, jak i senac-
kim. Tym bardziej, ¿e w projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami
rolnymi wyra¿ano przekonanie, ¿e prawo pierwo-
kupu powinno byæ stosowane w przypadku go-
spodarstwa o wielkoœci powy¿ej œredniej krajo-
wej, dzisiaj to jest 10 ha. Dlatego te¿ tê propozycjê
rz¹d w pe³ni akceptuje.

Chcê te¿ uzasadniæ, dlaczego uwa¿amy, i¿ z te-
go prawa pierwokupu nale¿y korzystaæ w bardzo
ograniczonym zakresie.

Po pierwsze, dlatego, ¿e chcemy – i taki jest do-
œwiadczenie Agencji Nieruchomoœci Rolnych – ¿e-
by skróciæ czas przeniesienia w³asnoœci nieru-
chomoœci na nowego nabywcê.

Po drugie, chcemy ograniczyæ ca³¹ biurokracjê,
wszystkie czynnoœci administracyjne, które s¹
wykonywane przez pracowników agencji w zwi¹z-
ku ze stosowaniem prawa pierwokupu.

I wreszcie, po trzecie, chcemy tym samym
zmniejszyæ koszty, które ponosi Skarb Pañstwa,
a wiêc Agencja Nieruchomoœci Rolnych, na prze-
prowadzenie tej procedury.

Przypomnê tak¿e Wysokiej Izbie, i¿ od pocz¹tku
funkcjonowania Agencji Nieruchomoœci Rolnych
i funkcjonowania prawa pierwokupu na piêæset
dziewiêædziesi¹t tysiêcy zawartych aktów nota-
rialnych… To dotyczy³o prawie 2 milionów ha
sprzedanej powierzchni i Agencja Nieruchomoœci
Rolnych skorzysta³a z prawa pierwokupu w przy-
padku 13 tysiêcy 700 ha gruntów. A wiêc to poka-
zuje, ¿e to prawo by³o stosowane przez agencjê
bardzo roztropnie, ale jednoczeœnie pokazuje, ¿e
utrzymywanie tego prawa w takiej postaci nie ma
wiêkszego znaczenia. Dlatego te¿ uznajemy, i¿ te
rozwi¹zania maj¹ u³atwiæ przede wszystkim obrót
nieruchomoœciami rolnymi pomiêdzy rolnikami.
Tym bardziej, ¿e ustawa o kszta³towaniu ustroju
rolnego stosuje mechanizmy, które pozwalaj¹
nam na to, ¿eby gospodarstwo rodzinne… Wszys-
cy dobrze wiemy, ¿e jest okreœlone jako gospodar-
stwo rodzinne gospodarstwo o powierzchni do
300 ha, a z kolei z ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa wynika,
¿e nabywca mo¿e jednorazowo wykupiæ z agencji

500 ha. Tak wiêc s¹ ograniczenia powierzchnio-
we, wynikaj¹ce zarówno z ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego, jak i z ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Odpowiadaj¹c
precyzyjnie panu senatorowi na postawione za-
rzuty, ¿e nie zareagowaliœmy odpowiednio, ¿e nie
udzielono odpowiedzi na pytania, informujê, ¿e
komisja senacka odby³a posiedzenie 11 maja,
a 13 maja przygotowaliœmy pismo, które zosta³o
skierowane do pana senatora. Poniewa¿ jednak
sprawa jest wa¿ka, Panie Marsza³ku, bo chodzi
o nabywanie nieruchomoœci przez cudzoziem-
ców, chcê Wysokiej Izbie przedstawiæ komunikat
w tej sprawie.

Otó¿ dla przypomnienia powiem, ¿e od czasu
obowi¹zywania ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego osoby fizyczne bêd¹ce cudzoziemcami
w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach naby³y
1 tysi¹c 525 ha ziemi, a osoby prawne, spó³ki
z udzia³em kapita³u zagranicznego w rozumieniu
tej ustawy o cudzoziemcach z 1920 r. naby³y od
Skarbu Pañstwa – powiem precyzyjnie – 46 tysiê-
cy ha. Osoby fizyczne i osoby prawne, które s¹ cu-
dzoziemcami, dzier¿awi¹ od agencji ziemiê o po-
wierzchni 150 tysiêcy ha. Je¿eli weŸmiemy pod
uwagê to, ¿e do Agencji Nieruchomoœci Rolnych
w wyniku likwidacji pañstwowych gospodarstw
rolnych przekazano prawie 4 miliony 700 tysiê-
cy ha, to zobaczymy, jaka rzeczywiœcie jest skala
gospodarowania przez cudzoziemców gruntami,
które maj¹ na w³asnoœæ i w dzier¿awie.

St¹d te¿ wydaje mi siê, ¿e kwestie, które s¹ wa¿-
ne dla pana senatora i, jak s¹dzê, tak¿e dla Wyso-
kiej Izby… Postaram siê odczytaæ, ¿eby byæ bar-
dzo precyzyjnym, wszystko to, co dotyczy proble-
mów, które pan senator przedstawi³.

W ustawie tej przyjêto zasadê okreœlon¹ w za-
³¹czniku nr 12 w pkcie 4 „Swobodny przep³yw ka-
pita³u” traktatu akcesyjnego podpisanego przez
Polskê, zgodnie z któr¹ nie jest wymagane uzys-
kanie przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie
nieruchomoœci, za wyj¹tkiem nabycia nierucho-
moœci rolnych, leœnych oraz drugich domów.
Uwzglêdniaj¹c jednak postanowienia traktatu
akcesyjnego, w ustawie tej wprowadzono wyj¹tek
od przywo³anej zasady, warunkuj¹c w okresie
dwunastu lat od dnia przyst¹pienia Rzeczypospo-
litej Polskiej do Unii Europejskiej nabycie nieru-
chomoœci rolnej uzyskaniem zezwolenia ministra
w³aœciwego do spraw wewnêtrznych i ministra do
spraw rolnictwa. Zezwolenie to jest wydawane
w drodze decyzji administracyjnej, je¿eli sprzeci-
wu nie wniesie minister w³aœciwy do spraw rolni-
ctwa i rozwoju wsi. W przywo³anym dwunastolet-
nim okresie przejœciowym – który, przypomnê,
koñczy siê w roku 2016 – nie jest jednak wymaga-
ne uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemca
w przypadku nabycia nieruchomoœci rolnych po-
³o¿onych w województwach dolnoœl¹skim, kujaw-
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sko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomor-
skim, warmiñsko-mazurskim, wielkopolskim,
zachodniopomorskim po up³ywie siedmiu lat od
dnia zawarcia umowy dzier¿awy z dat¹ pewn¹, je-
¿eli przez ten okres osobiœcie cudzoziemiec pro-
wadzi³ na tej nieruchomoœci dzia³alnoœæ rolnicz¹
oraz legalnie zamieszkiwa³ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W województwach lubelskim,
³ódzkim, ma³opolskim, mazowieckim, podkar-
packim, podlaskim, œl¹skim, œwiêtokrzyskim
przewidziano zaœ trzyletni okres od dnia zawarcia
umowy dzier¿awy z dat¹ pewn¹. Zgodnie z art. 81
§1 kodeksu cywilnego czynnoœæ prawna ma datê
pewn¹ w przypadku urzêdowego jej poœwiadcze-
nia. Potwierdzeniem legalnego zamieszkania jest
zezwolenie na osiedlenie siê lub zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony, wydawane zgod-
nie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach. Z kolei za osobiste prowadzenie
dzia³alnoœci rolniczej, w myœl przepisu art. 2 pkt 3
ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu
ustroju rolnego, nale¿y rozumieæ prowadzenie
dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roœlinnej lub zwierzêcej, w tym produk-
cji ogrodniczej, sadowniczej, rybnej. W myœl zaœ
art. 6 ust. 2 tej ustawy uwa¿a siê, ¿e osoba fizycz-
na osobiœcie prowadzi gospodarstwo rolne, je¿eli
podejmuje wszelkie decyzje dotycz¹ce prowadze-
nia dzia³alnoœci rolniczej w tym gospodarstwie.

W trakcie posiedzenia senackiej komisji chêt-
nie przeka¿ê panu senatorowi pismo, które jest
odpowiedzi¹ na postawione pytania.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Kwestia, któr¹
analizujemy dzisiaj w Wysokiej Izbie, nie spowodu-
je takich dzia³añ, które by pozwala³y na masowy
wykup ziemi czy nawet na spekulacje zwi¹zane
z obrotem gruntami rolnymi w Polsce. Pan senator
s³usznie zauwa¿y³, ¿e s¹ organy pañstwa, które ten
proces kontroluj¹. W zwi¹zku z tym wnoszê do Wy-
sokiej Izby o podjêcie dyskusji i przyjêcie analizo-
wanego projektu ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Ministrze, mam pytanie. Proszê wyjaœniæ
Wysokiej Izbie, w jakich przypadkach mo¿na ko-
rzystaæ z prawa pierwszeñstwa i nie wymaga siê
zawierania i sk³adania przez rolnika wstêpnego
aktu notarialnego, a w jakich przypadkach trzeba
to czyniæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Wyjaœniam, Panie Senatorze, Wysoka Izbo, ¿e
ustawa o kszta³towaniu ustroju rolnego z 2003 r.
nak³ada na Agencjê Nieruchomoœci Rolnych…
Ona pokazuje – ten mechanizm jest w u¿yciu, jest
stanem faktycznym, jeœli chodzi o prawo – ¿e ca³y
obrót nieruchomoœciami rolnymi w Polsce jest
obecnie pod kontrol¹ pañstwa. Oznacza to, ¿e ka-
¿dy akt notarialny, niezale¿nie przez kogo podpi-
sany, czy przez osobê fizyczn¹, czy prawn¹, czy te¿
cudzoziemca, spó³kê z kapita³em krajowym czy
zagranicznym… Wymagana jest umowa przed-
wstêpna zawarta przed notariuszem. Wszystkie
te umowy rozpatruje póŸniej Agencja Nierucho-
moœci Rolnych i podejmuje decyzje o mo¿liwoœci
skorzystania z prawa pierwokupu, jeœli chodzi
o okreœlone nieruchomoœci. Taki jest stan prawny
na dziœ. Z chwil¹ przyjêcia proponowanych roz-
wi¹zañ do praktyki ta zasada oczywiœcie siê zmie-
ni i prawo pierwokupu bêdzie dotyczy³o przypad-
ków od 5 ha wzwy¿. Chcia³bym dodaæ, ¿e przyjêcie
tych rozwi¹zañ oznaczaæ te¿ bêdzie, i¿ 98% trans-
akcji dotycz¹cych sprzeda¿y ziemi rolnej do 5 ha
nie bêdzie objêtych prawem pierwokupu. Jeœli
przeœledziæ dane statystyczne, to one pokazuj¹, ¿e
agencja korzysta³a z tego prawa sporadycznie,
w nielicznych przypadkach, bo w odniesieniu do
13 tysiêcy 700 ha. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

widzê chêtnych.
Wobec tego bardzo dziêkujê…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê.)
…i otwieram dyskusjê.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przys³uchujê siê debacie nad ustaw¹ o ustroju

rolnym i mam pewne w¹tpliwoœci co do tego,
o czym pan minister mówi³. Zg³oszê poprawki,
które ju¿ wczeœniej zapowiada³em, tym bardziej,
¿e moim zdaniem, nie jest tak, ¿e niektórzy nie
maj¹ prawa wy³¹czenia, bo w ustawie s¹ zapisane
wyj¹tki, w których mo¿na nie zawieraæ wstêpnego
aktu notarialnego. Ale nie chcê tu polemizowaæ
z panem ministrem, który akt, co mówi, który nu-
mer… Pan minister to uogólni³.
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Chcê powiedzieæ jedno. Mo¿e moje obawy na-
wet z punktu widzenia rolnika s¹ nadmierne,
mo¿na by tak powiedzieæ. Ja w pewnym sensie
nak³adam utrudnienia na rolników. Jednak
wczeœniejsi wnioskodawcy, ci, którzy przygoto-
wywali ten projekt, mieli na myœli wprowadze-
nie takiego mechanizmu, który bêdzie dawa³
szansê przeprowadzenia w Polsce prawdziwej
reformy ustroju rolnego, tak¹, któr¹ zapisano
przed wejœciem do Unii Europejskiej. Bolejê na
tym, ¿e ¿adna w³adza do tej pory nie pokusi³a siê
o zmianê funkcjonowania agencji restruktury-
zacji, ¿e nie powo³ano takiego cia³a jak Bank
Ziemski, o co ju¿ wielokrotnie wnosiliœmy, ¿e
nie wprowadzano rozwi¹zañ, które by dawa³y
mo¿liwoœæ funkcjonowania tak, jak to ma miej-
sce Francji, w Niemczech. Ja bolejê nad tym. Te-
go siê nie mogê dobiæ, a wielokrotnie mówi³em
o tym jako senator, na posiedzeniach komisji ja-
ko przewodnicz¹cy, prowadziliœmy na ten temat
wiele debat. Uwa¿am, ¿e trzeba wprowadziæ ta-
kie mechanizmy, które pozwol¹ ograniczyæ ob-
rót ziemi¹, szczególnie wtedy, kiedy ju¿ wejd¹
pe³ne prawne rozwi¹zania dotycz¹ce dostêpu do
ziemi dla wszystkich cz³onków Unii Europej-
skiej, obojêtnie dla kogo i z którego kraju. Tak
siê broni¹ przed tym Francuzi, tak siê broni¹
Niemcy oraz inni. Albo chcemy broniæ tej ziemi,
tak ¿eby ona by³a w³asnoœci¹ rodzim¹, naszych
obywateli, którzy tutaj mieszkaj¹, albo chcemy
luzowaæ przepisy.

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e my tu ca³y czas li-
beralizujemy. Na przyk³ad robi siê to, w zwi¹zku
z czym protestowaliœmy w tej Izbie, mówi¹c, ¿e
stworzymy mo¿liwoœæ odrolniania ziemi klasy I, II
i III oraz klas pozosta³ych – w miastach wszystkie
zosta³y odrolnione. To jest stwarzanie sytuacji,
w której zupe³nie nie zabezpiecza siê tego, co jest
naszym dobrem narodowym. W tamtej ustawie
myœmy sobie ju¿ pozwolili na pe³n¹ liberalizacjê
bez chronienia dobra narodowego, jakim jest zie-
mia. To jest dobro narodowe. Teraz te¿ mam oba-
wy, czy liberalizuj¹c tê ustawê, zamiast iœæ w kie-
runku zapewnienia dostêpu do ziemi naszym ro-
dakom, nie udostêpniamy jej cudzoziemcom. Mo-
¿e ja jestem nad wyraz przezorny, ale wola³bym
siê myliæ, ni¿ ¿eby to siê sta³o faktem. Dlatego pro-
ponujê Wysokiej Izbie, aby utrzymaæ ten zapis
„1 hektar”, który wczeœniej przeg³osowaliœmy.
Dajmy sobie czas na sprawdzenie. Nic siê nie sta-
nie, jeœli za piêæ lat czy po 2016 r. uznamy, ¿e to
tak nie funkcjonuje, ¿e nie ma potrzeby, nie ma
obaw, i wtedy to zmienimy. Okreœlmy zasady do-
tycz¹ce tego, jak kontrolowaæ sprawy tej ziemi,
jak chroniæ przed spekulacjami, które moim zda-
niem nast¹pi¹ w nied³ugim czasie. Piêæ czy sie-
dem lat to nie jest du¿o w zestawieniu ze spraw¹
w³asnoœci ziemi. Dlatego stanowczo wyra¿am tu-

taj swoje zdanie, mówiê, ¿eby po prostu podejœæ
do tego z rozwag¹.

Pan minister mówi: nie ma problemu, przecie¿
to dzia³anie przewidziane w ustawie jest bardzo
roztropne, ono tutaj nie skutkuje… Nie trzeba ka-
raæ rolników. Tylko ¿e sankcje s¹ okreœlone w pra-
wie, sankcj¹ jest to, ¿e je¿eli Ÿle uczynisz, to prawo
pierwokupu ma agencja, a jeœli dobrze uczynisz,
nie ma wtedy potrzeby ingerowania. To tak, jak
w przypadku ró¿nych innych przestêpstw – nikt
nikogo nie karze, jeœli nie ma ku temu powodu.
I ta sankcja, w postaci w³aœnie wykupywania, jest
sankcj¹ o takim charakterze, i mam dowody na to
– zreszt¹ mówiliœmy o tym na posiedzeniu komisji
– ¿e ludzie spekulowali ziemi¹, zani¿ali ceny, a te-
raz przestali podawaæ fikcyjne ceny ziemi, bo oka-
za³o siê, ¿e jak wystawiali ziemiê po fikcyjnej ce-
nie, to wykupywa³a j¹ agencja. A przecie¿ ona te¿
ma za zadanie regulowanie cen ziemi, a nie oszu-
kiwanie Skarbu Pañstwa w momencie, gdy jeden
czy drugi podmiot handluje po zani¿onych ce-
nach, nie p³ac¹c faktycznych kosztów albo powo-
duj¹c obni¿kê ceny. Ja mogê powiedzieæ, ¿e dziêki
tej w³aœnie ustawie dzisiaj cena ziemi jest taka, ja-
ka jest, bo ustawa powoduje te¿ pewn¹ prawid³o-
woœæ, sankcje w niej przewidziane wp³ywaj¹ na
prawid³owoœæ wyceny wartoœci ziemi. Bez tego
mo¿na sobie pisaæ ró¿nie i tak robiono przed t¹
ustaw¹, robiono ró¿ne sztuczki, no wiemy, jak Po-
lacy potrafi¹ kombinowaæ. Tak wiêc nie psujmy
czegoœ, co by³o dobre, co przed wejœciem do Unii
sta³o siê pewnym zabezpieczeniem, dajmy mo¿li-
woœæ funkcjonowania tym przepisom.

Proponujê tutaj pewn¹ poprawkê, gdy¿ Biuro
Legislacyjne wyraŸnie wskaza³o na mo¿liwoœæ
dzielenia dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿ 5 ha.
Jeœli ten przepis zostanie wprowadzony, to bêdzie
jeszcze nastêpny przepis. Dlatego proponujê
w art. 4 zmianê, która mówi, ¿e: „Je¿eli strony za-
war³y w okresie 5 lat wiêcej ni¿ jedn¹ umowê
sprzeda¿y lub inn¹ umowê przenosz¹c¹ w³asnoœæ
nieruchomoœci rolnej, prawo pierwokupu lub
prawo z³o¿enia oœwiadczenia o nabyciu przys³u-
guje Agencji do nieruchomoœci rolnej, której po-
wierzchnia po doliczeniu powierzchni nierucho-
moœci nabytych wczeœniej przekracza 1 ha”. To
Biuro Legislacyjne pokazuje tê ewentualnoœæ, ¿e
ziemia mo¿e byæ dzielona, sprzedawana po kawa-
³eczku, do piêciu hektarów, mo¿liwe bêdzie prze-
noszenie i nie bêdzie wtedy ¿adnego problemu.
A co to za problem, ¿e ja za rok sprzedam, a co to
za problem, ¿e ja za nastêpny rok sprzedam, bêdê
to dzieli³ i nie bêdzie tutaj obowi¹zywa³o prawo
pierwokupu? Dlatego te¿ wnoszê tak¹ poprawkê,
Panie Marsza³ku, i proszê Wysok¹ Izbê o rozwagê.
Naprawdê czasami przezornoœæ jest potrzebna,
a sankcje przewidziane w tej ustawie naprawdê
nie s¹ a¿ tak du¿e, ¿eby rolnikowi… Tym bardziej,
na co chcê zwróciæ uwagê, ¿e w trzech punktach
art. 1 ustawy jest mowa o tym, ¿e okreœla ona za-
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sady kszta³towania ustroju rolnego przez, po pier-
wsze, poprawê struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych, po drugie, przeciwdzia³anie nad-
miernej koncentracji nieruchomoœci rolnych i, po
trzecie, zabezpieczenie prowadzenia dzia³alnoœci
rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach. To trzy g³ówne ce-
le tej ustawy. I ta sentencja, która by³a zapisana,
odpowiada te¿ tym trzem podstawowym zasa-
dom, które powinny s³u¿yæ gospodarstwom ro-
dzinnym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator G³owski, proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ w 2003 r., kiedy ta ustawa powstawa³a,

straszono Polskê i Polaków masowym wykupem
ziemi. Mówiono, ¿e natychmiast przyjad¹ tutaj
cudzoziemcy z ca³ej Unii Europejskiej, rzuc¹ siê
na tê nasz¹ ziemiê i j¹ wykupi¹. Od pocz¹tku dzia-
³alnoœci ustawy do koñca 2009 r. – pan minister
ju¿ o tym mówi³, ale ja to jeszcze powtórzê – cudzo-
ziemcy zakupili 1525 ha, to jest 0,08% wszystkich
sprzedanych gruntów. Taka jest skala tej sprze-
da¿y. Wtedy byæ mo¿e nie wiedzieliœmy, jak to bê-
dzie wygl¹da³o, dlatego, kieruj¹c siê zasad¹
ostro¿noœci, przyjêto takie rozwi¹zanie i ono fun-
kcjonowa³o, i funkcjonuje do tej pory. A dzisiaj ju¿
wiemy, ¿e te czarne scenariusze siê nie sprawdzi³y
i prawdopodobnie ju¿ siê nigdy nie sprawdz¹,
choæby z tego wzglêdu, ¿e cena ziemi w Polsce
wzros³a, no, wiemy, jak to dziœ wygl¹da.

Sprawdzanie tego, czy ceny s¹ fikcyjne, czy nie
s¹ fikcyjne, to nie jest zadanie agencji, od tego jest
przecie¿ urz¹d skarbowy. Równie¿ w przypadku,
kiedy umowa nie trafi do agencji, bêdzie mog³a
byæ sprawdzona przez urz¹d skarbowy. Mo¿na
bêdzie sprawdziæ, czy w pobli¿u nie odbywa³y siê
podobne transakcje o zupe³nie innych warto-
œciach ni¿ te, które s¹ przedstawione w danym ak-
cie notarialnym. W zwi¹zku z tym wydaje mi siê,
¿e te wszystkie podane tutaj argumenty, te oba-
wy, w 2010 roku na pewno nie maj¹ racji bytu.

A co do dzielenia ziemi, to chcê powiedzieæ, ¿e
uwa¿am, ¿e w³aœnie ze wzglêdu na cenê jest to
prawie ¿e bezsensowne dzia³anie, no, takie sytua-
cje nie bêd¹ mia³y miejsca. A gdy dodamy do tego
cel, który nam przyœwieca³… Mówiê: nam, bo ja
nale¿ê do projektodawców tej senackiej ustawy.
Chcieliœmy uproœciæ, u³atwiæ sposób prowadze-
nia rejestrów, a w tej chwili, jeœli dobrze rozu-
miem, w Agencji Nieruchomoœci Rolnych mia³yby

siê pojawiæ rejestry, gdzie przez ileœ tam lat mia³o-
by byæ notowane wszystko, co zosta³o sprzedane,
mia³yby byæ zbierane dane itd. Ja bym raczej po-
szed³ w drugim kierunku. Nie wyobra¿am sobie,
¿eby to w³aœnie z t¹ ustaw¹ mo¿na by³o podzie-
liæ… Myœlê, ¿e ta ustawa jest w interesie przede
wszystkim w³aœnie polskich rolników. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski, ale nie d³u¿ej ni¿

piêæ minut…

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Muszê siê odnieœæ do tego, co powiedzia³ pan
senator G³owski. Ja bym proponowa³ nie opero-
waæ w tym momencie danymi, które ma pan sena-
tor, i nie przedstawiaæ ich jako dowodu rzeczo-
wego, gdy¿ my rolnicy mamy zupe³nie inn¹ wiedzê
w sprawie tego, ile ziemi faktycznie jest przejête
i w jaki sposób ta ziemia jest przejmowana przez
cudzoziemców. Proszê pañstwa, dzisiaj wystar-
czy, ¿e ktoœ za³o¿y spó³kê i kupuje jako spó³ka. Na
moim terenie, w województwie lubelskim, ziemiê
kupowa³ podmiot, spó³ka. Przecie¿ spó³ka ma
prawo nabyæ ziemiê i nabywa bez ¿adnego proble-
mu. I cudzoziemcy w ten sposób nabywaj¹ ziemiê,
kupuj¹ j¹ na spó³ki. Nie ma takiego prawa, które
zabrania³oby sprzeda¿y. Jak siê przenosi w³as-
noœæ spó³ki, to siê potem okazuje. Jak kupuj¹ zie-
miê Polacy, którzy zawieraj¹ fikcyjne zwi¹zki
ma³¿eñskie…

(Senator Piotr G³owski: Kto to sprzedaje?)
(Senator Marek Konopka: To po co sprzedaj¹?)
(G³osy z sali: Nie, no nie...)
Proszê pañstwa, takie s¹ fakty, proszê mi nie

wmawiaæ, ¿e takie sytuacje nie maj¹ miejsca, to
s¹ fakty. Proszê pojechaæ na te tereny…

(Senator Piotr G³owski: Dla tych czterech hek-
tarów to robi¹?)

To dotyczy zreszt¹ ró¿nych terenów. Proszê po-
jechaæ i zobaczyæ, jak siê kupuje ziemiê. Proszê
zwróciæ uwagê na to, ile jest tak zwanych podsta-
wianych s³upów, jak to siê mówi, ¿eby kupiæ zie-
miê. Proszê mi nie mówiæ, ¿e jest tylko tyle ziemi
sprzedanej pod rz¹dami tej ustawy, bo nam znane
s¹ dane zupe³nie inne. Agencja mo¿e mi próbowaæ
udowodniæ, a ja mogê z ni¹ polemizowaæ i bardzo
chêtnie bym to jeszcze dzisiaj zrobi³, ale nie ma na
to czasu. Dane, które poda³ pan senator, s¹ zu-
pe³nie inne ni¿ te, które mamy my, rolnicy. My
tam ¿yjemy i jako s¹siedzi wiemy, w czyim w³ada-
niu jest ziemia. I z tego powodu jestem przezorny.
Inne s¹ dane statystyczne, inne ma ministerstwo,
a w rzeczywistoœci jest jeszcze inaczej. Zatem pro-
szê, Panie Senatorze, podchodziæ ostro¿nie do te-
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go, co pan powiedzia³. I tylko dlatego, ¿e w tej
ustawie jest przewidziana sankcja… To nie jest
karanie, to jest sankcja zabezpieczaj¹ca przed
tym, ¿eby nie robiæ innych dzia³añ, które powinny
byæ… Dlatego ja jeszcze raz do pañstwa apelujê.
Wiem, ¿e pañstwo macie wiêkszoœæ i zrobicie, jak
chcecie, ale ja mam czyste sumienie, bo pañstwa
uœwiadomi³em, i to tylko z przezornoœci. Jeœli nie
bêdê mia³ racji, to mo¿e pañstwo za lat piêtnaœcie
mi powiecie, jak by³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze?
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Z przykroœci¹ wys³ucha³em wypowiedzi, w któ-

rej nie by³o ¿adnego dowodu, ale mieszkañcy na-
szego kraju zostali pomówieni o to, ¿e zawieraj¹
ma³¿eñstwa w jakichœ niecnych celach. To chyba
nie jest temat tej ustawy, Panie Senatorze.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Usta-
wa o cudzoziemcach te¿ tego nie zak³ada.)

Trzeba siê naprawdê, nawet w trosce… Tê tros-
kê rozumiem, z prostego powodu – otó¿ mój tato
zajmowa³ siê kiedyœ w³aœnie rolnictwem. Tak wiêc
nie wnosi pan tu nowych kwestii. I naprawdê trze-
ba wa¿yæ argumenty.

Druga sprawa dotyczy pytania: kto sprzedaje tê
ziemiê? Zastanawiam siê, kto sprzedaje tê ziemiê,
o której pan mówi³. To zasadnicze pytanie. Szko-
da, ¿e nie us³yszê tu odpowiedzi od pana, mo¿e
w kuluarach mi pan odpowie. No, ktoœ tê ziemiê
sprzedaje. Ceniê pracê rolnika, znaj¹c j¹ nie tylko
z jakichœ materia³ów na piœmie, i zak³adam, ¿e na-
sze przywi¹zanie do ziemi, naszej, wspólnej ziemi,
jest takie samo. I ja tak¿e bardzo ubolewa³bym,
gdyby w jakiœ niekontrolowany sposób ta nasza
ziemia by³a sprzedawana. Stawiam jeszcze raz py-
tanie: kto tê ziemiê sprzedaje? Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wnioski zosta³y z³o¿one.
Proszê pañstwa, zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê równie¿, ¿e senator Ci-

chosz i senator Gruszka z³o¿yli wyst¹pienia do
protoko³u*, a senator Chróœcikowski z³o¿y³ wnio-
sek legislacyjny na piœmie.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

W tej chwili, proszê pañstwa, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu trzeciego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo budowlane.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 871,
a sprawozdanie komisji w druku nr 871A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej senatora Marka Trzciñskiego o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Gospodarki Narodowej sprawozdanie z prac
nad senackim projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo budowlane. Jest to nasz projekt, który
trafi³ do Sejmu i zosta³ tam przyjêty bez poprawek.

Projektowana ustawa stanowi dostosowanie
systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z 21 wrzeœnia 2009 r., dotycz¹cego
art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane, który zosta³ uznany za niezgodny
z art. 32 ust. 1 konstytucji. Zgodnie z art. 49b
ust. 1 prawa budowlanego organ nadzoru budow-
lanego nakazuje rozbiórkê obiektu budowlanego
bêd¹cego w budowie albo wybudowanego bez wy-
maganego zg³oszenia pomimo wniesienia sprzeci-
wu przez w³aœciwy organ. Dotyczy to samowoli
budowlanych. Zakwestionowany przez trybuna³
ust. 2 w art. 49b wprowadzi³ mo¿liwoœæ zalegali-
zowania takiej samowoli budowlanej, je¿eli jest
ona zgodna z przepisami o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, w szczególnoœci
z ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo, w przy-
padku braku takiego planu, ostatecznej w dniu
wszczêcia postêpowania decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu. W art. 49b
ust. 2 ustawodawca zró¿nicowa³ wiêc sytuacjê
prawn¹ sprawców samowoli budowlanej ze
wzglêdu na przes³ankê od nich niezale¿n¹, jak¹
jest obowi¹zywanie dla danego obszaru miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.
W razie braku miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego inwestor móg³ podj¹æ czyn-
noœci zmierzaj¹ce do legalizacji samowoli budow-
lanej wy³¹cznie wówczas, gdy zosta³a wydana de-
cyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
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terenu, ostateczna w dniu wszczêcia postêpowa-
nia o rozbiórkê obiektu. Zdaniem Trybuna³u Kon-
stytucyjnego taki zabieg legislacyjny pozostaje
w sprzecznoœci z zasad¹ równoœci wynikaj¹c¹
z art. 32 ust. 1 konstytucji. Warunek posiadania
ostatecznej w dniu wszczêcia postêpowania de-
cyzji administracyjnej, wymaganej w celu legali-
zacji samowoli budowlanej na obszarze pozba-
wionym planu zagospodarowania, implikuje nad-
miernie restrykcyjny termin uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy, który nie znajduje uza-
sadnienia w celu postêpowania legalizacyjnego.
Aby doprowadziæ art. 49b ust. 2 prawa budowla-
nego do stanu zgodnego z konstytucj¹, w noweli
zaproponowano usuniêcie z przepisu wymogu,
aby niezbêdna do legalizacji samowoli budowla-
nej decyzja o warunkach zabudowy by³a ostatecz-
na ju¿ w dniu wszczêcia postêpowania rozbiórko-
wego. Przyjêto rozwi¹zanie, w którym decyzja ta-
ka powinna byæ ostateczna w dniu koñcz¹cym po-
stêpowanie legalizacyjne. Projekt ustawy nie bu-
dzi kontrowersji.

Panie Marsza³ku, komisja rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie projektu ustawy bez popra-
wek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ pytania do

senatora sprawozdawcy.
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.
A pana, Panie Senatorze, poproszê o udzielenie

odpowiedzi.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze! Jak d³ugo trwa takie postêpowanie? Czy ono
jest wszczynane jednego dnia, a koñczone nastê-
pnego dnia? Czy jest przewidziany jakiœ okres
trwania tego postêpowania? Chodzi mi o to, jaki
wp³yw bêdzie mia³a ta zmiana dotycz¹ca czasu.
Dziêkujê.

Senator Marek Trzciñski:

Nie potrafiê odpowiedzieæ, jak d³ugo trwa takie
postêpowanie. Zapewne ten czas zale¿y od z³o¿o-
noœci sprawy. Jednak jest to czas, który ma istot-
ne znaczenie dla rozstrzygniêcia. Przyjêcie roz-
wi¹zania dotychczasowego, zgodnie z którym de-
cyzja powinna byæ prawomocna w dniu rozpoczê-
cia takiego postêpowania, w istotny sposób ogra-
nicza³o czy zmniejsza³o liczbê decyzji o legalizacji,
a przesuniêcie tego czasu, pozostawienie czasu
na uzyskanie decyzji prawomocnej w istotny spo-

sób zwiêkszy liczbê legalizacji. Jednak nie potra-
fiê udzieliæ odpowiedzi, jaki dok³adnie czas jest
zwykle potrzebny do tego, ¿eby zakoñczyæ postê-
powanie. Myœlê, ¿e pan minister mo¿e odpowie-
dzieæ bardziej precyzyjnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Projekt ten zosta³ wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Dzie-

koñski chcia³by zabraæ g³os w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Olgierd Dziekoñski: Nie, dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie. No, chyba
¿e odpowiem na pytanie, które zosta³o zg³oszone
przez chwil¹…)

Jeœli jest pan tak uprzejmy, to proszê bardzo.
Zreszt¹ bêd¹ jeszcze pytania.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jak rozu-
miem, pytanie pana senatora Wojciechowskiego
dotyczy³o kwestii d³ugoœci postêpowania zwi¹za-
nego z procesem legalizacji budynku, który zosta³
wzniesiony. Obecny tutaj wiceprezes G³ównego
Urzêdu Nadzoru Budowlanego, pan Pawe³ Ziem-
ski, z którym konsultowa³em tê kwestiê, potwier-
dzi³, ¿e jest to termin mniej wiêcej dwóch miesiê-
cy. Chodzi o sam proces legalizowania obiektu
budowlanego, o tym mówimy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mam jeszcze
dwa pytania.

W pierwszym chodzi o miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. W którym momencie
ten plan musi obowi¹zywaæ? Czy w chwili, nie
wiem, rozpoczêcia budowy tej samowoli budowla-
nej, jej zakoñczenia, wszczêcia postêpowania, za-
koñczenia postêpowania? Jak to jest dok³adnie
w tej chwili okreœlone? To jedna sprawa.

Druga sprawa. To postêpowanie, jak pan po-
wiedzia³, trwa dwa miesi¹ce, a wydanie takiej de-
cyzji czêsto mo¿e trwaæ nawet powy¿ej roku, je¿eli
ostatecznie ta decyzja trafi do s¹du administra-
cyjnego. W zwi¹zku tym jest to niewielka zmiana,
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niejako wy³¹cznie kosmetyczna, która w zasadzie
niewiele wprowadzi, bo je¿eli nie bêdzie odwo³añ,
to wszystko w porz¹dku, je¿eli jednak ktoœ siê od-
wo³a, to równoczeœnie zamyka inwestorowi mo¿li-
woœæ budowania. To jest sprawa od niego nieza-
le¿na, bo odwo³anie mo¿e byæ wniesione przez
s¹siada czy jak¹kolwiek inn¹ osobê, czyli nieza-
le¿nie od inwestora samowoli budowlanej, któr¹
chce on zaewidencjonowaæ, zalegalizowaæ. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Mo¿e odpowiem na drugie pytanie, bo wo-
la³bym, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, aby na pier-
wsze pytanie odpowiedzia³ obecny tu pan Pawe³
Ziemski, ¿eby z mojej strony nie nast¹pi³o ¿adne
przejêzyczenie.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, czyli sytuacjê,
w której wydanie ostatecznej decyzji o warunkach
zabudowy nie nast¹pi³o w trakcie postêpowania
czy do zakoñczenia postêpowania legalizacyjne-
go, to mogê powiedzieæ, ¿e wówczas istnieje mo¿li-
woœæ zawieszenia postêpowania w zwi¹zku z pro-
cesem wypracowywania ostatecznej decyzji o wa-
runkach zabudowy. Taki tryb postêpowania bê-
dzie stosowany, nale¿y przewidywaæ, ¿e w tej sy-
tuacji bêdzie stosowany taki tryb postêpowania.
Zreszt¹ konsultowaliœmy to przed chwil¹, zdaj¹c
sobie sprawê z tego, na co zwróci³ uwagê pan se-
nator, ¿e termin trzydziestu dni jest terminem in-
strukcyjnym, ale jednoczeœnie nie zamyka drogi,
nie uniemo¿liwia zawieszenia postêpowania w tej
sprawie, je¿eli nie zosta³o ono zakoñczone ostate-
czn¹ decyzj¹.

Je¿eli pan marsza³ek pozwoli³by, to o udziele-
nie odpowiedzi na pierwsze pytanie…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, ja mo¿e przy okazji te¿ zadam
panu pytanie, a potem zajmiemy siê t¹ kwesti¹.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, czêsto mówimy o planach za-
gospodarowania przestrzennego. Jak kwestia
tych planów kszta³tuje siê na terytorium Polski?
Jak to siê kszta³tuje w poszczególnych miastach?
Zdaje siê, w ka¿dym razie wed³ug mojej opinii, ¿e
kszta³tuje siê to po prostu ¿a³oœnie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Je¿eli mo¿na, to tak odpowiedzia³bym na to
pytanie. W kwestii sporz¹dzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
w³aœciwe s¹ gminy, które takie plany spo-
rz¹dzaj¹ wówczas, gdy jest to ich zdaniem ko-
nieczne, niezbêdne i celowe z punktu widzenia
prowadzenia racjonalnej gospodarki czy te¿
sterowania zagospodarowaniem przestrzen-
nym.

W ró¿nych miastach jest bardzo ró¿nie, po-
cz¹wszy od miast, w których poziom sporz¹dzenia
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego w odniesieniu do ca³oœci obszaru mia-
sta czy te¿ przewidywanej zabudowy wynosi po-
nad 70% czy nawet 80%, skoñczywszy na mia-
stach czy gminach, pomówmy o gminach, w któ-
rych ten procent jest znacznie mniejszy. W ca³oœci
w skali kraju w odniesieniu do obszarów gmin jest
to w tej chwili oko³o 30%.

Pytanie jest zasadne z innego punktu widzenia.
Czy to oznacza, ¿e dla ca³oœci obszaru miasta mu-
si byæ sporz¹dzony miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie musi.)
Nie, nie musi byæ, bo nie ma takiej potrzeby.

S¹ tereny, obszary, które nie podlegaj¹ i nie bê-
d¹ podlega³y procesowi urbanizacji. Wydaje
siê, ¿e w tej sytuacji nie jest to potrzebne, zre-
szt¹ wzorem ustawodawstwa wielu krajów eu-
ropejskich, chocia¿by najbli¿szego s¹siada, ja-
k im jest Republ ika Federa lna Niemiec .
W Niemczech równie¿ istnieje zasada, zgodnie
z któr¹ plan zagospodarowania przestrzennego
jako prawo miejscowe sporz¹dza siê dla okreœ-
lonych obszarów gminy, a w innych obszarach
gminy nastêpuje rozwój w trybie, nazwijmy to,
indywidualnym, odnosz¹cy siê do poszczegól-
nych inwestycji, ale wsparty przepisami prawa
materialnego oraz miejscowymi przepisami ur-
banistycznymi, które reguluj¹ tê, powie-
dzia³bym, swobodê czy te¿ reguluj¹ to, co mo¿-
na by nazwaæ ³adem przestrzennym w warun-
kach polskich, jak mówi o tym ustawa o plano-
waniu zagospodarowania. Tak ¿e taka jest od-
powiedŸ na pytanie o miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego i ich istnienie
w gminach.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, potem pan senator Woj-

ciechowski.
Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze! Z przyjemnoœci¹ s³ucham pa-
na wyst¹pieñ, zarówno na tej sali, jak i na posie-
dzeniach komisji, œwiadcz¹ one o profesjonaliz-
mie i du¿ej wiedzy. Tak¿e pytania raczej siê w to
wpisuj¹.

Chcia³bym zapytaæ, czy pan minister pamiêta,
która to jest nowelizacja prawa budowlanego.
Dalej. Czy rz¹d pracuje nad kolejnymi noweliza-
cjami prawa budowlanego? I ostatnia kwestia.
Czy nie marzy siê panu tekst jednolity prawa bu-
dowlanego i czy rz¹d mo¿e nad tym pracuje? Pra-
wo budowlane ma ju¿ kilkanaœcie lat, jest co
chwila nowelizowane i myœlê, ¿e dobrze by³oby to
wreszcie usystematyzowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Tak jest. Nie powiem, która to jest nowelizacja
prawa budowlanego, w ka¿dym razie jedna z kil-
kudziesiêciu. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
te nowelizacje s¹ czymœ naturalnym, tak jak
w konstytucji Stanów Zjednoczonych mamy sto
pierwsz¹, sto drug¹ czy kolejn¹ poprawkê do
konstytucji i nie oznacza to, ¿e konstytucja
w sposób fundamentalny zostaje zmieniona.
Jest to kwestia weryfikowania ustawy z punktu
widzenia systemu prawnego, z punktu widzenia
orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, przy-
k³adem jest chocia¿by poprawka, któr¹ Senat
dzisiaj rozwa¿a. Tak ¿e pewne zmiany s¹ nieu-
niknione i prawdopodobnie bêd¹ jeszcze nastê-
powa³y.

Je¿eli chodzi o prace rz¹du, to tak, rz¹d rów-
nie¿ pracuje, co zreszt¹ sygnalizowaliœmy
wczeœniej, nad zmianami prawa budowlanego,
chocia¿by w takiej czêœci, jak kwestie doty-
cz¹ce uprawnieñ zawodowych, jak kwestie do-
tycz¹ce warunków technicznych, jakie maj¹
spe³niaæ budynki i ich usytuowanie. Chodzi
o to, aby przepisy doprecyzowaæ czy lepiej do-
stosowaæ do wymogów i potrzeb wspó³czesnej
techniki budowlanej, wspó³czesnych proble-
mów budowania.

Je¿eli chodzi o kwestiê jednolitego tekstu, to le-
¿y to w gestii marsza³ka Sejmu, który podejmuje
decyzjê w sprawie potrzeby opublikowania jedno-
litego tekstu ustawy. Wydaje siê, ¿e w tej sprawie
równie¿ inicjatywa Senatu nie pozosta³aby nie-
zauwa¿ona przez pana marsza³ka Sejmu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Ja tylko dodam, Panie Ministrze, ¿e to ju¿ zna-
laz³o odbicie w toku studiów, bo w tej chwili na
wydzia³ach prawa odbywaj¹ siê seminaria z pra-
wa budowlanego, czego jeszcze parê lat temu nie
by³o. Tak ¿e problem znalaz³ swoje odzwierciedle-
nie u prawników.

Pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja zapytam o prawo budowla-

ne w zwi¹zku z ostatnimi wydarzeniami. Czy nie
s¹dzi pan, ¿e kolejna powódŸ powinna znaleŸæ ja-
kieœ odzwierciedlenie w prawie budowlanym?
S¹dzê, ¿e s¹ tam elementy, które – jeœli weŸmiemy
pod uwagê te sytuacje, które zaistnia³y – powin-
niœmy zmieniæ. Te sytuacje powinny nas sprowo-
kowaæ do tego, aby znalaz³o to odzwierciedlenie
w prawie budowlanym. Czy to znajdzie takie od-
zwierciedlenie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Tak, z pew-
noœci¹ prawo budowlane powinno byæ dostoso-
wane czy te¿ powinno uwzglêdniæ kwestie zwi¹za-
ne z ostatni¹ powodzi¹. Pragnê zwróciæ uwagê na
to, ¿e te kwestie znalaz³y swoje odzwierciedlenie
w prawie budowlanym ju¿ po powodzi w 1997 r.,
tak¿e takie, ¿e zosta³a zaproponowana specjalna
ustawa o mo¿liwoœci odbudowy budynków znisz-
czonych w trakcie powodzi, w której zosta³y do-
precyzowane regulacje zwi¹zane z prawem bu-
dowlanym. Pragn¹³bym zwróciæ uwagê równie¿
na to, ¿e istotny element, dotycz¹cy mo¿liwoœci
budowy czy te¿ zakazu budowy na pewnych tere-
nach, jest zwi¹zany g³ównie z prawem wodnym.
To regionalni dyrektorzy do spraw gospodarki wo-
dnej maj¹ uprawnienia do ustanowienia w drodze
przepisów prawa miejscowego zakazu czy ograni-
czenia zabudowy na okreœlonych obszarach, czy
te¿ zakazu u¿ytkowania okreœlonych obszarów.
Mówi o tym art. 83 ustawy – Prawo wodne, zgod-
nie z nim takie uprawnienie przys³uguje tym¿e
dyrektorom.

Uwaga pana senatora jest s³uszna w tym wzglê-
dzie, ¿e analizujemy w tej chwili celowoœæ uzu-
pe³nienia, b¹dŸ w prawie wodnym, b¹dŸ w usta-
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wie – Prawo budowlane, takiej formu³y, która po-
zwoli³aby na kszta³towanie warunków zabudowy,
a nie tylko na jej ograniczanie. Dzisiejsze roz-
wi¹zanie zawarte w prawie wodnym jest rozwi¹za-
niem, mo¿na powiedzieæ, zero-jedynkowym, to
znaczy albo w ogóle zabrania budowy, albo po-
zwala na budowê okreœlonych kategorii budyn-
ków. Tymczasem wydaje siê, ¿e warto rozwa¿yæ,
zreszt¹ wzorem innych pañstw europejskich, ró-
wnie¿ Stanów Zjednoczonych, takie przepisy pra-
wa budowlanego, które okreœla³yby szczególne
warunki budowy w zale¿noœci od stopnia ryzyka
powodziowego, chocia¿by zakaz u¿ytkowania
parteru czy te¿ koniecznoœæ pozostawienia tej
kondygnacji wolnej od u¿ytkowania, z mo¿liwo-
œci¹ przep³ywu wody. Tego rodzaju rozwi¹zania s¹
stosowane w niektórych krajach. Wydaje siê, ¿e
warto rozwa¿yæ wprowadzenie takich przepisów
prawnych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Jurcewicz chcia³ jeszcze coœ po-
wiedzieæ.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, dosyæ znacz¹co wyprzedzi³

pan moje drugie pytanie. Cieszê siê, ¿e pozyty-
wnie… Ale chcia³bym jeszcze rozwa¿yæ to wszyst-
ko pod k¹tem odpowiedzialnoœci za wydawane
decyzje. Sam pan przed chwil¹ stwierdzi³, i¿ pew-
ne obowi¹zuj¹ce regulacje nie s¹ sankcjonowane.
Ja jestem z Dolnego Œl¹ska i wiem, co to jest po-
wódŸ – mówiê to, ¿eby zobrazowaæ pytanie. A cho-
dzi mi o to, czy nie nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
takimi zapisami b¹dŸ tak¹ formu³¹ dzia³ania, aby
móc egzekwowaæ odpowiedzialnoœæ za wydane
decyzje, ¿eby by³a jasnoœæ, szczególnie dotycz¹ce
terenów, na których nie powinny powstawaæ bu-
dowle i budynki. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, egzekwo-

wanie odpowiedzialnoœci jest oczywiœcie podsta-
wow¹ zasad¹ funkcjonowania ka¿dej administra-
cji publicznej, szczególnie w pañstwie demokraty-
cznym. Ale kwestia egzekwowania odpowiedzial-
noœci zawsze musi byæ powi¹zana z kryteriami, na
podstawie których ma miejsce to egzekwowanie.
Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e w przypadku pol-
skiego systemu prawnego mo¿liwoœæ budowania

czy lokalizacji obiektu wynika nie tyle z prawa bu-
dowlanego, co z okreœlonych warunków opisa-
nych b¹dŸ w ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, b¹dŸ w ustawie – Prawo
wodne. I wydaje siê, ¿e w³aœnie w ustawie – Prawo
wodne i w sferze relacji ustawy – Prawo wodne
i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, nale¿a³oby poszukiwaæ odpowiedzi
na pytanie pana senatora. Trzeba otwarcie powie-
dzieæ, ¿e obecna ustawa – Prawo wodne,
a w szczególnoœci ustawa o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, nie wskazuj¹ na ko-
niecznoœæ uzgadniania decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu w odniesie-
niu do obiektów, w przypadku których nie jest po-
trzebne zezwolenie wodnoprawne. I to jest ten
miêkki, powiedzia³bym, obszar nak³adania siê
prawa. Z kolei w ustawie – Prawo wodne w odpo-
wiednim artykule wskazuje siê, ¿e po sporz¹dze-
niu studium ochrony przeciwpo¿arowej przez
w³aœciwego regionalnego dyrektora zarz¹du go-
spodarki wodnej, takie studium jest uwzglêdnia-
ne podczas wydawania decyzji o warunkach za-
budowy, sporz¹dzania planów miejscowych b¹dŸ
studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego. Ale ustawa – Prawo wodne
nie mówi o tym, ¿e decyzje o warunkach zabudo-
wy w sposób jednoznaczny w przypadku takiego
studium musz¹ podlegaæ uzgodnieniu. Taki zapis
nie istnieje w obecnej ustawie. Zreszt¹ w tej kwe-
stii zosta³y przygotowane odpowiednie poprawki
w zwi¹zku z obecn¹ sytuacj¹ prawn¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze.
Na koñcu poproszê pana inspektora Ziemskie-

go o udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które za-
da³ pan senator.

Czy pan senator ma jeszcze jakieœ pytanie, bo
widzia³em, ¿e pan siê zg³asza³?

Proszê bardzo, Panie Senatorze, potem pan se-
nator Bisztyga.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, dlaczego zosta³a wy³¹czona kontrola s¹do-
wa – tak zrozumia³em – w przypadku wydawania
decyzji o warunkach zabudowy? Bo jest na pod-
stawie decyzji ostatecznej. A decyzja ostateczna
to jest ta decyzja, która zosta³a wydana przez or-
gan drugiej instancji. Mo¿e ona zostaæ zaskar¿o-
na do s¹du administracyjnego i uchylona. A wiêc
budowa mo¿e zostaæ zalegalizowana na podsta-
wie decyzji, która nie jest jeszcze w obiegu praw-
nym i mo¿e nigdy siê nie znaleŸæ w tym obiegu.
Dlaczego akurat te decyzje s¹ wy³¹czone spod
kontroli s¹dowej? Decyzja ostateczna jest wyda-
na przez organ drugiej instancji. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-
torze, chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e obecny
system prawny pozwala na rozpoczêcie budowy
na podstawie decyzji ostatecznej, a zatem decyzji,
która w przypadku odwo³ania jest przyjêta na
drugim poziomie postêpowania. Przyjêcie propo-
zycji pana senatora stwarza³oby tak¹ sytuacjê, ¿e
w przypadku ka¿dego, bo mówimy o powszechno-
œci funkcjonowania systemu prawnego. Wówczas
tego rodzaju rozwi¹zanie musia³oby znaleŸæ za-
stosowanie w normalnym trybie postêpowania.
Oznacza³oby to, ¿e w przypadku ka¿dej decyzji
administracyjnej okreœlaj¹cej warunki zabudowy
mielibyœmy mo¿liwoœæ, czy by³aby wrêcz koniecz-
noœæ, zawieszenia postêpowania w sprawie po-
zwolenia na budowê do czasu prawomocnego wy-
roku s¹dowego. Pragn¹³bym zwróciæ uwagê na to,
¿e tego rodzaju postêpowanie by³oby dosyæ k³o-
potliwe dla wszystkich osób, które podejmuj¹
trud czy ryzyko budowy. Zreszt¹ w obecnym po-
rz¹dku prawnym te¿ nie jest to stosowane w przy-
padku decyzji o warunkach zabudowy. Wniosek
pana senatora oczywiœcie mo¿e byæ rozwa¿ony,
ale wydaje siê, ¿e zaproponowane rozwi¹zanie jest
rozwi¹zaniem symetrycznym do rozwi¹zania,
które dotyczy wszystkich innych decyzji o warun-
kach zabudowy. Dlatego ta w¹tpliwoœæ nie by³a
i nie jest podnoszona, tak jak dotychczas nie by³a
podnoszona, jeœli chodzi o procedury postêpowa-
nia budowlanego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
A teraz pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, moje pytanie jest trochê spro-
wokowane pytaniem, bardzo zreszt¹ s³usznym,
pana senatora Jurcewicza. Otó¿ zwracam siê do
pana z zapytaniem, czy by³by pan uprzejmy pod-
czas spotkañ rz¹dowych czy jakichœ narad koor-
dynacyjnych zapytaæ ministra ochrony œrodowis-
ka b¹dŸ te¿ przedstawicieli Generalnej Dyrekcji
Ochrony Œrodowiska o to, czy na pewno wszystkie
ustawowe uprawnienia, które maj¹, wykorzysta-
no? Otó¿ w moim przekonaniu tak siê nie sta³o, bo
gdyby tak by³o, to nie by³oby tylu zalañ. W bardzo
wielu przypadkach ludzie wymuszali na wójtach

i radach zmianê planów, ¿eby móc budowaæ do-
my. I to siê teraz srodze zemœci³o. A gdyby general-
na dyrekcja i RZGW mia³y takie uprawnienia b¹dŸ
by³y zobowi¹zane do bycia ostateczn¹ wyroczni¹,
nie by³oby tych domów w tym samym miejscu. To
jest pierwszy problem.

Druga sprawa. Czy uwa¿a pan minister, ¿e wy-
dawanie pozwoleñ na budowê ludziom dotkniê-
tym powodzi¹ ma siê odbywaæ w takim samym
trybie jak w normalnej sytuacji? Moja podpowiedŸ
jest taka, ¿e w przygotowywanej teraz nowelizacji
absolutnie powinna siê znaleŸæ jakaœ uproszczo-
na procedura. Czy s¹ prowadzone odpowiednie
prace? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-
torze, zacznê od odpowiedzi na drugie pytanie.
Otó¿ uproszczona procedura istnieje od 2001 r.,
odk¹d zosta³a wprowadzona ustawa o szczegól-
nych zasadach odbudowy w przypadku klêsk ¿y-
wio³owych. Ustawa ta dotyczy wszystkich klêsk
¿ywio³owych, w tym powodzi. Pragnê zaznaczyæ,
¿e by³a ona stosowana ju¿ wielokrotnie, na przy-
k³ad w przypadkach mniejszych powodzi, tr¹b po-
wietrznych czy innych tego rodzaju wydarzeñ
o charakterze nadzwyczajnym. Polega to na tym,
¿e na podstawie rozporz¹dzenia premiera, który
wskazuje gminy b¹dŸ miejscowoœci objête kata-
klizmem, w przypadku takich gmin i miejscowo-
œci stosuje siê uproszczony tryb postêpowania
podczas wydawania pozwolenia na budowê,
a mianowicie odbywa siê to w trybie zg³oszenia
a nie w trybie wydawania pozwolenia na budowê
jako takiego. I tym samym obowi¹zuje uproszczo-
ny tryb zarówno jeœli chodzi o dokumentacjê pro-
jektow¹ czy te¿ rysunku, jak i dalsze postêpowa-
nie. Ponadto w celu pewnej weryfikacji tego rodza-
ju zg³oszeñ s¹ powo³ywane specjalne zespo³y
sk³adaj¹ce siê z przedstawicieli Stra¿y Po¿arnej,
s³u¿b ochrony œrodowiska, starosty powiatowego
i innych osób, które w tym procesie uczestnicz¹.
A wiêc odpowiedŸ na drugie pytanie jest pozyty-
wna. Tak, taki tryb jest, dzia³a, sprawdza siê. Nie
ma potrzeby przygotowywania nowego rozpo-
rz¹dzenia, bo jest ustawa mówi¹ca o szczegól-
nych zasadach odbudowy budynków zniszczo-
nych w trakcie wydarzeñ losowych czy katakliz-
mów, które mia³y miejsce. Z punktu widzenia pra-
wnego ten problem wydaje siê w pe³ni rozwi¹zany.

Je¿eli zaœ chodzi o pierwsze pytanie… Przepra-
szam bardzo, ono dotyczy³o…
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(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ono dotyczy³o ge-
neralnej dyrekcji…)

Aha, ju¿ wiem.
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, kwestia

funkcjonowania ochrony œrodowiska znajduje siê
we w³aœciwoœci ministra œrodowiska. I je¿eli cho-
dzi o relacje ministra œrodowiska czy te¿ regional-
nych dyrektorów zarz¹dów gospodarki wodnej, to
posiadaj¹ oni uprawnienia do uzgadniania stu-
diów i planów miejscowego zagospodarowania
przestrzennego w zakresie ochrony przed powo-
dzi¹. Ale, jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, istnieje
pewnego rodzaju niedoprecyzowany, niedoszcze-
gó³owiony mechanizm uzgadniania przez tych¿e
dyrektorów decyzji o warunkach zabudowy wte-
dy, kiedy te decyzje s¹ wydawane i kiedy nie doty-
cz¹ one obiektów wymagaj¹cych pozwoleñ wo-
dnoprawnych. Otó¿ jest w tej kwestii pewna nieja-
snoœæ prawna. Tê niejasnoœæ prawn¹ zweryfiko-
wano w trakcie ostatniego przegl¹du systemu
prawnego, tak ¿e bêdzie ona czy w³aœciwie ju¿ jest
przedmiotem propozycji zmiany ustawy w tym za-
kresie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres. Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Ministrze, mam pytanie w zwi¹zku
z wprowadzonymi swego czasu, bodaj¿e w ubieg-
³ym roku, w drodze nowelizacji prawa budowlane-
go, uproszczonymi zasadami uzyskiwania zgody
na rozpoczêcie inwestycji – to chodzi o to zg³osze-
nie. Co powiedzia³by pan krytykom tych roz-
wi¹zañ, którzy mówi¹, ¿e to miêdzy innymi przez
te uproszczone rozwi¹zania ³agodz¹ce rygory do-
chodzi do zabudowy, chocia¿by na terenach zale-
wowych?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Sena-
torze! Pragn¹³bym zwróciæ uwagê, ¿e formu³a
zg³oszenia, o której mówiliœmy i o której wspo-
mnia³ pan senator, w przypadku tego projektu
ustawy zak³ada, ¿e to zg³oszenie musi byæ zgodne
z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, musi byæ te¿ zgodne z innymi przepi-
sami prawa, równie¿ przepisami prawa miejsco-
wego, stanowionymi chocia¿by przez regional-
nych dyrektorów urzêdów gospodarki wodnej
w odniesieniu do terenów nara¿onych na niebez-
pieczeñstwo powodzi – przypominam tu art. 83
obecnego prawa wodnego. Tym samym kwestia
prawa budowlanego w tym zakresie nie stanowi
tutaj w ¿adnym stopniu o ryzyku. Ta sytuacja,
o której wspominaliœmy, dotyczy kwestii lokaliza-
cji inwestycji. W³aœnie na etapie lokalizacji inwe-
stycji s¹ kszta³towane warunki i mo¿liwoœci jej re-
alizacji. A prawo budowlane tylko stwierdza, czy
zamierzenie inwestycyjne, które ma byæ w danym
miejscu realizowane, jest z punktu widzenia te-
chnicznego, z punktu widzenia prawa budowla-
nego, zgodne z okreœlonymi warunkami lokaliza-
cji inwestycji wynikaj¹cymi b¹dŸ z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, b¹dŸ
te¿, w przypadku jego braku, z innych przepisów
szczegó³owych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Wrócê do sprawy z mojego wczeœniejszego
pytania. ¯eby decyzja znalaz³a siê w obiegu praw-
nym, albo musi mieæ klauzulê natychmiastowej
wykonalnoœci, albo musi byæ prawomocna. Tutaj
zaœ opieramy siê na decyzji ostatecznej, która nie
musi byæ koniecznie prawomocna – bo takie jest
oznaczenie – i w ka¿dej chwili, nawet w momen-
cie, kiedy w s¹dzie toczy siê postêpowanie, mo¿na
wydaæ decyzjê o legalizacji zabudowy. Tak ¿e de-
cyzja o warunkach zabudowy mo¿e nigdy nie
wejœæ do obiegu prawnego, niemniej jednak na
podstawie dokumentu, który nigdy nie by³ w obie-
gu prawnym, mo¿na wydaæ decyzjê legalizacyjn¹.
Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e coœ tu jest nie tak?
Albo powinna byæ klauzula natychmiastowej wy-
konalnoœci tej decyzji o warunkach zabudowy, al-
bo trzeba czekaæ na tak¹ decyzjê, która bêdzie ju¿
w obiegu prawnym. Bo to, ¿e to jest decyzja osta-
teczna, nie oznacza, ¿e ona jest w obiegu praw-
nym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Olgierd Dziekoñski: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku, Wysoki Senacie, ale ze wzglêdu na to,
¿e ta sprawa dotyczy praktyki w postêpowaniu,
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proponowa³bym, ¿eby na to konkretne pytanie
odpowiedzia³ pan Pawe³ Ziemski, oczywiœcie je¿eli
pan wyrazi na to zgodê.)

Proszêbardzo.Proszêbardzo,Panie Inspektorze.

Zastêpca G³ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Pawe³ Ziemski:

Dziêkujê bardzo.
Wysoka Izbo, rzeczywiœcie zagadnienie jest

czysto procesowe. Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego przewiduje kilka przypadków, w któ-
rych decyzja podlega wykonaniu. Pierwszy przy-
padek to gdy decyzja jest ostateczna, a wiêc taka,
która zosta³a wydana w pierwszej instancji i nikt
siê od niej nie odwo³a³; nastêpnie je¿eli zosta³a
wydana przez organ drugiej instancji; nastêpnie
je¿eli podlega wykonaniu z mocy prawa; a tak¿e
gdy jest wydana zgodnie z ¿¹daniem wszystkich
stron – wtedy równie¿ podlega wykonaniu.

A wiêc z tego, o czym mówi³ przed chwil¹ pan
senator, wynika³oby, ¿e w ka¿dym postêpowaniu
proces musi byæ dwuinstancyjny, a w dodatku
uzupe³niony o postêpowanie s¹dowoadministra-
cyjne – tu przypominam: w dwóch instancjach.
Oznacza³oby to te¿, ¿e je¿eli nikt od decyzji by siê
nie odwo³a³, to strona, która wnosi³a o wydanie ta-
kiej decyzji, nigdy nie uzyska³aby prawa do sko-
rzystania z tej w³aœnie decyzji.

Proszê pañstwa, ka¿da decyzja bêd¹ca decyzj¹
ostateczn¹ daje stronie, która wystêpowa³a o jej
wydanie, prawo do skorzystania z tego, jakie by³o
rozstrzygniêcie w tej decyzji. A przepis, o którym
dzisiaj rozmawiamy, dotyczy samowoli budowla-
nej. Tak wiêc je¿eli inwestor, który z³ama³ prawo,
nie uzyska decyzji o warunkach zabudowy – ze
wzglêdu na to, ¿e lokalizacja tego obiektu naru-
sza³aby przepisy – po prostu nie bêdzie móg³ zale-
galizowaæ samowoli i bêdzie musia³ rozebraæ
obiekt.

Prosi³bym wiêc, abyœmy nie stracili z pola wi-
dzenia ca³ej otoczki, w której ten przepis funkcjo-
nuje, zw³aszcza ¿e art. 49a zmieniany – 49a czy te¿
49b… W ka¿dym razie ten zmieniany przepis od-
nosi siê do legalizacji samowoli budowlanych,
które to legalizacje s¹ realizowane na podstawie
zg³oszenia w normalnych warunkach – a wiêc gdy
chodzi o obiekty niewielkie, o niewielkim skom-
plikowaniu technicznym. Je¿eli zalegalizowanie
ich nie nast¹pi w trybie tego przepisu, a nast¹pi
rozbiórka, to inwestor chc¹cy wybudowaæ taki
obiekt bêdzie móg³ dokonaæ zg³oszenia, a wtedy
ju¿ bez decyzji o warunkach zabudowy, jeœli nie
ma miejscowego planu, bêdzie móg³ taki obiekt
zrealizowaæ, o ile bêdzie on zgodny z przepisami
prawa budowlanego.

Na pytanie, czy plan miejscowy musi obowi¹zy-
waæ w dniu wzniesienia obiektu, czy te¿ w dniu je-
go legalizacji, odpowiedŸ brzmi: w dniu jego legali-
zacji, a to dlatego, ¿e orzekamy zgodnie ze stanem
prawnym obowi¹zuj¹cym w dniu wszczêcia po-
stêpowania, a nie ze stanem prawnym z czasu,
w którym czyn zosta³ pope³niony. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, ja w dalszym ci¹gu nie uzyska³em odpowie-
dzi, czy ta decyzja musi byæ w obiegu prawnym,
czy nie. Dziêkujê.

Zastêpca G³ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
Pawe³ Ziemski:

Tak, musi byæ w obiegu prawnym. Decyzja
ostateczna, która nie zosta³a uchylona, zmienio-
na b¹dŸ nie zosta³a stwierdzona jej niewa¿noœæ,
jest w obiegu prawnym, dopóki nie wygaœnie – bo
i tak mo¿e byæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej zg³oszeñ do pytañ nie widzê. W zwi¹zku

z tym bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt siê nie zg³osi³, podajê, ¿e do pro-

toko³u swoje wyst¹pienia zg³osili senatorowie Lu-
dwiczuk i senator Bisztyga*.

Zamykam dyskusjê.
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 ru-
chu drogowym.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji
Gospodarki Narodowej sprawozdanie o ustawie
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ko-
misja Gospodarki Narodowej zajmowa³a siê t¹
ustaw¹ w dniu 13 maja.
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Jest to przed³o¿enie komisji „Przyjazne Pañ-
stwo”. Zmiany, które s¹ proponowane, maj¹ na
celu umo¿liwienie organizowania imprez sporto-
wych z u¿yciem sprzêtu motorowego, samocho-
dów, motocykli itp., w okresie zimowym na nawie-
rzchni pokrytej œniegiem na drogach stano-
wi¹cych odcinki specjalne, jak równie¿ na dro-
gach dojazdowych, których trasa jest œciœle
okreœlona przez organizatora imprezy i uzgodnio-
na z organami zarz¹dzaj¹cymi ruchem na dro-
gach. Obecnie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Pol-
sce przepisami, niedozwolone jest u¿ywanie opon
z umieszczonymi w nich na trwa³e elementami
przeciwœlizgowymi, a tym samym korzystanie
z pojazdów sportowych wyposa¿onych w opony
kolcowane. To powoduje, ¿e nie ma mo¿liwoœci or-
ganizowania w okresie zimowym na terenie na-
szego kraju imprez o du¿ym zasiêgu, tak¿e miê-
dzynarodowym.

Komisja na swoim posiedzeniu zaproponowa³a
poprawki, które macie pañstwo do³¹czone w dru-
ku nr 870A, i prosi o ich przyjêcie. S¹ to poprawki,
które eliminuj¹ pewne niespójnoœci w nazewni-
ctwie tego¿ przed³o¿enia. W imieniu komisji pro-
szê o ich przyjêcie. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga, póŸniej pan

senator Wojciechowski i pan senator Gruszka.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy,
a byæ mo¿e do pana ministra. Panie Senatorze, co
wed³ug pana wiedzy by³o impulsem takiej noweli-
zacji, któr¹ proponuje komisja „Przyjazne Pañ-
stwo”? Czy mamy w planie mistrzostwa œwiata czy
mo¿e jak¹œ olimpiadê w sportach zimowych? Czy
mamy jak¹œ wiedzê na ten temat?

I drugie pytanie: czy quady te¿ s¹ objête t¹ defi-
nicj¹ i t¹ nowelizacj¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Senatorze, przed chwil¹ powiedzia³em,
¿e w okresie zimowym nie mo¿na organizowaæ im-
prez o zasiêgu krajowym, ale nie tylko ich. I to jest
odpowiedŸ na pierwsze pytanie. Wydaje mi siê, ¿e
tak¿e organizowanie imprez o charakterze miê-

dzynarodowym bêdzie mo¿liwe, natomiast prze-
pisy, które obowi¹zuj¹ dzisiaj, nie pozwalaj¹ na
to. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e na potrzeby
sportu jest to bardzo dobry zapis.

Je¿eli chodzi o quady, to nie by³o to tematem
posiedzenia komisji. Jednak do chwili obecnej –
to jest moje zdanie – nie spotka³em siê z zawodami
zimowymi na tych…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
mog¹ byæ.)

Tak, mog¹ byæ. Wobec tego kierujê… przekiero-
wujê – przepraszam za z³e wyra¿enie – do pana mi-
nistra to pytanie, czy by³o to tematem… Wpraw-
dzie nie ma autorów, bo by³o to przed³o¿enie ko-
misji „Przyjazne Pañstwo”, ale myœlê, ¿e pan mini-
ster, przy swej doskona³ej wiedzy, poradzi sobie
z tym pytaniem. To tyle, Panie Marsza³ku, jeœli
chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana senatora Bi-
sztygi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Mam pytanie takie mo¿e bardziej praktyczne.
W tej chwili nie mo¿emy organizowaæ wyœcigów na
drodze. Rozumiem, ¿e droga, gdy siê wy³¹czy j¹
z ruchu, przestaje byæ drog¹, a staje siê torem wy-
œcigowym. Ale w tej chwili jest chyba takie pode-
jœcie, ¿e droga wy³¹czona z ruchu i przeznaczona
do wyœcigów w dalszym ci¹gu jest drog¹ i obo-
wi¹zuj¹ na niej na przyk³ad przepisy kodeksu
drogowego. I bojê siê, ¿e bêd¹ do niej siê odnosiæ
przepisy dotycz¹ce, nie wiem, ograniczenia prêd-
koœci, pierwszeñstwa na skrzy¿owaniach itd. Czy
w zwi¹zku z tym nie nale¿a³oby pójœæ w drug¹
stronê? Czy komisja rozpatrywa³a to, ¿e w takiej
sttuacji ten odcinek przestaje byæ drog¹, a staje
siê torem? Za zgod¹ zarz¹dcy drogi, bo wiadomo,
¿e taka zgoda, z przyczyn chyba oczywistych, mu-
si byæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Co prawda nie by³o to tematem obrad komisji,
ale mogê panu senatorowi powiedzieæ na podsta-
wie praktyki, bo na terenie Dolnego Œl¹ska, aku-
rat w moim okrêgu wyborczym, odbywaj¹ siê raj-
dy. I wszelkie czynnoœci zwi¹zane z organizacj¹
i z odpowiedzialnoœci¹, takie jak zapewnienie bez-
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pieczeñstwa, wy³onienie odcinków specjalnych,
które s¹ wy³¹czone z ruchu na czas rajdu, zorga-
nizowanie tras dojazdowych itd., bior¹ na siebie
organizatorzy. Poza tymi odcinkami ka¿dego kie-
rowcê obowi¹zuj¹ przepisy. Jak pan siê przys³u-
cha, to kierowcy czasami s¹ karani za przekrocze-
nia przepisów rajdowych. Odpowiadaj¹c wprost
i reasumuj¹c, powiem, ¿e zarz¹dzaj¹cy drog¹ wy-
daje zgodê, a organizatorzy spe³niaj¹ wszystkie
warunki, które maj¹ byæ spe³nione, ¿eby odby³o to
siê bezpiecznie, ³¹cznie z wy³¹czeniem odcinków
specjalnych, oznaczeniem trasy itd. Tak ¿e ja nie
mia³bym obawy, powtarzam raz jeszcze. To dziêki
ministerstwu zosta³ wprowadzony zapis, który
mówi, ¿e na wszystkie czynnoœci, które maj¹ siê
odbywaæ, ma byæ uzyskana zgoda zarz¹dcy drogi,
ktokolwiek nim jest. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, tak jak pan

wspomnia³, nie ma wœród nas przedstawiciela Ko-
misji Nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”. Dlate-
go liczê na to, ¿e przygotowuj¹c siê do dzisiejszego
sprawozdania, byæ mo¿e przygotowa³ siê pan na
tyle, ¿e odpowie mi pan na pytania, które przed-
stawiê za moment.

Czy znane s¹ panu przyczyny i czy wie pan, kto
w komisji by³ wnioskodawc¹ przeprowadzeniu tej
nowelizacji? To pierwsze pytanie.

Czy ta ustawa by³a konsultowana z samo-
rz¹dem terytorialnym, którego œwiêto dziœ obcho-
dzimy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

OdpowiedŸ na pierwsze pytanie, myœlê, ¿e do-
syæ precyzyjna: komisja „Przyjazne Pañstwo”.
Wszêdzie w materia³ach, z którymi mia³em stycz-
noœæ, jest informacja o tym, i¿ wnios³a to komisja
„Przyjazne Pañstwo”. Przykro mi, ¿e wska¿ê nie
osobê, ale komisjê, która to wnios³a, a by³a to ko-
misja „Przyjazne Pañstwo”.

Czy by³o to konsultowane z samorz¹dami? Od-
powiem, ¿e nie wiem.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Chy-
ba nie, pos³owie nie konsultuj¹, na ogó³ tak jest.)

Pan marsza³ek podpowiada, ¿e pos³owie nie
konsultuj¹. Tego nie wiem, tak ¿e to jest czêœcio-
wa odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak jest.
Pan senator Kowalski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie – bo wiadomo,

¿e te opony mog¹ niszczyæ nasze i tak kiepskie
drogi – czy komisja zastanawia³a siê nad konsek-
wencjami finansowymi napraw tych dróg publicz-
nych, które bêd¹ tymi torami wyœcigowymi przez
pewien czas, i ewentualnie zasadami finansowa-
nia tych remontów? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Senatorze, trudno mi powiedzieæ, czy ko-
misja „Przyjazne Pañstwo” zajmowa³a siê koszta-
mi, niemniej zapis, który tutaj jest wprowadzony,
mówi¹cy o tym, i¿ zarz¹dza drogi wydaje zgodê…
Ja domniemywam, ¿e zdaje on sobie sprawê ze
skutków tej zgody i bierze na siebie odpowiedzial-
noœæ za ewentualne przywrócenie tej nawierzchni
do stanu co najmniej pierwotnego. I to po stronie
wydaj¹cego zgodê musi byæ, Panie Senatorze, ta
œwiadomoœæ i odpowiedzialnoœæ za to. Osobiœcie
uwa¿am, ¿e wydaj¹c zgodê, trzeba dobrze nad tym
siê zastanowiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze! Pytanie doprecyzowuj¹ce poprzednie moje
pytanie: czy te kolce bêd¹ mog³y byœ stosowane
tylko na OS, czy równie¿ na tych dojazdówkach?
Dziêkujê.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Na drogach dojazdowych tak¿e.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Wobec tego dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Poprosi³bym teraz pana ministra o odniesienie

siê do tego.
Pan minister Jarmuziewicz bêdzie nam to

przedstawia³.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Tak jak zauwa¿y³ pan pose³ sprawozdawca…
(G³os z sali: Senator.)
Senator, przepraszam, to tak z rozpêdu…
Warunkiem pozytywnego zaopiniowania usta-

wy przez rz¹d by³o wprowadzenie zapisu, który by
limitowa³ wyznaczanie tych odcinków zgod¹ za-
rz¹dcy drogi. I w tym momencie, tak jak pan sena-
tor – tym razem, ju¿ poprawnie powiem – zauwa-
¿y³, bierze on na siebie wszystkie konsekwencje
wynikaj¹ce z udzielenia tego pozwolenia. Tak
wiêc je¿eli organizator rajdu w porozumieniu,
które zostaje zawarte z zarz¹dc¹ drogi, stwierdza,
¿e bêdzie usuwa³ skutki, to bêdzie je usuwa³. To
ju¿ zostawiamy porozumieniu organizatora rajdu
z zarz¹dc¹ drogi. W ten obszar ju¿ nie wchodzimy.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e ustawa jest incydentalna
i traktuje o bardzo marginalnej kwestii dotycz¹cej
eksploatowania drogi.

Nawi¹¿ê do pytania senatora Wojciechowskie-
go. Przepisy ruchu drogowego nie s¹ zmieniane
i obowi¹zuj¹ – jeŸdzimy praw¹ stron¹ drogi. My
mówimy o zmianie zasad eksploatacji infrastruk-
tury. Ta droga dalej jest drog¹, tylko czynimy wy-
j¹tek od zasad jej eksploatacji – w czasie, kiedy bê-
dzie rajd, wolno u¿ywaæ kolców. I taka jest inten-
cja tej epizodycznej ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Gruszka i pan senator Wojcie-

chowski.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, œwiadczy to o du¿ej nieœwiado-

moœci rz¹du, skoro na zarz¹dcê scedowa³ decyzjê
o wytyczeniu danego odcinka na potrzeby rajdu
zimowego, w którym bêd¹ u¿ywane opony z kolca-
mi. Czy w takim razie ministerstwo ma œwiado-
moœæ, jak bardzo taki odcinek drogi mo¿e ulec
zniszczeniu? Czy to by³o analizowane, czy nie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie senatora Wojciechowskiego.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, czy na odcinku dojazdowym wszyscy bêd¹
mogli u¿ywaæ kolców, czy tylko zawodnicy? Bo
rozumiem, ¿e je¿eli bêdzie na tej drodze bardzo
œlisko i jedni bêd¹ jechaæ z prêdkoœci¹ – za³ó¿my,
¿e to jest teren zabudowany – 50 km na godzinê,
a drudzy tylko 20 km, to nie wiem, czy to bêdzie
bezpieczne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To dziêkujê.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie by³o…
(Senator Tadeusz Gruszka: O zu¿ycie drogi.)
O zu¿ycie drogi.
(Senator Tadeusz Gruszka: Bo opony mnie nie

interesuj¹.)
Tak jest.
Epizodyczny charakter ustawy wynika z tego,

¿e technologia budowy dróg w Polsce jest taka, i¿
nie wolno jeŸdziæ z kolcami. Ten stan siê nie zmie-
nia. Nie wolno jeŸdziæ. Po wejœciu w ¿ycie ustawy
dalej nie bêdzie wolno w Polsce jeŸdziæ z u¿yciem
opon zawieraj¹cych kolce. My w to nie ingeruje-
my. Ja widzia³em na zdjêciach, jak wygl¹daj¹ dro-
gi w krajach, w których wolno jeŸdziæ z kolcami.
Rzeczywiœcie s¹ wy¿³obienia i wyfrezowania ko-
lein w asfalcie, tyle tylko ¿e to jest œwiadoma de-
cyzja zarz¹dcy drogi. Tak stanowi prawo na przy-
k³ad w Szwecji, ¿e wolno u¿ywaæ opon z kolcami.
A po sezonie te drogi s¹ w doœæ op³akanym stanie.
My mówimy o tym, ¿e po polskiej drodze ma prze-
jechaæ kilkadziesi¹t samochodów w okreœlonym
czasie, czyli nie mówimy o jakiejœ zag³adzie drogi,
tylko mówimy, ¿e je¿eli zarz¹dca drogi uzna, i¿
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promocja regionu… Jeden z etapów eliminacji mi-
strzostw Europy jest na Dolnym Œl¹sku…

(Senator Marek Konopka: Na Mazurach.)
…czy na Mazurach. Akurat mówimy o Mazu-

rach. Wrócê jeszcze do pytania, które siê gdzieœ tu
przewija³o. Proszê pañstwa, w wiêkszoœci krajów,
które maj¹ góry i zaœnie¿one drogi, wolno jeŸdziæ
z kolcami i s¹ organizowane niezwykle widowis-
kowe zawody sportowe, przyci¹gaj¹ce t³umy
i w sposób niezwyk³y promuj¹ce regiony. My robi-
my to z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Chcemy daæ samo-
rz¹dowcom narzêdzie do tego, ¿eby mogli w spo-
sób zgodny z prawem promowaæ swój region.

A pan senator Wojciechowski… Proszê mi przy-
pomnieæ.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Kwestia te-
go, komu bêdzie wolno. Czy tylko zawodnikom,
czy wszystkim?)

Tym pytaniem wchodzi pan w obszar porozu-
mienia miêdzy zarz¹dc¹ a organizatorem. My mó-
wimy, ¿e w ramach rajdu na drodze wolno u¿ywaæ
opon z kolcami. Komu on pozwoli, a komu nie, to
jest inna sprawa. Maj¹ miêdzy sob¹ ustaliæ to, czy
dojechanie do odcinka specjalnego w to wchodzi,
czy nie. Mówimy o tym, ¿e zarz¹dca drogi mo¿e
wydaæ pozwolenie na eksploatacjê drogi z u¿y-
ciem opon z kolcami w ramach rajdu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Karczewski ma pytanie.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Tak, tak.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Z góry przepraszam, jeœli takie pytanie ju¿ pad-

³o, ale ja przed chwilk¹ wszed³em. To intryguj¹cy
temat, wiêc pozwolê sobie zapytaæ. Pan minister
mówi³, ¿e to ma byæ incydentalne wydarzenie czy
wydarzenia. Prawda?

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

Czy pañstwo macie orientacyjn¹ wiedzê na
temat liczby takich potencjalnych zezwoleñ na
przysz³y rok i na nastêpne lata? To pierwsze py-
tanie.

I drugie pytanie, dotycz¹ce tego, o czym mó-
wi³ pan minister, ale pewno niedotycz¹ce mate-
rii ustawy. Z ciekawoœci zapytam, czy w kra-
jach, gdzie dozwolona jest jazda na oponach
z kolcami, wyfrezowanie i inne pozostawione
œlady poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœæ remontu
dróg, czy raczej tego siê nie remontuje, tylko tak
to po prostu jest. Jakiego stopnia jest to znisz-
czenie struktury asfaltu?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Pierwsze. Wiem o jednym…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nawierzchni.)
Tak, tak.
Odpowiem na pierwsze pañskie pytanie. Wiem

o przygotowywanej imprezie na Mazurach.
W przysz³ym roku ma siê odbyæ taka impreza, bo-
daj¿e eliminacje mistrzostw Europy. Jedna
z rund ma byæ na Mazurach. Ale my dajemy do rê-
ki narzêdzie zarówno organizatorom rajdów, jak
i samorz¹dowcom. Zobaczymy, na ile ta inicjaty-
wa stanie siê popularna. W zwi¹zku z tym nie ma
takich prognoz. Jest jedynie prognoza dotycz¹ca
na pewno maj¹cej siê odbyæ rundy eliminacji mi-
strzostw Europy.

A je¿eli chodzi o drugie pytanie, to w trochê in-
nej technologii buduj¹ tam, gdzie decyduj¹ siê na
kolce. To powoduje koniecznoœæ czêstszych re-
montów, ale nie co roku.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie co roku?)
Nie.
SenatorStanis³awKarczewski:O tomichodzi³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)
Lista pytañ zosta³a wyczerpana.
Otwieram dyskusjê.
Panowie senatorowie Konopka, Gruszka i Jur-

cewicz.
Pan senator Marek Konopka. Zapraszam.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Kleina chcia³by zabraæ g³os?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie, nie.)

Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Ja wiem, ¿e wykroczê poza materiê ustawy, ale
myœlê, ¿e pan marsza³ek pozwoli na…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, bo za-
raz do pana… Do rzeczy, Panie Senatorze.)

Chcia³bym zasygnalizowaæ tylko jeden pro-
blem rzeczywiœcie zwi¹zany z ruchem drogowym.
Kiedyœ próbowa³em udowodniæ, ¿e drog¹ publicz-
n¹ jest równie¿ droga wodna. No i by³y pewne roz-
bie¿noœci. Z autopsji wiem, ¿e droga wodna jest
drog¹ powiatow¹. To jest fakt. A chcia³bym zasyg-
nalizowaæ tak¹ sprawê: w dotychczasowych ak-
tach prawnych nie ma kwestii badania prêdkoœci
pojazdów na jeziorach. Obowi¹zuj¹cy akt prawny
to jest rozporz¹dzenie ministra gospodarki, pracy
i polityki spo³ecznej z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie wymagañ metrologicznych, którym po-
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winny odpowiadaæ przyrz¹dy do pomiaru prêdko-
œci pojazdów w ruchu drogowym. To rozporz¹dze-
nie nie uwzglêdnia kwestii pomiaru prêdkoœci
w ruchu wodnym i obecnie brak jest regulacji pra-
wnych dotycz¹cych wykonywania pomiarów
prêdkoœci jednostek p³ywaj¹cych. Korzystam
z obecnoœci pana ministra. Myœlê, ¿e przedstawi-
ciele ministerstwa oraz Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji mogliby siê pochyliæ
nad tym problemem, bo rzeczywiœcie jest to bar-
dzo wa¿na sprawa, szczególnie w sezonie turysty-
cznym. Mamy bardzo du¿o szybkich ³odzi, które
p³ywaj¹. Nie trzeba na nie…

(Senator Tadeusz Gruszka: Kolców.)
S³ucham? (Weso³oœæ na sali)
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale bez kolców.)
Tak, tak.
Wojewoda ma nawet takie narzêdzia, ¿e mo¿e

zakazaæ poruszania siê tymi urz¹dzeniami w od-
powiedniej odleg³oœci od brzegu. Policja i samo-
rz¹dy zwracaj¹ siê jednak do mnie z proœb¹, ¿eby
te sprawy uregulowaæ. Ja ju¿ kilka razy sygnalizo-
wa³em tê lukê prawn¹ i myœlê, ¿e czas najwy¿szy
doprowadziæ do tego, ¿eby policja zosta³a wyposa-
¿ona w narzêdzia do mierzenia tej prêdkoœci, bo
s¹ okreœlone ograniczenia.

Tak ¿e przepraszam, Panie Marsza³ku, ale sko-
rzysta³em… Do tej pory nie by³o okazji, ¿eby mo¿-
na to by³o powiedzieæ. Myœlê, ¿e…

(Rozmowy na sali)
Dziêkujê i przepraszam, Panie Senatorze, ¿e…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze. WypowiedŸ by³a
zwiêz³a.

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Szanowny Panie Marsza³ku! Zaproszeni Go-
œcie! Wysoka Izbo!

Zacznê od sprawozdania, które przedstawi³ se-
nator Jurcewicz. Zapyta³em go o to, kto wyst¹pi³
z inicjatyw¹, bo to, ¿e by³o to przed³o¿enie komisji,
jest dla mnie oczywiste. Ale mamy tak¹ sytuacjê,
¿e do komisji „Przyjazne Pañstwo” wp³ywaj¹ te¿
ró¿ne propozycje via internet i listownie. To by³o
pytanie o to, kto wyst¹pi³ z inicjatyw¹ zmiany tej
ustawy.

Je¿eli ju¿ mówimy o zmianie – a przed chwile-
czk¹ mieliœmy ustawê o zmianie prawa budow-
lanego, Panie Ministrze – to w tym przypadku
by³a wniesiona propozycja, ¿eby tak znowelizo-
waæ ustawê o ruchu drogowym, by jej tekst by³
jednolity.

Zmiany, jakich mieliœmy okazjê tutaj dokony-
waæ, ju¿ s¹ liczne, a teraz to jest kolejny element

zmieniaj¹cy prawo o ruchu drogowym, dlatego
wnoszê o przygotowanie jednolitego tekstu, który
by³by ³atwiejszy w odbiorze przez korzystaj¹cych
z przepisów ruchu drogowego.

Na koniec chcia³bym siê jeszcze odnieœæ do sce-
dowania na samorz¹d, o czym ju¿ mówi³em – przy
braku konsultacji, a zreszt¹ mo¿e by³a przepro-
wadzona, ale nic nam dzisiaj o tym nie wiadomo,
trzeba by rozstrzygn¹æ, czy mia³a miejsce – tego
ponoszenia odpowiedzialnoœci przez zarz¹dcê
drogi, czy to bêdzie wójt, burmistrz, prezydent,
czy dyrektor okrêgowej dyrekcji dróg, za skutki
zniszczenia drogi przez samochody maj¹ce kolce
na oponach. Tutaj wspomniano, ¿e drogi budo-
wane z asfaltu nie s¹ przystosowane do u¿ywania
na nich takich kolców. Mo¿emy doprowadziæ do
sytuacji, ¿e zarz¹dca – ju¿ tu nie wymieniam kto –
bêdzie pod tak¹ presj¹, ¿e jeœli dbaj¹c o dobro po-
wierzonego mienia nie wyrazi odnoœnej zgody, na-
razi siê na atak z drugiej strony, ¿e oto nie jest pro-
pagatorem sportów masowych, w tym przypadku
motorowych.

Na koniec chcia³bym podziêkowaæ legislato-
rom, a szczególnie panu Szymonowi Giderewiczo-
wi, który na posiedzenie naszej komisji, powiem
tu o tym, do jednozdaniowej zmiany ustawy przy-
gotowa³ a¿ szeœæ poprawek. Dziêkujê za jego pra-
cê. To œwiadczy te¿ przy okazji o nadzwyczajnej
pracy komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana, Panie i Pa-

nowie. Chcê poinformowaæ, ¿e…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Panie Marsza³ku, czy
ja móg³bym udzieliæ panu senatorowi takiej lako-
nicznej odpowiedzi?)

To zaraz, ja skoñczê dyskusjê i zaraz pana mi-
nistra… Tak, ju¿, ju¿, tylko powiem, ¿e pañstwo
senatorowie Adamczak i Czelej zg³osili swoje g³o-
sy do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

W nawi¹zaniu do pytañ senatora Gruszki: Pa-
nie Senatorze, rzeczywiœcie ustawa – Prawo o ru-
chu drogowym jest chyba najbardziej, powie-
dzia³bym, labiln¹ ustaw¹, jaka jest w parlamen-
cie. Próba uporz¹dkowania sytuacji sprowadza
siê w tej chwili do dwóch inicjatyw legislacyjnych.
Mianowicie w jednej ustawie o kieruj¹cych pojaz-
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dami chcemy zawrzeæ ca³¹ problematykê doty-
cz¹c¹ szkoleñ, egzaminowañ itd. I to jest ustawa
o kieruj¹cych pojazdami. A druga ustawa to usta-
wa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, czyli to, co
dotyczy pojazdów. I to jest próba uporz¹dkowania
tematyki, tak by w dwóch ustawach dotycz¹cych
prawa o ruchu drogowym rozdzieliæ te dwie kwe-
stie, z nadziej¹ na to, ¿e spowoduje to zmniejsze-
nie liczby nowelizacji.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze. Jestem ciekaw, kie-
dy znowu bêdziemy widzieli pana ministra w Wy-
sokiej Izbie z powodu nowelizacji tej ustawy, ale…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ja choæby ze wzglêdów
towarzyskich jestem do dyspozycji, Panie Mar-
sza³ku.) (Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, dziêkuj¹c panu ministrowi in-

formujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Panie Ministrze, na razie dziêkujê.
Przystêpujemy do punktu szóstego porz¹d-

ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Tekst ustawy jest w druku nr 888, sprawozda-
nie – w druku nr 888A.

Pan senator Kleina wystêpuje w podwójnej roli:
najpierw jako sprawozdawca komisji, a potem,
jak rozumiem, bêdzie pan ³askaw przedstawiæ
wniosek mniejszoœci. Ale to w tej kolejnoœci, Panie
Senatorze.

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku
Polskim. Nasze sprawozdanie zosta³o zawarte
w druku nr 888A. Komisja Bud¿etu i Finansów
Publicznych wnosi o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie usta-
wy o Narodowym Banku Polskim zmierza do zape-
wnienia ci¹g³oœci dzia³ania instytucji prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego na wypadek wygaœ-
niêcia jego kadencji. W dotychczasowym stanie
prawnym jedynym przepisem reguluj¹cym kwe-
stie zwi¹zane z przejêciem obowi¹zków prezesa
Narodowego Banku Polskiego, który z ró¿nych
przyczyn nie mo¿e ich wykonywaæ osobiœcie, jest
art. 10 ustawy. Stanowi on, ¿e prezesa w czasie je-

go nieobecnoœci zastêpuje wiceprezes Narodowe-
go Banku Polskiego – pierwszy zastêpca prezesa
Narodowego Banku Polskiego. Jednak wyk³adnia
art. 10 nie daje jednoznacznej odpowiedzi na py-
tanie, czy pod pojêciem nieobecnoœci prezesa na-
le¿y rozumieæ wy³¹cznie sytuacjê, w której prezes
pe³ni urz¹d, ale czasowo nie mo¿e wykonywaæ
swoich obowi¹zków, na przyk³ad: wyjazd, choro-
ba lub jakieœ inne sytuacje, w których prezes do-
raŸnie nie mo¿e byæ w pracy i nie mo¿e pe³niæ swo-
jej funkcji, czy te¿ wol¹ ustawodawcy, wówczas,
gdy ten przepis formu³owano, by³o to, by okreœle-
nie to obejmowa³o tak¿e wygaœniêcie kadencji
prezesa Narodowego Banku Polskiego – ta sytua-
cja w praktycznym wymiarze ma miejsce obecnie.
I w zwi¹zku z tym ta nowelizacja.

Dodawany do ustawy art. 9a rozstrzyga te w¹t-
pliwoœci. Na podstawie ust. 1, po wygaœniêciu ka-
dencji prezesa z powodu up³ywu szeœcioletniego
okresu, na który jest powo³ywany dotychczasowy
prezes Narodowego Banku Polskiego, pe³ni on
obowi¹zki do czasu ich objêcia przez nowego pre-
zesa. W razie wygaœniêcia kadencji prezesa z po-
wodu jego œmierci, z³o¿enia rezygnacji albo odwo-
³ania przez Sejm, jego obowi¹zki pe³ni pierwszy za-
stêpca prezesa Narodowego Banku Polskiego do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowego prezesa.

I to by³oby uzasadnienie dla tej ustawy, któr¹
pozytywnie zaopiniowaliœmy na naszym posie-
dzeniu, na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych. Raz jeszcze informujê, ¿e komi-
sja sk³ada wniosek, aby przyj¹æ tê ustawê bez po-
prawek. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I teraz, w imieniu senatora Banasia, bêdzie
pan senator ³askaw przedstawiæ wniosek mniej-
szoœci.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na proœbê kolegów senatorów z Komisji Bud¿e-

tu i Finansów Publicznych, którzy z³o¿yli wniosek
mniejszoœci – to pan senator Banaœ i pan senator
Dobkowski, niestety w tej chwili nieobecni, maj¹
bowiem inne wa¿ne zadania, które zosta³y im wy-
znaczone – przedstawiê wniosek mniejszoœci, czy-
li wniosek w³aœnie tych panów senatorów.

Panowie senatorowie maj¹ w¹tpliwoœæ, czy
w pe³ni doprecyzowane s¹ te zapisy w art.
10 i w zwi¹zku z tym proponuj¹ poprawkê, która
wed³ug autorów wniosku mniejszoœci konsumuje
wszystkie ich w¹tpliwoœci zg³aszane na posiedze-
niu komisji.

Senatorowie proponuj¹, aby w art. 1, w zdaniu
wstêpnym, ustawy nowelizuj¹cej po wyrazach:
„Dziennik Ustaw z 2005 r. nr 1 poz. 2 z póŸn. zm.”
dodaæ wyrazy: „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:”, pozosta³¹ treœæ oznaczyæ jako pkt 1 oraz do-
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daæ pkt 2 w brzmieniu: „w art. 10 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: 1. «W przypadkach innych ni¿ okreœlo-
ne w art. 9a Prezesa NBP w czasie jego nieobecno-
œci zastêpuje wiceprezes NBP – pierwszy zastêpca
Prezesa NBP»”.

Jak powiedzia³em, ta kwestia by³a przedyskuto-
wana na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych. Wiêkszoœæ nie podzieli³a tych w¹tpli-
woœci senatorów, o których wspomnia³em, koledzy
ci jednak chcieli, aby sprawa by³a jeszcze raz roz-
patrywana na posiedzeniu plenarnym. I st¹d ten
wniosek mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdawcy?

Niema.Adosprawozdawcymniejszoœci?Te¿niema.
To dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, to jest poselski projekt ustawy.

Stanowisko rz¹du reprezentuje Ministerstwo Finan-
sów. Witam pana ministra Dominika Radziwi³³a.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os w tej sprawie? Nie?
A czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma py-

tañ do pana ministra, dziêkujê.
Dyskutanci? Nikt z pañstwa siê nie zapisa³…
A, przyszed³ sprawozdawcamniejszoœcikomisji.
(Senator Marek Konopka: Ju¿ jest po.)
Ju¿ jest po, tak, tak. Ju¿ pan senator Kleina bar-

dzo rzetelnie przedstawi³ wniosek pana senatora.
(Senator Grzegorz Banaœ: On by³ bardzo ob-

szerny treœciowo i objêtoœciowo. Rozumiem, ¿e
by³ pan ³askaw…)

Proszê pañstwa, w takim razie, skoro nikt nie
zapisa³ siê do g³osu, zamykam dyskusjê.

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

Panu ministrowi dziêkujê bardzo za obecnoœæ
w naszej Izbie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach od-
szkodowawczych przys³uguj¹cych w razie wypad-
ków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹
wojskow¹ oraz niektórych innych ustaw.

Tekst jest w druku nr 882, sprawozdania komi-
sji – w drukach nr 882A i 882B.

I teraz bêdzie… A, ju¿ jest jeden senator spra-
wozdawca. To najpierw proszê sprawozdawcê Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana senatora
Rafa³a Muchackiego, o zabranie g³osu. Jeszcze
proszê znaleŸæ sprawozdawcê Komisji Obrony
Narodowej. A, ju¿ wchodzi.

A wiêc najpierw senator Muchacki, senator Kli-
ma za chwilê.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!

Szanowni Pañstwo!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej na posie-

dzeniu w dniu 25 maja 2010 r. jednog³oœnie po-
par³a wszystkie osiemnaœcie poprawek, jedno-
g³oœnie przyjê³a ustawê i prosi Wysok¹ Izbê o ak-
ceptacjê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Klima przedstawi sprawozdanie

Komisji Obrony Narodowej.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komi-

sji Obrony Narodowej stanowisko wobec usta-
wy o zmianie ustawy o œwiadczeniach odszko-
dowawczych przys³uguj¹cych w razie wypad-
ków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿-
b¹ wojskow¹ oraz niektórych innych ustaw.

G³ównym celem ustawy jest dokonanie kom-
pleksowych zmian w systemie pomocy dla rodzin
¿o³nierzy, funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywia-
du Wojskowego oraz funkcjonariuszy S³u¿by
Wywiadu Wojskowego. Nastêpnym bardzo istot-
nym elementem jest umo¿liwienie ministrowi
obrony narodowej okreœlania innego ni¿ wyni-
kaj¹cego z przepisów ogólnych terminu zwolnie-
nia z zawodowej s³u¿by wojskowej w przypadku
¿o³nierzy zawodowych posiadaj¹cych stopnie
wojskowe genera³ów, admira³ów wyznaczanych
na stanowiska s³u¿bowe w organizacjach miê-
dzynarodowych, w miêdzynarodowej strukturze
wojskowej oraz na stanowiska s³u¿bowe szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Kolej-
nym wa¿nym elementem zmian w tej ustawie jest
okreœlenie limitów, w jakich bêd¹ pokrywane ko-
szty przekwalifikowania zawodowego ¿o³nierza
zawodowego, by³ego ¿o³nierza zawodowego oraz
ma³¿onków i dzieci ¿o³nierza zawodowego, który
zagin¹³ lub zmar³ z przyczyn pozostaj¹cych
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych.
Ostatni bardzo istotny element to zmiany
w strukturze organizacyjnej ¯andarmerii Woj-
skowej.

W czasie prac komisji wprowadzono dziesiêæ
poprawek, które zyska³y pe³ne jej poparcie. Re-
komendujê panu marsza³kowi, Wysokiej Izbie
przyjêcie w najbli¿szym czasie ustawy poselskiej
uchwalonej 20 maja tego roku na szeœædzie-
si¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, bêd¹ pytania.
Ja mam takie pytanie proceduralne: czy po-

prawki zg³oszone przez jedn¹ i drug¹ komisjê s¹
jednobrzmi¹ce? Jak to wygl¹da?

Senator Maciej Klima:

Komisje obradowa³y oddzielnie. Chcia³bym
podziêkowaæ pracownikom Biura Legislacyjnego
za bardzo wnikliw¹ pracê i dok³adne przygotowa-
nie poprawek. Poprawki, których inicjatorami
byli pracownicy Biura Legislacyjnego, zosta³y
przejête.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
Czy s¹ jeszcze pytania do panów senatorów

sprawozdawców? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
(Senator Maciej Klima: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, to jest poselski projekt usta-

wy. Przedstawiciel rz¹du ju¿ do nas jedzie,
chcia³bym, ¿ebyœmy chwilê na niego poczekali.
Omawianie nastêpnego punktu bêdzie wymaga³o
obecnoœci ambasadora Bia³orusi… Mo¿e nie tyle
wymaga³o obecnoœci, co ambasador Bia³orusi zo-
sta³ zaproszony. Zróbmy wiêc przerwê technicz-
n¹, tak oko³o piêæ minut. W tej chwili… No dobrze,
w takim razie og³aszam przerwê do godziny 14.05.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 54
do godziny 14 minut 01)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Witam, Panie Ministrze.
To by³ poselski projekt ustawy, zosta³ przedsta-

wiony przez dwóch sprawozdawców – Komisji Ob-
rony Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Czy pan minister chcia³by powiedzieæ coœ Se-
natowi na temat tej ustawy o œwiadczeniach od-
szkodowawczych? Tak.

Pan minister Marcin Idzik, proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony

Narodowej Marcin Idzik: Dziêkujê, Panie Przewo-
dnicz¹cy. Chcia³bym siê tylko odnieœæ do tego…)

Ja przewodnicz¹cym nie jestem, ale poproszê
pana tutaj do… Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Marcin Idzik:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e jest to poselski pro-

jekt ustawy, i chcia³bym zaznaczyæ, ¿e ten projekt
jest niezwykle potrzebny. Koniecznoœæ uchwale-

nia tej ustawy powsta³a w zwi¹zku z dostosowa-
niem przepisów po to, aby zapewniæ maksymaln¹
ochronê formaln¹ i socjaln¹ naszym ¿o³nierzom,
którzy zostali poszkodowani w trakcie wykonywa-
nia misji, i zagwarantowaæ trwaj¹cy do trzech lat
okres udzielania pewnych œwiadczeñ, je¿eli
œmieræ ¿o³nierza ma zwi¹zek z czynnoœci¹ maj¹c¹
miejsce w trakcie wykonywania dzia³añ poza gra-
nicami kraju. Ta ustawa dokonuje tak¿e pewnych
zmian organizacyjnych. Pozwoli na lepsz¹ i osz-
czêdn¹ pracê ¯andarmerii Wojskowej, zrówna
tak¿e uprawnienia funkcjonariuszy S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu
Wojskowego z uprawnieniami, które przys³uguj¹
¿o³nierzom. Ponadto zmiana ustawy wyd³u¿a
mo¿liwoœæ pracy na niektórych stanowiskach ge-
neralskich – konkretnie siedmiu z tak zwanej puli
prezydenckiej i oœmiu wyznaczanych na stano-
wiska w NATO i Unii Europejskiej – do ukoñcze-
nia przez zajmuj¹ce je osoby szeœædziesi¹tego
trzeciego roku ¿ycia.

Pragnê stwierdziæ, ¿e Ministerstwo Obrony Na-
rodowej popiera projekt poselski.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoœ zapisa³ siê do zabrania g³osu? Tak.
Proszê pañstwa, w takim razie otwieram dys-

kusjê.
Dog³osuzapisa³ siêpansenatorMaciejGrubski.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Panie i Panowie Senatorowie!

Ta zmiana ma cztery elementy. Pierwszy, ze
wzglêdu na nazwê, jest ten, który dope³nia to, co
Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy od po-
cz¹tku powstania rz¹du, czyli pe³n¹ opiekê, je¿eli
chodzi o osoby, które w ramach funkcjonowania
w polskiej armii ponios³y jakikolwiek uszczerbek
na zdrowiu. W tym przypadku mamy do czynienia
z osobami, które zosta³y zwolnione ze s³u¿by woj-
skowej. I tak naprawdê w okresie trzech lat… Ten
okres zosta³ – chwa³a za to, Panie Ministrze – prze-
d³u¿ony, bo co prawda on by³ w poprzednich prze-
pisach, ale faktycznie to by³o osiemnaœcie miesiê-
cy, w szczególnych wypadkach to by³y trzy lata. To
jest bardzo wa¿ne, bo szczególne sytuacje, szcze-
gólne urazy mog¹ powodowaæ, ¿e ostateczny efekt
nastêpuje, niestety, w takiej póŸnej fazie. O tym
trzeba pamiêtaæ, dlatego to jest rozwi¹zanie bar-
dzo dobre.

Dla mnie najwa¿niejsze z tych rozwi¹zañ to
jest oczywiœcie to, które dotyczy kwestii general-
skiej. My do tej pory tak naprawdê marnowaliœ-
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my talenty, które s¹ w polskiej armii, czyli najwy-
¿szych rang¹ oficerów polskiej armii, genera³ów.
Ta granica szeœædziesiêciu lat powodowa³a, ¿e
ludzie naprawdê w sile wieku, z wielkimi talenta-
mi, z wielkim intelektem zostawali poza polsk¹
armi¹, nie mogli w niej funkcjonowaæ. Oczywi-
œcie powstaje jedno pytanie: czy tak naprawdê
szeœædziesi¹t trzy lata… Czy nie pomyœleæ o tym,
co dalej? Bo jeœli spojrzeæ na panów genera³ów –
nie wiem, do tej pory chyba nie ma kobiet w kor-
pusie generalskim – z tak¹ wiedz¹ i z takim do-
œwiadczeniem, to widaæ, ¿e powinniœcie pañstwo
zastanowiæ siê nad tym, co dalej zrobiæ z tym do-
œwiadczeniem, ju¿ po ich odejœciu do cywila, po
ukoñczeniu przez nich szeœædziesiêciu trzech
lat, w tych szczególnych wypadkach, dlatego ¿e
ta wiedza powinna byæ spo¿ytkowana i powinna
byæ wykorzystywana dla pañstwa polskiego.

Trzeba podziêkowaæ pañstwu za te zmiany,
dlatego ¿e id¹ one w kierunku przede wszystkim
poprawienia tych kwestii dotycz¹cych bezpie-
czeñstwa polskich ¿o³nierzy. I to jest gest w kie-
runku wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, tak
Ÿle potraktowanych w latach 2005–2007. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana, w takim ra-

zie dyskusjê zamykam.
Panu ministrowi dziêkujê za krótk¹ obecnoœæ

w Wysokiej Izbie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, dziêkujê przedstawicielom
Ministerstwa Obrony Narodowej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia…
(G³os z sali: Nie ma jeszcze ambasadora Bia³o-

rusi, ale ju¿ jedzie…)
(Rozmowy na sali)
No dobrze, to czekamy jeszcze na ambasadora

Bia³orusi, który ju¿ podobno doje¿d¿a. Rozu-
miem, ¿e MSZ jest sk³onne poczekaæ. Tak?

(Rozmowy na sali)
Obaj sprawozdawcy s¹, senatorowie Dajczak

i Cimoszewicz ju¿ siê szykuj¹, wiêc pójdzie to po-
tem sprawnie.

(Rozmowy na sali)
Pan ambasador w tej chwili…
(Rozmowy na sali)
Teraz og³aszam przerwê, ¿eby nie by³o w¹tpli-

woœci.
(G³os z sali: Przerwa do której?)
Do przyjazdu pana ambasadora Bia³orusi.

Og³aszam przerwê na czas nieokreœlony.

(Senator Grzegorz Banaœ: Pan marsza³ek doko-
na³ zagnie¿d¿enia przerw. W ramach jednej prze-
rwy pan marsza³ek og³osi³ drug¹ przerwê, wiêc
niejako zagnieŸdzi³…)

Nie, ja ju¿… Przepraszam, ale tamta przerwa…
(Senator Grzegorz Banaœ: Skoñczy³a siê? Aha.)
…skoñczy³a siê, oczywiœcie, bo ju¿ by³y dalsze

obrady, wiêc to po prostu zagêszczenie, a nie za-
gnie¿d¿enie.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 10
do godziny 14 minut 15)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoka Izbo, chcia³bym powitaæ przyby³ego na
posiedzenie Senatu Jego Ekscelencjê ambasado-
ra Republiki Bia³orusi, pana Wiktara Gajsionaka.
Witam, Panie Ambasadorze. (Oklaski)

I w zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do rozpa-
trzenia…

Aha, przerwa siê skoñczy³a. Mówiê to, ¿eby pan
senator Banaœ nie mia³ w¹tpliwoœci.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Re-
publiki Bia³orusi o zasadach ma³ego ruchu grani-
cznego, podpisanej w Warszawie 12 lutego 2010 r.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 881,
a sprawozdania komisji w drukach nr 881A
i nr 881B.

Sprawozdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej jest pan senator
W³adys³aw Dajczak.

Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, mam zaszczyt przedstawiæ

w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej sprawozdanie z prac
nad rz¹dowym projektem ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach ma³ego
ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia
12 lutego 2010 r.

Myœlê, ¿e warto na pocz¹tku powiedzieæ parê
zdañ o samej umowie. Jest to umowa bardzo d³u-
go oczekiwana przez spo³ecznoœæ polsk¹ i bia³o-
rusk¹, przez obywateli Rzeczypospolitej i obywa-
teli Bia³orusi zamieszkuj¹cych przygraniczne
polskie województwa, a po stronie bia³oruskiej –
odpowiednie obwody przygraniczne. Ma ona
wprowadziæ u³atwienia w przekraczaniu granicy
polsko-bia³oruskiej, ma o¿ywiæ kontakty obywa-
teli, instytucji, o¿ywiæ w aspekcie spo³ecznym
i gospodarczym wspó³pracê regionów przygrani-
cznych. Obejmuje, co te¿ jest istotne, doœæ du¿¹ li-
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czbê jednostek podzia³u terytorialnego, bo po
stronie bia³oruskiej – osiemdziesi¹t dziewiêæ, a po
stronie polskiej – dziewiêædziesi¹t trzy. Trzeba tu-
taj dodaæ, ¿e wed³ug szacunków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych umowa obejmie swoim
dzia³aniem oko³o miliona obywateli Republiki
Bia³orusi i oko³o szeœciuset tysiêcy obywateli Rze-
czypospolitej Polskiej. Sama umowa definiuje
szczegó³owo kilka kwestii. Okreœla miêdzy innymi
ma³y ruch graniczny jako regularne przekracza-
nie wspólnej granicy na podstawie zezwolenia;
definiuje sam¹ strefê przygraniczn¹ jako obszar
jednostek podzia³u administracyjnego siêgaj¹cy
do 30 km od granicy w g³¹b pañstwa bêd¹cego
stron¹ umowy. Okreœla równie¿ czas, przez jaki
posiadacz zezwolenia wydanego w ramach ma³e-
go ruchu granicznego mo¿e przebywaæ na terenie
pañstwa bêd¹cego stron¹ umowy, na dziewiêæ-
dziesi¹t dni w okresie szeœciu miesiêcy liczonych
od dnia pierwszego przekroczenia granicy. Jak siê
wydaje, ta skala pozwala s¹dziæ, ¿e bêdzie mo¿na
w ten sposób regularnie przekraczaæ granicê.
Umowa okreœla równie¿ wa¿noœæ samych zezwo-
leñ. Stwierdza mianowicie ¿e pierwsze zezwole-
nie, które bêdzie wydawane mieszkañcom strefy
przygranicznej, zachowa wa¿noœæ przez dwa lata,
a kolejne bêd¹ wydawane na okres piêciu lat. Tyle
mogê powiedzieæ o samej umowie.

Tak jak wspomnia³em na pocz¹tku, to umowa
bardzo oczekiwana przez obie strony, która powin-
na przyczyniæ siê w bardzo znacz¹cy sposób do
rozszerzenia kontaktów spo³ecznych i gospodar-
czych miêdzy poszczególnymi jednostkami admi-
nistracyjnymi po obu stronach granicy. Tyle spra-
wozdania, Panie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora W³odzimierza Cimosze-

wicza o przedstawienie sprawozdania Komisji
Spraw Zagranicznych.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Do informacji przedstawionych przez pana se-

natora Dajczaka chcia³bym dodaæ to, ¿e ta umo-
wa stanowi oczywiœcie odstêpstwo od porz¹dku
Schengen, przy czym ma ono swoj¹ podstawê pra-
wn¹ w postaci rozporz¹dzenia Parlamentu i Rady
Europejskiej z grudnia 2006 r. Warto o tym wie-
dzieæ, bo tu chodzi nie tylko o to, ¿e to rozpo-
rz¹dzenie jest podstaw¹, ale tak¿e o to, ¿e ono wy-
znacza pewne granice, do których mo¿na by³o siê
posun¹æ, liberalizuj¹c przepisy dotycz¹ce prze-
kraczania granicy. Czêsto pojawia siê tutaj pewne

uczucie niedosytu; miêdzy innymi dyskusja
w Sejmie wskazywa³a na to, ¿e chciano by, abyœ-
my, jeœli chodzi o tê kwestiê, poszli dalej. Ale my
mo¿emy zrobiæ tyle, na ile nam zezwala to wspo-
mniane rozporz¹dzenie.

I jeszcze jeden drobiazg. Nie dos³ysza³em tej in-
formacji, dlatego chcê o tym wspomnieæ. Oczywi-
œcie te zezwolenia bêd¹ znacznie tañsze od wiz,
które w tej chwili s¹ stosowane, co dla ludnoœci po
obu stronach – s¹ to raczej biedne regiony – ma is-
totne znaczenie. Komisja Spraw Zagranicznych
podziela opiniê, ¿e jest to wa¿na, d³ugo oczekiwa-
na umowa i jednomyœlnie j¹ popiera.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Pan senator Banaœ ma pytanie. Do kogo jest to

pytanie?
(SenatorGrzegorzBanaœ:DosenatoraDajczaka.)
Do senatora Dajczaka.
Panie Senatorze, proszê na mównicê.
Czy s¹ jeszcze pytania do senatora Dajczaka?

Jeszcze pan senator Paszkowski…
Niniejszym zamykam listê pytaj¹cych.
(Senator Grzegorz Banaœ: Drugi sprawozdawca

siê oddali³, wiêc ju¿ nie mam œmia³oœci fatygo-
waæ…)

Proszê, pan senator bêdzie ³askaw zadaæ pyta-
nie. Potem senator Paszkowski i na tym bêdzie
koniec listy pytaj¹cych.

Senator Grzegorz Banaœ:

Pan senator sprawozdawca mówi³ o u³atwieniu
dotycz¹cym ruchu przygranicznego, o tym, ¿e te
zezwolenia bêd¹ znacznie tañsze ni¿ wizy. Panie
Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym zapytaæ,
gdzie, w jakich punktach, bêdzie mo¿na otrzymy-
waæ te zezwolenia.

I drugie pytanie. Powiedzia³ pan, ¿e mniej wiê-
cej osiemdziesi¹t czy dziewiêædziesi¹t jednostek
podzia³u terytorialnego po jednej i po drugiej stro-
nie jest, ¿e tak powiem, beneficjentami tego poro-
zumienia. Co pan mia³ na myœli, jeœli chodzi o na-
sz¹, polsk¹ stronê? Czy chodzi tutaj o gminy, czy
o powiaty? A mo¿e wchodzi w grê jeszcze jakiœ in-
ny podzia³? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Paszkowskiego, proszê
bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Nawi¹zuj¹c do tego pytania – bo tutaj pad³y
doœæ du¿e liczby, jeœli chodzi o osoby, zarówno po
jednej, jak i po drugiej stronie, które mog¹ skorzy-
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staæ z u³atwieñ na podstawie tej umowy –
chcia³bym zapytaæ, czy po jednej lub po drugiej
stronie s¹ jakieœ stosunkowo du¿e miasta, któ-
rych mieszkañcy bêd¹ mogli korzystaæ z tych
u³atwieñ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na przyk³ad
Grodno jest takim miastem. To oczywiœcie by³o
pytanie do pana senatora sprawozdawcy.)

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zanim odpowiem na pytania, pozwolê sobie do-

powiedzieæ, tak jak pan senator Cimoszewicz, ¿e
oczywiœcie równie¿ Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej przyjê³a je-
dnomyœlnie projekt uchwa³y i nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e nale¿y rekomendowaæ
Wysokiej Izbie jego przyjêcie.

Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie pana sena-
tora Banasia, powiem, ¿e z informacji, któr¹
otrzymaliœmy od przedstawicieli Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji na posie-
dzeniu naszej komisji, wynika, i¿ tymi punktami,
które bêd¹ siê zajmowa³y takimi sprawami, na-
zwijmy to, technicznymi, zwi¹zanymi z wydawa-
niem tych zezwoleñ, bêd¹ po stronie polskiej
konsulaty w Bia³ymstoku i Bia³ej Podlaskiej, a po
stronie bia³oruskiej konsulaty w Brzeœciu
i w Grodnie.

Co do tych jednostek podzia³u terytorialnego,
to oczywiœcie chodzi o jednostki samorz¹dowe
mieszcz¹ce siê w tym przedziale, o którym wspo-
mnia³em, czyli le¿¹ce w pasie 30 km po obu stro-
nach granicy. No je¿eli to s¹ dziewiêædziesi¹t trzy
jednostki po stronie polskiej, to na pewno nie mo-
¿e chodziæ o województwa.

(Senator Grzegorz Banaœ: Chodzi o gminy.)
O gminy, dok³adnie.
Jeœli zaœ chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana

senatora Paszkowskiego, to myœlê, ¿e pan mar-
sza³ek ³askawie mnie w tym wyrêczy³.

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale tylko w po³o-
wie, jest jeszcze Brzeœæ…)

No tak, Brzeœæ. Z tym ¿e, tak jak mówiê, to jest
równie¿ uwarunkowane tym obszarem, o którym
jest mowa w umowie, tym pasem 30 km. Ewen-
tualnie jest te¿ taka mo¿liwoœæ – o tym wspomina-
no na posiedzeniu komisji – ¿e mo¿e to byæ pas od
30 km do 50 km.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do senatorów sprawo-
zdawców?

(Senator Adam Massalski: Pan marsza³ek ju¿
zamkn¹³ listê.)

No tak, zamkn¹³em ju¿ listê, pan senator Mas-
salski ma racjê.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to jest rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana ministra Henryka Litwina z Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan coœ powie-

dzieæ na temat tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Henryk Litwin: Panie Marsza³ku, jeœ-
li nie ma pytañ, to dziêkujê bardzo.)

(Senator Marek Konopka: Ja mam pytanie.)
Jest pytanie, wiêc jednak poproszê pana mini-

stra Litwina do siebie.
Proszê bardzo, pan senator Konopka.
Panie Senatorze, proszê zadaæ pytanie…
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Jesz-

cze senator Paszkowski i zamykam listê pyta-
j¹cych.

Bardzo proszê.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie. Oczywiœcie senatorowie

sprawozdawcy mówili o tej ustawie, ale ja
chcia³bym, ¿eby pan minister przedstawi³ w pi-
gu³ce, jakie korzyœci dla obu stron p³yn¹ z ratyfi-
kacji w³aœnie tej umowy. S³yszeliœmy, ¿e wizy zo-
stan¹ zamienione na zezwolenia, ale jest tu jesz-
cze ten obszar, ta odleg³oœæ… Mo¿e jest kilka lub
kilkanaœcie takich korzyœci, które móg³by pan
przedstawiæ nam w pigu³ce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Paszkowski, proszê o pytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:

Mój poprzednik zada³ ogólne pytanie, a ja
chcia³bym prosiæ tylko o doprecyzowanie jednej
sprawy. Chodzi o to, ¿e zosta³a tutaj zasygnalizo-
wana kwestia dotycz¹ca ró¿nicy, nazwijmy to, ce-
nowej miêdzy wiz¹ wydawan¹ w trybie normal-
nym, a zezwoleniem uzyskiwanym w ramach tej¿e
umowy. Chcia³bym siê dowiedzieæ, jaka bêdzie
ró¿nica miêdzy tymi kwotami.

Mam jeszcze inne pytanie. Czy te zezwolenia
w ramach ma³ego ruchu granicznego bêd¹ ewen-
tualnie uprawnia³y do wielokrotnego przekracza-
nia granicy, czy te¿ bêd¹ one wydawane tylko na
jakiœ czas, ¿e tak powiem, terminowo, i tylko w tym
czasie bêdzie mo¿liwe przekraczanie granicy? Jak
od strony technicznej… Jakie uprawnienia bêdzie
dawaæ takie zezwolenie w porównaniu z wiz¹?
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Senator Marek Zió³kowski:

Ja jeszcze zadam trzecie pytanie. Ile zezwoleñ,
wszystko jedno czy jednorazowych, czy wielorazo-
wych, spodziewamy siê wydawaæ rocznie? Jaka
bêdzie szacunkowo iloœæ tych zezwoleñ? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Etap pytañ zosta³ zakoñczony.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Henryk Litwin:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jeœli chodzi o odpowiedzi, to pozwolê sobie nie-

co zmieniæ ich kolejnoœæ ze wzglêdu na to, ¿e do-
k³adna, precyzyjna odpowiedŸ na pytanie pana
senatora pozwoli mi lepiej wypowiedzieæ siê na te-
mat generalnych korzyœci wi¹¿¹cych siê z t¹ umo-
w¹. Nastêpnie odniosê siê do pytania trzeciego.

Dok³adnie wygl¹da to tak, ¿e zezwolenie bêdzie
kosztowa³o 20 euro, czyli znacznie mniej w poró-
wnaniu z wizami Schengen. Nie zamierzam je-
dnak ukrywaæ przed paniami i panami senatora-
mi, ¿e w porównaniu z wiz¹ krajow¹ – bo takie te¿
wydajemy dla obywateli Bia³orusi – nie bêdzie tu
¿adnej ró¿nicy, poniewa¿ wiza krajowa w tej chwi-
li równie¿ kosztuje 20 euro. S¹ jednak ró¿nice i to
dosyæ istotne – mówiê to z pe³nym przekonaniem,
jako by³y ambasador Bia³orusi – jeœli chodzi o pro-
cedury i d³ugoœæ wa¿noœci zezwolenia. Pierwsze
zezwolenie bêdzie wydawane na dwa lata, kolejne,
po up³ywie dwóch lat, bêdzie wydawane na piêæ
lat. Oczywiœcie takie zezwolenie daje mo¿liwoœæ
wielokrotnego przekraczania granicy, co wiêcej,
przekraczania granicy bez koniecznoœci umiesz-
czania odpowiednich adnotacji w jakimkolwiek
dokumencie. To wbrew pozorom wcale nie jest
b³aha sprawa, szczególnie dla obywateli Bia³oru-
si, poniewa¿ przy czêstym przekraczaniu granicy
paszport wype³nia siê bardzo szybko i trzeba go
wymieniæ, a to równie¿ jest doœæ k³opotliwe. Oczy-
wiœcie koszt danego dokumentu trzeba odnieœæ
do d³ugoœci jego wykorzystywania, co ju¿ pokazu-
je nam ró¿nicê. W przypadku tego dokumentu,
o którym mówimy, procedury s¹ znacznie pro-
stsze, poniewa¿ do podjêcia pozytywnej decyzji
wystarczy ju¿ sama deklaracja chêci oraz po-
twierdzenie zameldowania na odpowiednim tery-
torium. Procedura zwi¹zana z otrzymaniem wizy
jest nieco bardziej skomplikowana. Mam nadzie-
jê, ¿e to wyczerpuje odpowiedŸ na pytanie pana
senatora, a w zwi¹zku z tym stanowi równie¿ uza-
sadnienie tezy, któr¹ zamierzam w tej chwili za-
prezentowaæ, ¿e jest to dosyæ istotne u³atwienie
mobilnoœci ludziom, którzy ¿yj¹ w strefie przygra-

nicznej. Przez ostatnie lata, jak s³usznie wskaza³
pan senator sprawozdawca, obserwowaliœmy wy-
czekiwanie spo³eczeñstw przygranicznych na
podpisanie tej umowy.

Kwestia wskazania konkretnych korzyœci nie
jest wcale taka prosta, dlatego ¿e mo¿e ich byæ ty-
le, ile jest ró¿nych form aktywnoœci w kontaktach
miêdzyludzkich. Tak naprawdê jest to po prostu
otwarcie granicy dla ludzi, którzy ¿yj¹ blisko niej,
jest to zlikwidowanie barier, które oni odczuwaj¹
jako pewn¹ dolegliwoœæ. Dziêki temu bêd¹ oni
mogli wielokrotnie przekraczaæ granicê. Aczkol-
wiek musimy uwzglêdniæ równie¿ k³opotliwoœæ
samego przekraczania granicy, co wszelako nie
nale¿y ju¿ ani do w³aœciwoœci Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, ani do tej sfery zagadnieñ, któr¹
mo¿emy uregulowaæ w tego typu umowie. To jest
ju¿ kwestia praktyki, liczby przejœæ granicznych
i obs³ugi, która tam pracuje. Nie ma co ukrywaæ,
to mo¿e byæ jedna z kwestii, powiedzmy, wp³ywa-
j¹cych na stopieñ wykorzystywania tej umowy
przez spo³ecznoœci przygraniczne. Nie ma jednak
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e w wyobra¿eniu spo³e-
czeñstw przygranicznych jest to po prostu stwo-
rzenie mo¿liwoœci zintensyfikowania kontaktów
kulturalnych, rodzinnych i spo³ecznych.

Oczywiœcie nie mo¿na wi¹zaæ tej umowy, bez-
poœrednio nie da siê tej umowy wi¹zaæ z kwestia-
mi wymiany gospodarczej, poniewa¿ temu nie po-
winno s³u¿yæ takie przekraczanie granicy, ale po-
œrednio, rzecz jasna, to równie¿ na to wp³ywa, bo
na to te¿ przek³ada siê wiêksza liczba odwiedzin
na terenach przygranicznych.

Przepraszam, Panie Marsza³ku, pana pyta-
nie… Tak siê rozgada³em.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ile mniej
wiêcej tych zezwoleñ…)

Oczywiœcie, przepraszam, Panie Marsza³ku.
Pyta³ pan o liczbê zezwoleñ.

Otó¿ mo¿emy o tym mówiæ na podstawie naszych
doœwiadczeñ dotycz¹cych umowy z Ukrain¹, fun-
kcjonuj¹cej ju¿ blisko rok. W tym czasie wydaliœmy
niespe³na czterdzieœci tysiêcy zezwoleñ, a szacowa-
liœmy, ¿e umowa dotyczy po stronie ukraiñskiej po-
nad miliona osób. To daje nam z grubsza pojêcie
o tym, jakimo¿ebyæskutektejumowywodniesieniu
do Bia³orusi. Z tym wszelako wyj¹tkiem czy te¿ z tym
zastrze¿eniem, ¿e doœwiadczenia polsko-ukraiñskie
niewiele mówi¹ nam o tym, jak du¿o bêdzie zezwoleñ
dla obywateli Polski, poniewa¿ w ruchu z Ukrain¹
mamy mo¿liwoœæ odwiedzania bez wiz, wiêc mniej
popularne s¹ zezwolenia w ruchu przygranicznym,
podczas gdy obywatele polscy, ¿eby wjechaæ na Bia-
³oruœ, musz¹ aplikowaæ o wizy. S¹dzimy, ¿e po stro-
nie polskiej bêdzie doœæ du¿o osób tym zaintereso-
wanych. Tym bardziej ¿e wydaje mi siê – jeœli mo¿na
porównaæ zjawiska niepoliczalne wprost – ¿e w okre-
sie przed podpisaniem umowy to po polskiej stronie
by³o wiêcej wyraŸnych oznak zainteresowania spo³e-
cznoœci lokalnych podpisaniem tej umowy.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Henryk Litwin: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji, zatem mogê
zamkn¹æ dyskusjê.

Informujê Wysok¹ Izbê oraz pana ambasadora,
¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Panie Ambasadorze, wys³ucha³ pan debaty.
Dziêkujemy za wizytê w naszej Izbie. Do widzenia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Henryk Litwin: Dziêkujemy bardzo.)

Panie Ministrze, dziêkujê panu bardzo, dziêku-
jê Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy – druk nr 872, sprawozdania ko-
misji – druki nr 872A i 872B.

Najpierw poproszê senatora Augustyna, choæ
pan senator mia³ wystêpowaæ w drugiej kolejno-
œci. Proszê te¿ œci¹gn¹æ na salê pana senatora Ci-
chonia.

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej oraz Komisji Ustawodawczej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Z tego, co rozumiem, t¹ kwesti¹ zajmowa³y siê

trzy komisje…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak.)
…a sprawozdawc¹ dwóch komisji jest pan se-

nator Mieczys³aw Augustyn.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Sk³adam sprawozdanie Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
z prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych in-
nych ustaw.

Autorzy ustawy, obecni na naszych posiedze-
niach, informowali nas o tym, ¿e ustawa o prze-
ciwdzia³aniu przemocy w rodzinie przyjêta zosta³a
w 2005 r., a wdra¿anie jej przypad³o na rz¹dy PiS,
a póŸniej Platformy Obywatelskiej. Przybyli na po-
siedzenie komisji przedstawiciele rz¹du, pani mi-
nister Fedak, pan minister Duda, pan minister
Wrona, oraz pos³owie z podkomisji rozpatruj¹cej
projekt, pani Magdalena Kochan, pan Marek Plu-
ra, tak¿e minister Marek Michalak, rzecznik praw
dziecka, informowali nas o tym, ¿e projekt ustawy
realizuje wnioski zawarte w sprawozdaniach z re-
alizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania

Przemocy w Rodzinie, przedk³adane przez rz¹dy
zarówno Jaros³awa Kaczyñskiego, jak i Donalda
Tuska.

W sprawozdaniach tych, œwiadcz¹ o tym tak¿e
g³osy ofiar przemocy oraz instytucji i organizacji
powo³anych do przeciwdzia³ania temu zjawisku,
oceniano, ¿e dotychczasowa ustawa nie jest do-
statecznie skuteczna, bo nie gwarantuje bezpie-
czeñstwa ofiarom, nie zapewnia im dostatecznej
pomocy, pozwala sprawcom przemocy na unika-
nie kary i nêkanie rodziny, dzia³ania organów zo-
bowi¹zanych do przeciwdzia³ania przemocy nie
s¹ skoordynowane, a postêpowanie w ramach tak
zwanej niebieskiej karty ma charakter pozausta-
wowy.

Autorzy ustawy informowali, ¿e efektem tych
i wielu innych mankamentów ustawy jest nieste-
ty wci¹¿ wzbieraj¹ca fala przemocy dziej¹cej siê
w miejscu, jak podkreœla³ pan minister Duda,
gdzie najbli¿si powinni spotykaæ siê z pomoc¹,
z ¿yczliwoœci¹. Rocznie przybywa oko³o dziesiêciu
tysiêcy aktów interwencji zwi¹zanych z przemoc¹
w domu, w rodzinie. W ubieg³ym roku by³o sto
czterdzieœci tysiêcy takich przypadków, w sumie
by³o kilkanaœcie tysiêcy ofiar przemocy, g³ównie
kobiet, w tym kilka tysiêcy dzieci. 2/3 Polaków
deklaruje, ¿e zetknê³o siê albo w swojej rodzinie,
albo w s¹siedztwie ze zjawiskiem przemocy w ro-
dzinie. Nasila siê te¿ nowe zjawisko, zjawisko
przemocy wobec osób starszych, których przyby-
wa w naszych wspólnotach rodzinnych. Impul-
sem do podjêcia prac by³y te¿ drastyczne przypad-
ki maltretowania ma³ych dzieci, nawet niemowla-
ków.

Te przypadki bulwersowa³y opiniê publiczn¹.
Zmusi³y one zarówno rzecznika praw obywatel-
skich, ministra w³aœciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo³ecznego, jak i samego premiera do wypo-
wiedzi, w których pad³o zobowi¹zanie rozpoczêcia
prac nad postulowan¹ od lat nowelizacj¹ ustawy.
Tak te¿ siê sta³o. Prace trwa³y prawie pó³tora ro-
ku, proponowane rozwi¹zania by³y poddawane
bardzo szerokim konsultacjom, prace prowadzo-
no w sposób otwarty, a ostatecznie projekt jako
taki trafi³ do naszej komisji.

Ca³a ustawa jest nastawiona g³ównie na pomoc
rodzinie, która znajduje siê w tak g³êbokim kryzy-
sie, ¿e dochodzi tam do aktów przemocy. Ustawa
poprzedza bêd¹c¹ ju¿ w koñcowej fazie prac usta-
wê o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêp-
czej, która wdro¿y od dawna oczekiwane instru-
menty wsparcia dla ka¿dej wymagaj¹cej tego ro-
dziny tak, aby mo¿liwe by³o przywracanie dobrego
jej funkcjonowania. Przedstawiciele rz¹du, rzecz-
nik praw dziecka wyra¿ali nadziejê, ¿e ta ustawa
o wspieraniu rodzin znajdzie siê w parlamencie je-
szcze w tym roku, o ile powódŸ nie zabierze œrod-
ków na jej realizacjê, bo to opóŸnienie niestety jest
zwi¹zane z kryzysem, a teraz nad ni¹ znów zbiera-
j¹ siê chmury.
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Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny
i Polityki Spo³ecznej obradowa³y nad ustaw¹
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie dwukrotnie. 19 maja – razem z Komisj¹
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
z udzia³em kilkudziesiêciu przedstawicieli orga-
nizacji i instytucji pragn¹cych przedstawiæ swoje
stanowisko w sprawie ustawy. Ka¿de œrodowisko
mog³o przekazaæ swoje uwagi. Obradowaliœmy do
wyczerpania listy mówców. Ponownie Komisja
Ustawodawcza i Komisja Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej, ju¿ bez udzia³u trzeciej komisji, zebra³y siê
25 maja. Na tym posiedzeniu zg³aszano i uzasa-
dniano poprawki do ustawy, nad którymi potem
g³osowaliœmy. £¹cznie zg³oszono trzydzieœci
jeden takich poprawek.

Gdybym mia³ przedstawiæ przebieg debaty
w komisjach, to bym powiedzia³, ¿e wyg³aszane
s¹dy, uwagi, propozycje zmian mo¿na podzieliæ
na trzy czêœci. Bo trzeba uczciwie powiedzieæ, ¿e
na sali – ani wœród goœci, ani wœród senatorów –
nie by³o nikogo, kto by nie uznawa³, ¿e zjawisko
przemocy w rodzinie jest naganne i nale¿y je na-
piêtnowaæ, nale¿y je ograniczaæ, nale¿y mu prze-
ciwdzia³aæ, zw³aszcza, gdy dotyczy to niewinnych
dzieci. Przewa¿a³y g³osy, ¿e wiele rozwi¹zañ za-
proponowanych w ustawie jest s³usznych. Nie by-
³y krytykowane takie rozwi¹zania, jak mo¿liwoœæ
natychmiastowego odizolowania sprawcy, a po-
tem sprawienia, ¿eby ten zakaz przebywania
i kontaktowania siê by³ trwalszy. Nie krytykowa-
no zasadniczo rozwi¹zañ dotycz¹cych bezp³atnej
obdukcji lekarskiej, dostêpu do bezp³atnego po-
radnictwa medycznego, psychologicznego, praw-
nego, mo¿liwoœci odwieszania kary dla recydywi-
stów – chocia¿ tutaj niektórzy zg³aszali w¹tpliwo-
œci, czy to powinno byæ obligatoryjne – wprowa-
dzenia standardów us³ug wsparcia dla ofiar prze-
mocy i wielu innych zapisanych w ustawie roz-
wi¹zañ nie kwestionowa³ nikt albo prawie nikt.

Druga czêœæ przepisów budzi³a jednak ju¿ pew-
ne w¹tpliwoœci. W¹tpliwoœci budzi³ ju¿ sam tytu³
ustawy. Podnoszono, ¿e mo¿e powinna siê ona
nazywaæ inaczej, o przemocy domowej itd. Osta-
tecznie trzeba by³o uznaæ przede wszystkim ten
argument regulaminowy, ¿e my w Senacie, nawet
jeœli mamy na ten temat odmienne zdanie, nie
mo¿emy zmieniæ tytu³u ustawy, poniewa¿ wyszli-
byœmy poza materiê przed³o¿enia. Poza tym trze-
ba powiedzieæ, ¿e ten tytu³ ustawy mówi przecie¿
doœæ wyraŸnie, ¿e chodzi o przeciwdzia³anie prze-
mocy w rodzinie, a wiêc dotyczy tylko takich sy-
tuacji w stosunkach rodziny, gdy dochodzi do
przemocy. A wiêc polemika w gruncie rzeczy spro-
wadza³a siê do tego, czy to skojarzenie rodziny
i przemocy jest w³aœciwe, czy nie.

Dyskutowano nad tym, czy zapewnienie przez
gminê pomocy w uzyskaniu mieszkania jest w³a-

œciwym sformu³owaniem, czy nie jest to nadmier-
ne obci¹¿enie bud¿etu gminy. Przedstawiciele
ustawodawcy, Sejmu, ministerstwa wyjaœniali, ¿e
nie musi tu chodziæ o jakieœ preferencje w kolejce.
Nie bêdzie to z ca³¹ pewnoœci¹, ze wzglêdu na tak
nieostre sformu³owanie, rodzi³o koniecznoœci ro-
szczeñ. Wydaje siê, i g³osowania potem to po-
twierdzi³y, ¿e te obawy, jeœli chodzi o wiêkszoœæ
komisji, zosta³y rozwiane.

Pewne w¹tpliwoœci budzi³a koniecznoœæ powo-
³ywania koordynatorów do realizacji tych progra-
mów. Z kolei nikt nie kwestionowa³ koniecznoœci
koordynacji. Tak wiêc te wyst¹pienia by³y ze sob¹
troszkê w dysonansie. Mówiono wszelako o tym,
¿e byæ mo¿e jest to nadmiar struktur, nadmiar
biurokracji. Obroñcy tych przepisów twierdzili, ¿e
tak naprawdê nie bêdzie to powo³ywanie nowych
osób, tworzenie nowych etatów, lecz raczej dok³a-
danie zadañ tym, którzy ju¿ dzisiaj zajmuj¹ siê
w poszczególnych instancjach t¹ problematyk¹,
tyle tylko, ¿e nie nazywaj¹ siê koordynatorami,
a ich uprawnienia nie s¹ skonkretyzowane. Czyni
to w³aœnie teraz ustawa.

Pocz¹tkowo niewielkie kontrowersje, ale po-
tem, jak siê okaza³o w g³osowaniu, podzielane je-
dnak przez wiêkszoœæ komisji, budzi³o wydawanie
wytycznych przez prokuratora generalnego dla
urzêdów prokuratorskich w sprawie postêpowa-
nia w zakresie przeciwdzia³ania przemocy.
Wprawdzie nikt nie kwestionowa³, ¿e dzisiaj pro-
kuratura czêsto bywa nie doœæ dobrze przygoto-
wana i nie doœæ dobrze zna procedury, jednak¿e
uwa¿ano, ¿e te wytyczne s¹ jak¹œ praktyk¹, od
której powinno siê odchodziæ, kiedy siê myœli
o niezale¿noœci prokuratury.

U¿ywaj¹c równie¿ tego argumentu rozrostu
biurokracji, pytano, czy zespó³ monitoruj¹cy przy
Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej jest po-
trzebny. Z drugiej jednak strony wszyscy mówi¹,
¿e tak naprawdê nie mo¿e byæ tak, ¿e minister-
stwo przy okazji przygotowywania sprawozdania
tylko monitoruje sytuacjê, ¿e to wymaga bie¿¹cej
reakcji, bie¿¹cego dzia³ania, bo chodzi o przypad-
ki drastyczne. Przypomnijmy, ¿e prawie dwieœcie
siedemdziesi¹t przypadków sytuacji zwi¹zanych
chyba z morderstwem dotyczy ofiar przemocy
w rodzinie. To jest szokuj¹ce.

Najwiêcej kontrowersji i bardzo emocjonaln¹
dyskusjê wzbudzi³y na jednym i na drugim posie-
dzeniu zapisy dotycz¹ce zespo³ów interdyscypli-
narnych. Zarzucano, ¿e grozi to niestety ujawnie-
niem wra¿liwych danych osobowych, ¿e mo¿e to
siê wi¹zaæ z nadmiern¹ ingerencj¹ w sprawy ro-
dziny, ¿e te zespo³y bêd¹ siê teraz zajmowa³y
wszystkimi indywidualnymi przypadkami itd.
Projektodawcy wyjaœniali, ¿e ochrona danych
osobowych jest bardzo powa¿nie wziêta pod uwa-
gê w tej ustawie. Odnosili siê do przepisów, które
mówi¹, ¿e ujawnianie takich danych osobowych –
którymi, notabene, dzisiaj wszyscy cz³onkowie ze-

56. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie… 55

(senator M. Augustyn)



spo³ów interdyscyplinarnych ju¿ dysponuj¹, bo
maj¹ prawo – jest zwi¹zane z sankcjami, nawet do
dwóch lat, i ¿e dotyczy to tak¿e tych organizacji
pozarz¹dowych, które, co wed³ug mnie jest walo-
rem tej ustawy, zapraszaj¹ do wspó³pracy liczne
organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w tej sferze.
Oni równie¿ s¹ zwi¹zani tajemnic¹, jeœli chodzi
o dane osobowe. Informowano, ¿e tak naprawdê
zespo³y interdyscyplinarne ogranicz¹ ingerencjê
w sprawy rodziny, poniewa¿ do tej pory ka¿dy
dzia³aj¹cy na w³asn¹ rêkê wchodzi³ w ¿ycie rodzi-
ny i – czy to by³ policjant, czy kurator, czy praco-
wnik socjalny, czy pedagog szkolny – ka¿dy móg³
realizowaæ swoje zadania, ingeruj¹c w rodzinê,
i rzeczywiœcie to by³o chyba niedobre, to by³a nad-
mierna ingerencja. Te zespo³y interdyscyplinarne
tworzone czy upowszechniaj¹ce tak naprawdê
dobre praktyki, ju¿ wczeœniej realizowane przez
liczne samorz¹dy, w³aœnie tej nadmiernej inge-
rencji, wed³ug autorów, ustawy maj¹ zapobiec.

Co do tego, ¿e teraz wielkie gremia zajmowaæ
siê bêd¹ wszystkimi indywidualnymi przypadka-
mi, mogê odnieœæ siê tylko w ten sposób, ¿e to ra-
czej wynika z niedoczytania ustawy. Oprócz ze-
spo³ów interdyscyplinarnych bêd¹ grupy robocze
i to w³aœnie one maj¹ zajmowaæ siê indywidualny-
mi przypadkami. Tam bêd¹ skupieni ci, którzy
maj¹ podejmowaæ interwencje i tworzyæ indywi-
dualne plany pracy z rodzin¹, która znalaz³a siê
w dramatycznej sytuacji.

Bardzo dyskutowano o prawie pracownika so-
cjalnego do odbierania dziecka w sytuacji, kiedy
zagra¿a mu utrata zdrowia lub ¿ycia. Podnoszono
kwestiê, ¿e pracownicy socjalni mog¹ podejmo-
waæ tak¹ decyzjê arbitralnie, pow¹tpiewano, czy
s¹ oni dostatecznie przygotowani do tego. Z kolei
zwolennicy ustawy i jej projektodawcy wyjaœniali,
¿e jest to trochê nieporozumienie, bo odbierane
dziecko ma trafiæ do najbli¿szej rodziny, a wiêc nie
ma byæ tak, jak dzisiaj siê niestety dzieje, ¿e trafi
poza rodzinê – do oœrodka interwencji, na policjê,
do szpitala, itd., itd. A wiêc to raczej naprawiamy.
Poza tym dotyczyæ to bêdzie tylko sytuacji drasty-
cznych, w których dochodzi do nara¿enia ¿ycia
i zdrowia. I w³aœnie dlatego pracownik socjalny
bêdzie musia³ podj¹æ odpowiedni¹ decyzjê, po
konsultacji, w obecnoœci i za zgod¹ lekarza, pra-
cownika medycznego albo/i policjanta. A wiêc to
nie bêdzie samodzielne dzia³anie. Oczywiœcie jeœli
chodzi o to, czy pracownicy socjalni s¹ czy nie s¹
do tych funkcji przygotowani, poszczególne osoby
pozosta³y przy swoim zdaniu. Nie brakowa³o te¿
emocji. Mówiono o tym, ¿e to œrodowisko mo¿e
nies³usznie jest pos¹dzane o niedostateczne
kompetencje i o tym, ¿e bardzo czêsto siê tym
szermuje.

Bardzo ostre sprzeciwy budzi³ zapis dotycz¹cy
zakazu stosowania kar cielesnych. Przeciwnicy

tego zapisu podnosili w czasie posiedzenia komi-
sji bardzo czêsto kwestiê, ¿e to jest nadmierna in-
gerencja w system wychowawczy rodziny; mo¿e to
prowadziæ do nadu¿ywania przez zwaœnionych
ma³¿onków takich sytuacji na przyk³ad podczas
rozpraw s¹dowych. G³ównie adwokaci to podno-
sili i mówili, ¿e maj¹ takie doœwiadczenia. Trzeba
te¿ powiedzieæ, ¿e zwolennicy wpisania tego prze-
pisu do ustawy argumentowali, ¿e nie jest on ob-
warowany ¿adn¹ sankcj¹, ma raczej charakter in-
strukcyjny, po prostu mówi o tym, o czym art. 40
konstytucji, o ile dobrze pamiêtam, te¿ mówi, czy-
li o tym, ¿e ka¿demu obywatelowi, a wiêc tak¿e te-
mu ma³oletniemu, nale¿y siê ochrona nietykalno-
œci cielesnej. Mówiono te¿, ¿e chocia¿ kodeks ro-
dzinny i opiekuñczy daje w tym przypadku pewn¹
swobodê wyboru metod wychowawczych, tak na-
prawdê nie znosi w ¿adnej mierze zapisu konsty-
tucyjnego, który w³aœciwie mo¿na by stosowaæ
wprost.

Jak pañstwu ju¿ powiedzia³em, zg³oszono trzy-
dzieœci jeden poprawek. Jedenaœcie poprawek
uzyska³o aprobatê komisji. Wiêkszoœæ z nich mia-
³a charakter doprecyzowuj¹cy, konsumuj¹cy, co
trzeba podkreœliæ, bardzo dobr¹ pracê naszych
senackich legislatorów, ale dwie mia³y charakter
merytoryczny i o nich chcia³bym wspomnieæ.

Na wniosek pani pose³ Kochan, która przewo-
dniczy³a podkomisji sejmowej do spraw przygoto-
wania tego projektu ustawy, w art. 2 skreœlono
wyrazy mówi¹ce o przemocy psychicznej i innych
formach przemocy. Przesz³a tak¿e poprawka,
o czym ju¿ wspomnia³em, która dawa³a mo¿li-
woœæ wydawania prokuratorowi generalnemu
wytycznych dotycz¹cych zasad postêpowania dla
jednostek prokuratury, jeœli chodzi o przeciw-
dzia³anie przemocy.

Poprawki, które nie uzyska³y poparcia wiêk-
szoœci w komisji, zosta³y zg³oszone jako poprawki
mniejszoœci. Jest te¿ wniosek o odrzucenie usta-
wy. Tych poprawek mniejszoœci jest dwadzieœcia.
S¹ przedstawiciele mniejszoœci komisji, wiêc ja na
ten temat nie bêdê mówi³.

Na koniec tylko chcê podkreœliæ, ¿e jest to usta-
wa bardzo oczekiwana przez tych wszystkich,
którzy doznaj¹ lub doznali przemocy w rodzinie
i obawiaj¹ siê jej nawrotu. Jest to ustawa bardzo
oczekiwana przez praktyków, tak jak to by³o
stwierdzone w sprawozdaniach z realizacji krajo-
wego programu zarówno w 2006 r., jak i w 2007 r.,
czyli za rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci, jak
i w póŸniejszych latach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-

worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Piotrowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Senato-

rowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji nad ustaw¹ o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie oraz niektórymi innymi ustawami de-
batowa³a w dwóch etapach. Po raz pierwszy roz-
mawialiœmy o tym w dniu 19 maja wspólnie z Ko-
misj¹ Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisj¹
Ustawodawcz¹, a po raz drugi, ju¿ samodzielnie,
w dniu 25 maja.

W obradach komisji, zarówno po³¹czonych ko-
misji, jak i Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, uczestniczyli przedstawiciele organi-
zacji pozarz¹dowych, które ¿ywotnie interesuj¹
siê t¹ problematyk¹. Obecni byli te¿ przedstawi-
ciele innych pañstw. Na przyk³ad pani mecenas ze
Szwecji jako prawnik prezentowa³a swoje do-
œwiadczenia w zakresie funkcjonowania podob-
nych przepisów w jej kraju.

W Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji ustawa ta nie spotka³a siê, delikatnie mó-
wi¹c, z entuzjazmem. Zosta³a poddana surowej
krytyce. Mówiê „z entuzjazmem”, bo poprzedni
sprawozdawca by³ pe³en optymizmu i w³aœnie en-
tuzjazmu, jeœli chodzi o funkcjonowanie tej usta-
wy. To jest moje nawi¹zanie do tych refleksji.

Ustawa zosta³a poddana ostrej krytyce, po-
cz¹wszy od samego tytu³u: ustawa o przeciwdzia-
³aniu przemocy w rodzinie. Tytu³ ten sugeruje ja-
koby Ÿród³em wszelkiego z³a, wszelkiej przemocy,
by³a rodzina i to od rodziny zaczyna siê walkê
z przemoc¹. Wypowiedziom podczas posiedzenia
komisji towarzyszy³o jednoznaczne przekonanie,
¿e jesteœmy przeciwni przemocy. Ale jesteœmy
przeciwni przemocy wszêdzie, bo ona jest wszech-
obecna. Przemoc jest na ulicy, w szkole, a nawet
w przedszkolu, w zak³adach pracy, w sztuce, w fil-
mach. Wszêdzie jest widoczna przemoc czy to
w postaci werbalnej, czy to w postaci czynów. Ta
przemoc jest w grach internetowych dla dzieci –
tam mocno krew siê leje, bardziej nieraz ni¿ w rze-
czywistoœci. Przedstawiciele komisji zdecydowa-
nie opowiadali siê za tym, ¿eby podj¹æ dzia³ania,
¿eby tê przemoc, je¿eli nie ca³kowicie wyelimino-
waæ, to zredukowaæ w naszym ¿yciu spo³eczno-
-politycznym. Przemoc w sferze werbalnej widocz-
na jest w jakimœ stopniu nawet w parlamencie.
Ale, Drodzy Pañstwo, zamieszczanie tego w tytule
wskazywa³oby, ¿e siedliskiem wszelkiego z³a
i przemocy jest rodzina. Jest to jakby stygmatyzo-
wanie rodziny, przypisywanie przemocy rodzinie.
Rodzina to przede wszystkim miejsce, gdzie rodz¹
siê dzieci, miejsce, w którym jest mi³oœæ. A ¿e zda-
rzaj¹ siê i sceny brutalne, to te¿ prawda, bo takie
jest ¿ycie. Ale wielokrotnie w tej Izbie powiadaliœ-
my, ¿e patologia – ja wiem, ¿e pan minister Micha-
lak nie u¿ywa tego okreœlenia, ale ja go œwiadomie

u¿yjê – nie powinna nigdy rzutowaæ na kszta³t
prawa, jakie stanowimy. To nie ona ma byæ tym,
co decyduje o kszta³cie prawa.

Chcê wreszcie powiedzieæ, ¿e do ustawy odno-
sili siê krytycznie równie¿ poprzedni rzecznicy
praw obywatelskich. Krytycznie odnosi³ siê do tej
ustawy œwiêtej pamiêci rzecznik praw obywatel-
skich Janusz Kochanowski. Powiada³ w ten spo-
sób: w Polsce jest taki zwyczaj, ¿e jak coœ nie dzia-
³a, coœ nie funkcjonuje, to stanowimy dodatkowe
prawo, stanowimy inne prawo, skoro tamto nie
funkcjonuje. Bardzo ostrych s³ów u¿y³ by³y rzecz-
nik praw obywatelskich, profesor Andrzej Zoll,
który powiada³, ¿e to s¹ bzdury, ¿e nale¿y zaprze-
staæ prac nad t¹ ustaw¹. Bardzo krytycznie od-
niós³ siê do tej ustawy.

Chcê powiedzieæ, ¿e to, co chce siê osi¹gn¹æ t¹
ustaw¹, a wiêc walkê z przemoc¹, mo¿na i nale¿y
osi¹gn¹æ w ramach ju¿ istniej¹cych rozwi¹zañ
prawnych. Twórcom tej ustawy wydaje siê… Tak
s¹dzê, ¿e pewnie ¿yli w przeœwiadczeniu, ¿e nie
ma takich przepisów i dlatego trzeba stworzyæ
przepisy, dziêki którym podejmie siê skuteczn¹
walkê z przemoc¹. Tymczasem s¹ przepisy na
gruncie prawa karnego, a orzecznictwo jest
ugruntowane od wielu, wielu lat, jest to te¿
ugruntowane w praktyce s¹dowej. Jest instru-
mentarium prawne w postaci chocia¿by art. 207
kodeksu karnego, który powiada, ¿e nale¿y œcigaæ
z oskar¿enia publicznego tych wszystkich, którzy
znêcaj¹ siê nad cz³onkami rodziny, znêcaj¹ siê
w sposób fizyczny czy te¿ psychiczny. A wiêc s¹
przepisy prawa. S¹ przepisy prawa i s¹ instytucje,
które powinny to prawo realizowaæ. Jest Policja,
jest prokuratura, s¹ s¹dy – wydzia³y karne, s¹
s¹dy – wydzia³y rodzinne. Powiada siê, ¿e to nie
funkcjonuje wystarczaj¹co dobrze. Je¿eli tak, to
trzeba siê zastanowiæ, dlaczego to nie funkcjonu-
je. Trzeba od tych instytucji, je¿eli Ÿle funkcjonuj¹
– podkreœlam: je¿eli – wyegzekwowaæ to, ¿eby by³y
realizowane przepisy, a nie dochodziæ do wnios-
ku, ¿e skoro istniej¹ce przepisy nie funkcjonuj¹,
to stworzymy nowe.

Z wielkim niepokojem przyjêliœmy, ¿e ta usta-
wa powoduje nadmierny rozrost administracji.
Wiele stron tej ustawy, kilkanaœcie artyku³ów,
poœwiêconych jest stworzeniu struktur biuro-
kratycznych, pocz¹wszy od zespo³ów interdys-
cyplinarnych na szczeblu gminy, poprzez takie
zespo³y na szczeblu powiatu, województwa, kra-
ju, a skoñczywszy na zwieñczeniu w postaci ko-
ordynatora krajowego, do tego zaœ programy,
sprawozdania itd., itd. Przecie¿ to wszystko
wi¹¿e siê z powa¿nymi kosztami finansowymi.
A wielekroæ tu, w tej sali, s³yszeliœmy, ¿e nie ma
mo¿liwoœci przeforsowania niektórych s³u-
sznych ustaw tylko z tego wzglêdu, ¿e brakuje
pieniêdzy. Tu, o dziwo, maj¹ siê znaleŸæ pie-
ni¹dze na to, ¿eby tê ustawê uruchomiæ. Na jej
uruchomienie ponoæ trzeba kwoty rzêdu 3 milio-
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nów z³, a póŸniej rocznie bêdzie to kilkanaœcie
milionów. Brakuje zaœ pieniêdzy na wsparcie ro-
dziny. Z przykroœci¹ powiem, ¿e przecie¿ na prze-
strzeni ostatnich dwudziestu lat w zasadzie pañ-
stwo niewiele zrobi³o dla rodziny.

Mówiliœmy o tym na posiedzeniu komisji, tyle
¿e nie w tym aspekcie, ¿eby komukolwiek czyniæ
wyrzuty, bo nie chodzi o to, kto coœ zrobi³, a kto nie
zrobi³, ale w tym aspekcie, ¿e rzeczywiœcie niewie-
le zrobiono dla rodziny. W poprzedniej kadencji
uczyniono, powiem, niewielkie gesty, ale je uczy-
niono, w kierunku rodziny – gesty oœmieszone,
wyœmiane – w postaci becikowego, w postaci ulg
prorodzinnych. By³y to zdecydowanie ma³e kroki,
ale jakieœ, skierowane do rodziny. Teraz rodzinie
nie oferuje siê nic. Rodzinê zamierza siê teraz pod-
daæ inwigilacji i kontroli – œwiadomie u¿ywam
tych s³ów. Na posiedzeniu komisji praw cz³owieka
i praworz¹dnoœci nawet pad³o, nie z moich ust,
doœæ ostre stwierdzenie, ¿e te zespo³y interdys-
cyplinarne przypominaæ bêd¹ trochê inspekcje
robotniczo-ch³opskie.

By³a mowa o tym, ¿e ustawa nie zagra¿a danym
osobowym, ¿e niebieska karta s³u¿y dobru, ¿e nie
rodzi ¿adnych zagro¿eñ. Zazwyczaj bywa tak, ¿e
tego rodzaju rozwi¹zania s¹ jak broñ obosieczna.
I w moim przekonaniu trzeba tylko uruchomiæ
wyobraŸniê, by zorientowaæ siê, ¿e istniej¹ powa¿-
ne zagro¿enia w tej mierze. Oto pewne dane o ro-
dzinach bêdzie siê zbieraæ bez wiedzy zaintereso-
wanych, bez wiedzy pokrzywdzonego, w którego
imieniu rzekomo bêdzie siê to czyni³o. Jest to zbyt
daleko id¹ca ingerencja w sferê rodziny. Ingeren-
cja, która w krajach zachodnich, a do ich do-
œwiadczeñ wielokrotnie siê odwo³ujemy, przy-
nios³a fatalne skutki. Myœlê, ¿e m¹droœæ powinna
polegaæ na tym, ¿e cz³owiek uczy siê nie tylko na
w³asnych b³êdach, ale i na b³êdach innych. Dlate-
go przedstawicielka Zachodu przyjecha³a powie-
dzieæ nam i pokazaæ, jak zadzia³a³y tego rodzaju
rozwi¹zania w Szwecji i w innych krajach skandy-
nawskich. Podczas posiedzenia komisji pada³y
s³owa, ¿e doprowadzono do dezintegracji rodziny,
¿e czêsto dzieci nie wiedz¹ ju¿, kto jest ich rodzica-
mi. Przecie¿ tego rodzaju rozwi¹zania prawne bê-
d¹ skutkowaæ konfliktami. Trzeba sobie zdawaæ
sprawê z tego, ¿e dziecko, wzglêdem którego ro-
dzice zastosuj¹ takie, a nie inne œrodki wycho-
wawcze, pouczone takimi rozwi¹zaniami ustawo-
wymi, bêdzie donosi³o do organów œcigania, bo ta-
ta nie puœci³ go na dyskotekê, a przecie¿ ustawa
wyraŸnie mówi, ¿e nie wolno takich rzeczy robiæ.
To te¿ jest forma przemocy psychicznej. Artyku³
wyraŸnie mówi: „osobom wykonuj¹cym w³adzê
rodzicielsk¹ oraz sprawuj¹cym opiekê lub pieczê
nad ma³oletnim zakazuje siê stosowania kar cie-
lesnych, zadawania cierpieñ psychicznych i in-
nych form poni¿ania dziecka”. Oczywiœcie, ja jes-

tem za tym, ¿eby takie formy nie mia³y miejsca,
ale tego rodzaju zjawiska, o których mowa w tym
przepisie, wyczerpuj¹ znamiona przestêpstwa
z art. 207 kodeksu karnego. A wiêc jest instru-
mentarium, które pozwala œcigaæ takie zachowa-
nia. Wiem, o czym jest mowa w poradniku praco-
wnika socjalnego. Tam siê znajduj¹ definicje, wy-
jaœnienia, jak nale¿y je rozumieæ, mówi siê, ¿e je-
¿eli rodzic zgani s³ownie, zabroni takiego czy inne-
go zachowania, to ju¿ dopuszcza siê ograniczenia
w swobodzie funkcjonowania dziecka.

Drodzy Pañstwo, podczas posiedzenia komisji
podnoszono tê oto argumentacjê: pañstwo nie po-
maga rodzicom, nie interesuje siê, w jakich wa-
runkach ¿yj¹, ale bêdzie decydowa³o o tym, co jest
dobre dla ich dziecka, bêdzie im te¿ dyktowa³o, ja-
kich œrodków wychowawczych mog¹ u¿yæ, a ja-
kich pod ¿adnym pozorem u¿ywaæ im nie wolno.

Pochodzê z rodziny wielodzietnej, wiêc wiem,
o czym mówiê, szeœcioro nas by³o w domu. Ja sam
mam trójkê dzieci. I wiem o tym, ¿e wychowuje siê
przez mi³oœæ, doskonale o tym wiem. Ale chcê te¿
powiedzieæ, ¿e tego rodzaju ustawa nie uderzy
w tych, którzy maltretuj¹ swoje dzieci w czterech
œcianach. Nie uderzy w nich dlatego, ¿e oni siê ty-
mi zapisami nie przejm¹. Jak to robili, tak dalej
bêd¹ robiæ. Tym bardziej, je¿eli mam braæ za pod-
stawê s³owa pana senatora Augustyna, który po-
wiedzia³, ¿e ten przepis nie jest obwarowany ¿a-
dn¹ sankcj¹. Je¿eli nie jest obwarowany sankcj¹,
to pytam, jak go wyegzekwowaæ. Powiedzia³bym,
¿e to jest demoralizuj¹ce, bo je¿eli siê tworzy pra-
wo, tworzy siê zakazy i nie ma instrumentarium,
¿eby je wyegzekwowaæ, to siê pytam, po co to ro-
biæ. Po to, ¿eby demoralizowaæ ludzi?

Podczas posiedzenia komisji pada³y g³osy, ¿e
oto ta ustawa na pewno dotknie kochaj¹c¹ mat-
kê, która potrz¹œnie rozkapryszonym dzieckiem
w sklepie albo da mu przys³owiowego klapsa. Ona
bêdzie widoczna publicznie i j¹ to dotknie. W naj-
lepszym przypadku podejdzie policjant, bo ma ta-
ki obowi¹zek, zwróci uwagê i dziecko powie: wi-
dzisz, mamo? To tak siê buduje autorytet rodzi-
ca? Tak siê buduje autorytet rodzica? Myœlê, ¿e
nie têdy droga. Skoro pañstwo niszczy wszystkie
autorytety, skoro nie pomaga rodzinie, to – pada³y
takie g³osy – wara pañstwu od decydowania
o tym, co dla dziecka jest dobre i jakie œrodki ro-
dzice maj¹ stosowaæ wobec dzieci.

By³a mowa o odbieraniu dziecka, o tym, ¿e to
przecie¿ ¿adne niebezpieczeñstwo, bo dokona siê
tego wtedy, gdy dziecko bêdzie nara¿one na utratê
¿ycia, na powa¿ne skutki, konsekwencje. Wtedy
pracownik socjalny, lekarz, mo¿e policjant doko-
naj¹ tej czynnoœci. I znowu powiadam tak. Istnie-
je kodeks rodzinny i opiekuñczy, który reguluje,
okreœla, co w takich sytuacjach nale¿y zrobiæ. Mó-
wienie o tym, ¿e oni odbior¹ dziecko tylko tymcza-
sowo, bo sprawa jest pod kontrol¹ s¹dow¹… Zgo-
da, ale dziecko to nie zabawka, ¿eby je zabieraæ
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dziœ po to, by po dwudziestu czterech godzinach
czy po nieco d³u¿szym czasie oddaæ rodzicom. To
tak ma wygl¹daæ troska o dobro rodziny? Dla
mnie bardzo przykre jest to, ¿e dopuszcza siê tak¹
alternatywê. To œwiadczy o sp³aszczonym widze-
niu, z jednej skrajnoœci chce siê popaœæ w drug¹.

Chcê wyraŸnie podkreœliæ, bo kierowaliœmy siê
trosk¹ o rodzinê, ¿e t¹ ustaw¹ nie pomo¿emy ro-
dzinie, t¹ ustaw¹ zaszkodzimy rodzinie, to uderzy
w integracjê rodziny. Ma³o tego. Czy ta ustawa bê-
dzie mog³a zacz¹æ funkcjonowaæ? Mo¿na by by³o
powiedzieæ, ¿e mo¿e rzeczywiœcie jest to jakieœ
rozwi¹zanie, mo¿e rzeczywiœcie, jeœli zostanie
stwierdzone, ¿e sprawca maltretuje rodzinê, to
œrodki przewidziane ustaw¹, na przyk³ad to, ¿e
ma opuœciæ mieszkanie, s¹ dobre. Jednak myœlê,
¿e takie rozwi¹zanie powinno siê znaleŸæ na grun-
cie prawa karnego, jako jeden ze œrodków prawa
karnego. Niezale¿nie od tego rodzi siê pytanie: jak
ta ustawa bêdzie mog³a byæ wykonywana? Czy wi-
dzicie pañstwo dzisiaj mo¿liwoœæ funkcjonowania
tego rodzaju zapisów, skoro w Polsce jest tylu lu-
dzi bezdomnych, skoro gminy nie dysponuj¹ mie-
szkaniami? Sam na posiedzeniu komisji mówi³em
o przypadku kobiety, która od kilku lat przycho-
dzi do biur poselskich, senatorskich, do wójta
i b³aga o mieszkanie, bo zosta³a eksmitowana
i jest na bruku. Wszyscy rozk³adaj¹ bezradnie rê-
ce, mówi¹c, ¿e nie maj¹ mieszkania dla tej jednej
kobiety. A teraz ktoœ sobie wyobra¿a, ¿e pod
rz¹dami tej ustawy temu, kto maltretuje rodzinê,
proszê bardzo, gmina zapewni mieszkanie, bo
ustawa tak przewiduje. Zgodnie z t¹ ustaw¹ gmi-
na ma obowi¹zek zapewniæ mieszkanie. Pytam:
sk¹d? Oka¿e siê, ¿e nie bêdzie na to œrodków, nie
bêdzie œrodków na zapewnienie mieszkania. Ma³o
tego, oka¿e siê, ¿e ci, którzy siê gniot¹, kochaj¹ siê
i gniot¹ siê w ciasnym mieszkaniu, przepraszam
za okreœlenie, nadal bêd¹ musieli byæ skazani na
przebywanie w tym mieszkaniu, a agresora wy-
prowadzi siê gdzieœ tam do odrêbnego lokalu, bo
taki jest obowi¹zek ustawowy.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pomóc, pomóc,
nie zapewniæ.)

(Senator Zbigniew Szaleniec: Do noclegowni.)
Byæ mo¿e tak, ale – jak na razie – to i z noclego-

wniami nie jest za weso³o. Coœ wiem na ten temat,
od osiemnastu lat prowadzê schroniska i kuchnie
dla bezdomnych, wiêc wiem, jak ta sytuacja wy-
gl¹da, równie¿ od podszewki.

Podobne ustawy nie sprawdzi³y siê na Zacho-
dzie. Do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, do biur poselskich i senatorskich nap³y-
nê³o mnóstwo interwencji, mnóstwo próœb o to,
abyœmy nie wprowadzali w ¿ycie tej szkodliwej
ustawy. Nie takiej pomocy rodzina oczekuje, nie
takiej. Trzeba siê ws³uchaæ w g³os polskich ro-
dzin, w to, czego one oczekuj¹. One oczekuj¹ po-

mocy i wsparcia. Mo¿e tylko ulg podatkowych?
Mo¿e tylko tego? A i na to nas nie staæ. Tymcza-
sem chcemy skierowaæ strumieñ pieniêdzy rzeko-
mo na walkê z przemoc¹.

Jestem za tym, trzeba walczyæ z przemoc¹, ale
nie zaczynajmy od rodziny. Zacznijmy od eduka-
cji, zacznijmy od w³aœciwych programów telewi-
zyjnych, od w³aœciwych programów komputero-
wych, ¿eby ju¿ od ma³ego dziecka wychowywaæ
i kszta³towaæ w duchu poszanowania godnoœci
drugiego cz³owieka. My chcemy zrywaæ czubki
chwastów. Przecie¿ ten cz³owiek, który zachowuje
siê agresywnie wobec rodziny, gdzieœ siê wycho-
wa³, gdzieœ czerpa³ doœwiadczenia.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: W rodzinie
z agresj¹.)

W zwi¹zku z tym nie têdy droga. Ma³o tego. Dla-
czego tylko w rodzinie chcemy upatrywaæ miejsca
przemocy? Dlaczego pañstwo nie podjê³o równie
intensywnych dzia³añ s³u¿¹cych walce z przemo-
c¹ w innych sferach ¿ycia spo³ecznego i politycz-
nego? Tam pañstwo nie podjê³o takich dzia³añ,
zaczyna od rodziny, bo ta, jak na razie, w Polsce
funkcjonuje najlepiej, gdy porównamy to z sytua-
cj¹ krajów europejskich.

(G³os z sali: …tam siê zaczyna agresja.)
Wœród krajów europejskich Polska jest tym

krajem, w którym rodzina funkcjonuje najlepiej.
Zostawmy to, nie niszczmy rodziny.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Panie Marsza³ku,
ale to nie jest wyst¹pienie.)

Kieruj¹c siê tymi argumentami, je¿eli chcemy
pomóc rodzinie, nie przyjmujmy tej kosztownej
i szkodliwej ustawy. Taki jest g³os Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, taki jest
wniosek wiêkszoœci, który zosta³ sformu³owany
na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, z myœl¹ o wszystkich, którym
le¿y na sercu dobro rodziny, autentyczne dobro
rodziny, a nie dzia³anie tylko pod wp³ywem jakiejœ
ideologii, która siê gdzie indziej nie sprawdzi³a.
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji wnosi o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Usta-
wodawczej, senatora Piotra Kaletê, o przedsta-
wienie wniosku mniejszoœci.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja uwa¿am, ¿e to, co powiedzia³ sprawozdawca

komisji, pan senator Piotrowicz, bardzo dobrze
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wpisuje siê w to wszystko, co ma do przekazania
Wysokiej Izbie mniejszoœæ Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej oraz Komisji Ustawodawczej,
a jest to wniosek o odrzucenie ustawy w ca³oœci.

Proszê pañstwa, ja do tego, co powiedzia³ pan
senator Piotrowicz, mogê jedynie dodaæ, ¿e rodzi-
na to nie jest stado, to jest rodzina, tam ¿yj¹ lu-
dzie, nie zwierzêta. Tymczasem mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e ta ustawa zmierza do tego, aby dziec-
ko mo¿na by³o wyrywaæ z rodziny…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: …biæ mo¿na.)
…mo¿na by³o zabraæ…
(SenatorMieczys³awAugustyn:…zamordowaæ.)
…i nie ponosiæ ¿adnych konsekwencji. To nie

chodzi o to, ¿eby ktoœ t³uk³ dziecko. Pañstwo do-
skonale zdajecie sobie sprawê z tego, ¿e my nie je-
steœmy…

(SenatorZbigniewSzaleniec:W³aœnieo tochodzi.)
O rodzinê trzeba dbaæ od samego pocz¹tku, bo

to w³aœnie tam kszta³tuje siê przysz³oœæ polskiego
spo³eczeñstwa, niejednokrotnie tam m³ody cz³o-
wiek dokonuje wyboru, decyduje o tym, co bêdzie
robi³ dalej w swoim ¿yciu. Trzeba rodzinie poma-
gaæ, a nie rodzinê rozbijaæ. Ja jestem g³êboko
przekonany, ¿e ta ustawa idzie w³aœnie w tym kie-
runku, dlatego mniejszoœæ komisji wnosi o odrzu-
cenie tej ustawy w ca³oœci. Panie Marsza³ku, bar-
dzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Usta-
wodawczej, senatora Jana Rulewskiego, o przed-
stawienie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W rzeczywistoœci by³o tak, ¿e na posiedzeniu

trzech po³¹czonych komisji pojawi³y siê trzy gru-
py wniosków. O pierwszej mówi³ mój szanowny
kolega, który uzna³, ¿e ustawa w tej postaci zdecy-
dowanie nie nadaje siê do przyjêcia przez Wysok¹
Izbê. Druga grupa wniosków, a w³aœciwie drugi
wniosek dotyczy³ wykreœlenia z tej ustawy defini-
cji, art. 2, chodzi o skreœlenie zakazu stosowania
kar cielesnych. Jest te¿ trzecia grupa wniosków,
najliczniejsza, w sumie jest ich osiemnaœcie. Ich
ide¹ jest poprawienie tej ustawy, gdy¿ jako wnios-
kodawca uwa¿a³em i im bardziej wczytujê siê w tê
ustawê, tym bardziej uwa¿am, ¿e po pierwsze, ta
ustawa jest potrzebna, a po drugie, rzeczywiœcie
zmierza siê w niej do tego – zarówno jeœli chodzi
o intencjê, jak i rozwi¹zania – ¿eby poprawiæ sku-

tecznoœæ w zakresie przeciwdzia³ania przemocy.
I tê poprawê skutecznoœci jak gdyby rozpisuje siê
na trzy g³osy. Przede wszystkim wprowadza siê
profilaktykê, dzia³ania szkoleniowe, uruchamia
tam, gdzie ta przemoc jest, struktury, które dzi-
siaj s¹ rozproszone, a zajmuj¹ siê tym samym te-
matem. Myœlê tutaj o zespo³ach koordynacyjnych
i grupach roboczych, które nie by³y w stanie efek-
tywnie i skutecznie zapobiec, proszê pañstwa, Pa-
nie Senatorze, Panie Przewodnicz¹cy Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, wzro-
stowi przemocy w ró¿nych formach, w tym, jak
kto woli, w domu lub w rodzinie. Wreszcie w tej
ustawie, z tego, co ja przynajmniej pamiêtam,
wprowadza siê pewne elementy dyscyplinuj¹ce,
¿eby nie powiedzieæ karne, choæ bez penalizacji.
Jest to reakcja na to, ¿e dotychczasowe instru-
menty karne okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Do-
dajmy nowe instrumenty, po¿¹dane, bo niezmie-
rzaj¹ce bynajmniej do karania, tylko do izolowa-
nia tego œwiata, w którym dochodzi do gwa³tu,
a nieraz i do œmierci. I wreszcie ustawodawcy mie-
li ambicjê stworzenia integralnego systemu,
w którym rz¹d otrzymuje – takie by³o zamierzenie
– pewne plenipotencje prawne. Ale nie oznacza to,
¿e narusza siê zasadê pomocniczoœci.

Zacznijmy od ujemnych stron, czyli od uzasa-
dnienia. Wszyscy byli zgodni co do tego, ¿e usta-
wa w œwietle tak ambitnych za³o¿eñ nie spe³nia
wymagañ, jeœli chodzi o zabezpieczenie gmin i in-
nych instytucji w œrodki finansowe. I takie jest
jak gdyby przes³anie osób, które z³o¿y³y popraw-
ki, potem niepoparte przez komisje. Dodam jesz-
cze tytu³em uzasadnienia z³o¿enia poprawek –
jest niestety taka presja ze strony przyjació³, ¿e
jakiekolwiek poprawki mog¹ opóŸniæ wdro¿enie
ustawy, os³abiæ jej efekty – ¿e ta ustawa by³a d³u-
go procedowana w Sejmie, w podkomisji, a na-
stêpnie komisji, potem dotar³a do Senatu, który
mia³ niewiele czasu na jej procedowanie, ale pra-
cowa³ intensywnie. To spowodowa³o, ¿e sam
dzia³ legislacji zg³osi³ ponad jedenaœcie popra-
wek, z których trzy by³y nie tylko legislacyjne, ale
te¿ uœciœlaj¹ce, istotne, z inspiracji samego
rz¹du pad³y propozycje poprawek i mieli je te¿
sami senatorowie.

Prawd¹ jest, ¿e mamy do czynienia z materi¹
delikatn¹, konstytucyjnie chronion¹. Ale dodaj-
my, ¿e poruszamy siê po obszarze, w którym mo¿-
na siê dopatrywaæ sprzecznoœci, o czym œwiadczy
chocia¿by wiele korespondencji kierowanej do
biur senatorskich. Otó¿ dobru rodziny przeciw-
stawia siê wolnoœæ osób, które doznaj¹ szwanku
w rodzinie dysfunkcyjnej. Wydaje siê, ¿e ten spór
przybra³ kuriozalne, nieuzasadnione rozmiary.
Niestety czasami jest on polityczny, czasami ideo-
logicznie nieuzasadniony. Wszyscy konstytucjo-
naliœci, i w Polsce, i w innych krajach, dopuszcza-
j¹ ingerencjê, ograniczanie praw jednych kosztem
praw innych, w tym praw rodziny i praw dziecka.
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W tym przypadku chodzi o prawo do godnego ¿y-
cia, wolnoœci, integralnoœci cielesnej, godnoœci,
unikania kar cielesnych. Dodam jeszcze, ¿eby nie
byæ Ÿle zrozumianym, bo mo¿e te poprawki te¿ nie
najlepiej brzmi¹, ¿e spór przybra³ nieuzasadnion¹
formê felietonowej, ¿e tak powiem, dyskusji. Ona
w tej chwili te¿ siê tu przebija. Mówi siê jakoby
ustawa wprowadza³a pojêcie odbierania dziecka
przez urzêdnika. Takiej kategorii tam nie ma. Ow-
szem wystêpuje nag³a sytuacja, jaka ma miejsce
w wielu innych przypadkach niezwi¹zanych
z przemoc¹, na przyk³ad na stadionie. Dotyczy to
nawet pos³ów. Jeœli pose³ dokonuje przestêpstwa,
to w³adza ma prawo ingerowaæ bez pytania mar-
sza³ka.

Kolejny spór, zreszt¹ b³ahy, dotyczy czegoœ, co
te¿ tutaj ju¿ siê pojawi³o. Klaps czy rzucanie
dzieckiem o œcianê. Niestety nadu¿ywa siê tu pe-
wnej formu³y, wprowadza siê grê s³ów – klaps,
uderzenie, bicie, maltretowanie czy nêkanie, jak
mówi prawo. Ja myœlê, ¿e tu nikt nie jest winny.
Winna jest definicja, która okazuje siê nie naj-
szczêœliwszym rozwi¹zaniem.

Przejdê teraz do próby racjonalizacji ustawy
i powiem, do czego zmierzaj¹ poprawki. Otó¿
w pierwszym rzêdzie zmierzaj¹ one do tego, ¿eby
bardziej sprecyzowaæ prawa rodziny i uczyniæ je-
szcze bardziej skuteczn¹ ochronê osób dotkniê-
tych przemoc¹. Uwa¿am, ¿e tworzenie nowych
struktur od razu rodzi potrzebê ich koordynowa-
nia. Moim zdaniem dotychczasowe struktury s¹
wystarczaj¹ce. Mam na myœli oœrodki pomocy
spo³ecznej, gminne i powiatowe oœrodki wsparcia
itp., itp. Dzia³ania sejmików s¹ wystarczaj¹ce, ale
mog³yby byæ wzmocnione.

Nie uwa¿am za potrzebne powo³ywania w do-
kumencie o randze ustawy koordynatora na po-
ziomie województwa i ministerstwa. W¹tpliwe jest
równie¿ powo³anie zespo³u monitoruj¹cego. Wy-
maga racjonalizacji, a konkretnie usprawnienia,
bardzo po¿yteczne w tej ustawie powo³anie zespo-
³u koordynacyjnego. Nie chodzi o wykreœlanie te-
go, tak jak mówi jedna z poprawek, ale chodzi
o nadanie mu formy prawnej. W samej ustawie
wystêpuje sprzecznoœæ, bo z jednej strony zespó³
powo³uj¹ wójt, burmistrz, prezydent, a z drugiej
strony siê mówi, ¿e on powstaje na zasadzie poro-
zumienia podmiotów , z których ka¿dy jest jak
gdyby z innego koszyka. I dlatego pojawia siê py-
tanie o wagê decyzji podejmowanych przez ten ze-
spó³ interdyscyplinarny. Zwa¿my na to, ¿e on nie
ma funkcji wy³¹cznie koordynacyjnych czy opi-
niodawczych, tylko ma funkcje decyzyjne. A wiêc
pojawia siê pierwsze pytanie dotycz¹ce tego ze-
spo³u: czy to jest organ gminy, czy to jest porozu-
mienie s³u¿b? Niekoniecznie organów, poniewa¿
s¹ tam organizacje pozarz¹dowe, które nie maj¹
prawa podejmowania decyzji, a przynajmniej nie

zlecono im tego. I to jest to drugie zastrze¿enie.
Chodzi o pkt 9c i 9d.

Trzecie zagadnienie, które podwa¿aj¹ nie tylko
tu wystêpuj¹cy, dotyczy obowi¹zywania niebies-
kiej karty. Z jednej strony nale¿y j¹ uznaæ za swoi-
st¹ dobr¹ praktykê, jednak w momencie, gdy na-
biera ona cech dokumentu ustawowego, to ju¿
ka¿dy zapyta – a przynajmniej tak post¹pi Trybu-
na³ Konstytucyjny, jeœli siê do niego skieruje za-
pytanie czy skargê – czy dane dotycz¹ce rodziny,
zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy, b¹dŸ in-
nych osób, s¹ w tej karcie dostatecznie chronione.
Nie moja to opinia, ale moje odczucie na pewno
jest takie, ¿e przekroczono pewn¹ granicê. Kwe-
stia tej karty wraz ze spraw¹ wywiadu œrodowis-
kowego upowa¿nia mnie do mo¿e zbyt ostrego
stwierdzenia, ¿e to jest lustracja rodziny. Tyle ¿e
jeœli w przypadku œrodowisk i rodzin dysfunkcyj-
nych wszelki wywiad œrodowiskowy powstaje na
czyjœ wniosek albo na skutek obserwacji, to tutaj
ka¿de doniesienie, ka¿da informacja – podana
w dobrej wierze wobec innych – mo¿e s³u¿yæ do lu-
strowania rodziny.

(SenatorMieczys³awAugustyn:PanieSenatorze…)
Niestety tak jest. Jeœli ktoœ czyta niebiesk¹ kar-

tê, podniesion¹ do rangi dokumentu, to tak nie-
stety jest. Mo¿na szeroko ingerowaæ nie tylko
w informacje o zdrowiu sprawcy niezwi¹zane
z przemoc¹, w jego na³ogi, w jego karalnoœæ z tytu-
³u na przyk³ad prawa drogowego, a ju¿ nie mówiê
o innych dysfunkcjach zwi¹zanych choæby z u¿y-
waniem narkotyków itd., itd.

Trybuna³ Konstytucyjny, jak uwa¿am, ze
wzglêdu na prawa osoby, w tym przypadku prawa
osoby podlegaj¹cej przemocy… Istnieje taka mo¿-
liwoœæ, mo¿e nawet koniecznoœæ, jednak¿e tylko
w stopniu koniecznym do osi¹gniêcia efektu
ochrony tej osoby. Poza tym, co jest mo¿e moim
autorskim wp³ywem, ta informacja nie mo¿e byæ
nieograniczona co do trwania. Innymi s³owy,
w œwietle ustawy ta informacja o kimœ, kto ju¿ nie
ma rodziny – nawet ju¿ nie ¿yj¹ jego dzieci i ¿ona –
nadal mo¿e kr¹¿yæ, mo¿e byæ przetwarzana. Nie
ma w ustawie ograniczeñ dotycz¹cych funkcjono-
wania tych kwestii.

Inni podkreœlali, i ja przychylam siê do tego, ¿e
przekazanie tej dokumentacji tysi¹com zespo³ów
– podkreœlam: tysi¹com zespo³ów – pomno¿onym
przez liczbê cz³onków i niedostatecznie zabezpie-
czonym odnoœnie do przetwarzania informacji,
mo¿e spowodowaæ wyp³yniêcie tych informacji
w stopniu niepo¿¹danym. I dlatego uwa¿am, ¿e
przynajmniej obywatelowi, i to zarówno sprawcy,
jak i ofierze, trzeba daæ prawo do tego…

(Senator Piotr Kaleta: Znowu tworzymy teczki.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Niebieskie.)
…¿eby mog³a wiedzieæ, i¿ takie informacje

w ogóle s¹ zbierane. Albo ¿eby mia³a te¿ prawo
wgl¹du, tak jak o tym mówiliœmy w ustawie o IPN,
i mo¿liwoœæ sprostowania, zw³aszcza ¿e, proszê
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Wysokiej Izby, to ma miejsce na etapie podejrzeñ,
na etapie z³o¿enia meldunku. To nie jest jeszcze
czas, w którym ta osoba jest oskar¿ona – jest do-
piero meldunek. Sprawdzi³em: praktyka polega na
tym, ¿e gdy jakaœ osoba – ci¹gle mówiê o dobrej wo-
li naszych rodaków – zg³asza przypadek przemocy,
natychmiast zak³ada siê niebiesk¹ kartê i bada siê
te procesy. I dlatego stawiam tu te propozycje.

Jest w tej ustawie po¿¹dana instytucja izolacji
sprawcy od ofiary, a wiêc decyzji, czy to policjanta,
prokuratora, czy s¹du, aby te skonfliktowane czy
niebezpieczne zwi¹zki rozdzieliæ poprzez zakaz
przebywania, zbli¿ania siê czy zamieszkiwania. Je-
dnak uwa¿am, ¿e czas pozbawienia danej osoby
mo¿liwoœci wspólnego zamieszkiwania, nawet
wtedy, kiedy jest w³aœcicielem lokalu – czy te¿ naj-
bardziej wtedy, gdy jest w³aœcicielem – jest zbyt
d³ugi, zbyt nieograniczony, nie uniemo¿liwia po-
wrotu do tej rodziny. A tak w ogóle to w tej ustawie
myœli siê o tym, jak zadzia³aæ w tym momencie, gdy
mamy do czynienia z przestêpstwem, wykrocze-
niem czy aktem przemocy, ma³o natomiast myœli
siê o tym, ¿e póŸniej ¿ycie bêdzie jeszcze musia³o
siê skleiæ. A ja najbardziej bym chcia³, ¿eby dzia³a-
nia gminy wpisane w tej ustawie spowodowa³y na
powrót z³¹czenie rodziny, jej naprawê. Ale w tej
ustawie o tym siê nie mówi. I nastêpna propozycja,
ostatnia ju¿, przepraszam bardzo. By³a zgoda
wszystkich co do tego – i wszelkie statystyki te¿
o tym mówi¹ – ¿e w 63,5% przypadków przemoc
pojawia siê w takich warunkach, ¿e sprawca jest
w stanie zamroczenia alkoholowego. Ustawa nie
daje na to odpowiedzi, dlatego potrzeba poprawki,
¿eby zwalczaæ to, co jest najgroŸniejsze. I na tym
chcia³bym skoñczyæ. Sk³adam dwie poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, czy ktoœ z senatorów pragnie

zadaæ pytanie? Widzê, ¿e jest du¿o pytañ. Ju¿ pi-
szemy, piszemy: jeszcze senator Dajczak i senator
Paszkowski, zaraz dopisujemy.

Proszê bardzo, na pocz¹tek pan senator Sze-
wiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy Mie-

czys³awa Augustyna: czy mimo tej doœæ niefor-
tunnej, w ocenie wielu komentatorów, nazwy ta
ustawa przez odpowiednie regulacje bêdzie wp³y-
waæ pozytywnie na zwiêkszenie bezpieczeñstwa
kilkudziesiêciu tysiêcy ofiar, poszkodowanych,
nie tylko w rodzinie, ale równie¿ w takich zwi¹z-
kach jak konkubinaty? Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak, oczywiœcie, to obejmuje te¿ zwi¹zki niefor-
malne, chcê pana senatora co do tego uspokoiæ.
I rzeczywiœcie liczymy na to, ¿e ta poprawa na-
st¹pi, bo tam, gdzie nie by³o do tej pory sankcji,
one siê wreszcie pojawi¹. Tam, gdzie nie by³o sku-
tecznoœci, ona ma byæ. Tam, gdzie nie by³o koor-
dynacji, tam ma siê ona pojawiæ. I naprawdê tym,
którzy nawet wbrew stanowisku w³asnej partii,
jeœli dobrze rozumiem, sk³adaj¹ wnioski o odrzu-
cenie tej ustawy, chcia³bym przypomnieæ…

(Senator Piotr Kaleta: To jest interes dzieci,
a nie partii.)

…chcia³bym przypomnieæ…
(Rozmowy na sali)
…chcia³bym przypomnieæ...
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pan wszêdzie

miesza partie.)
(Senator Piotr Kaleta: To by³o niestosowne.)
(G³os z sali: Proszê nie przeszkadzaæ.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o ciszê.)
…chcia³bymprzypomnieæ te zatrwa¿aj¹ce liczby.
Dlatego, Panie Senatorze, odpowiadaj¹c na pa-

na pytanie, powiem tak: nie spodziewamy siê byæ
mo¿e cudów, ale je¿eli rocznie przybywa dziesiêæ
tysiêcy aktów przemocy w rodzinie, to trzeba siê
temu przeciwstawiæ. I to jest taka próba.

(Senator Piotr Kaleta: Aktów czego?)
To nie jest tak, jak mówiono tutaj, ¿e od tego s¹

kodeksy. Przecie¿ ta ustawa zawiera zmiany ko-
deksowe – to tak w odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

I to jest jej najlepsza czêœæ.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, mam pytanie
do senatora Piotrowicza. Czy w obecnym stanie
prawnym przemoc w rodzinie jest w ogóle w jakiœ
sposób okreœlona? Czy okreœlono, co to jest
w ogóle przemoc? Czy ona jest w jakiœ sposób san-
kcjonowana karnie, czy za to s¹ jakieœ sankcje
karne? Bo pan senator coœ o tym wspomina³, ale
prosi³bym o rozszerzenie tego w¹tku. I jakie wa-
runki musz¹ byæ spe³nione w tej chwili, przy obec-
nych przepisach. Jak rozumiem, w kodeksie kar-
nym, ¿eby to by³o przestêpstwo, musi tam byæ
przemoc, i to musi byæ przemoc szkodliwa spo³e-
cznie. Czy pod rz¹dami tej nowej ustawy równie¿
bêdzie wymóg, ¿e ma byæ przemoc i ponadto ¿e ta
przemoc ma byæ szkodliwa spo³ecznie?

Czy jest takie powi¹zanie? Prosi³bym o odpo-
wiedŸ na te dwa pytania.
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(Senator Piotr Kaleta: Ju¿ by³o.)
Dwa pytania ju¿ zada³em.
(Senator Piotr Kaleta: No w³aœnie.)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Je¿eli chodzi

o zwalczanie zjawiska…)
A gdyby któryœ ze sprawozdawców siê nie zga-

dza³ z odpowiedzi¹ pana senatora, to prosi³bym
równie¿ go o zabranie g³osu i wyjaœnienie, dlacze-
go siê nie zgadza. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Odk¹d pamiêtam, przemoc w rodzinie by³a
sankcjonowana karnie. Tak by³o w jednym z naj-
lepszych kodeksów, w kodeksie Makarewicza,
kodeksie karnym z 1932 r. By³a ona równie¿ san-
kcjonowana w kodeksie karnym z 1969 r.
w art. 184. Jest te¿ sankcjonowana w art. 207
obecnego kodeksu karnego, z 1997 r. Przepis ten
brzmi tak: kto znêca siê fizycznie lub psychicznie
nad cz³onkami rodziny lub osobami – tu dok³a-
dnie mogê ju¿ nie pamiêtaæ – pozostaj¹cymi w za-
le¿noœci itd., podlega karze pozbawienia wolno-
œci do lat piêciu. Chyba dobrze pamiêtam, cho-
cia¿ ju¿ od kilku lat jestem poza praktyk¹.

Jakie stany faktyczne podpadaj¹ pod ten prze-
pis? Oczywiœcie nie tylko przypadki maltretowa-
nia, bo o tych nawet nie ma co wspominaæ, to jest
poza wszelkim sporem, ale na przyk³ad tak¿e wie-
lokrotne zniewagi ustne, potr¹canie, wypêdzanie
s³owne z domu: masz siê wynosiæ, ¿ebyœ mi siê
wiêcej w domu nie pokazywa³ – tego rodzaju zwro-
ty wielokrotnie powtarzane wyczerpuj¹ znamiona
tego przestêpstwa – uderzenia niepozostawiaj¹ce
œladów na ciele lub te¿ pozostawiaj¹ce nieznaczne
œlady na ciele… Bo zazwyczaj chodzi tu o zdarze-
nia, mo¿e o niewielkim ciê¿arze gatunkowym,
które rozgrywaj¹ siê wielokrotnie w jakimœ okre-
sie. Te zdarzenia wyczerpuj¹ znamiona tego prze-
stêpstwa. Ale znamiona tego przestêpstwa mo¿e
te¿ wyczerpaæ jednorazowe zachowanie. Mo¿e ono
byæ równie¿ potraktowane jako przejaw fizyczne-
go lub psychicznego znêcania siê. Przestêpstwo to
jest i by³o œcigane z oskar¿enia publicznego. Ka¿-
dy, kto poweŸmie wiadomoœæ, powinien zawiado-
miæ o tym organy œcigania. A te, bez wzglêdu na to,
czy pokrzywdzony sk³ada wniosek, czy takiego
wniosku nie sk³ada… Prokurator ma obowi¹zek
œcigaæ to z urzêdu, to jest jego obowi¹zek. Tak wy-
gl¹da walka z t¹ przestêpczoœci¹ ju¿ dziœ.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e czêstokroæ te uregu-
lowania prawne przynosi³y pomoc rodzinie, która
rzeczywiœcie dotkniêta by³a tymi przestêpstwami.
Ale bywa³o te¿ tak – mówiê to w oparciu o trzydzie-
stoletnie doœwiadczenie – ¿e przepis ten by³ nadu-
¿ywany. Czêsto uwa¿ano, ¿e je¿eli z takich czy in-
nych wzglêdów chcesz siê rozstaæ ze swoj¹ ¿on¹,

ze swoim mê¿em, to dobrze najpierw wytoczyæ mu
proces karny o znêcanie siê. Wtedy bêdzie ³atwiej
uzyskaæ rozwód, i to jeszcze rozwód z orzeczeniem
o winie, bêdzie jeszcze ³atwiej pozbawiæ w³adzy ro-
dzicielskiej nad dzieckiem czy te¿ j¹ ograniczyæ.
Znam przypadki instrumentalnego nadu¿ywania
tego przepisu po to, ¿eby osi¹gn¹æ inne cele. Ma³o
tego, znam te¿ przypadki, kiedy pod wp³ywem ja-
kiegoœ wzburzenia, nieporozumienia rodzinnego,
które zdarza siê, na drugi dzieñ rano wpada siê do
prokuratury i zawiadamia o znêcaniu. By³y kie-
dyœ w³aœnie z tego wzglêdu dyrektywy prokurato-
ra generalnego, które powiada³y: zanim prokura-
tor podejmie postêpowanie w takiej sprawie, dob-
rze, ¿eby porozmawia³ z obydwojgiem ma³¿onków.
I czêstokroæ w tym uczestniczy³em i rozmowa by³a
taka: no, rzeczywiœcie, wieczorem pok³óciliœmy
siê, nerwy ponios³y, pad³o sporo ostry s³ów i by³o
zawiadomienie, ale niech pan nie podejmuje ju¿
¿adnych dzia³añ, bo wszystko minê³o i nie chcieli-
byœmy, ¿eby ta sprawa zaszkodzi³a nam. By³y i ta-
kie rozmowy. Ja nie twierdzê, ¿e zawsze tak jest,
bo wiele spraw brutalnego znêcania koñczy³o siê
aktami oskar¿enia w s¹dzie. I to rzeczywiœcie nie-
raz by³y sytuacje bardzo bulwersuj¹ce.

Ale mówiê to po to, ¿eby nie bagatelizowaæ zja-
wiska, jestem bardzo daleki od tego, mówiê to po to,
¿eby pokazaæ, ¿e broñ bywa obosieczna: s³u¿y do-
brym celom, zwalczaniu niepo¿¹danych zjawisk,
ale bywa te¿ wykorzystywana do z³ych celów. Poka-
¿ê to pañstwu równie¿ na innym przyk³adzie. Kie-
dyœ pañstwo ofiarowywa³o wiêksz¹ pomoc matkom
samotnie wychowuj¹cym dzieci. I co siê dzia³o? By-
³o wiele takich przypadków, ¿e oto nie zawieram
zwi¹zku ma³¿eñskiego, bo jak dojdzie do zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego, to stracê ten przywilej. Nie-
którzy nawet posuwali siê do tego, ¿e szli po fikcyjne
rozwody: bo bêdzie nam ³atwiej. Mo¿e to jest jakaœ
niewielkasfera zjawisk,alepokazuje, ¿ebywa i tak.

I dlatego myœlê, ¿e roztropny ustawodawca gene-
ralnie nie popada z jednej skrajnoœci w drug¹. Zre-
szt¹ ju¿ staro¿ytni filozofowie mówili, ¿e najlepsza
jest zasada umiaru we wszystkim, zasada z³otego
œrodka. I w zwi¹zku z tym, ¿eby nie zaszkodziæ, nie
rzucajmy siê z jednej skrajnoœci w drug¹ skrajnoœæ.
To tyle, chyba odpowiedzia³em na pytania.

Czy jest to szkodliwe spo³ecznie? Czy tego ro-
dzaju dzia³anie ma jakiœ stopieñ szkodliwoœci
spo³ecznej? No, jest to poza wszelkim sporem.
W zasadzie w mojej karierze nie zdarzy³o siê, ¿eby
nast¹pi³o umorzenie postêpowania dlatego, ¿e
prokurator stwierdzi³, ¿e stopieñ spo³ecznej
szkodliwoœci czynu jest niewielki. Owszem, ta ar-
gumentacja pada³a wtedy, kiedy chcia³o siê rato-
waæ rodzinê. A by³o tak wtedy, kiedy w trakcie po-
stêpowania ma³¿onkowie godzili siê i póŸniej pro-
sili, ¿eby postêpowanie umorzyæ dla dobra rodzi-
ny, bo by³ taki moment, ale dziœ jest ju¿ wszystko
dobrze i oni sobie nie ¿ycz¹ ingerencji pañstwa
w tê sferê, jak¹ jest rodzina.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê.
Mam dwa pytania do pana senatora Piotrowi-

cza, ale najpierw muszê powiedzieæ, ¿e jestem pod
wra¿eniem ostatniej pañskiej wypowiedzi, z której
wynika, ¿e je¿eli tylko istnieje ryzyko tego, ¿e prze-
pis karny mo¿e byæ nadu¿ywany do sk³adania
fa³szywych zawiadomieñ o pope³nieniu przestêp-
stwa, to winny temu jest ten przepis karny. Wie
pan, to siê zdarza, nawet parlamentarnym komi-
sjom œledczym zdarza siê zupe³nie œwiadome sk³a-
danie tego typu zawiadomieñ do prokuratury.

Ale ad rem. Pan w polemice z niektórymi prze-
pisami proponowanej ustawy u¿ywa³ dwojakich
argumentów. Po pierwsze, by³y to argumenty na-
tury prawnej, bo mówi³ pan, ¿e te przepisy powta-
rzaj¹ istniej¹ce ju¿ regulacje, zw³aszcza pewne za-
kazy. Ja nie bagatelizujê tego argumentu, wydaje
mi siê, ¿e warto by³oby to g³êbiej przeanalizowaæ.
Ale, po drugie, u¿ywa³ pan równie¿ argumentów
wskazuj¹cych na – pañskim zdaniem – bardzo po-
wa¿ne negatywne konsekwencje wprowadzenia
tych sformu³owañ w omawianej ustawie. Ten ro-
dzaj rozumowania mia³by sens tylko pod jednym
warunkiem, mianowicie wtedy, gdy przepisy tej
ustawy sz³yby dalej ni¿ zakazy i regulacje obo-
wi¹zuj¹ce do tej pory.

Otó¿ chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ pana,
w jakim zakresie merytorycznym przepisy doty-
cz¹ce zakazu stosowania kar cielesnych id¹ dalej
ni¿ art. 40 konstytucji, zw³aszcza w zdaniu dru-
gim, czy te¿ art. 30 konstytucji chroni¹cy godnoœæ
ludzk¹. Czy nie uwa¿a pan tak¿e, ¿e pañskie
stwierdzenie, ¿e to tak zwane odebranie dziecka
mo¿e nast¹piæ w przypadku – bo tu pos³u¿y³ siê
pan takim obrazowym przyk³adem – tarmoszenia
dziewczynki przez matkê, gdy zagro¿one jest zdro-
wie lub mog¹ wyst¹piæ inne konsekwencje… Czy
nie s¹dzi pan, ¿e ten taki brak precyzji by³ bardzo
niefortunny w sytuacji, gdy projekt ustawy mówi
o bezpoœrednim zagro¿eniu ¿ycia i zdrowia, a nie
o jakichœ innych konsekwencjach w postaci tar-
moszenia dziecka? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo za to pytanie. O ile idzie dalej…
Oczywiœcie pod art. 207 kodeksu karnego nie
podpada³y zachowania polegaj¹ce na zwyk³ym

karceniu dzieci. W tej chwili przepis idzie oczywi-
œcie o wiele dalej i obejmuje równie¿ inne formy
poni¿ania. Niby przepis brzmi doœæ niewinnie –
choæ te¿ nie chcia³bym, ¿eby ktokolwiek poni¿a³
dziecko…

(Senator Piotr Kaleta: A jak to mo¿na okreœliæ?
Jak?)

…ale o tym, czy mamy do czynienia z poni¿a-
niem, czy nie, bêdzie decydowa³ w pierwszej kolej-
noœci nie s¹d, ale pracownik socjalny, policjant…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale tego nie ma
w ustawie.)

(Senator Zbigniew Szaleniec: Wczeœniej trzeba
to sprawdziæ, Panie Senatorze, naprawdê…)

Odwo³ujê siê do s³ów pana senatora sprawo-
zdawcy, który mówi³ o odbieraniu dziecka w sy-
tuacjach zagro¿enia i o tym, kto o tym bêdzie de-
cydowa³.

O tym, co jest poni¿aniem i o znamionach tego
czynu stypizowanego w art. 2, jest mowa w pora-
dniku pracownika socjalnego.

(Senator Andrzej Szewiñski: Nie ma.)
Tam siê definiuje poni¿anie i rozwija, co nale¿y

uznaæ za poni¿anie. Otó¿ na przyk³ad, jak pamiê-
tam, jest to niezgoda na takie czy inne preferencje
seksualne, na takie czy inne towarzystwo, s¹ to
zakazy wyjœcia z domu itd., itd. Tam jest doœæ luŸ-
na, szeroka definicja, i to ona bêdzie wyk³adni¹
dla pracownika socjalnego, a nie orzecznictwo
S¹du Najwy¿szego i ca³e dotychczasowe orzeczni-
ctwo s¹dowe. I ja tego w³aœnie siê obawiam, ¿e te-
go rodzaju b³êdy mog¹ byæ korygowane dopiero
przez s¹d, i to, jak wiemy, dopiero po dwudziestu
czterech godzinach.

Nie wiem, czy odpowiedzia³em na wszystkie po-
stawione pytania. Je¿eli nie, to proszê bardzo…

(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Panie Mar-
sza³ku, jeœli mo¿na, to ja…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Mnie siê wydaje, ¿e pan senator nie by³ ³askaw
odpowiedzieæ na ¿adne moje pytanie. Ja pyta³em
o dwie odrêbne instytucje. Odebranie dziecka mo-
¿e nast¹piæ w przypadku bezpoœredniego zagro¿e-
nia zdrowia lub ¿ycia – tak to, jak rozumiem, wy-
nika z przepisów ustawy. Ale to, o czym pan w tej
chwili mówi, ten zakaz chodzenia na dyskotekê,
nie mieœci siê przecie¿ w tych przes³ankach. To
mo¿e dotyczyæ kwestii ewentualnego poni¿ania.
W tym przypadku pytam wiêc pana: w jakim za-
kresie przepisy ustawy id¹ dalej ni¿ obecnie obo-
wi¹zuj¹ce regulacje, chocia¿by konstytucyjne,
nie tylko te w kodeksie karnym?
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Id¹ dalej z tego wzglêdu, ¿e upowa¿niaj¹ do od-
bierania dziecka rodzicom, ponadto dziecko od-
bieraj¹ pracownicy socjalni, a do tej pory o tych
sprawach decydowa³ s¹d rodzinny, który te¿ móg³
natychmiast podejmowaæ takie decyzje. O tyle id¹
te przepisy dalej. Id¹ dalej równie¿ ze wzglêdu na
rozszerzenie definicji poni¿ania, cierpieñ psychi-
cznych, fizycznych itd. Tu jest dalej id¹ca defini-
cja. A wiêc zdecydowanie ta ustawa idzie dalej. Ja
co prawda wczeœniej o tym mówi³em, ale byæ mo¿e
Ÿle siê wyrazi³em, nieprecyzyjnie zredagowa³em
swoj¹ myœl i mo¿e dlatego nie zosta³em dobrze
zrozumiany. Niemniej jednak na pewno ta ustawa
idzie dalej pod tymi dwoma wzglêdami: po pier-
wsze, daje uprawnienia innym podmiotom ni¿ do-
tychczas, a wiêc pracownikowi socjalnemu i poli-
cjantowi, po drugie, rozszerza definicjê poni¿ania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski. Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, ja mam pytania do senatora

Augustyna. Bêd¹ one oscylowaæ wokó³ art. 2 tej¿e
ustawy, który ma zmieniæ kodeks rodzinny i opie-
kuñczy. Tam jest wprowadzony zakaz: osobom
wykonuj¹cym w³adzê rodzicielsk¹ oraz sprawu-
j¹cym opiekê lub pieczê nad ma³oletnim zakazuje
siê stosowania kar cielesnych, zadawania cier-
pieñ psychicznych i innych form poni¿ania dziec-
ka. I co do tego rodz¹ siê moje pytania.

Po pierwsze, czy analizowaliœcie pañstwo, czy
ten termin „kary cielesne” jest zdefiniowany na
gruncie polskiego prawa?

Po drugie, jak taka definicja lub ewentualnie
brak takiej definicji odnosi siê do ju¿ obecnie obo-
wi¹zuj¹cego art. 2 ustawy o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie i jego pktu 2, który definiuje
przemoc w rodzinie?

Z tym siê wi¹¿e nastêpne pytanie. Czy na grun-
cie tych przepisów ka¿da kara cielesna jest prze-
moc¹ w rodzinie, czy nie?

Nastêpne pytanie wi¹¿e siê z poprawk¹, która
zosta³a zg³oszona na posiedzeniu komisji, o ile do-
brze pamiêtam, z pana inicjatywy, a dotyczy³a ona
tego, ¿eby z przepisu, który przeczyta³em, wykreœ-
liæ s³owa „zadawania cierpieñ psychicznych i in-
nych form poni¿ania dziecka”. By³em na tej czêœci
posiedzenia komisji, w której o poprawkach roz-
strzyga siê w formie g³osowania, ale nie znam
przyczyn, przes³anek zg³oszenia tej poprawki. Je-
stem ni¹ bardzo zdziwiony, tym bardziej ¿e tê po-

prawkê popiera³ rz¹d. Innymi s³owy, na gruncie
polskiego prawa, wed³ug kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego bêdzie mo¿na zadawaæ cierpienia
psychiczne i bêd¹ mo¿liwe inne formy poni¿ania
dziecka, jednak¿e kar cielesnych siê zakazuje. Ja
chcia³bym wiêc odtworzyæ konsekwencjê i logicz-
noœæ tego, ¿e taka poprawka zosta³a przyjêta,
a nie doœæ tego, bo i poparta zosta³a przez rz¹d.
Z tego siê bierze moje przekonanie – co bêdê kiero-
waæ równie¿ do rz¹du – ¿e albo… Moim zdaniem
jest to jeden z najwa¿niejszych przepisów w tej
ustawie. A z tego posuniêcia mogê wyci¹gn¹æ taki
wniosek, ¿e albo ten przepis jest dobry, ale œwia-
domoœæ jeszcze nie wzros³a odpowiednio i dlatego
trzeba ten fragment usun¹æ, albo rz¹d tego prze-
pisu do koñca nie przemyœla³, albo te¿ jest tu ja-
kaœ zupe³na niekonsekwencja i dowolnoœæ.

Mam jeszcze inne pytania w zwi¹zku z art. 2.
Mianowicie czy bior¹c pod uwagê to, jak definiuje-
my przemoc w rodzinie, na gruncie nowelizacji
wprowadzaj¹cej w art. 1 zmiany dotycz¹ce art. 12
ustawy o przemocy w rodzinie… Bo w tym art. 12
jest ust. 2, który stanowi, ¿e osoby bêd¹ce œwiad-
kami przemocy w rodzinie powinni powiadomiæ
o tym Policjê, prokuratora lub inny podmiot dzia-
³aj¹cy na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w ro-
dzinie. A wiêc je¿eli ja w swojej rodzinie zauwa¿ê,
¿e moje dwie ma³oletnie córki na przyk³ad siê bij¹
– a na gruncie ustawy to mieœci siê ju¿ w zakresie
przemocy w rodzinie – to czy bêdê prawnie, przez
ten przepis, zobowi¹zany do tego, by zawiadomiæ
Policjê, prokuratora lub inny podmiot dzia³aj¹cy
na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie?
Czy pañstwo rozwa¿aliœcie problem zakresu tego
przepisu w po³¹czeniu z definicjami ju¿ obowi¹zu-
j¹cymi? Bo gdy literalnie analizuje siê te przepisy,
to zaczynaj¹ siê z tego wy³aniaæ po prostu rzeczy
niepowa¿ne.

Mam jeszcze jedno pytanie, czy rozwa¿aliœcie
pañstwo podczas prac komisji sprawê nastêpu-
j¹c¹. Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w ro-
dzinie wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Pan stwierdzi³ na podstawie informacji, ¿e prze-
moc w rodzinie wzrasta. Czy wiêc analizowaliœcie
pañstwo, czy to jest skutek uchwalenia tej usta-
wy, czy ona wywo³uje skutki pozytywne, czy te¿ je-
dnak negatywne? Czy ten wzrost przemocy w ro-
dzinie wynika z tego, ¿e w tej chwili uruchomi³ siê
aparat, którego celem jest szukanie przemocy
w rodzinie, czy te¿ ogólnie przemoc w spo³eczeñ-
stwie siê nasila, a w zwi¹zku z tym te¿ rodzina jest
tym dotkniêta? Czy by³o to przedmiotem analizy?

I czy dokonywaliœcie pañstwo analizy, na pod-
stawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwoœci,
co do przepisów kodeksu karnego, które ³¹cz¹ siê
z pojêciem przemocy w rodzinie w zwi¹zku z kwa-
lifikacj¹ przestêpstw dokonywanych przeciwko
cz³onkom rodziny i w rodzinie? Czy to, co ewen-
tualnie wynika z raportów opracowywanych
przez, nazwijmy to tak, s³u¿by ministerstwa pracy
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lub te¿ s³u¿by socjalne, koresponduje z tym, co
wykazuje Ministerstwo Sprawiedliwoœci?

Takie s¹ moje pytania, mo¿e za d³ugie, ale
wi¹¿¹ce siê ze sob¹.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Na pewno wy-
kraczaj¹ce poza regulaminow¹ minutê – to z ca³¹
pewnoœci¹, Panie Marsza³ku. Prawda?)

(G³os z sali: Zwracanie uwagi…)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja tylko pyta-

³em pana marsza³ka.)
(Senator Piotr Kaleta: To by³o stwierdzenie, Pa-

nie Senatorze. Po raz kolejny.)
(G³os z sali: Mo¿na po prostu to powiedzieæ,

a nie zwracaæ marsza³kowi uwagê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dziêkujê bardzo.
Czy jest definicja kar cielesnych? Ja bym wo-

la³, ¿eby na to pytanie odpowiedzieli przedstawi-
ciele ministerstwa. Ale ¿e zawsze zaczyna³ pan
pytania od „czy na posiedzeniu komisji zajmowa-
no siê tym”, odpowiadam: nie. Odpowiadam: nie.
By³ minister Wrona na jednej czêœci posiedzenia
komisji i, o ile pamiêtam, odwo³ywa³ siê do istnie-
j¹cej ju¿ formu³y karcenia dziecka. Twierdzi³, je-
œli dobrze pamiêtam, ¿e kara cielesna jest bardzo
dotkliw¹ form¹ karcenia i z punktu widzenia
art. 40 konstytucji s¹ powa¿ne w¹tpliwoœci co do
tego, czy w ogóle stosowanie tej formy jest kon-
stytucyjne.

Ja tylko dodam, ¿e dwadzieœcia piêæ krajów
Europy ma tego rodzaju przepisy. Jeœli ta ustawa
zostanie przyjêta, to do³¹czymy do tych krajów.

Druga sprawa. Dlaczego wykreœlamy zadawa-
nie cierpieñ psychicznych i innych form poni¿a-
nia, skoro w definicji przemocy w starej, nazwijmy
to, ustawie, w macierzystej ustawie te pojêcia po-
zostaj¹? Dobrze zrozumia³em pana pytanie?

(Senator Bohdan Paszkowski: To równie¿, ale
te¿ dlaczego nie chcemy tego przenieœæ na grunt
prawa rodzinnego? Sk¹d tutaj taka niekonsek-
wencja, zreszt¹ przez ministerstwo…)

To, o czym mówimy, dotyczy kodeksu rodzin-
nego i opiekuñczego.

(Senator Bohdan Paszkowski: W³aœnie, ale jest
przecie¿ poprawka…)

Tak. Pyta³ pan, czy to jest poprawka rz¹dowa.
Odpowiadam: nie. Mówi³em tutaj, ¿e zg³osi³a j¹
pani pose³ Magdalena Kochan, a ja tê poprawkê
podchwyci³em. Teraz ten przepis jest rzeczywiœcie
zgodny z przed³o¿eniem rz¹dowym, bo to, co do
nas trafi³o, jest kompilacj¹ dwóch projektów, któ-

re spotka³y siê na gruncie prac sejmowych, czyli
projektu poselskiego i projektu rz¹dowego. Pani
minister Fedak wyrazi³a zadowolenie, ¿e przywró-
cony jest kszta³t przed³o¿enia rz¹dowego w tym
zakresie.

Jeœli chodzi o pytanie trzecie – chodzi³o tutaj
o to rozró¿nienie karcenia od kary cielesnej – to
w³aœciwie odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze, po-
niek¹d odnios³em siê do tego. Wydaje siê, ¿e nikt
nie odbiera prawa do karcenia, jest bardzo szeroki
asortyment œrodków wychowawczych, które ka¿-
dy rodzic mo¿e stosowaæ. Ale kara cielesna jest t¹
form¹ kary, która choæby w œwietle przepisów
konstytucji jest niew³aœciwa. I dlatego jest to wpi-
sane. Czwarte pytanie: czy wobec tego na podsta-
wie art. 12a ust. 2, gdy widzi siê cz³onków rodziny
– jak rozumiem, tam akurat chodzi³o o córki – któ-
rzy siê bij¹, to nale¿y to zg³osiæ? Ja chcê przypom-
nieæ, ¿e przepis ten mówi wyraŸnie, i¿ ma on za-
stosowanie tylko wtedy, kiedy to w ocenie tej oso-
by dochodzi do zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia.
Art. 12a mówi o takim przypadku, ca³y artyku³,
a ust. 2 dotyczy tego… Nie mo¿na, moim zdaniem,
inaczej tego odczytywaæ.

(Senator Bohdan Paszkowski: Mówi o przemo-
cy w rodzinie, a nie o ¿adnym zagro¿eniu ¿ycia.)

Ale w przypadku… Art. 12a: „W razie bezpoœre-
dniego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka”. No
chyba dobrze czytam. Trzeba czytaæ ca³y ten arty-
ku³. Ust. 2 odnosi siê do tego zdarzenia, a nie do
jakiejœ tam bójki, szturchania, przepychania itd.,
bo tego w ogóle ustawa nie dotyczy.

Dlaczego jest wzrost… Czy rzeczywiœcie… Ko-
misja nie robi³a takich badañ, podkreœlano raczej
to, co pewnie pañstwu senatorom jest znane,
o czym ju¿ tutaj wspomina³em: ¿e zjawisko prze-
mocy ma ogromn¹ skalê – i tego nikt nie kwestio-
nowa³ – ¿e w jej ramach dochodzi do zabójstw,
ciê¿kich pobiæ, uszkodzeñ cia³a. Najdramatycz-
niejsze jest to, ¿e dotyczy to tak¿e dzieci. Pan py-
ta³, czy jest tak, ¿e skala przemocy wzrasta dlate-
go, ¿e w ogóle jest wiêcej przemocy, czy odwrotnie.
Ja bym powiedzia³ tak… Przytoczy³bym polskie
przys³owie: czym skorupka za m³odu nasi¹knie…
Myœlê, ¿e da³oby siê udowodniæ…

(Senator Ryszard Bender: …Skorupa jest bar-
dzo zacnym cz³owiekiem.)(Weso³oœæ na sali)

To tak. Widocznie nasi¹kn¹³ tym, co dobre.
Ja bym odpowiedzia³ tak: nie ma dymu bez og-

nia. Ci, którzy s¹ szalikowcami… Niedawno mia-
³em rozmowê ze znacz¹cym hierarch¹. Zadawa-
liœmy sobie pytania dotycz¹ce przemocy w ogóle.
Czy ci ludzie, którzy dokonuj¹ tych i innych aktów
przemocy, co tak bardzo podkreœla³ pan senator
Piotrowicz… Co? Rodzin nie mieli? Rodzin nie ma-
j¹? Maj¹. I nie mo¿na wykluczyæ, ¿e przemoc tam
ma swoje Ÿród³a, bo psychologia rozwojowa mówi,
¿e gros postaw wobec innych wynosimy z domu
rodzinnego. Dlatego nie bagatelizuj¹c tego, co siê
dzieje dooko³a, odpowiem tak: na pewno pob³a¿a-
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nie przemocy w rodzinie ma wp³yw na skalê prze-
mocy poza rodzin¹. Czy akurat, ¿e tak powiem,
g³ówny wp³yw? Tego nie wiem i takich badañ na
posiedzeniu komisji nie przedstawiono.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Czy pan senator Piotrowicz chcia³by coœ do-

daæ?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku. Chcia³bym zapytaæ, czy zakaz…)
Ale to jest pytanie? Nie, pytanie to w innym

miejscu. Ja myœla³em, ¿e pan chce siê…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja mam pytanie

do sprawozdawcy.)
(G³os z sali: Ale kolejnoœæ…)
Ale kolejka jest. To ja zapisujê pana. Dobrze.
Teraz pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W pierwszym pytaniu chcia³bym nawi¹zaæ do

tego…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pytanie jest do

mnie?)
Tak, tak, do pana senatora.
Chcia³bym nawi¹zaæ do tego, co powiedzia³

wczeœniej pan senator Cimoszewicz. Tu nie cho-
dzi o potrz¹sanie czy jakieœ szturchanie dziecka,
bo przecie¿ musi byæ bezpoœrednie zagro¿enie
zdrowia lub ¿ycia dziecka. W zwi¹zku z tym ja
mam takie pytanie. Czy jeœli bêdê jecha³ samo-
chodem i przekroczê znacznie prêdkoœæ dopusz-
czaln¹, a z ty³u bêdê wióz³ w foteliku dziecko, któ-
re bêdzie niezapiête pasem, to czy jest sytuacja,
która upowa¿ni pracownika socjalnego, policjan-
ta do tego, aby mi zabraæ dziecko? Bo myœlê, ¿e to
jest bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia i zdrowia
dziecka. To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Chcia³bym spytaæ pana senatora, czy
podczas prac komisji by³y przedstawiane jakieœ
ekspertyzy, opinie co do zgodnoœci z konstytucj¹
zapisów poczynionych w ustawie. Chodzi mi
szczególnie o sprawê subiektywnej oceny praco-
wnika socjalnego, która nie jest poparta postano-
wieniem s¹du. Czy to nie narusza konstytucyjnej
gwarancji praw rodzicielskich i standardów spra-
wiedliwoœci proceduralnej? To jest takie drugie
pytanie.

I trzecie. Chodzi mi o art. 9a, mówi¹cy o powo-
³aniu zespo³u interdyscyplinarnego, w którego
sk³ad wchodz¹… Tam s¹ wymienieni: policja, oœ-
wiata, ochrona zdrowia, organizacje pozarz¹do-
we. Proszê mi powiedzieæ, czy na tej podstawie ja-
ko przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych

w sk³ad tego zespo³u mog¹ wchodziæ przedstawi-
ciele koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych o ure-
gulowanym statusie prawnym w Rzeczypospoli-
tej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dziêkujê.
Sytuacja, o której pan mówi³, moim zdaniem

nie wyczerpuje znamion okreœlonych w ustawie,
dlatego ¿e tego rodzaju dzia³anie nie jest zwi¹zane
z przemoc¹. Rodzic prawdopodobnie nie wyrwa³
dziecku pasa bezpieczeñstwa przemoc¹.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale nie zapi¹³.)
To jest zaniedbanie, to jest inna sprawa. Ale nie

wykluczam, Panie Senatorze, nie wykluczam, ¿e
rodzic zobowi¹zany do opieki w œwietle innych za-
pisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, odpo-
wiada³by. I s³usznie.

(G³os z sali: A je¿eli zapina, a dziecko nie chce?)
Czy by³y przedstawiane ekspertyzy, zw³aszcza

dotycz¹ce konstytucyjnoœci? Oczywiœcie by³y one
zawarte w ró¿nych pismach, które dostawaliœmy
od ró¿nych instytucji i organizacji, maj¹cych
ca³kowicie przeciwne pogl¹dy. A co do konstytu-
cyjnoœci, to zarówno w debacie sejmowej – kto
chcia³ to wiedzieæ, to powinien œledziæ jej przebieg
– jak i podczas posiedzenia komisji minister Zbi-
gniew Wrona jednoznacznie mówi³, ¿e nie ma pod-
staw do uznania któregokolwiek z zapisów tej
ustawy za niekonstytucyjne. Jest wrêcz przeciw-
nie, ta ustawa stara siê zrealizowaæ zapisy art. 40
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeœli chodzi o to, czy organizacje koœcielne mo-
g¹ wchodziæ w sk³ad tych zespo³ów… To jest bar-
dzo dobre pytanie. Wcale nie jest tak, ¿e g³osy nie-
których hierarchów czy niektórych komisji wyra-
¿aj¹cych opinie na temat tej ustawy zamykaj¹
sprawê. Nie, jest wiele organizacji, tak¿e katolic-
kich, które staraj¹ siê pracowaæ dla rodziny, i one
oczywiœcie bêd¹ mog³y wykonywaæ tê pracê w ra-
mach zespo³ów, a zw³aszcza grup roboczych, na
co liczymy. Nie wyobra¿am sobie, ¿eby w tak wa¿-
n¹ sprawê, która dotyczy dwustu dwudziestu
siedmiu zabójstw i kilkudziesiêciu tysiêcy po-
szkodowanych, w wiêkszoœci zapewne katolików,
Koœció³ katolicki przez swoje organizacje nie
chcia³ siê w³¹czyæ, tak jak to czyni³ do tej pory.

(Senator Ryszard Bender: Czyli bêdzie móg³?)
Bêdzie móg³.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jest przeciwny

tej ustawie.)
Takie s¹ opinie niektórych gremiów…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Mnie chodzi³o

o koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe. Czyli przedsta-
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wiciele koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych bêd¹
mogli na tej podstawie w to wchodziæ, tak?)

Jestem o tym przekonany. Myœlê, ¿e dla uzys-
kania pewnoœci mo¿na jeszcze zapytaæ pana mi-
nistra. Ja na podstawie swojej znajomoœci tego
przepisu twierdzê, ¿e jak najbardziej tak.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W dniu dzisiejszym mamy œwiêto samorz¹dow-

ca. Ja poruszy³em ten temat ju¿ przy pierwszym
punkcie, kiedy…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam,
czy to bêdzie pytanie do mnie?)

Tak, oczywiœcie. Dlatego nie wywo³ywa³em na
mównicê nowego senatora sprawozdawcy.

Wspomnia³em o zadaniach, jakie narzuca siê
samorz¹dom bez przekazywania dodatkowych
œrodków na realizacjê tych zadañ. W tej ustawie
mamy w³aœnie coœ takiego. Czytamy, ¿e do zadañ
w³asnych gminy nale¿y w szczególnoœci tworzenie
gminnego systemu przeciwdzia³ania… A potem
wyszczególnione s¹ elementy tego. W innym pun-
kcie jest mowa, ¿e w przypadku realizacji wy-
szczególnionych zadañ – tylko wyszczególnio-
nych, takich jak na przyk³ad tworzenie miejsc
w oœrodkach wsparcia, co jest zadaniem pañstwa
– zapewnione s¹ œrodki z bud¿etu pañstwa. Czy
zastanawialiœcie siê w trakcie prac komisji nad
tym, z jakich œrodków samorz¹dy maj¹ pokryæ do-
datkowe zadania wynikaj¹ce z ustawy? To pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy komisja zastanawia³a siê
nad sprzecznymi danymi, ¿e tak to nazwê? Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej w oficjalnych
danych podaje, ¿e 1% rodzin dotkniêtych jest wy-
rokiem skazuj¹cym za przemoc domow¹, a w uza-
sadnieniu pojawia siê wartoœæ piêædziesiêciokrot-
nie wiêksza, zgodnie z uzasadnieniem w 50% ro-
dzin wystêpuje przemoc. Proszê mi wyjaœniæ, dla-
czego takie dane pojawi³y siê w uzasadnieniu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Myœlê, ¿e to drugie pytanie jest skierowane
wprost do tych, którzy to uzasadnienie pisali…

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale ja zapyta³em
o to, czy dyskutowaliœcie nad tym.)

Tak, by³a mowa o rozbie¿noœciach w obrêbie
danych, chocia¿ akurat nie te rozbie¿noœci przy-
wo³ywano, tylko inne. Pytano na przyk³ad, czy li-
czba interwencji policyjnych oznacza, ¿e chodzi
o przemoc w rodzinie. Wyjaœnienie by³o takie, ¿e
te dane – blisko czterdzieœci tysiêcy – odnosz¹ siê
do interwencji ze wzglêdu na przemoc w rodzinie,
czyli tutaj tej rozbie¿noœci nie by³o. A czy ona jest,
bo tego dotyczy³o to drugie pytanie? Tej drugiej
rozbie¿noœci nie wskazywano, wiêc nie potrafiê
panu senatorowi odpowiedzieæ.

Jeœli chodzi o samorz¹dy, to odpowiem tak.
Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspekto-
wym. Rodzina ma jeden adres, adres w konkret-
nej gminie. I to jest zbyt trudna, zbyt powa¿na
sprawa, by którykolwiek z podmiotów móg³ tutaj
coœ samodzielnie zrobiæ. St¹d te¿ i pañstwo,
i wszystkie szczeble samorz¹du, w tym tak¿e gmi-
ny, powinny byæ zaanga¿owane w przeciwdzia³a-
nie zjawisku przemocy w rodzinie, . Tam, gdzie
chodzi o…

(Senator Piotr Kaleta: To jest tak, jak z powo-
dzi¹: wszyscy zapobiegali, a powódŸ jest.)

Panie Senatorze, bardzo przepraszam…
Tam, gdzie chodzi o zobowi¹zania, nazwijmy to,

inwestycyjne i zwi¹zane z prowadzeniem oœrod-
ków, to pañstwo bierze na siebie ten ciê¿ar. To jest
jasno powiedziane w ustawie, jak pan s³usznie za-
uwa¿y³. Z kolei tam, gdzie chodzi o takie dzia³ania,
powiedzmy, miêkkie, wykonywane w ramach za-
dañ wynikaj¹cych chocia¿by z pomocy spo³ecz-
nej, dotycz¹cych pracy socjalnej, nie trzeba niko-
go specjalnie powo³ywaæ. Jeœli jest pan samo-
rz¹dowcem, a o ile pamiêtam, mówi³ pan, ¿e by³
pan nim, tak jak i ja… Dzia³a³em w gminnej komi-
sji rozwi¹zywania problemów alkoholowych
i wiem, ¿e jej funkcjonowanie nie kosztowa³o ni-
kogo ani z³otówki. Dlaczego? Dlatego, ¿e by³o to
miejsce koordynacji, a nie wykonywania dodat-
kowych obowi¹zków. Wszyscy tam dzia³ali w ra-
mach wykonywanych obowi¹zków, w zwi¹zku
z tym mówienie o kosztach administracyjnych
itd. – to ju¿ by³o wczeœniej podnoszone, ale teraz
odpowiadam na pytania, a nie wchodzê w polemi-
kê – tak naprawdê jest szukaniem kosztów tam,
gdzie ich nie ma. Czy nie bêdzie potrzebny wysi-
³ek? Ale¿ tak, bêdzie potrzebny dodatkowy wysi-
³ek samorz¹du i tych ludzi. I tu nie chodzi o ich
komfort – bo takie zdania pad³y na posiedzeniu
naszej komisji. Tu nie chodzi o komfort gminy, tu
nie chodzi o komfort s¹dów, które te¿ mówi¹: a jak
mamy to rozpatrzyæ w dwadzieœcia cztery godzi-
ny? Tu nie chodzi o to, ¿eby zapewniæ im komfort,
tu chodzi o to, ¿eby zapewniæ ten komfort ofiarom
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przestêpstw. Dlatego uwa¿am, ¿e samorz¹dy,
które musia³y w drodze konsultacji uczestniczyæ
w pracach nad t¹ ustaw¹ – pan minister to pewnie
potwierdzi – nie bêd¹ mia³y nic przeciwko temu,
¿eby w sprawy, w które i tak ju¿ siê anga¿uj¹, za-
anga¿owaæ siê w bardziej usystematyzowany spo-
sób. Podkreœlam, ¿e w bardzo du¿ej liczbie gmin
zespo³y interdyscyplinarne zosta³y ju¿ samorzut-
nie powo³ane. To jest wprowadzanie dobrej samo-
rz¹dowej praktyki do ustaw. To raczej realizacja
tego, co ju¿ samorz¹dy robi¹, ni¿ dzia³anie wbrew
nim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Mam pytanie do senatora Piotrowicza, je¿eli
mo¿na.

Panie Senatorze, bardzo przepraszam za swoje
pierwsze pytanie, nie chcia³bym pana uraziæ, bo
ceniê pana jako prawnika… Mam jednak wra¿e-
nie, ¿e w tym przypadku pana sprawozdanie nie
dotyczy tej ustawy, któr¹ mamy przed³o¿on¹, bo
nie przypuszczam, ¿eby nie potrafi³ pan czytaæ
przepisów. Dwukrotnie odpowiedzia³ pan, miêdzy
innymi na pytanie senatora Cimoszewicza, ¿e ró-
wnie¿ z powodu jakichœ cierpieñ psychicznych,
jak to siê mówi, mo¿na odbieraæ z rodziny dziecko.
Jednak w art. 12a jest wyraŸnie napisane, ¿e jest
tak tylko w razie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia
lub zdrowia dziecka. Tak wiêc ca³kowicie min¹³
siê pan z prawd¹, dwukrotnie mówi¹c, ¿e posze-
rza to katalog sankcji w stosunku do innych ko-
deksowych rozstrzygniêæ. To pierwsza sprawa.

I druga sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ.
W swoim sprawozdaniu stwierdzi³ pan te¿, ¿e
w zasadzie wszystko jest uregulowane w ró¿nych
kodeksach, tak¿e w rodzinnym, i nie ma potrzeby
wprowadzania nowych uregulowañ. Proszê mi
wiêc powiedzieæ, z czego wynika przepis o tym, ¿e
mo¿na zabraæ dziecko i przekazaæ najbli¿szej ro-
dzinie. Ja takiego zapisu nie znam, a uwa¿am, ¿e
jest on bardzo pozytywny. Takiego przepisu do-
tychczas nie by³o, a teraz siê go wprowadza. Kolej-
ny przepis mówi o tym, ¿e oprawca, czyli ten, któ-
ry maltretuje dziecko lub ¿onê, musi opuœciæ mie-
szkanie, w którym mieszka³, na trzy miesi¹ce albo
mo¿e i na d³u¿ej. Tego zapisu równie¿ nie by³o.
Uwa¿am, ¿e ma on kapitalne znaczenie, bo to by³o
najwiêksz¹ bol¹czk¹ rodzin, w których panowa³a
przemoc. Chcia³bym tak¿e spytaæ pana jako pra-
wnika: je¿eli zdarza siê, ¿e prawo jest wykorzysty-
wane negatywnie, to czy warto rezygnowaæ z pew-

nych rozstrzygniêæ? Czy w swojej karierze spotka³
siê pan z takim przypadkiem, ¿e ze wzglêdu na
dzia³ania prawne, os¹dzenie kogoœ, wsadzenie
maltretuj¹cego ojca do wiêzienia, uratowano czy-
jeœ ¿ycie? Je¿eli tak, to byæ mo¿e warto takie pra-
wo wprowadzaæ, mimo ¿e czasem jest wykorzysty-
wane negatywnie. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Zacznê od ostatniego pytania. Ale¿ oczywiœcie,

¿e tak. Oczywiœcie, ¿e tak i temu s³u¿y art. 207 ko-
deksu karnego. St¹d czêstokroæ surowe wyroki,
czêsto ³¹cz¹ce siê z aresztowaniem. Zatem do
obrony przed tego rodzaju oprawcami by³y i s¹
skuteczne narzêdzia. Je¿eli ktoœ uwa¿a, ¿e to nie
funkcjonuje nale¿ycie, to jest to ju¿ kwestia odpo-
wiedniej polityki karnej i wyegzekwowania tego,
co byæ powinno, w ramach istniej¹cych instytucji.

Czy to, ¿e sprawca musi opuœciæ mieszkanie –
odnoszê siê po kolei do pytañ – jest dobrym roz-
wi¹zaniem? Nie, akurat je¿eli chodzi o te przepisy,
to nie mam nic przeciwko temu, ¿eby one by³y. Ja
ju¿ zreszt¹ mówi³em o tym w swoim wyst¹pieniu.
Podkreœla³em tylko to, ¿e te przepisy powinny siê
znaleŸæ w kodeksie karnym jako œrodki zapobie-
gawcze i jako œrodki karne. To jest w³aœciwe miej-
sce dla tego rodzaju przepisów. Na przyk³ad zakaz
zbli¿ania siê czy opuszczenie mieszkania jako
œrodek karny, jako œrodek zapobiegawczy. Nie
mam nic przeciwko temu, ¿eby tak by³o.

Kwestia tego, ¿e mieszam dwa artyku³y. Mo¿e zo-
sta³em Ÿle zrozumiany. Pytano o jeden i o drugi, py-
tano, czyustawa, ¿e takpowiem, idziedalejwporów-
naniu z dotychczasowymi uregulowaniami prawny-
mi. Tak, idzie dalej. Idzie dalej ten artyku³, który za-
kazuje stosowania okreœlonych kar. Ustawa równie¿
w innym miejscu idzie dalej, kiedy zezwala… Oczy-
wiœcie nie ma to nic wspólnego z tym artyku³em, ale
pytano mnie, w których momentach ustawa idzie
dalej, wiêc wskazywa³em te dwa przypadki. Pierwszy
to rozszerzenie katalogu niedozwolonych œrodków
wychowawczych, drugi to stworzenie pracownikom
socjalnym mo¿liwoœci odebrania dziecka. Pan sena-
tor zapewne po³¹czy³ to w jedn¹ ca³oœæ i st¹d niepo-
rozumienie. Nie, to s¹ dwie ró¿ne kwestie.

Rodzi siê pytanie – mia³em o to nawet spytaæ
pana senatora wczeœniej, gdy rwa³em siê do pyta-
nia – czy na przyk³ad zakaz przebywania w okreœ-
lonych œrodowiskach, które rodzic uwa¿a za z³e,
zakaz opuszczania domu jako sankcji: masz siê
uczyæ, dziœ po po³udniu nie wyjdziesz z domu, ni-
gdzie nie pójdziesz, bêdzie potraktowany jako za-
dawanie cierpienia psychicznego, czy nie? Je¿eli
tak, to i tych œrodków nie wolno stosowaæ.

Kolejna moja w¹tpliwoœæ. Pañstwo eksponuje-
cie w swoich pytaniach, pan senator sprawo-
zdawca Augustyn te¿ to podkreœla³, ¿e odebranie
dziecka dotyczy tylko szczególnych sytuacji, to
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znaczy takich, kiedy dziecku zagra¿a bezpoœre-
dnio niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia lub zdrowia.
Chcia³bym siê teraz ograniczyæ… Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e nie by³oby w¹tpliwoœci, gdyby chodzi³o
tylko o utratê ¿ycia, ale pozostaje jeszcze kwestia
utraty zdrowia. Kto zatem bêdzie dokonywa³ in-
terpretacji tego, czy warunki bezpoœrednio zagra-
¿aj¹ zdrowiu, czy nie? Pracownik socjalny? Powie
on na przyk³ad, ¿e w domu s¹ niehigieniczne wa-
runki, z³y stan techniczny…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przecie¿ mo¿na
to zrobiæ tylko z pracownikiem medycznym.)

No dobrze, dobrze. Wszystko ³adnie, piêknie.
Pañstwo jesteœcie idealistami i uwa¿acie, ¿e
wszyscy, którzy przychodz¹, maj¹ bogate do-
œwiadczenie, s¹ œwietnymi praktykami i, ¿e tak
powiem, czuj¹ materiê. A ja pytam: to po co two-
rzy³o siê s¹dy rodzinne jako wyspecjalizowane je-
dnostki, które maj¹ siê na tym znaæ?

(Senator Piotr Kaleta: Biada wam za to.)
Tego dotycz¹ moje w¹tpliwoœci. Obawiam siê

pewnych nadu¿yæ. Co do idei, my patrzymy tak:
gdy zagra¿a ¿yciu – oczywiœcie, ¿e tak, sam jestem
za tym – ale jest jeszcze drugi przypadek: gdy za-
gra¿a zdrowiu – o, tu ju¿ s¹ bardzo szerokie mo¿li-
woœci, s¹ kwestie natury ocennej. I teraz pytanie:
kto bêdzie to ocenia³?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Lekarz, praco-
wnik s³u¿b medycznych.)

(Senator Ryszard Bender: Pracownik s³u¿b me-
dycznych bêdzie mia³ bardzo…)

(Senator Piotr Kaleta: Lekarz na przyk³ad mo¿e
oceniæ, czy jest zepsute gniazdko?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, proszê nie prowadziæ na sali

dyskusji w ten sposób.
Pan senator Piechniczek.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:

Ja mam pytanie do senatora Augustyna. Ze
wzglêdu na ograniczony czas nie chcê zadawaæ
zbyt wielu pytañ, mam jedno podstawowe i zasa-
dnicze. Proszê skomentowaæ tak¹ sytuacjê. Przy-
wódca jakiejœ grupy spo³ecznej lub zawodowej, na
przyk³ad rektor wy¿szej uczelni, szef konsorcjum,
trener sportowy, z jednej strony namawia swoich
podopiecznych do zaanga¿owania siê w to, co ro-
bi¹, do walki o dobry rezultat, o dobry wynik swojej
dzia³alnoœci, a z drugiej strony zabrania im stoso-
wania kodeksu moralnego. W sporcie przewidywa-
nie skutków tego zamyka siê w kilku s³owach: suk-
ces by³ chwilowy, a pora¿ka ci¹g³a. Nie wiem, czy
pan zrozumia³, o co mi chodzi, ale jeœli…

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wydaje mi siê, ¿e ustawa nie sk³ania do niesto-
sowania zasad moralnych.

(Senator Antoni Piechniczek: Ale jeœli przestrze-
ga siê dyscypliny g³osowania – do tego zmierza³em
– to nie dotyczy to ustawy, tylko próby lansowania
tej ustawy.)

To jest pytanie nie do koñca do mnie. Mogê tyl-
ko powiedzieæ, ¿e w moim przekonaniu ta ustawa
jest na tyle wa¿na, daje ona nadziejê w tak dra¿li-
wej sprawie, ¿e warto siê zmobilizowaæ do tego, by
zosta³a ona uchwalona. Wszystkich, którzy maj¹
w¹tpliwoœci, odsy³am do przepisów ju¿ funkcjo-
nuj¹cych. Po up³ywie roku Krajowy Program
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie, czyli reali-
zacja tej ustawy, ponownie bêdzie podlega³ oce-
nie. Byæ mo¿e znajd¹ siê tam, ¿e tak powiem,
wnioski ustawowe, je¿eli ktoœ z pañstwa bêdzie
mia³ racjê. Przecie¿ nikt nie bêdzie zaprzecza³
oczywistym faktom. Przypomnê, ¿e rz¹d Jaros³a-
wa Kaczyñskiego wnosi³ o zmianê ustawy. By³o
osiem punktów i wszystkie zosta³y zrealizowane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kowalski.
Proszê bardzo.

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo.
Ja równie¿ mam pytanie do pana senatora Au-

gustyna. Du¿e obawy i kontrowersje wzbudza
kwestia s³ynnego zespo³u interdyscyplinarnego,
który bêdzie mia³ prawo kontrolowania rodzin za-
gro¿onych przemoc¹ itd. Mam dwa pytania. Pier-
wsze: jakie kryteria bêd¹ decydowa³y o uznaniu
rodziny za zagro¿on¹ przemoc¹? O ile to jest do
okreœlenia. Drugie: w jakim zakresie dane osobo-
we cz³onków rodzin zagro¿onych przemoc¹ mog¹
byæ przetwarzane i jak d³ugo mog¹ byæ przecho-
wywane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Zacznê mo¿e od drugiego pytania. Ochrona da-
nych. Ta ustawa wprost, o ile dobrze pamiêtam,
odnosi siê do ustawy o ochronie danych osobo-
wych, czyli tak jak wszystkie inne. Chcia³bym nad-
mieniæ, ¿e ju¿ dzisiaj te przepisy obowi¹zuj¹ wszy-
stkich uczestników zespo³ów interdyscyplinar-
nych, a tak¿e przedstawicieli organizacji poza-
rz¹dowych, które uczestnicz¹ w interwencjach so-
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cjalnych. Praktycznie nikt nowy nie dostaje ¿a-
dnych nowych uprawnieñ ani obowi¹zków. Zosta-
³o to wpisane oczywiœcie po to, ¿eby, ¿e tak po-
wiem, uspokoiæ sytuacjê, chocia¿ mo¿na by³o wy-
ci¹gaæ wnioski ju¿ wczeœniej, bez dodawania tych
przepisów. Chcia³bym pana uspokoiæ i powiedzieæ,
¿e zadam takie pytanie, bo tutaj by³a mowa o tym,
¿e kr¹¿¹ tysi¹ce, dziesi¹tki tysiêcy takich informa-
cji itd. Szanowni Pañstwo, weszliœcie w posiadanie
tych informacji? Pracownicy socjalni operuj¹ tymi
informacjami od wielu lat. Weszliœcie w posiadanie
tych informacji? Gdzie¿ one kr¹¿¹, wyp³ywaj¹, s¹
u¿ywane do niecnych celów itd.? Naprawdê jest to
tworzenie demona, którego nie ma.

(G³os z sali: Ale to z lewej strony sali pad³o to py-
tanie.)

Co do kryteriów zagro¿enia przemoc¹, to o ile
wiem, szczegó³owy tryb postêpowania bêdzie regu-
lowany rozporz¹dzeniami. A to, czy dzisiaj w zwi¹z-
ku z niebiesk¹ kart¹ rodzina jest w praktyce zagro-
¿ona, czy nie, wynika ze zg³oszeñ albo cz³onków ro-
dziny, albo policji, albo pedagoga szkolnego, albo –
tak bywa, niejednokrotnie tak bywa – proboszcza,
który widzi podczas kolêdy, ¿e siê Ÿle dzieje, bo
dziecko p³acze i przychodzi posiniaczone, wiêc wte-
dy dopiero zaczyna siê interwencja. Ktoœ powie, ¿e
póŸno, i bêdzie mia³ racjê. Mówi³em o tej nowej
ustawie,któranied³ugodonasdotrze i która jest ju¿
w³aœciwie gotowa, tylko ze wzglêdów finansowych
jej wprowadzenie pod obrady jest ci¹gle odwlekane.
Wtedy, pod rz¹dami tej nowej ustawy, bêdzie mo¿li-
wa tak zwana wczesna interwencja, a wiêc bêdzie
siê to odbywa³o szybciej. A teraz mówimy o tym mo-
mencie, kiedy ju¿ jest naprawdê bardzo Ÿle, i dlate-
go ta ustawa nie powinna czekaæ. Mówiê o tym, by
uzupe³niæ odpowiedŸ na pytanie pana senatora Pie-
chniczka. Ustawa nie powinna czekaæ, bo co powie-
dzielibyœmy temu dziecku, któremu powbijano
szpilki w ca³e cia³o?

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: ¯e jest art. 207.)
Co powiedzielibyœmy tym, którzy zostali za-

mordowani przez w³asnych rodziców? ¯e co…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Art. 148.)
(Senator Piotr Kaleta: Czy pan uwa¿a, ¿e ta

ustawa za³atwi sprawê?)
Ten art. 148, Panie Senatorze, obowi¹zuje i, jak

widaæ, nie jest skuteczny. Pan mówi³ o tym, ¿e na-
le¿y nowelizowaæ kodeks. Otó¿ chcê… Chyba pan
o tym wie…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: A sk¹d wiara
w skutecznoœæ tej ustawy, skoro na Zachodzie siê
nie sprawdzi³a?)

Ta ustawa nie obowi¹zuje na Zachodzie.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Kaleta: Tam jest mnóstwo przepi-

sów o tym, ¿e nie mo¿na zabijaæ…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê zadawaæ pytania we
w³aœciwym porz¹dku. Proszê o zadawanie pytañ:
pytaj¹cy po pytaj¹cym.

Czy zakoñczy³ pan odpowiedŸ na to pytanie,
Panie Senatorze?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak.)
I teraz tak, dotychczas by³o tak, ¿e jedna osoba

zadawa³a pytanie i od razu by³a odpowiedŸ, a ja
chcê zaproponowaæ wersjê, ¿eby dwie osoby zada-
wa³y pytania i by³a jedna odpowiedŸ.

W takim razie teraz nastêpna para – senatoro-
wie Andrzejewski i Bender.

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Kierujê pytania do obu panów przewodni-
cz¹cych.

Na ile komisja – bo to jest pytanie do sprawo-
zdawców komisji – kierowa³a siê w ocenie tej usta-
wy komentarzem do konstytucji, do art. 18,
art. 33 o prawach rodziny, o prawach kobiety
i mê¿czyzny, i do art. 71 o zadaniach pañstwa
w polityce spo³ecznej podporz¹dkowanej dobru
rodziny? Czy siê w tym zakresie ustosunkowa³a
do tej ustawy, czy nie? Wreszcie, jak dalece powo-
³ywano siê w uzasadnieniu ustawy i w pracach
komisji na Kartê Praw Dziecka? To jest pierwsze
pytanie.

Drugie. Dlaczego stosuje siê zezwolenie na in-
terwencjê – jako wyj¹tek w stosunku do praw ro-
dziny jako nadrzêdnych – czyli prawo do rozbijania
rodziny w razie oceny przez pracownika socjalnego
wystêpowania przemocy? Dlaczego uchyla siê
wszystkie te gwarancje konstytucyjne z mocy de-
cyzji administracyjnej, a nie z mocy, jak dot¹d by³o
przyjête w prawie – w kodeksie postêpowania
w sprawach nieletnich – decyzji sêdziego orzeka-
j¹cego w sprawach nieletnich? Zadajê to pytanie
jako d³ugoletni, z urzêdu wystêpuj¹cy obroñca czy
pe³nomocnik krzywdzonych dzieci. Na pocz¹tku
pracowa³em jako adwokat, powo³ywany przez s¹d
w³aœnie w tych sprawach stosowania ró¿nych
dzia³añ sprzecznych z prawem wobec rodziny i wo-
bec dzieci. Zadajê to pytanie, poniewa¿ nie ucze-
stniczy³em w pracach komisji, wiêc proszê mi wy-
baczyæ, ¿e tak szeroko traktujê ten temat.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Bender, proszê bardzo o pytanie.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Sprawo-
zdawco! Chcia³bym pana zapytaæ, czy komisja,
w której obradach pan uczestniczy³ i której jest
pan sprawozdawc¹, by³a œwiadoma wagi prawa
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zwyczajowego i obyczajów? I czy by³a œwiadoma,
¿e prawo zwyczajowe czy obyczaje najczêœciej,
a przynajmniej bardzo czêsto, bior¹ górê nad
prawem stanowionym, i nie ma sensu uchwalaæ
prawa stanowionego, jeœli ono bêdzie rozbie¿ne
z panuj¹cymi obyczajami i nie bêdzie zrozumia³e
dla tych, którzy dot¹d uznawali za najwa¿niejsze
prawo zwyczajowe. Ustawa, któr¹ bêdziemy
uchwalaæ – lêkam siê, ze wzglêdu na wiêkszoœæ
w naszej Izbie, obym siê myli³ – z³a ustawa,
a przynajmniej, trudno powiedzieæ, i nawet z pa-
na ust nie pad³o stwierdzenie, ¿e zmierzaj¹ca ku
doskona³oœci, ta ustawa burzy w³aœnie te oby-
czaje w dziedzinie wychowania dzieci i dotych-
czasowe prawo zwyczajowe. A ono jest wa¿ne,
choæ nie jest skodyfikowane. Przecie¿ znamy po-
rzekad³a. Mo¿emy wprawdzie powiedzieæ: có¿ to
porzekad³o znaczy? To jest m¹droœæ ludowa, ¿e
z³y to ojciec, który oszczêdza pasa i klapsa dla sy-
na. Mówiê: dla syna, dlatego ¿e nawet w ciem-
nych wiekach œredniowiecza, jak to kiedyœ mó-
wiono, choæ ciemne one wcale nie by³y…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, pytanie, pytanie!)

…dziewcz¹t nie karano, nawet klapsem. I wy-
chowywa³y siê piêknie, bez takich k³opotów, ¿e
trzeba by³o pisaæ o nich w ustawach. W zwi¹zku
z tym chcê zapytaæ, czy jest sens robiæ tutaj takie
postanowienia, które s¹ sprzeczne z obyczajem.
Klaps jest i bêdzie, pas ojca jest i pozostanie. Czy
prawo stanowione ma tworzyæ sankcje po to, ¿eby
dzieciak za przyk³adem Pawki Morozowa denun-
cjowa³ rodziców, bo rodzice nie pozwolili mu na
przyk³ad wyjœæ wieczorem? Przecie¿ czasami na-
wet szko³y czegoœ zakazuj¹ i w ten sposób naru-
szaj¹ wolnoœæ osobist¹. A wiêc pytam: czy warto?
Czy to nie bêdzie, jak to siê mówi, skórka za wy-
prawkê? Naprawdê, czy warto to robiæ, czy warto
œci¹gaæ te zachodnie wzory? Zreszt¹ bliskie im by-
³y te wzory wschodnie, z czasów, jak¿e mrocz-
nych, Pawki Morozowa. Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze Andrzejewski, odpowiadam
na pana pytanie. Konkretnie do tych zapisów
konstytucyjnych siê nie odnoszono. Ja tutaj mó-
wi³em, ¿e pan minister Wrona zapewnia³, ¿e ta
ustawa by³a pod wzglêdem konstytucyjnoœci za-
pisów przegl¹dana wielokrotnie i oœwiadczy³, ¿e
nie widzi powodów do stwierdzenia niekonstytu-
cyjnoœci jakiegokolwiek zapisu. Oczywiœcie kon-

stytucja, jak wiemy, zawiera bardzo wiele norm,
które z pozoru stoj¹ ze sob¹ w sprzecznoœci, ale to
wcale nie musi oznaczaæ, ¿e nie ma wyk³adni, któ-
re to wyjaœniaj¹ i interpretuj¹, poza tym po to ma-
my s¹dy.

Czy w ustawie jest mowa czy powo³anie siê na
Kartê Praw Dziecka? Ja nie dostrzeg³em takiego
przepisu, gdzie by³oby powo³anie siê na Kartê
Praw Dziecka.

Jeœli chodzi o to pytanie, chyba zasadnicze,
dlaczego nie jedynie s¹d jest w³adny do stwierdze-
nia koniecznoœci wziêcia dziecka z rodziny, a pra-
cownik socjalny te¿, to trzeba powiedzieæ, ¿e nie
jest to kwestia lekkomyœlnoœci ani jakiejœ ideolo-
gii, to ma – i ja dziêkujê za to pytanie – bardzo kon-
kretne uzasadnienie. Po pierwsze, to wynika
z praktyki. To nie s¹d i to nie sêdzia jest wzywany
na interwencjê wtedy, kiedy cz³onek rodziny jest
bity, maltretowany, a nieraz jego ¿ycie i zdrowie s¹
œmiertelnie, jak pokazuj¹ statystyki, zagro¿one.

(Senator Ryszard Bender: Wtedy wzywany jest
policjant…)

Tak jest, wzywany jest policjant, wzywany jest
oczywiœcie lekarz lub inny pracownik medyczny,
dlatego ¿e, jak wiemy, w pogotowiu dzisiaj bywa
ju¿ z tym ró¿nie, nie zawsze jest to lekarz…

(Senator Ryszard Bender: Czyli ignorant.)
Panie Senatorze, nie obra¿ajmy ludzi.
I oczywiœcie pojawia siê tam pracownik socjal-

ny. I teraz, Panie Senatorze, dlaczego? Dlaczego
tak? No, przede wszystkim dlatego…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Bo on wie
wszystko.)

Tak, bo pracownik socjalny, wszystkiego nie
wiedz¹c, na ogó³ wie wiêcej. Oprócz jakichœ sytua-
cji, gdy choroba psychiczna wywo³a³a akt agresji,
na ogó³ – taka jest praktyka, ¿ycie codzienne – jest
tak, ¿e do tych aktów przemocy dochodzi w tej ro-
dzinie nie po raz pierwszy. I gdzieœ ta rodzina siê
pojawia, pracownik socjalny wie, gdzie s¹ najbli¿-
si, gdzie jest rodzina, gdzie jest ta czêœæ rodziny
niepatologiczna, zdrowa, ale zwi¹zana z t¹ osob¹.
Bo chcemy unikn¹æ tego – to jest w³aœnie to, czego
siê pañstwo obawiacie – ¿e rzeczywiœcie ktoœ bez-
dusznie, nie znaj¹c materii sprawy, zabierze
dziecko, zamiast daæ je do babci, ¿eby poczeka³o
czterdzieœci osiem godzin na wyrok sêdziego, bo
to on bêdzie decydowa³ w ostatecznej instancji,
w przyjaznych warunkach, przytulone, utulone.
To my chcemy zostawiæ przepisy, które…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,
tak, oczywiœcie.)

(G³os z sali: Uuu! Naprawdê? Nie mo¿e byæ…)
Ale naprawdê, Panie Senatorze, pan ¿artuje so-

bie niesmacznie z ludzkich tragedii.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, proszê pozwoliæ odpowiedzieæ panu senato-
rowi sprawozdawcy.)

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Od tego s¹ s¹dy
rodzinne.)
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Ja myœlê, ¿e warto zanotowaæ w protokole ten
œmiech na sali. Mam nadziejê, ¿e to bêdzie odno-
towane.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Kie-
dy by³ ten œmiech?)

Wtedy, kiedy ja mówi³em o ludzkich trage-
diach, by³ œmiech na sali i pad³o pos¹dzenie, ¿e ja
tutaj kuglujê. Gratulujê pañstwu takiej postawy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bo
to jest hipokryzja w czystym wydaniu.)

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie lubimy hi-
pokryzji.)

Czy dwieœcie dwadzieœcia siedem osób zamor-
dowanych w wyniku przemocy w rodzinie to jest
hipokryzja?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Dobrze, Panie
Senatorze, wprowadŸcie to, zobaczymy za trzy la-
ta, co bêdzie.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze…)

Za rok zobaczymy, po to jest ewaluacja.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze Sprawozdawco, skoñczy³ pan odpowiadaæ
panu senatorowi Benderowi?)

Tak. Myœlê, ¿e wyt³umaczy³em, dlaczego w³aœ-
nie tacy ludzie, a nie inni, i dlaczego w tym kryty-
cznym momencie wkraczaj¹ w³aœnie oni, a dopie-
ro potem s¹d. S¹d dzisiaj, proszê pañstwa, zbiera
siê niestety po nieraz bardzo d³ugim czasie. I co
w tym okresie ma siê dziaæ?

(Senator Ryszard Bender: Od tego s¹ s¹dy.)
W³aœnie, Panie Senatorze, to robimy i s¹dy siê

temu sprzeciwiaj¹, jak pan pewnie wie. W³aœnie
w tej ustawie popêdzamy s¹dy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senator Andrzejewski… Doprecyzowanie
pytania.

(Senator Ryszard Bender: Ale to jeszcze nie
wszystko…)

Senator Piotr Andrzejewski:

Tak, pytanie do sprawozdawcy komisji praw
cz³owieka. Chodzi tu o praktykê – powiem jeszcze
uzupe³niaj¹co, ¿eby rozwin¹æ zagadnienie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale…)
¯eby odpowiedzia³, na to samo pytanie…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zaraz, zaraz, czy pan senator odpowiedzia³ se-
natorowi Benderowi?

(Senator Mieczys³aw Augustyn: A, przepraszam,
Panie Senatorze, najmocniej pana przepraszam.)

Bo to by³y dwa pytania.
(Senator Ryszard Bender: Hurtem, ko³choz…)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Czy by³a œwiadomoœæ utrwalonego prawa oby-
czajowego? Rzeczywiœcie jest tak, jak pan senator
mówi. Osiemdziesi¹t kilka procent pytanych, an-
kietowanych polskich rodzin przyznaje siê do sto-
sowania kar cielesnych, do bicia w pupê albo w in-
ne miejsca. Wiêc rzeczywiœcie tak jest w obyczajo-
woœci polskiej, nie zaprzeczam. Ale dlatego w³aœ-
nie ten przepis jest w sumie taki miêkki, bo nie ma
sankcji, by powoli jednak ten obyczaj zmieniaæ.
Wiêkszoœæ senatorów, bo dotyczy to przecie¿ ob-
rad komisji, i to niezale¿nie od tego, z jakiej byli
partii, zaczyna³a swoj¹ wypowiedŸ tak: ja uwa-
¿am, ¿e tego rodzaju form wychowania i karcenia
nie powinno siê stosowaæ, ja tego nie stosujê.
Wiêc chcia³oby siê, ¿eby tego rodzaju obyczaj siê
upowszechnia³. I temu s³u¿yæ bêdzie ten przepis,
a nie œciganiu zadenuncjowanych w³asnych ro-
dziców, bo nie ma takiej mo¿liwoœci zapisanej
w ustawie. Do tego nie bêdê siê odnosi³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zgodnie z list¹, któr¹ mam, kolejne pytania za-
daj¹ senatorowie Piotrowicz…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie, nie…)
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze moje py-

tanie…)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: …jeszcze by³o

pytanie do drugiego sprawozdawcy…)
To dotychczas oni siê tak wymieniali w odpo-

wiedziach?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,

siê wymieniali.)
(Senator Piotr Andrzejewski: No, ja to kierowa-

³em do jednego i do drugiego.)
Dobrze, to nawet…

Senator Piotr Andrzejewski:

Jednoczeœnie chcê uzupe³niaj¹co…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak,

siê wymieniali.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No ja wiem,

wiem.)
…powiedzieæ, ¿e dotyczy to g³ównie kwestii

praktycznych – pan senator jako prokurator chy-
ba siê z tym zetkn¹³ – uprawnieñ prokuratorsko-
-inkwizycyjnych sêdziego dy¿urnego, sêdziego
w s¹dzie dla nieletnich, który pe³ni funkcje poli-
cyjne, prokuratorskie w postêpowaniu zabezpie-
czaj¹cym, zapobiegaj¹cym, takie jak prokurator.
Bo to dotyczy szczególnych sêdziów. To nie doty-
czy s¹du, to dotyczy funkcji sêdziego dla nielet-
nich. I tutaj pracownik socjalny dostaje upra-
wnienia sêdziego dla nieletnich, który dzia³a
w trybie dy¿urów takich jak prokuratorskie. Bo
w tych przypadkach sprawa trafia nie do prokura-
tora, tylko do sêdziego dla nieletnich, który ma
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uprawnienia prokuratorskie do doraŸnego wyda-
wania postanowieñ w oparciu o nie k.p.k., tylko
kodeks postêpowania karnego w sprawach dla
nieletnich.

I prosi³bym, ¿eby pan senator w tym zakresie
rozszerzy³ odpowiedŸ. Czy na posiedzeniu komisji
zastanawialiœcie siê, dlaczego uprawnienia w tym
zakresie sêdziego dla nieletnich na dy¿urze – nie
s¹ to dy¿ury w nocy, ale w dzieñ s¹ dy¿ury tych sê-
dziów – w s¹dzie dla nieletnich zastêpuje siê upra-
wnieniami pracownika socjalnego? Dlaczego pra-
cownik socjalny nie ma zwracaæ siê do sêdziego
dla nieletnich bêd¹cego na dy¿urze prokurator-
sko-inkwizycyjnym, tylko sam ma podejmowaæ te
decyzje? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ja tylko chcia³bym prosiæ, ¿e-
by panowie odpowiadaj¹cy mówili o tym, co by³o
na posiedzeniu komisji, wystêpowali tylko jako
sprawozdawcy komisji, bo jesteœmy na tym etapie
obrad. Potem bêdzie debata, ka¿dy bêdzie móg³
przedstawiæ swoje stanowisko. W tej chwili obo-
wi¹zkiem panów jest przedstawianie sprawozda-
nia z posiedzenia komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Te kwestie by³y szeroko dyskutowane na posie-
dzeniu naszej komisji, w szczególnoœci rodzi³y siê
obawy, ¿e pracownik socjalny posiada zbyt daleko
id¹ce uprawnienia. I by³a mowa o tym, ¿e to jest
niebezpieczne i tak byæ nie powinno. Ma³o tego, ja
jeszcze dzisiaj dodam, ¿e pracownik socjalny po-
winien siê w rodzinie kojarzyæ z kimœ, kto przy-
chodzi, troszczy siê i niesie pomoc. Tymczasem od
tej pory, pod rz¹dami omawianej ustawy mo¿e siê
kojarzyæ jeszcze inaczej: z egzekutorem. I tego
mogê siê obawiaæ i siê obawiam. Obawiam siê ró-
wnie¿ – to jest to, o co wczeœniej pyta³ tutaj pan se-
nator, nie widzê go w tej chwili… Us³ysza³em od-
powiedŸ sprawozdawcy, ¿e do tej ustawy bêd¹
rozporz¹dzenia. Skoro tak, to jeszcze bardziej mi
skóra œcierp³a, bo nie wiem, co w tych rozpo-
rz¹dzeniach bêdzie i w jakim kierunku i jak dale-
ko one pójd¹.

Ale wracaj¹c do pytania pana senatora Andrze-
jewskiego, które dotyczy³o równie¿ konstytucyj-
noœci tej¿e ustawy, dodam, bo to by³o na posie-
dzeniu komisji przytaczane… Przywo³ywa³em
stanowisko œwiêtej pamiêci rzecznika praw oby-
watelskich Janusza Kochanowskiego, który mó-
wi³, ¿e ¿ywi g³êbok¹ nadziejê, ¿e ta absurdalna
ustawa nie wejdzie w ¿ycie, a je¿eli wejdzie w ¿y-
cie, to on bêdzie zobowi¹zany j¹ zawetowaæ jako
ustawê niekonstytucyjn¹, ingeruj¹c¹ w sferê ro-
dziny. Jeszcze raz podkreœlê, ¿e podobnego zda-

nia by³ profesor Andrzej Zoll, czêsto na tej sali
przywo³ywany jako autorytet, te¿ rzecznik praw
obywatelskich. Powiada³: skoñczcie z tymi bzdu-
rami, tej ustawy nie wolno przyjmowaæ… To s¹
moje s³owa, ale je¿eli pañstwo sobie ¿ycz¹, to za
dwie minuty, bo mam to w pokoju, mogê zacyto-
waæ dos³ownie pana profesora Zolla, pokazaæ, jak
bardzo krytycznie do tej ustawy siê odniós³, mó-
wi¹c, ¿e niesie ona wiêcej z³a ni¿ po¿ytku. Niew¹t-
pliwie ustawa ta uderza w konstytucyjne prawo
do integracji rodziny jako podstawowej komórki
spo³ecznej. Uprawnienia administracyjne, upra-
wnienia pracownika socjalnego id¹ w tym kierun-
ku, ¿e uderzaj¹ w rodzinê i j¹ dezintegruj¹.

Pytano równie¿, co Koœció³ na to, wiem, ¿e pa-
da³y takie pytania. Oczywiœcie, ¿e stanowisko epi-
skopatu jest negatywne, przestrzega on przed
przyjêciem tej ustawy jako ustawy szkodliwej. Ro-
dzina cieszy siê pe³n¹ autonomi¹.

Chcecie pañstwo zobaczyæ – bo by³o pytanie
o „Niebiesk¹ Liniê” – jak to bêdzie w praktyce wy-
gl¹da³o? Trzeba widzieæ nie tylko pozytywy, ale
te¿… Bo nie wszystko jest ró¿owe. Trzeba zoba-
czyæ, jaka jest tego druga strona. Oto ktoœ, kto jest
wrogo nastawiony wobec jakiejœ rodziny, zawia-
damia, ¿e w tej rodzinie Ÿle siê dzieje. Przyje¿d¿a-
j¹: pracownik socjalny, policjant, lekarz, i zak³a-
daj¹ niebiesk¹ kartê. I taki cz³owiek ma ju¿ nie-
biesk¹ kartê. Ma³o tego, nawet o tym mo¿e nie
wiedzieæ, bo niebiesk¹ kartê tworzy siê bez wiedzy
osób pokrzywdzonych. Podczas posiedzenia ko-
misji zwracaliœmy uwagê na to, ¿e zbiera siê pew-
ne dane, a ten, którego dane siê zbiera, nawet nic
o tym nie wie, w zwi¹zku z czym nie mo¿e siê usto-
sunkowaæ do tego i zaprotestowaæ. No to jest rze-
czywiœcie niebezpieczne zjawisko. Myœlê, ¿e poza
wszelkim sporem jest to, ¿e ustawa jest niekon-
stytucyjna – nie tylko z mojego punktu widzenia,
powo³ujê siê na autorytety wielokrotnie w tej Izbie
przywo³ywane, które te¿ tak uwa¿aj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz pan senator Piotrowicz zadaje pierwsze
pytanie panu senatorowi Augustynowi, drugie
pytanie, jak rozumiem, zadaje pani senator Arci-
szewska. Tak wynika z listy.

Panowie bêd¹ ³askawi zamieniæ siê miejscami.
Pyta pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze raz powtórzê moje pytanie. Czy stoso-

wany wzglêdem dziecka zakaz przebywania
w okreœlonych œrodowiskach, w okreœlonych
miejscach…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziecka?)
Tak, dziecka.
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Chodzi o zakaz, który rodzice stosuj¹, na
przyk³ad: nie pójdziesz w takim towarzystwie,
nie pójdziesz do takiego œrodowiska, zostaniesz
w domu i bêdziesz siê uczy³. Czy to nie wyczerpu-
je znamion cierpienia psychicznego? Bo dziecko
przecie¿ bardzo chce pójœæ i jest to dla niego swoi-
stego rodzaju kara. Czy z³e warunki higieniczne
i niewydolnoœæ ekonomiczna rodziny s¹ tym,
o czym jest mowa w przepisie, czyli mog¹ zagra¿aæ
zdrowiu dziecka? Je¿eli rodzina jest niewydolna
ekonomicznie, mieszka w z³ych warunkach, to
czy pracownik socjalny mo¿e uznaæ, ¿e to s¹ oko-
licznoœci, które zagra¿aj¹ zdrowiu, nie ¿yciu,
dziecka i na tej podstawie odebraæ rodzicom
dziecko? Mówiê to w kontekœcie tego, ¿e znane s¹
ju¿ przypadki, nawet w orzecznictwie s¹dowym –
obawiam siê, ¿e teraz mo¿e ich byæ jeszcze wiêcej –
kiedy odebrano rodzinie dziecko z powodu niewy-
dolnoœci ekonomicznej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pani senator Arciszewskiej.
Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, czy na posiedzeniach ko-

misji rzecznik praw dziecka albo reprezentant
rzecznika praw obywatelskich przedstawia³ symu-
lacje dotycz¹ce rodzin polskich mieszkaj¹cych
w Szwecji, Niemczech b¹dŸ Austrii, które poddane
by³y tego typu zabiegom przez Jugendamty, czyli
urzêdy do spraw dzieci i m³odzie¿y? Tam w³aœnie
tego typu argumenty wykorzystywane by³y do od-
bierania dzieci.

Nastêpne pytanie. Kto bêdzie interpretowa³
przepisy zawarte w rozporz¹dzeniu czy w usta-
wie? Czy nie uwa¿a pan, ¿e bêdzie tu czêsto do-
chodzi³o do uznaniowoœci i dowolnej interpretacji
dokonywanej przez osobê, która bêdzie zajmowa-
³a siê spraw¹ w stylu: zadzwoniê, bo tata mi ka¿e
jeœæ chleb z szynk¹, a ja jestem wegetarianinem?
Takie przypadki te¿ by³y.

(Weso³oœæ na sali)
Nie ma co siê œmiaæ, tak siê dzia³o.
Mam te¿ inne pytanie. Czy przedstawiono pañ-

stwu statystki dotycz¹ce tego, jak w sytuacji obe-
cnie obowi¹zuj¹cego prawa, kodeksu karnego
i innych aktów prawnych, które zawieraj¹ w sobie
mo¿liwoœæ reagowania policji, MOPS, ju¿ na obec-
nym etapie… Chodzi o statystyki przypadków,
gdzie jest albo opiesza³oœæ s¹du, albo s¹ nieroz-
strzygniête sprawy, a krzywdzone jest dziecko,
matka w rodzinie i toleruje siê to; gdzie MOPS jest
niewydolny. Oczywiœcie oprócz tego, co widzieliœ-

my w telewizji. Mnie to interesuje, dlatego, ¿e my
zaczynamy od koñca, a nie naprawiamy tego, co
jest obecnie patologiczne, mimo obowi¹zuj¹cego
prawa, które daje mo¿liwoœci reagowania.

I jeszcze jedna sprawa. Czy znane s¹ pañstwu –
bêdê mia³a te¿ pytanie do pana ministra i rzeczni-
ka praw dziecka – petycje kierowane do Komisji
Petycji i opinia Unii Europejskiej, a tak¿e ONZ na
temat urzêdów, które pos³uguj¹ siê takimi zapisa-
mi? W innych krajach urzêdnicy maj¹ takie w³aœ-
nie mo¿liwoœci dzia³ania, jakie pañstwo chcecie
wprowadziæ w ustawie, by³o to ju¿ okreœlone jako
przekraczanie uprawnieñ, ³amanie praw cz³owie-
ka itp., itp. Ju¿ nie mówiê o tym, ¿e nie kierowano
siê dobrem dzieckiem, tylko interesem dziecka.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pytanie pana senatora Piotrowicza. Jeœli cho-
dzi o kwestiê tych nieostrych sformu³owañ, które
mog³yby byæ uznane za podpadaj¹ce, ¿e tak po-
wiem, pod zapisy tej ustawy, to ustawodawca siê
z tego wycofuje. A gdy idzie o definicjê, to odpo-
wiem tak: tej definicji tu nie ma, ona jest w macie-
rzystej ustawie z 2005 r. Gdy mnie pan pyta: czy
takie rzeczy mog³yby zaistnieæ, odpowiadam tak:
proszê mi pokazaæ, kiedy w ci¹gu tych piêciu lat
i gdzie to zaistnia³o, a uwierzê w te demony, które
pan tutaj przedstawia³.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie wie pan?)
Nie.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jest nowe

brzmienie art. 2 tej ustawy, Panie Senatorze.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak jest.)
Jeœli pan siê odnosi³…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Zmiana trzyna-

sta do tekstu ustawy. Jest tam mowa, ¿e osobom
wykonuj¹cym w³adzê rodzicielsk¹ oraz sprawu-
j¹cym opiekê lub pieczê nad ma³oletnim zakazu-
je siê stosowania kar cielesnych, zadawania cier-
pieñ psychicznych i innych form poni¿ania
dziecka.)

Jeszcze raz powtarzam: mam nadziejê, ¿e ta
ustawa wyjdzie st¹d – chyba bêdzie co do tego
zgoda – bez tych ostatnich sformu³owañ, czyli
zadawania cierpieñ psychicznych i innych form
poni¿ania. Jeœli pyta mnie pan o obrady komi-
sji, to przyznajê, ¿e to budzi³o w¹tpliwoœci. Dla-
tego komisja opowiedzia³a siê za wykreœleniem
tego zapisu.

Pani senator Arciszewska pyta, czy przedsta-
wione by³y dane, jak to dzia³a³o wobec Polaków
mieszkaj¹cych w krajach, w których podobne
przepisy obowi¹zuj¹, czy dochodzi³o do nadu¿yæ
itd. Moja odpowiedŸ jest krótka. Nie przedstawio-
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no takich danych. By³a pani ze Szwecji, która mó-
wi³a o tym, ¿e wed³ug jej oceny rozwydrzenie m³o-
dzie¿y jest miêdzy innymi skutkiem tego, ¿e nie
wolno w Szwecji stosowaæ kar cielesnych. Na to
uzyskaliœmy odpowiedzi… Ja zada³em pytanie,
dlaczego parlament szwedzki tego nie zmienia, bo
zdziwi³em siê bardzo. Pan rzecznik praw dziecka
uzupe³ni³ to danymi mówi¹cymi o tym, ¿e aproba-
ta co do stosowania kar cielesnych w Szwecji
zmala³a dziêki zmianie przepisów…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tam
niczego nie wolno…)

By³y podobne wskaŸniki jak u nas, jeœli dobrze
pamiêtam, a teraz jest 11%.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku, przepraszam bardzo, ale pro-
si³abym, ¿eby pan sprawozdawca nie zawê¿a³ tego
do kar cielesnych, bo to jest znacznie szersza gama.
Chodzi mi o to, co mo¿e byæ uznane za psychiczne
znêcanie siê nad dzieckiem. A wiêc proszê nie graæ
na naszych uczuciach.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Gdyby pani

by³a na poprzedniej czêœci dyskusji, to by pani
wiedzia³a, ¿e to ju¿ by³o.)

To ju¿ by³o.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

bêdzie mi pan mówi³, Panie Senatorze, kiedy
i gdzie ja mam byæ!)

Przepraszam, Pani Senator, ale ja tylko bardzo
proszê… Czêsto zdarzaj¹ siê przypadki zadawa-
nia tych samych pytañ, które pada³y ju¿ wczeœ-
niej. Prosimy, ¿eby tego unikaæ.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Jeszcze raz. To jest trochê ze sob¹ powi¹zane.
W drugim pytaniu pani senator mówi³a o kwestii
psychicznej. Proszê mnie sprostowaæ, jeœli coœ Ÿle
zrozumia³em. No, mogê powiedzieæ tak: widzieliœ-
my te zagro¿enia, o których pañstwo teraz mówi-
cie, dlatego ja akurat zg³osi³em propozycjê po-
prawki, która w komisji przesz³a. Mam nadziejê,
¿e Wysoka Izba przychyli siê do tego i ten zapis
o zadawaniu cierpieñ psychicznych i innych for-
mach poni¿ania dziecka zostanie wykreœlony.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Chodzi o to, czy
z³e warunki zagra¿aj¹ ¿yciu i zdrowiu dziecka…)

Kwestia tego niedostatku czy z³ego stanu fi-
nansowego w domu, tak?

Panie Senatorze, ja te¿ z ubolewaniem o tym
czytam, jestem tym zbulwersowany. S³yszê i wi-

dzê, ¿e takie przypadki rzeczywiœcie mia³y miej-
sce. To siê zdarza³o do tej pory. Dlatego w³aœnie
miêdzy innymi wprowadza siê do ustawy formu³ê
niebieskiej karty. I jest tutaj zapis, ¿e szczegó³owo
w ramach tej karty bêdzie opisane, co to znaczy
zagro¿enie zdrowia. Jestem przekonany, ¿e tego
tam na pewno nie bêdzie, bo ministerstwo ci¹gle
wypowiada siê na ten temat, mówi, ¿e to by³by
skandal, gdyby dziecko by³o zabierane z rodziny
ze wzglêdów materialnych. Ministerstwo, które
tak twierdzi, nie napisze czegoœ, co zezwoli³oby na
zabieranie dzieci z powodów ekonomicznych.
W³aœnie po to jest ta dyspozycja, po to, ¿eby tê
praktykê ukróciæ, naprawiæ.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: …definicjê
chcielibyœmy poznaæ teraz, a nie w przysz³oœci.
My nie wiemy, jaka ona bêdzie.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …ja
zada³am pytanie.)

Pani Senator, odpowiadam dalej, teraz na pyta-
nie, w³aœciwie podobne, o te statystyki dotycz¹ce
zaniedbañ pracowników socjalnych. Nie by³y one
referowane, ale sprawa by³a podnoszona. Mogê
powiedzieæ tak. Z dyskusji wynika³o, ¿e mimo
zdarzaj¹cych siê sytuacji zaniedbañ pracownicy
socjalni maj¹ coraz wy¿sze kompetencje i s¹ pra-
cownikami zaufania publicznego, w wiêkszoœci
odpowiedzialnymi. Gdy ³ami¹ prawo, przekracza-
j¹ uprawnienia, to obowi¹zuj¹ ich wszystkie san-
kcje, i s³u¿bowe, i karne. A ¿e takie przypadki siê
zdarzaj¹… One zdarzaj¹ siê w ka¿dym zawodzie
i temu nikt nie zamierza zaprzeczaæ. Odpowiada-
j¹c na poprzednie pytanie panu senatorowi Pio-
trowiczowi, mówi³em o tym, ¿e niektóre z praktyk
budz¹cych kontrowersje, chce siê w³aœnie ukró-
ciæ na mocy przepisów tej ustawy.

Czy znane by³y petycje i opinie Unii Europej-
skiej? Mnie osobiœcie nie, jako materia³y w komi-
sji te¿ siê nie pojawi³y, w masie korespondencji,
któr¹ dosta³em, nikt siê na to nie powo³a³ ani pod-
czas dyskusji na posiedzeniu komisji nikt siê na
to nie powo³ywa³.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: W³a-
œnie.)

Mogê powiedzieæ tylko tyle. Có¿, Europa jest
wielka, spolaryzowana, ludzie pisz¹ petycje, ró¿-
ne gremia Unii Europejskiej odpowiadaj¹, a nie
raz mówiliœmy tu o tym, ¿e ze wszystkim – broñ
Bo¿e – godziæ siê nie mo¿na.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
nie odpowiedzia³ mi pan senator…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Powiedzia³,
¿e nie…)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …sta-
tystyk policyjnych, opiesza³oœci s¹dów, niereago-
wania przez policjê. To jest obecny stan prawny.)

Tak.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Trzeba zacz¹æ od tego, ¿eby oni zaczêli robiæ to, co
do nich nale¿y.)
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Tak. Pani Senator, statystyk nie podawano…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: A ci,

którzy…)
Pani Senator!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator

przedstawia sprawozdanie z posiedzenia komisji.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wiêc

pytam, czy to by³o przedstawiane.)
Ju¿ odpowiadam, bo mo¿e moja odpowiedŸ by-

³a niepe³na. Prosi³em o pomoc, wiêc dziêkujê.
Statystyk nie podawano, ale w ogóle temat bra-

ku egzekucyjnoœci by³ podnoszony i podawano
przyk³ady artyku³ów, zapisów tej ustawy, które
maj¹ to zmieniæ. Dzisiaj sprawca, który nie prze-
strzega zakazu zbli¿ania siê do ofiary i kontakto-
wania siê z ni¹, jest w³aœciwie bezkarny, a teraz
bêd¹ mu grozi³y trzy lata; gdy w przypadku recy-
dywy pope³nia on przestêpstwo, to mo¿e siê nic
nie dziaæ, a teraz s¹d bêdzie mia³ obowi¹zek od-
wiesiæ karê itd. To ma poprawiæ skutecznoœæ zapi-
sów prawnych, które ju¿ istniej¹. Mnie siê wydaje,
¿e te zmiany dotycz¹ce kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego czy kodeksu karnego, które s¹ tu
wpisane, bo by³a mowa o tym, ¿e powinny byæ ta-
kie zapisy w kodeksie karnym oraz w kodeksie
opiekuñczym, one ju¿ s¹. Ale¿ one tam s¹. Mówio-
no o tym, ¿e powinny byæ w ustawie o Policji. Ale¿
s¹. My po prostu staramy siê naprawiaæ to, co nie
dzia³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Kolejne pytania. Panowie senatorowie Dajczak
i Wojciechowski.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
odpowiedzia³ mi pan na pytanie, kto to bêdzie de-
finiowa³.)

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale pani nie py-
ta³a, Pani Senator.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-
ta³am, pyta³am.)

Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, na pocz¹tku chcia³bym po-

wiedzieæ, ¿e na moje wczeœniejsze pytanie, doty-
cz¹ce tej sytuacji z prêdkoœci¹ i z pasami, odpo-
wiedzia³ pan nieprecyzyjnie, poniewa¿ powiedzia³
pan, ¿e to dotyczy przemocy w rodzinie. W art. 12a
nie mówi siê o przemocy w rodzinie, mówi siê tylko
i wy³¹cznie o zagro¿eniu zdrowia i ¿ycia dziecka.
Zatem ta sytuacja…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale ustawa,
Panie Senatorze, dotyczy przeciwdzia³ania prze-
mocy w rodzinie, taki ma tytu³ i taki ma cel.)

Dobrze.
W takim razie mam nastêpne pytanie. Dotyczy

ono zapisów art. 12a pkt 1 i art. 12a pkt 3, które
wed³ug mnie s¹ nieprecyzyjne, wprowadzaj¹ du¿o
w¹tpliwoœci, i chcia³bym, ¿eby pan te w¹tpliwoœci
rozwia³. Mówi siê tu o tym, ¿e w razie bezpoœre-
dniego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia pracownik
socjalny wykonuj¹cy obowi¹zki s³u¿bowe ma pra-
wo odebraæ dziecko z rodziny, z zastrze¿eniem
ust. 3, w którym mówi siê o tym, ¿e pracownik so-
cjalny podejmuje decyzjê wspólnie z funkcjona-
riuszem Policji, a tak¿e z lekarzem lub ratowni-
kiem medycznym…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak.)
…lub pielêgniark¹. Poniewa¿ nie jest to okreœ-

lone jednoznacznie, proszê mi powiedzieæ, czy to
ma byæ jednomyœlna decyzja tych osób. Czy w sy-
tuacji, w której policjant wyrazi odmienne zdanie,
wyrazi sprzeciw, pracownik socjalny nie bêdzie
móg³ odebraæ dziecka?

Senator Mieczys³aw Augustyn:

A by³by pan ³askaw w odpowiedzi na pana pyta-
nie przeczytaæ pkt 6?

(Senator W³adys³aw Dajczak: To ja bym prosi³
mo¿e…)

To niech pan przeczyta, wtedy bêdzie pan mia³
odpowiedŸ. To jest moja odpowiedŸ. Tê sprawê
wyjaœnia pkt 6 tego samego artyku³u.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Wojciechowski.
Proszê, pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Art. 72 ust. 3 konstytucji, który nie by³ tu jeszcze
omawiany, mówi o tym, ¿e w toku ustalania praw
dziecka organy w³adzy publicznej oraz osoby odpo-
wiedzialne za to dziecko s¹ obowi¹zane do wys³u-
chania i w miarê mo¿liwoœci uwzglêdnienia zdania
dziecka. Czy art. 72 ust. 3 zosta³ uwzglêdniony pod-
czas pisania tej ustawy? Jeœli zosta³ on uwzglêdnio-
ny, to czy pan senator móg³by mi wskazaæ przepisy,
które mówi¹ o tym, w jaki sposób nale¿y wys³uchaæ
dziecka, w jaki sposób nale¿y uwzglêdniæ jego kon-
stytucyjne prawa i w jaki sposób nale¿y przeprowa-
dziæ jego przes³uchanie. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Czy dziecko jest tu przedmio-
tem, czy te¿ jest podmiotem? Je¿eli dziecko jest
podmiotem tej ustawy i istotne jest jego dobro, to
myœlê, ¿e nieuprawnione jest stwierdzenie, ¿e za-
biera siê dziecko z rodziny. Tak naprawdê to dziec-
ku zabiera siê rodziców, co ostatnio wielokrotnie
widzieliœmy, by³o to pokazywane w mediach.
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Trzecie pytanie. Czy ta ustawa ma charakter
ustawy karnej? Chodzi mi o to, czy przepisy po-
cz¹tkowe – ja nie jestem prawnikiem – te wprowa-
dzaj¹ce, definiuj¹ce ró¿ne przestêpstwa, s¹ prze-
noszone do tej ustawy. Chodzi mi o to, czy je¿eli
mamy do czynienia z przemoc¹, to a¿eby czyn by³
zabroniony i mo¿na by³o stosowaæ jakieœ dzia³a-
nia, konieczna jest szkodliwoœæ spo³eczna tego
czynu? Podam przyk³ad. Zmuszanie dziecka do
chodzenia do przedszkola jest przemoc¹, ale czy
jest to szkodliwe spo³ecznie? Nie wiem. Jak to jest
wed³ug tej ustawy? Mo¿e pan senator mi to wyjaœ-
ni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Chodzi o art. 72 konstytucji. Tak?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Tak, tak,

ust. 3.)
OdpowiedŸ moja jest krótka. Nie mówiliœmy

o tym na posiedzeniu komisji, poniewa¿ nie jest to
przedmiotem tej ustawy. Ten artyku³ w ¿adnej
mierze nie odnosi siê do sytuacji, w której wystê-
puje przemoc w rodzinie, mo¿e on dotyczyæ póŸ-
niejszego postêpowania.

Czy zabiera siê rodzicom dziecko czy dziecku
rodziców? Có¿, sytuacja, w której do tego docho-
dzi, jest dramatyczna. Ja czêsto zwyk³em mówiæ:
miejsce dziecka, cz³owieka starego jest w rodzi-
nie, bezwzglêdnie. Trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby
tak by³o. Jednak nie w rodzinie, w której grozi mu
utrata zdrowia lub ¿ycia. Przynajmniej do czasu
uspokojenia sytuacji interwencja, w moim prze-
konaniu, jest niezbêdna. Ale ja rozumiem, co
pan senator mia³ na myœli. Oczywiœcie, ¿e to jest
sytuacja bolesna, temu nikt chyba nie zamierza
zaprzeczaæ. Wszyscy wiemy, ¿e dzieci, nawet te
opuszczone przez rodziców, bêd¹ce w domach
dziecka, te¿ têskni¹ do swoich rodzin i ten
zwi¹zek oczywiœcie jest silny. Rzecz jasna, musi
byæ potem praca z t¹ rodzin¹ i w tej ustawie jest
zapisane, ¿eby przywracaæ tam ³ad. Mówi³em
o tym w sprawozdaniu.

Co do szkodliwoœci spo³ecznej, Panie Senato-
rze, ja powiem tak: pan ma w¹tpliwoœci? Ja nie.
Czy maltretowanie cz³onka rodziny wyczerpuje
znamiona szkodliwoœci spo³ecznej?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czy zmusza-
nie dziecka do pójœcia do przedszkola…)

Ale tego akurat ustawa w ogóle nie dotyczy.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

jest przemoc. To jest przemoc.)
(G³os z sali: Jasne, ¿e przemoc.)
Jaka?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam! Pytania mog¹ dotyczyæ tego, co
by³o na posiedzeniu komisji, Panie Senatorze. Je-
¿eli bêd¹ inne pytania, wykraczaj¹ce poza zakres
pracy komisji, to ja je bêdê uchyla³.

(G³os z sali: Ale…)
Nie, Panie Senatorze, teraz w kolejnoœci g³os

ma pan senator Jaworski i potem pani senator
Adamczak. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Jaworski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, Panie Przewodnicz¹cy, jest

pan autorytetem w kwestiach spo³ecznych, szcze-
gólnie dla w³asnego klubu…

(Rozmowy na sali)
Ale proszê mi pozwoliæ mówiæ.
…i wypowiadane tutaj przez pana s³owa s¹

wa¿kie. Dlatego mam proœbê, aby raczy³ pan
sprostowaæ swoj¹ b³êdn¹ wypowiedŸ, która mo¿e
mieæ znaczenie w g³osowaniu – dziêki protoko³om
mamy mo¿liwoœæ jej odtworzenia. Ja zrozumia-
³em to tak, ¿e tylko niektórzy hierarchowie sprze-
ciwiaj¹ siê tej ustawie. A oficjalne stanowisko Ko-
œcio³a, które pan tu przywo³ywa³ jako zdanie in-
stytucji wa¿kiej w naszym dzia³aniu i w naszej oj-
czyŸnie, by³o negatywne. I bardzo proszê, aby
pan… To by³o trzysta piêædziesi¹te pierwsze po-
siedzenie Konferencji Episkopatu Polski w dniu
9 marca.

(G³os z sali: No ale…)
Przepraszam bardzo, ale pan senator przewo-

dnicz¹cy powo³ywa³ siê na hierarchów, ¿e oni po-
pieraj¹ tê ustawê. Dlatego proszê to, ¿e tak po-
wiem, gremialnie sprostowaæ. Dziêkujê bardzo
i bardzo o to proszê. (Oklaski)

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam, teraz ja.
Pañstwo zadaj¹ pytania grupami. Pani senator

Adamczak, potem od razu senator Gruszka jako
trzeci.

Proszêbardzo.Najpierwpani senatorAdamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam zapytanie do pana senatora Piotrowi-

cza. Czy mogê je zadaæ?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do senatora

Piotrowicza? Pan senator bêdzie ³askaw je sobie
zapisaæ i potem odpowiedzieæ.)

Panie Senatorze, na jakiej podstawie pan sena-
tor stwierdzi³, ¿e na Zachodzie to prawo siê nie
sprawdzi³o? Pytam dlatego, ¿e mam dane, i¿ ten
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zakaz wprowadzi³o obecnie dwadzieœcia piêæ kra-
jów œwiata.

(G³os z sali: Europy.)
Œwiata. Ja mam tu je wszystkie spisane.
(G³os z sali: Europy, Europy.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Europa jest czêœci¹

œwiata.)
W Europie? Ale chyba nie tylko w Europie. A,

w Europie.
Proszê mi odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

W art. 11 zmieniono jedynie termin, w jakim
Rada Ministrów ma corocznie sk³adaæ Sejmowi
sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie. Poznaw-
szy burzliwoœæ debaty w komisjach, o czym us³y-
szeliœmy w sprawozdaniu, ale te¿ po gor¹cych py-
taniach Senatu pytam, czy nie by³o zastanowie-
nia, ¿eby to sprawozdanie by³o przedk³adane tak-
¿e Senatowi. To pierwsze pytanie.

I pytanie drugie. W poprawkach, jak widzê, to
siê tutaj nie znalaz³o, dlatego zadajê pytanie, czy
dyskutowano w³aœnie nad informowaniem osoby,
której, mówi¹c w cudzys³owie, za³o¿ono niebiesk¹
kartê, i ewentualnie nad procesem odwo³awczym
odnoœnie do wprowadzonych do takiej karty da-
nych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê odpowiedzieæ na te py-
tania senatorów Jaworskiego i Gruszki, a potem
bêdzie odpowiada³ pan senator Piotrowicz.

Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak, prostujê, ja mówi³em przecie¿ o obradach
komisji. W czasie obrad komisji pan senator Szy-
mañski pisemnie przedstawia³ stanowisko jednej
z komisji Episkopatu, dlatego tak siê wyrazi³em.
Ale skoro jest stanowisko ca³ej Konferencji Epi-
skopatu, to wycofujê siê z tego, co powiedzia³em.
Ale, jak mówiê, na posiedzeniu komisji tak to by³o
przekazane. I w ogóle chcê powiedzieæ, ¿e w dys-
kusji ten w¹tek nie by³ przedstawiany. Jeœli zaœ
idzie o termin sprawozdania, to znaczy o to, cze-
mu nie przed Senatem, to nie by³o to podnoszone
w czasie obrad komisji.

I jeszcze pytanie… Aha, czy dyskutowano na
temat koniecznoœci poinformowania o zbieraniu
danych. Otó¿ nie tylko dyskutowano, ale tak¿e

z³o¿ona zosta³a taka poprawka, ona jest w katalo-
gu poprawek mniejszoœci.

(Senator Kazimierz Jaworski: Je¿eli mo¿na,
chcia³bym tylko uœciœliæ, bo zosta³em Ÿle zrozu-
miany. Dopytujê: która komisja w Episkopacie
by³a za ustaw¹?)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
I sk¹d takie informacje?)

Nie, nie mówi³em, ¿e by³a za. Mówi³em tylko, ¿e
by³o przedstawione negatywne stanowisko jednej
z komisji. Zaraz mogê to sprawdziæ… Chodzi o tê
komisjê, w której mój poprzednik, pan senator
Szymañski, jest ekspertem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dobrze.
Teraz pan senator Piotrowicz. Gdzie…
(G³os z sali: Mo¿e poszed³ siê przygotowaæ?)
Nie, nie, mia³… A, poszed³ siê przygotowaæ. To

w takim razie…
Proszê pañstwa, czy ja mogê zamkn¹æ listê po

tych dwóch pytaniach?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja jeszcze.)
Zaraz, to proszê z³o¿yæ… Pan senator Skurkie-

wicz. Kto jeszcze?
(Senator Piotr Andrzejewski: Piotr £ukasz Ju-

liusz Andrzejewski.)
Ale ju¿ pan jest zapisany, Panie Senatorze.
I senator Idczak. Kto jeszcze?
(G³os z sali: Ale ja nie chcê.)
Tak? To zamykam listê pytaj¹cych. I teraz, pro-

szê pañstwa, pytania zadaj¹…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,

Panie Marsza³ku, przepraszam, ja w sprawie for-
malnej.)

Tak?

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Czy jest zwyczajem regulaminowym, ¿eby jesz-
cze w trakcie pytañ, kiedy senatorowie siê zg³a-
szaj¹ i jest jeszcze do wyczerpania lista senato-
rów, a jest na niej piêciu czy szeœciu, zamykaæ li-
stê, zamykaæ usta senatorom poprzez…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, nie jest
w zwyczaju. Ale jakie zamykanie ust?)

No bo my chcielibyœmy dalej pytaæ, a mo¿e coœ
jeszcze…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Niektórzy
ju¿ piêciokrotnie otwierali usta w tej dyskusji.)

Mo¿e jeszcze coœ szczególnego siê wydarzy i bê-
dê chcia³ zadaæ kolejne pytanie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jak coœ
bardzo szczególnego, to ja wtedy pozwolê panu
zadaæ pytanie, ale naprawdê to musi byæ coœ
szczególnego.)

Panie Marsza³ku, proszê nie zamykaæ listy
mówców. Mieliœmy to ju¿ na posiedzeniu komisji
kultury.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Koñczê. W tej chwili proszê panów senatorów
Andrzejewskiego i Dajczaka, a potem Skurkiewi-
cza. Ta trójka zadaje pytania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze Trojga Imion.

Senator Piotr Andrzejewski:

Do obu panów, do przedstawicieli obu komisji.
Czy w toku obrad jednej lub drugiej komisji zakre-
sem pracy, zakresem tej ochrony zosta³a objêta
równie¿ ta rodzina, w której dziecko jest, ¿e tak
powiem, w okresie prenatalnym, przed urodze-
niem, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ konwencj¹ o pra-
wach dziecka, w której jest mowa, ¿e ochrony pra-
wnej udzielamy zarówno przed, jak i po urodze-
niu? Bardzo czêsto w praktyce bywa tak, ¿e kobie-
ty przed urodzeniem dziecka, w ci¹¿y, s¹ kopane,
bite, maltretowane. Jaki zakres przepisów usta-
wy dotyczy tej ochrony w czasie przed urodzeniem
dziecka? To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. W jakim zakresie mamy pojê-
cie przemocy rozszerzone poza rodzinê? Bo defi-
nicje s¹ ró¿ne: konstytucja zawê¿a pojêcie rodzi-
ny, natomiast ustawa o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie je rozszerza. Jaki jest wzajemny
stosunek tych przepisów i jak szeroko nale¿y je
interpretowaæ? Ja myœlê, ¿e rozszerzaj¹co, je¿eli
chodzi o przemoc, a zawê¿aj¹co, je¿eli chodzi
o zgodnoœæ z ochron¹ konstytucyjn¹. Bardzo
bym prosi³ jednego i drugiego przedstawiciela
komisji o poinformowanie mnie, jak to wygl¹da³o
w pracach komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ do mojego poprzedniego py-

tania i prosiæ jednoczeœnie, aby pan senator spra-
wozdawca odpowiada³ precyzyjnie, a jeœli nie zna
odpowiedzi, to ¿eby powiedzia³, ¿e nie wie, i ode-
s³a³ do pana ministra albo do kogoœ innego, ponie-
wa¿ na pytanie, które zada³em, odpowiedzia³ tak,
¿e… Budzi w³aœnie moj¹ du¿¹ w¹tpliwoœæ, jak ma
byæ interpretowany zapis, ¿e pracownik socjalny
ma podj¹æ decyzjê wspólnie z policjantem i leka-
rzem. Czy to ma byæ podjêta wspólnie jednomyœ-
lna decyzja? Otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e wyjaœnie-
nie jest w ust. 6, a tam jest mowa, ¿e minister w³a-
œciwy do spraw wewnêtrznych wyda rozporz¹dze-
nie, które okreœli procedurê postêpowania policji.
Czyli zupe³nie nie dotyczy to mojego pytania.
A pan senator stwierdzi³, ¿e w tym ustêpie znajdê
odpowiedŸ na moje pytanie. W zwi¹zku z tym py-
tam jeszcze raz: czy jest jakaœ jednoznacznoœæ co

do tego, ¿e to ma byæ decyzja wspólna i jednomyœ-
lna pracownika socjalnego, lekarza i policjanta,
czy takiej jednoznacznoœci nie ma?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Skurkiewicza.
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie do pana Augustyna. Panie

Senatorze, czy podczas komisji pada³a propozy-
cja, aby w art. 11 do³¹czyæ równie¿ Senat Rze-
czypospolitej Polskiej, tak aby Rada Ministrów
sk³ada³a coroczne sprawozdanie z realizacji
Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Przemo-
cy w Rodzinie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, to pytanie ju¿ pad³o. Dlaczego pan je powta-
rza?)

Drugie pytanie, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê nie

powtarzaæ tych samych pytañ.)
Ale dlaczego?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bo po pro-

stu nie godzi siê marnowaæ czasu Senatu, Panie
Senatorze.)

Ale¿ absolutnie. Pañstwo jako senatorowie
Platformy i tak nam tyle czasu zabieracie, ¿e…

(Poruszenie na sali)
Druga sprawa…
(Rozmowy na sali)
No to w takim razie ja ju¿ mo¿e podziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Augustyn odpowia-
da na te pytania, które maj¹ dodan¹ wartoœæ py-
tajn¹.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Problematyka tego, czy ta kwestia obejmuje
okres prenatalny, nie by³a podejmowana w czasie
obrad komisji.

Jeœli chodzi o stosunek definicji przemocy
w konstytucji i w ustawie, o ich relacje, to nie by³o
to podnoszone w czasie obrad komisji, a jedynie,
jeszcze raz powtórzê, za konstytucyjnoœæ przepi-
sów rêczy³ minister sprawiedliwoœci.

Jeœli chodzi o jednoznacznoœæ postêpowania
w sprawie odebrania… No dobrze, ma pan racjê,
¿e ten art. 12a ust. 6 odnosi siê tylko do Policji, bo
on mówi o postêpowaniu, o procedurze postêpo-
wania w przypadku wykonywania tych czynno-
œci. Rozumiem, ¿e tam bêdzie to okreœlone. Nie
mówi siê tutaj o lekarzu, zgoda. Ja rozumiem, ¿e
podjêcie decyzji wspólnej zak³ada, i¿ ta decyzja
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jest podjêta za zgod¹ wszystkich zainteresowa-
nych. Inaczej nie bêdzie to ju¿ decyzja wspólna,
cokolwiek byœmy o tym mówili, tylko ktoœ bêdzie
poza ni¹. Ja to tak interpretujê.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku. Ja na tê odpowiedŸ czeka³em.
Rozumiem, ¿e jeœli na przyk³ad lekarz siê sprzeci-
wi, to pracownik socjalny nie bêdzie móg³…)

Ja te¿ to tak rozumiem.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I pan sena-

tor Idczak, proszê bardzo…)
Aha, jeszcze pan senator Skurkiewicz. No, nie

podnoszono tego tematu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Ja mam
takie pytanie, które rodzi siê z obserwacji me-
dialnych. Czy ta ustawy nie jest bardzo mocno
zawê¿ona sam¹ nazw¹? Ona dotyczy rodziny. Ja
nie bêdê ukrywa³, ¿e ze zdumieniem patrzy³em,
jak rz¹d brytyjski przeprasza³ dziesi¹tki tysiêcy
dzieci, które by³y wywo¿one z domów i poddawa-
ne niewolniczej pracy z dala od rodzin. Ca³y apa-
rat pañstwowy niszczy³ w œwiadomy sposób dane
na temat tych dzieci. Czy nie nale¿a³oby w istotny
sposób rozszerzyæ tej treœci o kwestie zwi¹zane
ze zwi¹zkami konkubinackimi, czy rodzicami sa-
motnie wychowuj¹cymi dzieci? Z czym to siê
wi¹¿e? Otó¿, proszê pañstwa, w tej ustawie pañ-
stwo zaczyna braæ wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ –
st¹d moje pytanie – za wychowanie dziecka ni¿
rodzice.

(SenatorPiotrKaleta:¯adnejodpowiedzialnoœci…)
Jak bêdzie wygl¹da³a sprawa odpowiedzialno-

œci za czyny tego dziecka, skoro pañstwo bêdzie
mieæ mo¿liwoœæ odosobnienia w postaci popraw-
czaka, wiêzienia itd., a rodzice nie bêd¹ mieli ¿a-
dnych mo¿liwoœci wychowania poza ojcowskim
napomnieniem i serdeczn¹ rozmow¹? Kto bêdzie
p³aci³ za szkody wynikaj¹ce z tych czynów? Bo
moim zdaniem pojawi siê bardzo wiele takich
spraw.

Kolejne pytanie. Czy za zagro¿enie zdrowia uzna-
je pan ¿ycie w rodzinie, w której – mieliœmy wspa-
nia³¹ ustawê o nikotynizmie – pali siê papierosy?
Czy nie pojawi siê wœród, nie wiem, ekologów, ma-
niaków chêæ odbierania takim rodzinom dzieci?

Ja ju¿ pomijam kwestie finansowe, na które
patrzyliœmy z g³êbokim za¿enowaniem… Ale czy
my tutaj w ogóle nie przekraczamy bardzo cien-
kiej granicy pomiêdzy dobrem a z³em? I czy szala
tak naprawdê nie przechyla siê na stronê z³a? Jak
pan s¹dzi?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie „jak pan s¹dzi”, tylko czy komisja na ten te-
mat dyskutowa³a, Panie Senatorze. My znowu ja-
koœ… Dziwne te pytania kr¹¿¹.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: My
tak naturalnie…)

(Senator Piotr Kaleta: Tak po rodzicielsku.)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Akurat co do samego przypadku palenia tyto-
niu, to nie… Ale rzeczywiœcie podnoszona by³a
ci¹gle i uporczywie sprawa tego rozszerzonego
czytania zarówno tytu³u, jak i podstawy tej usta-
wy. Otó¿ ustawa dotyczy nie tyle œrodowiska, co
sytuacji. Ustawa jest o przeciwdzia³aniu przemo-
cy i dodaje, gdzie. Nie jest to ustawa o stosun-
kach rodzinnych, w ramach których ewentual-
nie wystêpuj¹ takie czy inne sytuacje wycho-
wawcze. Ona w ogóle tej materii nie dotyczy i dla-
tego uwa¿am, ¿e te pytania s¹ na wyrost. Podob-
ne przepisy, Panie Senatorze, obowi¹zuj¹ w obe-
cnej ustawie. Jeszcze raz powiem: gdzie s¹ te
przypadki?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê panu senatorowi Augustynowi…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze moje py-

tanie, bardzo przepraszam…)
Nie… Zaraz, jeszcze…
(Senator Piotr Andrzejewski: Kwestia traktowa-

nia przed urodzeniem i tego, w jakim zakresie…)
A, w³aœnie.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ja odpowiada-

³em w czasie, kiedy pan senator rozmawia³. Bar-
dzo mi przykro.)

Senator Piotr Andrzejewski:

Przepraszam bardzo, ale wydaje mi siê, ¿e ta
ustawa w tym zakresie bêdzie doznawa³a ograni-
czenia. Czy pan senator ten pogl¹d… Bo nie mo¿-
na odebraæ dziecka nieurodzonego.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ja referujê stanowisko… Panie Senatorze, od-
powiadam: w czasie obrad komisji ta kwestia nie
by³a poruszana. I ta druga równie¿.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Piotrowicz jest proszony o odpo-
wiedŸ na pytanie pani senator Adamczak.

Proszê bardzo.
Panie Senatorze Augustyn, na razie dziêkujê.

Pytania do pana zosta³y zakoñczone.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Senator, celowo zaprosi³em na posiedze-

nie komisji przedstawicielkê… osobê zaanga¿o-
wan¹ w Szwecji w tê problematykê. Zacytujê
tylko krótki fragment jej wypowiedzi, by niczego
nie przekrêcaæ: „Prawo ma chroniæ krzywdzone
dzieci. Tymczasem czêsto jest dziœ wykorzysty-
wane do tego, by terroryzowaæ dzieci i rodziców.
Dzieci s¹ odbierane rodzicom z banalnych po-
wodów. Na przyk³ad mama nie mia³a pieniêdzy
na op³acenie czynszu i rachunków za pr¹d.
Zwróci³a siê biura pomocy spo³ecznej. Zamiast
wsparcia, odebrano jej dziecko”. Dalej mówi, ¿e
rodzice „nie mog¹ nawet powiedzieæ dziecku, ¿e-
by za karê posz³o do swojego pokoju, bo to ju¿
jest znêcanie siê nad nim!”. I dlatego zadawa³em
panu senatorowi pytania, gdzie jest definicja,
jak daleko to bêdzie siêga³o… Dalej pada pyta-
nie: „Ile dzieci rocznie jest obecnie odbieranych
rodzicom w Szwecji?”. OdpowiedŸ: „Dwadzie-
œcia tysiêcy”.

(SenatorDorotaArciszewska-Mielewczyk:Wiêcej.)
„Je¿eli Polska chce wprowadziæ takie prawo, ja-

kie ma Szwecja, to musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e po-
trzeba na to du¿o pieniêdzy. System odbierania
dzieci kosztuje oko³o 28 miliardów koron rocznie.
Poza tym dzieci s¹ bardziej nara¿one na problemy
psychiczne, czêœciej schodz¹ na z³¹ drogê. Bêdê
nawo³ywa³a, by Polska jako wolny od komunizmu
kraj nie wpuœci³a do siebie tylnymi drzwiami so-
cjalnej dyktatury”. (Oklaski)

Je¿eli spojrzymy na inne kraje, to zobaczymy,
jaka jest tam kondycja rodziny. Zazdroszcz¹
nam, ¿e w Polsce mamy jeszcze tak¹ zdrow¹ ro-
dzinê. Zdarzaj¹ siê przypadki drastyczne i trzeba
je eliminowaæ, ale nie rujnujmy tego, co mamy.
Myœlê, ¿e poprzez tê ustawê nie uratujemy, nie
unikniemy z³ych przypadków, a zaszkodzimy
tym rodzinom, które jako tako funkcjonuj¹. Po-
trzeba programów wsparcia dla rodziny, trzeba
pomóc rodzinie. Pañstwo to nie egzekutor, pañ-
stwo to nie organ, który ma wchodziæ do rodziny
i j¹ kontrolowaæ. Pañstwo z mocy konstytucji ma
stwarzaæ warunki dla rodziny i daæ jej ochronê.
Wyp³ywa to w konstytucji. I teraz zacytujê s³owa
profesora Zolla…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale czy to
by³o na posiedzeniu komisji?)

(G³osy z sali: By³o.)
By³o, cytowa³emtes³owanaposiedzeniukomisji.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak? To

proszê. Jak by³o, to dobrze.)
(Poruszenie na sali) (Oklaski)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: I tu-

taj mamy pana marsza³ka.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Mamy pana.)
Profesor Zoll… Wczeœniej powo³ywa³em siê na

jego stanowisko, ale nie zacytowa³em dos³ownie.

Teraz mogê uzupe³niæ, bo przynios³em pismo:
„Jestem przeciwny tej ustawie. Te regulacje zbyt
g³êboko ingeruj¹ w ¿ycie rodzinne”. Dalej: „Dajmy
spokój z tymi zapisami, to g³upie pomys³y, na-
prawdê g³upie”. I jeszcze raz powiada: zapisy zbyt
g³êboko ingeruj¹… A potem: „Swego czasu Szwe-
dzi wprowadzili tak¹ politykê i teraz pod wp³ywem
niezadowolenia spo³ecznego wycofuj¹ siê z niej”.

Nastêpnie mówi: „Je¿eli potrzeba czegoœ wiê-
cej, to rozwi¹zañ wspieraj¹cych rodzinê, a nie lan-
suj¹cych system kar”. I dalej: „Fundamentalne
jest te¿ pytanie, kto ma wychowywaæ m³odzie¿: ro-
dzina czy pañstwo”. To w kontekœcie tego, o co py-
ta³ pan senator. Skoro rodzice maj¹ ponosiæ odpo-
wiedzialnoœæ, to kto ma regulowaæ, jakich instru-
mentów wychowawczych wolno im u¿ywaæ?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Spo-
³eczeñstwo…)

Pañstwo decyduje o instrumentach wycho-
wawczych, ale odpowiedzialnoœæ to wy rodzice bê-
dziecie ponosiæ. Dalej mówi w ten sposób: „I dlate-
go tym, którzy maj¹ problem i nie wiedz¹, jak wy-
chowywaæ, pañstwo powinno zaoferowaæ pomoc
i daæ odpowiednie wzorce. To, co chc¹ zapisaæ po-
litycy, poprawy nie przyniesie, a raczej zaogni ro-
dzinne konflikty”. To s¹ fragmenty wypowiedzi
profesora Zolla.

I jeszcze stanowisko episkopatu, bo by³a
o tym mowa we wczeœniejszych pytaniach:
„Apelujemy do parlamentarzystów, aby nie go-
dzili siê na rozwi¹zania godz¹ce w niezbywalne
wartoœci takie, jak prawo rodziców do wychowa-
nia dzieci wed³ug wyznawanych zasad, prawo
dziecka do opieki ze strony biologicznych rodzi-
ców oraz prawo do autonomii i intymnoœci ¿ycia
rodzinnego”.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Koñczê pytania…
(Senator Piotr Kaleta: Jeszcze ja, Panie Mar-

sza³ku.)
Ja ju¿ skoñczy³em pytania, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Kaleta: A ja nie zacz¹³em.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja bym jeszcze

prosi³, ¿eby pan senator odpowiedzia³…)
Bêdzie pan jeszcze zadawa³ pytania panu mini-

strowi, jeszcze jest wiele…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie uzyska³em…)
(Senator Piotr Kaleta: Przewodnicz¹cemu.)
Komu?
(Senator Piotr Kaleta: Przewodnicz¹cemu.)
Któremu?
(Senator Piotr Kaleta: A to pan marsza³ek nie

wie, jakiego mamy przewodnicz¹cego?)
(Weso³oœæ na sali)
Nie wiem, w jakiej jest pan komisji.
(Senator Piotr Kaleta: A to ju¿ pan…)
Dobrze, proszê…
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Senator Piotr Andrzejewski:

Oczekujê odpowiedzi od pana senatora Piotrowi-
cza na pytanie, czy na posiedzeniu komisji ustawê
uznano za maj¹c¹ zastosowanie do ochrony ka¿de-
go cz³owieka, bo tu tylko jest obywatel, i dotycz¹c¹
ochrony cz³owieka przed urodzeniem, kobiet mal-
tretowanych w ci¹¿y, przed urodzeniem dziecka?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, mo¿e od razu pytanie senato-
ra Kalety.

Proszê bardzo…
(Senator Piotr Kaleta: Czy ja mogê do senatora

Augustyna…)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Do mnie…)
(Senator Piotr Kaleta: Bo chcia³bym u¿yæ pew-

nego komplementu, a póŸniej sarkazmu, tak ¿e…)
To niech pan chwilê z tym siê wstrzyma.
Proszê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Kaleta: Opatrznie pan senator

Piotrowicz by to…)

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Nie by³o dyskusji o tym, wobec czego nie powi-
nienem tego komentowaæ, czy obejmuje dziecko,
czy te¿ nie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,
nie obejmuje.)

Ale dyskutowaliœmy o tym szerzej, to znaczy
o tym, ¿e z satysfakcj¹ przyjêlibyœmy ustawê, która
zmierza do walki z przemoc¹, generalnie z przemo-
c¹, z jak¹kolwiek i gdziekolwiek. To jest szeroki
program, a nie koncentrowanie siê na rodzinie, co
mo¿e sugerowaæ, ¿e to w³aœnie rodzina jest siedlis-
kiem przemocy, ¿e to rodzina i przemoc w rodzinie
to najwiêksze zagro¿enie. Chcielibyœmy widzieæ
walkê z przemoc¹ w szerszym kontekœcie. Myœlê,
¿e nie razi³oby nas, gdyby to by³a ustawa w ogóle
o walce z przemoc¹ w ¿yciu spo³eczno-politycz-
nym. Bo przemoc jest na ulicy, w szkole, w przed-
szkolu – o tym mówiliœmy – a nie tylko w rodzinie.
Ta przemoc – mówi³em o tym – jest w bajkach dla
dzieci… (oklaski) …w internecie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
I w Senacie.)

…i nikt nie podejmuje z tym walki tak zdecydo-
wanej i prowadzonej z tak¹ determinacj¹.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Krajowa rada
radiofonii podejmuje.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kaleta ma pytanie do pana senato-

ra Augustyna.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê z po-

wrotem zaj¹æ miejsce.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mo¿e zacznê od wyra¿enia

pewnego rodzaju s³ów podziwu, oczywiœcie
w cudzys³owie, poniewa¿ broni pan do upad³ego
czegoœ, czego broniæ nie wolno, nie trzeba.
Wstyd i hañba, Panie Senatorze, i biada wam za
to, co dzisiaj mo¿e siê wydarzyæ w g³osowaniu,
poniewa¿ to wy wystêpujecie przeciwko polskiej
rodzinie.

Ale przechodzê do pytania, Panie Senatorze. Czy
ustawa, o której teraz debatujemy, powinna byæ,
a chyba nie by³a, konsultowana z Niezale¿nym Sa-
morz¹dnym Zwi¹zkiem Zawodowym „Solidar-
noœæ”, poniewa¿ jest to ustawa o charakterze spo-
³ecznym? Z tego, co mi wiadomo, jest taki wymóg,
¿eby wszystkie ustawy o charakterze spo³ecznym
by³y konsultowane ze zwi¹zkami zawodowymi.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Temat ten nie by³ poruszany w czasie obrad Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Ustawodawczej oraz w tej czêœci obrad, w której
pracowaliœmy z Komisj¹ Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Zadawanie pytañ senatorom sprawozdawcom

zosta³o zakoñczone.
Jest to projekt ustawy wniesiony przez rz¹d

oraz pos³ów. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du zosta³ upowa¿niony minister pracy i polity-
ki spo³ecznej.

Pan minister Duda jest z nami. Chcê powie-
dzieæ, ¿e jest z nami tak¿e rzecznik praw dziecka.
I jedna, i druga osoba bêdzie proszona o przedsta-
wienie swojego stanowiska w sprawie rozpatry-
wanej ustawy.

Panie Senatorze Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Bardzo dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Bardzo siê cieszê, ¿e ta dyskusja jest tak ¿ywa

i momentami tak gwa³towna, ¿e tak naprawdê ju¿
pó³tora roku przetacza siê ona przez Polskê. Oczy-
wiœcie najlepszym nawet prawem nie rozwi¹¿emy
problemu przemocy, ale ta dyskusja i to, co tutaj
jest zapisane, i to, co robimy obok tej ustawy, a jest
to szereg dzia³añ o charakterze edukacyjnym, s¹ to
kampanie spo³eczne, s¹ to dzia³ania, które maj¹
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uwra¿liwiæ polskie spo³eczeñstwo na przemoc,
maj¹ pokazaæ skalê tej przemocy. Do niedawna
w naszej obyczajowoœci, w kulturze by³o tak, ¿e to,
co dzieje siê za œcian¹, to nie jest moja sprawa. Byæ
mo¿e pañstwo widzieliœcie na wielu billboardach
kampaniê spo³eczn¹ przygotowan¹ z organizacja-
mi pozarz¹dowymi, w której to kampanii chcieliœ-
my wskazaæ dwie wartoœci czy dwa has³a. Pierwsze
has³o to „Kocham. Nie bijê”, drugie „Kocham. Rea-
gujê”. Próbowaliœmy w ramach dzia³añ, które
okreœla siê jako Krajowy Program Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie, wydatkowaæ œrodki przede
wszystkim na badania i na pokazanie skali, ale te¿
na to, ¿eby jej przeciwdzia³aæ, czyli nie byæ obojêt-
nym. Zaanga¿owaliœmy bezp³atnie do tej kampa-
nii najlepsze twarze medialne, które zgodzi³y siê
w tym uczestniczyæ. Myœlê, ¿e to jest istota sprawy,
¿eby mówiæ o przemocy w kategoriach nie tylko
sztywnych zapisów – oczywiœcie za chwilê do tego
dojdziemy – lecz tak¿e pokazywania problemu, bo
jest to problem. Jest to problem spo³eczny, jest to
problem bardzo powa¿ny.

(Senator Piotr Kaleta: Tak, bardzo…)
Pan, Panie Senatorze Kaleta, jak s³ysza³em,

apelowa³ o to, ¿eby byæ grzecznym, a pan ma taki
zwyczaj… Przeszkadza mi pan w tym momencie…

(Senator Piotr Kaleta: Ja…)
Mówi³ pan to, mogê nawet powo³aæ siê na

œwiadka. Staram siê byæ grzeczny, jeœli bêdzie pan
tak mi³y, ¿eby zrobiæ to samo, to bêdê wdziêczny.

(Senator Piotr Kaleta: Ale ja lubiê tak na bie-
¿¹co…)

Ale pan mi przeszkadza. Chocia¿ mo¿e mi pan
przeszkadzaæ, oczywiœcie, nie widzê przeciw-
wskazañ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
to po co to mówiæ?)

A dlatego, ¿e chcia³bym, ¿ebyœmy zachowali
pewn¹ formê. I bêdê za ni¹ wdziêczny.

Szanowni Pañstwo, pan senator Piotrowicz
mówi³, ¿e nie lubi hipokryzji. Ja te¿ jej nie lubiê.
Chcia³bym jednak w tym momencie pokazaæ ta-
kie oto fakty. Otó¿, jak pañstwo wiecie, ta ustawa
jest od 2005 r. Ta ustawa dotyczy – jeszcze raz
chcê podnieœæ to z ca³¹ moc¹ – przeciwdzia³ania
przemocy w rodzinie. Ktoœ j¹ tak nazwa³, nie
mnie dzisiaj oceniaæ, czy to jest trafna nazwa, czy
nie. Gdybym mia³ powiedzieæ o tym jako senator,
a nie minister tego rz¹du, sekretarz stanu, to po-
wiedzia³bym, ¿e zwi¹zek semantyczny jest trochê
nietrafny. Rodzina kojarzy siê z czymœ dobrym,
z mi³oœci¹, z czymœ piêknym, a jeœli jest prze-
moc… W takim zestawieniu mo¿e siê to k³óciæ.
Ale nie b¹dŸmy w³aœnie trochê hipokrytami czy
te¿ nadmiernymi idealistami. Przemoc w rodzi-
nach jest, dowodz¹ tego badania, i to w najlep-
szych rodzinach, nie tylko w rodzinach, jak to
niektórzy mówi¹, patologicznych; ja te¿ nie u¿y-

wam tego s³owa, wiêc powiem: dysfunkcyjnych.
Ona jest. I pañstwo, samorz¹d i parlament s¹ od-
powiedzialni za to, ¿eby podj¹æ takie dzia³ania,
¿eby promowaæ takie dzia³ania, które bêd¹ tê
przemoc ograniczaæ i bêd¹ dawaæ wsparcie ofia-
rom przemocy w ramach cyklu ró¿nych kom-
pleksowych, systemowych projektów. Po to jest
pañstwo, po to jest samorz¹d, po to jest parla-
ment, po to jesteœmy.

Dlaczego o tym mówiê? Bo dzisiaj pañstwo –
myœlê o pañstwu z prawej strony sali – mówicie,
¿e ta ustawa do niczego siê nie nadaje, ¿e jest
w ogóle niepotrzebna, ¿e ju¿ od dziesiêciu lat…
My tê nowelizacjê pó³tora roku temu przeprowa-
dziliœmy przecie¿ nie dlatego, ¿e mamy tak ge-
nialn¹ wiedzê na temat tego, jaka jest w Polsce
sytuacja, jeœli chodzi o przemoc. By³y g³osy setek
czy nawet tysiêcy organizacji pozarz¹dowych,
których przedstawiciele przychodzili i mówili: ta
ustawa jest niedoskona³a, ta ustawa mówi
o wa¿nych rzeczach, ale nie wype³nia tego, co jest
istotne.

Szanowni Pañstwo, w sprawozdaniu z realiza-
cji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Prze-
mocy w Rodzinie, zarówno za rok 2006, jak i za
rok 2007, zawarte zosta³y pewne postulaty doty-
cz¹ce inicjatywy legislacyjnej i zmiany ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie. Przy-
pomnê, chodzi o lata 2006–2007.

A jakie to s¹ postulaty, podpisane przez mini-
strów konstytucyjnych, pe³nomocników i koordy-
natorów dzia³añ przeciwko przemocy w rodzinie?
Oto pierwszy: zakaz krzywdzenia dzieci. Czy zrea-
lizowaliœmy ten zapis w tej ustawie? Œmiem po-
wiedzieæ, ¿e tak.

Drugi zapis: wprowadzenie bezp³atnej obduk-
cji. Jak pañstwo wiecie, niejednokrotnie ofiara
przemocy nie zg³asza³a siê do lekarza s¹dowego,
który móg³ dokonaæ obdukcji, poniewa¿ ta ob-
dukcja kosztowa³a j¹ 100 z³. Dzisiaj wprowadzi-
liœmy ten zapis, który by³ ju¿ wygenerowany
w 2006 r. i 2007 r.

Dalej: zakaz zbli¿ania siê do ofiary. Jest wprowa-
dzony? Jest. I uwa¿am, ¿e to bardzo dobry zapis.

Dalej: nakaz opuszczenia lokalu zajmowane-
go z ofiar¹. Czyli to sprawca opuszcza mieszka-
nie w sytuacji, kiedy dochodzi do aktów przemo-
cy, a do tej pory bywa³o tak, ¿e to matka z dzieæ-
mi ucieka³a o drugiej w nocy na dworzec. Zrobi-
liœmy to, kontynuowaliœmy wprowadzanie do-
brych zmian, doprowadziliœmy do tego, ¿eby te-
go typu zapisy dawa³y ochronê. Bo dla kogo jest
ta ustawa? Dla ofiar przemocy. I takie zapisy
uda³o nam siê stworzyæ. Postaraliœmy siê o lep-
sz¹ ochronê ofiar przemocy, wprowadziliœmy
zakaz stosowania kar cielesnych, co te¿ by³o po-
stulowane.

Dalej: element edukacyjny. Bo o co chodzi we
wprowadzonym zakazie stosowania kar cieles-
nych wobec dzieci? Chodzi o element edukacyjny.
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Element edukacyjny, dlatego ¿e w uk³adzie praw-
nym, Panie Senatorze, nic tu siê nie zmienia, zapi-
sy w kodeksach pozostaj¹ takie same, jakie by³y.
I naprawdê nie ma tutaj – przynajmniej zgodnie
z wiedz¹ na ten temat, któr¹ posiadam – ¿adnego
rozszerzenia…

Nastêpna sprawa: profilaktyka. To te¿ jest
krytykowane, jest mowa o tym, ¿e to inwigilacja,
¿e to nêkanie, ¿e to nadmierne wchodzenie
w sprawy rodziny. A taki postulat by³ ju¿ formo-
wany. Po co to zrobiliœmy? Po to, ¿eby te same
osoby, które dzisiaj w³aœnie nêkaj¹ rodzinê…
Przychodzi pedagog, przychodzi pracownik so-
cjalny, przychodzi kurator i pyta o to samo. My
zbieramy te dane po to, ¿eby zespó³ specjali-
stów, zespó³ interdyscyplinarny, z ró¿nych dzie-
dzin, doprowadzi³ do zdiagnozowania sytuacji
i nadania okreœlonej œcie¿ki wyjœcia z tego kry-
zysu. Bo to jest kryzys. I oni maj¹ siê nad tym za-
stanowiæ.

Wielokrotnie toczyliœmy dyskusje na ten te-
mat, przypomnê, ¿e by³o w tej sprawie osiemna-
œcie posiedzeñ podkomisji, a¿ osiemnaœcie, by³o
wys³uchanie publiczne, Szanowni Pañstwo.
Przez pó³tora roku przeszliœmy ca³¹, wydaje siê,
¿e maksymalnie rzeteln¹, drogê, by dojœæ do zno-
welizowania tej ustawy, poniewa¿ takie by³y opi-
nie œrodowiska. A przecie¿ nie robimy tego dla
siebie. Robimy to dla tych, którzy siê tym zajmu-
j¹, bo to oni maj¹ z tym k³opot, a przede wszyst-
kim robiliœmy to i robimy dla ofiar przemocy. A s¹
takie ofiary.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ja osobiœcie nie rozu-
miem powodów tego oporu, który tutaj siê poja-
wia, chocia¿by dlatego, ¿e popiera to… Przepra-
szam, powiem to, poniewa¿ dla mnie w polityce
spo³ecznej jest to autorytet. Otó¿ pani minister
Kluzik-Rostkowska by³a za t¹ ustaw¹. Minister
konstytucyjna z Prawa i Sprawiedliwoœci zag³oso-
wa³a za t¹ ustaw¹. Wydaje siê wiêc, ¿e powsta³ tu
niepotrzebny spór ideologiczny. Chcecie pañstwo
powiedzieæ, ¿e jesteœcie tymi, którzy broni¹ pol-
skiej rodziny, a my jesteœmy tymi, którzy chc¹ tê
rodzinê inwigilowaæ, zniszczyæ i nie wiem, co jesz-
cze. Mo¿ecie pañstwo tak mówiæ, ale, z ca³ym sza-
cunkiem, nikt maj¹cy zdrowy rozs¹dek w to nie
uwierzy.

(Senator Kazimierz Jaworski: A Koœció³?)
Koœció³, Panie Senatorze? Dobrze, jeœli chce

pan, ¿ebym odpowiedzia³ wprost, to powiem, ¿e ja
te¿ jestem Koœció³…

(G³os z sali: Koœció³ to my…)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam… Czy ja jestem cz³onkiem Ko-

œcio³a?
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam, ale czas pytañ nast¹pi póŸniej…)

Chcê powiedzieæ, ¿e Koœció³ zaj¹³ takie stano-
wisko, jakie zaj¹³, do czego mia³ prawo. Proszê siê
nie gniewaæ, ale mam wra¿enie, ¿e wielu z pañ-
stwa nie wesz³o w tê ustawê tak do koñca. Pañ-
stwo mówicie, ¿e to pracownik socjalny bêdzie od-
biera³ dzieci. No, to jest totalny absurd. Nic siê
w tym zakresie nie zmienia. Nic.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: A proszê prze-
czytaæ przepis…)

A proszê bardzo, proszê mi go przeczytaæ, pan
ma go pewnie przy sobie. Proszê go przeczytaæ. Co
siê zmieni³o w tym zakresie? Chcia³bym siê do-
wiedzieæ, Szanowni Pañstwo, jaka jest sytuacja
i w których momentach ten pracownik bêdzie
dzia³a³? Czy wy myœlicie, ¿e on przyjdzie o godzinie
12.00 w po³udnie, z policjantem i z lekarzem, ¿e
zapuka i powie: zabieram wam dziecko?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak
mo¿e byæ. Tak mo¿e byæ, bo tak jest w innych kra-
jach.)

Mnie nie interesuj¹, Pani Senator, inne kraje,
pani ma jak¹œ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
niech pan mi zagwarantuje, ¿e…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Se-
nator…)

Gwarantujê, poniewa¿ wierzê polskim praco-
wnikom socjalnym, poniewa¿ uwa¿am, ¿e s¹ to
œwietni fachowcy. Jeœli pani w to nie wierzy, to jest
to pani problem.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Niech siê pan nie podlizuje…)

Ja siê nie podlizujê, tylko to wiem.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-

tor! Proszê wys³uchaæ pana ministra do koñca.
Potem bêdzie mo¿na zadawaæ pytania.)

Pracownik socjalny tylko w jednym momen-
cie bêdzie móg³ podejmowaæ decyzje, i to nie
sam – odpowiadam tutaj na pytanie pana sena-
tora – bo musi to byæ uzgodniona, jednomyœlna
decyzja policjanta, ratownika medycznego, le-
karza i pracownika socjalnego. A w jakich to mo-
¿e byæ momentach, Szanowni Pañstwo? Bo rze-
czywiœcie dzisiaj to ju¿ siê dzieje, zgodnie z t¹
procedur¹, tylko ¿e pracownika socjalnego tam
nie ma, to znaczy decyzja jest podejmowana
przez policjê czy przez lekarza. A po co dodaliœ-
my pracownika socjalnego? Nie dlatego, ¿e te
s³u¿by chc¹ mieæ dodatkow¹ pracê i ¿e chc¹
wstawaæ o drugiej w nocy i jeŸdziæ na interwen-
cje. Oni nie s¹ od tego, s¹ od pracy socjalnej, od
zupe³nie innych dzia³añ. Ale przejdê jeszcze do
tego zarzutu, ¿e to pracownik socjalny bêdzie
odbiera³ dzieci. Nie ma takiej mo¿liwoœci, bo to
jest zawsze decyzja s¹du. Tego pracownika so-
cjalnego dodaliœmy tylko po to, ¿eby, mówi¹c
wprost, zabezpieczy³ dziecko. Ja to poka¿ê na
przyk³adzie, ¿eby to pañstwu zobrazowaæ. Po-
wiedzmy, ¿e jest godzina pierwsza w nocy
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i s¹siedzi dzwoni¹, bo za œcian¹ jest totalna
awantura. Przyje¿d¿a policja, byæ mo¿e trzeba
wezwaæ karetkê. Policjanci wchodz¹. I co z regu-
³y zastaj¹? Sytuacjê absolutnie kryzysow¹, czyli
na przyk³ad p³acz¹ce dzieci i pijanych rodziców,
którzy nie s¹ w stanie wype³niaæ swoich funkcji
opiekuñczych. Takie przypadki s¹. I co wów-
czas? M³odzi ch³opcy policjanci, którzy przyje-
chali na interwencjê, widz¹ dwójkê malutkich
dzieci, p³acz¹cych, wystraszonych, zestresowa-
nych, i nie s¹ w stanie nic zrobiæ. Co do tej pory
siê dzia³o, Panie Senatorze? Któryœ z panów se-
natorów powiedzia³: a nie mo¿na zawieŸæ takie-
go dziecka na komisariat? No, ja nie chcia³bym
byæ zawieziony na komisariat jako dziecko, wo-
la³bym, ¿eby pracownik socjalny zaprowadzi³
mnie do cioci albo do babci. Po to tylko to robi-
my. Nikt nie bêdzie zabiera³ dziecka.

(G³os z sali: Zabierze agresora od dziecka.)
Ale¿ oczywiœcie, ¿e zabierze.
(G³os z sali: A dziecko zostawi.)
Ale z kim? Ale z kim?
(G³os z sali: Ale dziecko nie jest tylko z agreso-

rem…)
Dobrze, Panie Senatorze, ale z kim zostawiæ to

dziecko? Niech pan nie uprawia demagogii. No,
z kim? Dwuletnie dziecko zostanie samo?

(G³os z sali: Nie jest tylko z agresorem…)
Proszê?
(G³os z sali: Dziecko nie jest tylko z agresorem,

jest te¿ z matk¹.)
Dobrze, myœlê, ¿e problem mamy zupe³nie…

My tak to interpretujemy. Nie jestem w stanie
pañstwa przekonaæ do tego, ¿e pracownik socjal-
ny naprawdê nie bêdzie uczestniczy³ w takich sy-
tuacjach w normalnym procesie funkcjonowa-
nia rodziny. Bêdzie dzia³a³ tylko w sytuacji kryzy-
sowo-interwencyjnej, ¿eby zabezpieczyæ dziecko,
i tylko z tego powodu. My to sprawdzaliœmy. Ta-
kich sytuacji w kraju, kiedy dziecko by³o pozo-
stawione bez opieki, by³o kilkadziesi¹t. Mówiê to,
¿eby pokazaæ, jaka to jest skala. I pracownik so-
cjalny nie ma takiego prawa jak s¹d, Panie Sena-
torze. Tylko s¹d mo¿e o tym decydowaæ, tak jak
do tej pory. Nic siê tutaj nie zmieni³o, nic.

Szanowni Pañstwo, jestem przekonany, ¿e nie
zmieni¹ pañstwo zdania…

(G³os z sali: Tak jest.)
…chocia¿ uwa¿am, ¿e te poprawki… My to

przenosimy, bo naszym zdaniem jest to dobre, po-
parte przez naszych partnerów spo³ecznych, któ-
rzy zajmuj¹ siê tym na co dzieñ i uwa¿aj¹, ¿e to s¹
po¿¹dane zmiany.

Mam nadziejê, ¿e przynajmniej trochê pokaza-
³em pañstwu, jaki jest cel ustawy i ¿e nie ma ¿a-
dnego zagro¿enia nadmiernym wykorzystywa-
niem tych zapisów, które zosta³y przez nas zapro-
ponowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja chcê zaproponowaæ nastêpuj¹cy tryb postê-
powania. Teraz poproszê pana rzecznika praw
dziecka o przedstawienie swojego stanowiska
i potem bêd¹ pytania. Ale najpierw pytania do pa-
na ministra, potem do pana rzecznika, bo jak bê-
dziecie siê wymieniali, to po prostu bêdzie dodat-
kowy ba³agan w czasie zadawania pytañ.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Pañ-

stwo! Panie Ministrze!
W sprawie ustawy, nad któr¹ dzisiaj pañstwo

obradujecie, ju¿ wielokrotnie zabiera³em g³os,
równie¿ podczas posiedzeñ komisji Senatu.
Wczeœniej, podczas obrad Sejmu nad t¹ ustaw¹,
uczestniczy³em w szesnastu z osiemnastu posie-
dzeñ podkomisji nadzwyczajnej do spraw tej
ustawy. Wielokrotnie szczegó³owo odnosi³em siê
do jej zapisów i wskazywa³em, dlaczego ustawa
jest tak potrzebna. Dowodzi³em, i¿ niezbêdne
jest, by pañstwo i naród oraz stanowione przez
jego przedstawicieli prawo opowiedzia³y siê po
stronie s³abszych – w tym konkretnym przypad-
ku: po stronie ofiar przemocy domowej; po stro-
nie bitych i poniewieranych, czêsto ju¿ niewie-
rz¹cych, ¿e ich koszmar mo¿e siê skoñczyæ; po
stronie tych, którzy szukaj¹c pomocy, l¹duj¹
w noclegowniach lub na ulicy; po stronie tych,
którzy bici nie mog¹ iœæ do lekarza po obdukcjê,
bo ich na to nie staæ; po stronie tych, którzy po
wieloletniej traumie przemocy, zadawanej przez
osoby najbli¿sze, wymagaj¹ pilnej pomocy psy-
chologicznej, medycznej, prawnej czy socjalnej.
O tym wszystkim mówi³em jako rzecznik praw
dziecka, bo w domu, w którym pojawia siê prze-
moc, niemal zawsze doœwiadczaj¹ jej w³aœnie
dzieci. I mówi³em o tym, ¿e niezbêdna jest
wspó³praca s³u¿b odpowiedzialnych za pomoc
rodzinie, która popad³a w trudnoœci, po to by po-
moc jej udzielana by³a jak najskuteczniejsza. Te-
mu s³u¿yæ maj¹ przewidziane w omawianej dziœ
nowelizacji zespo³y interdyscyplinarne.

Ale te¿ od pocz¹tku powtarzam, i¿ komplemen-
tarny do tej ustawy jest projekt ustawy o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, i¿ te dwa
projekty powinny byæ razem procedowane i razem
powinny wejœæ w ¿ycie. Nie sta³o siê tak, czego
bardzo ¿a³ujê. Oba te projekty s¹ dla polskich ro-
dzin niezwykle wa¿ne.

Dziœ pozwoli³em sobie poprosiæ pana mar-
sza³ka o udzielenie mi g³osu, by w kilku tylko zda-
niach powiedzieæ, dlaczego gor¹co namawia³bym
pañstwa do g³osowania za projektem nowelizacji
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie.
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Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e wspomniana
ustawa, nad któr¹ Wysoki Senat obraduje, ma
znaczenie historyczne. Pierwszy raz opowiadamy
siê wprost i bezwarunkowo po stronie najs³ab-
szych, o czym œwiadczy, po pierwsze, nakaz opu-
szczenia mieszkania przez sprawcê tej najohy-
dniejszej przemocy, przemocy domowej, po dru-
gie, zakaz bicia dzieci, który ma znaczenie symbo-
liczne. Zakaz bicia dzieci ma znaczenie symboli-
czne, bo nie poci¹ga za sob¹ sankcji karnych,
a wskazuje dobry kierunek, ale nierepresyjny,
w sytuacjach niemocy wychowawczej, co chyba
najlepiej œwiadczy o najszczerszych intencjach
twórców nowelizacji. Biæ czy nie biæ, oto jest pyta-
nie – chcia³oby siê zapytaæ, parafrazuj¹c s³owa
poety. Ja jestem przekonany, ¿e jedyn¹ s³uszn¹
odpowiedzi¹ na zadane pytanie jest: nie biæ,
chwaliæ, kochaæ, stawiaæ wymagania i wspieraæ.
Na inne stawiane nieustannie pytanie, czy ta
ustawa ingeruje w rodzinê, odpowiadam: tak, in-
geruje, gdyby nie ingerowa³a, by³aby bezskutecz-
na. Ale od razu powiedzmy sobie szczerze w jak¹
rodzinê. Dobr¹, kochaj¹c¹ siê, szanuj¹c¹, wspie-
raj¹c¹? Nie, nie, nie. Ingeruje tam, gdzie dochodzi
do sytuacji o charakterze patologicznym. Dlatego,
skoro ujmujemy to w kategoriach strachu, baæ siê
jej powinni oprawcy domowi, a nie zwykli, po-
rz¹dni, praworz¹dni obywatele. Tak samo jak nie
obawiaj¹ siê zapisów kodeksu karnego, bo nie do
nich jest skierowany.

Reasumuj¹c, rzecznik praw dziecka pozyty-
wnie ocenia zapisy nowelizacji ustawy o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie. Wierzê, ¿e Senat
Rzeczypospolitej uzna za celowe przyjêcie prze-
pisów chroni¹cych ofiary przemocy. Wierzê te¿,
¿e kiedy trafi do pañstwa projekt ustawy o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, ze-
chcecie podj¹æ nad ni¹ pilne prace i szybko j¹
uchwaliæ.

Pozwólcie pañstwo, ¿e zakoñczê swoje wy-
st¹pienie jak¿e aktualnymi i cennymi w wymowie
s³owami wielkiego pedagoga i wychowawcy Janu-
sza Korczaka, który w swoim pedagogicznym cre-
do „Jak kochaæ dziecko”, wezwa³ nas, doros³ych,
na apel. Rzuci³ wówczas komendê: „Bacznoœæ. Al-
bo porozumiemy siê teraz, albo rozejdziemy na za-
wsze. Wzywam (wo³am) o prawa dziecka”. Dziêku-
jê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo panu rzecznikowi.
Poproszê pana ministra, bo teraz bêdzie cykl

pytañ do pana ministra Dudy.
Pierwsze trzy osoby, które siê zapisa³y, to: pani

senator Arciszewska, pan senator Gruszka i pan
senator Andrzejewski. Oni siê zapisali pierwsi, za-

nim pan w ogóle r¹czkê podniós³, Panie Senato-
rze. Potem Piotrowicz, Wojciechowski, Kaleta – to
jest nastêpna grupa.

Panie Ministrze, jeszcze chwileczkê, ja muszê
wprowadziæ porz¹dek.

Piotrowicz, Wojciechowski, Kaleta – to jest dru-
ga trójca. Trzecia trójca: Kowalski, Idczak… W ta-
kim razie...

(G³os z sali: Paszkowski.)
...Paszkowski.
Dobrze. Jest czêœciowy porz¹dek. Zobaczymy,

co bêdzie dalej.
W takim razie senatorowie Arciszewska, Gru-

szka i Andrzejewski zadaj¹ pytania, a pan mini-
ster siê ws³uchuje.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest.)

Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, to jest projekt rz¹dowy.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest.)
Chcia³abym zapytaæ, czy pan równie¿ nie inte-

resuje siê tym, jakiego rodzaju petycje wp³ywaj¹
do Komisji Petycji Unii Europejskiej, i tym, ¿e na
forum parlamentu obraduje siê w³aœnie nad sty-
lem czy nad zapisami ustaw, które maj¹ chroniæ
dzieci i rodzinê, a jednak dzia³aj¹ przeciwko tej ro-
dzinie i tym dzieciom? Nie dotyczy to tylko dzieci
polskich. Ja powiedzia³am o polskich, bo akurat
z takimi przypadkami mam do czynienia, ale do-
tyczy to te¿ dzieci francuskich, belgijskich, nie-
mieckich i wielu innych narodowoœci. Czy pan ró-
wnie¿, tak jak pan przewodnicz¹cy Augustyn,
uwa¿a, ¿e jacyœ ludzie pisz¹ ró¿ne petycje… Ja
mówiê to w kontekœcie Jugendamtów, które te¿
prowadz¹ tak¹ politykê. I nie chodzi mi tu o skraj-
ne przypadki, z którymi siê zgadzamy, bo nie nale-
¿y biæ, nale¿y kochaæ i wszystko, co najpiêkniej-
sze… Ale czy powinniœmy patrzeæ tylko z pozycji
babci i dziadka, którzy kochaj¹, rozpieszczaj¹,
itd., a nie rodzica, który prowadzi do przedszkola
dziecko równie¿ wtedy, kiedy ono siê zapiera, p³a-
cze itd. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wówczas ktoœ za-
dzwoni i ten… St¹d te¿ moje pytanie dotyczy rów-
nie¿ takiej nadinterpretacji osób z zewn¹trz, które
bêd¹ dzwoniæ i prosiæ o pomoc.

Nastêpne pytanie. Kto bêdzie definiowa³, co to
jest przemoc i w jakich przypadkach? Czy nie bê-
dzie tutaj nadinterpretacji? Zadajê to pytanie, po-
niewa¿ pan senator Augustyn ci¹gle mówi: wyda-
je mi siê, wydaje mi siê, jestem przekonany. Ja nie
jestem przekonana, bo mieszka³am te¿ trochê
w innym kraju, mam doœwiadczenie z racji tego,
¿e zg³aszaj¹ siê do mnie te osoby, obserwujê to, co
siê dzieje po wprowadzeniu tego typu zapisów.
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I kolejne pytanie: czy jest jeden zunifikowany
projekt dotycz¹cy ochrony dzieci i rodziny przed
przemoc¹ w Unii Europejskiej, w œwiecie? Czy te¿
jest tak, ¿e ka¿dy kraj wprowadza jakieœ zapisy,
których nie da siê zastosowaæ tak jak sztancy
w innych krajach? Ale czy pañstwo macie taki bi-
lans zysków i strat, przynajmniej w odniesieniu
do naszych najbli¿szych s¹siadów, gdzie docho-
dzi wrêcz do handlu dzieæmi, równie¿ wœród ro-
dzin zastêpczych, do których trafiaj¹ dzieci, a któ-
re dostaj¹ za to pieni¹dze stanowi¹ce bud¿et ca³ej
rodziny; gdzie odbiera siê rodzicom dzieci, które
w miêdzyczasie umieraj¹ – ma to miejsce na przy-
k³ad w Niemczech – bo rodziny polskie nie maj¹
z nimi kontaktu, tylko dlatego s¹ odebrane, ¿e
choruj¹ na mukowiscydozê albo ¿e jest to samo-
tna matka i sobie nie poradzi. Ja specjalnie zadajê
to pytanie, bo nie o skrajne przypadki nam cho-
dzi, tylko o… ¯ycie poka¿e, ¿e za przemoc czy z³e
traktowanie mo¿na uznaæ w zasadzie wszystko
zg³osiæ do odpowiedniej placówki, co mo¿e groziæ
zabraniem dziecka rodzinie, a tym samym mo¿e
rodziæ patologie w samej rodzinie, bo dzieci te¿,
jak to w innych krajach siê zdarza³o, donosi³y na
rodziców, nie maj¹c œwiadomoœci, czym mog¹
skoñczyæ siê takie w³aœnie…

(G³os z sali: Jedna minuta!)
Ju¿ koñczê.
…telefony. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.
Bardzo prosi³bym o przestrzeganie czasu: pyta-

nia do minuty.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Proszê o wy-

jaœnienie ró¿nicy pomiêdzy tym, ¿e oficjalne dane
Ministerstwa Pracy mówi¹ o 1% rodzin, w przy-
padku których wydano wyroki skazuj¹ce za prze-
moc domow¹, a w uzasadnieniu pokazuje siê, ¿e
a¿ 50% rodzin dotkniêtych jest przemoc¹. To pier-
wsze pytanie.

Drugie. Czy rz¹d oszacowa³, jakie bêd¹ koszty
wprowadzenia ustawy zwi¹zanej z zapewnie-
niem przez bud¿et pañstwa realizacji pktu 4
i tworzenia oœrodków wsparcia w tym roku
i w nastêpnych latach.

I je¿eli jeszcze zd¹¿ê, to zadam trzecie pytanie.
Jak tu zapewnia nas przewodnicz¹cy Augustyn,
poprawka komisji mówi o wykreœleniu w art. 961

wyrazów: „zadawania cierpieñ psychicznych i in-
nych form poni¿ania dziecka”. Pan senator podaje
to jako pewnik. A ja mam pytanie do pierwszej
czêœci tego przepisu. Jaka jest wyk³adnia mini-
sterstwa dotycz¹ca kar cielesnych, co jest kar¹
cielesn¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê… A nie, jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, ja chcia³bym siê dowiedzieæ,
dlaczego aktualnie ograniczacie ochronê przed
przemoc¹ w porównaniu z dawn¹ ustaw¹ tylko do
obywateli polskich. Prawa cz³owieka stosuje siê
albo do ka¿dego, kto jest na terytorium Polski,
podlega polskiemu systemowi, albo do obywateli.
Nie widzê powodu, dla którego nie ka¿demu, tylko
obywatelom zapewniacie pañstwo w tej ustawie
ochronê. Dlaczego nie ka¿demu, tylko wy³¹cznie
polskim obywatelom? I czy to bêdzie tak jak w or-
dynacji wyborczej, ¿e jak ktoœ nie ma wa¿nego pa-
szportu albo jest tak zwanym bezpañstwowcem,
to mu siê ju¿ odmawia ochrony z tego tytu³u? Jest
ca³e mnóstwo dzieci i rodzin, które przebywaj¹
w Polsce czasowo i nie maj¹ polskiego obywatel-
stwa. I one zostaj¹ poza ochron¹ tej ustawy
w myœl preambu³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Bardzo dziêkujê.
Ja w miarê swoich mo¿liwoœci, Pani Senator,

staram siê œledziæ to, co jest w moim obszarze za-
interesowania, oczywiœcie w zwi¹zku z petycjami.
Rzeczywiœcie niektóre z nich wskazuj¹ na takie
praktyki, które gdzieœ s¹ stosowane, a które mog¹
nas te¿ niepokoiæ. Uwa¿am jednak, ¿e to, o czym
dzisiaj jest mowa, bo pani rozszerzy³a swoje pyta-
nie na inne obszary, na których ja…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mia-
³am za ma³o czasu.)

Rozumiem.
…dzisiaj nie jestem w stanie siê skoncentro-

waæ, chocia¿by dlatego, ¿e nie mam pe³nej wiedzy
czy raczej moja wiedza dotycz¹ca tego obszaru
jest szcz¹tkowa… My to oczywiœcie przegl¹damy
po to, ¿eby móc oceniæ tak¹ petycjê, ¿ebyœmy nie
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pope³nili jakichœ b³êdów. Z tego, co mi wiadomo,
w tym obszarze znowelizowanej ustawy nie by³o
stamt¹d takich sygna³ów, które by nas tutaj mia³y
przestrzec przed tym, co zaproponowaliœmy w tej
nowelizacji.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ta nowelizacja mia³a na
pocz¹tku, jako projekt rz¹dowy, nieco inny
kszta³t, tego jeszcze nie powiedzia³em. W trakcie
prac dokona³a siê dosyæ znacz¹ca jej modyfikacja,
ale z mojego punktu widzenia to dobrze.

Ja nie znam jednego zunifikowanego projektu,
który by obowi¹zywa³. Ka¿dy kraj rozwi¹zuje ten
problem po swojemu, ale w moim przekonaniu,
Pani Senator, to dobrze, ja uwa¿am, ¿e to dobrze.
Dlatego, ¿e my mo¿emy sobie pozwoliæ na taki
projekt, który nie bêdzie wynaturza³ pewnych sy-
tuacji, i ¿e tak nie bêdzie…

(Rozmowy na sali)
Nie, w³aœnie ja tego nie dostrzegam, ale mo¿e-

my siê ró¿niæ w opiniach. Przemoc jest zdefinio-
wana, definicja przemocy jest w ustawie. Pozosta-
je oczywiœcie problem interpretacji, ale tak na-
prawdê w sensie karnym nie zajmuj¹ siê tym s³u¿-
by pomocy spo³ecznej ani s³u¿by Ministerstwa
Pracy, tylko ci, którzy s¹ do tego powo³ani – czyli
prokuratorzy, policjanci, sêdziowie – na podsta-
wie zapisów, które s¹ stosowane. I tyle mogê po-
wiedzieæ.

Panie Senatorze – zwracam siê do pana senato-
ra Gruszki – zasz³o tutaj pewne nieporozumienie,
tam nie ma zapisu, ¿e w Polsce 50% rodzin jest do-
tkniêtych przemoc¹, tylko ¿e 50% rodzin w Polsce
s³ysza³o o tym, ¿e jest stosowana przemoc.

(Senator Tadeusz Gruszka: W³aœnie, to jest
cenna uwaga.)

Tak. I oczywiœcie te pierwsze dane…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tylko

50% s³ysza³o? Przecie¿ o tym ka¿dy s³ysza³, ja te¿
s³ysza³em…)

Ale z badañ wynika, ¿e s³ysza³o 50%…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Wy-

starczy w³¹czyæ telewizor i ju¿ wiadomo.)
Panie Marsza³ku, myœlê, ¿e tu chodzi o tak¹ sy-

tuacjê: 50% s³ysza³o o tym, ¿e w ich otoczeniu…
No przyszed³ ankieter, na przyk³ad do pana X czy
Y, i zapyta³, czy w rodzinie by³a stosowana prze-
moc i czy respondent o tym s³ysza³. Myœlê, ¿e o to
chodzi³o w tych badaniach.

Jeœli chodzi o koszty, Panie Senatorze, to wyno-
sz¹ one, tak jak powiedzia³em, trzy miliony, ale
one s¹ zaplanowane w tak zwanych OSR, czyli
w ocenach skutków regulacji. My siê pos³uguje-
my kwot¹ 19 milionów z³, która jest przeznaczona
na Krajowy Program Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie. I na tê ustawê nie dostaliœmy od mini-
stra finansów ¿adnych dodatkowych œrodków,
poza tymi, które mieliœmy do dyspozycji. Tutaj nic
wiêcej nie bêdzie.

Co do art. 96, pyta³ pan o tê kwestê zwi¹zan¹ z…
(Senator Tadeusz Gruszka: …kar¹ cielesn¹.)
…kar¹ cielesn¹. Jak rozumiem, chodzi³o o defi-

nicjê. Tam jest ten zapis – którego w przed³o¿eniu
rz¹dowym nie by³o – rozszerzony o cierpienia psy-
chiczne. Z tego, co mi wiadomo, ten zapis zostanie
usuniêty.

(G³os z sali: Tak.)
Tego zapisu nie bêdzie.
(Senator Witold Idczak: Czy rz¹d jest za tym?)
Ju¿ odpowiadam. W pierwotnym przed³o¿eniu

rz¹d go nie przedstawi³, ten zapis pojawi³ siê
w czasie dalszych prac. I dzisiaj wycofanie siê z te-
go zapisu przyjêliœmy jako dobry prognostyk, po-
niewa¿ zdefiniowanie cierpieñ psychicznych jest
nies³ychanie trudne. To mo¿e byæ i poni¿anie,
i l¿enie, ale katalog nigdy nie bêdzie zamkniêty.
I trudno na podstawie takiej definicji…

A je¿eli chodzi o karê cielesn¹, to jest to pro-
blem kodeksowy, którym ju¿ odpowiednie s³u¿-
by…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Kto
o to wnosi?)

Jest poprawka, Pani Senator, uzgodniona jesz-
cze – chcê to powiedzieæ jasno – na etapie prac
w Sejmie, która przysz³a do Senatu, wprawdzie po
g³osowaniu, ale jest zgoda klubu i jest zgoda
rz¹du na to, ¿eby tê definicjê w ten sposób potrak-
towaæ.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A ka-

ra cielesna?)
Jest gwarancja, Panie Senatorze, ja mogê to

powiedzieæ.
(Senator Tadeusz Gruszka: Chodzi³o mi o to, czy

klaps jest kar¹ cielesn¹. Czy ministerstwo…
Chcia³bym poprosiæ o tak¹ definicjê, bo ten przyk³ad
najczêœciej przewija siê w dyskusji na ten temat.)

To jest w naszym dywagowaniu najbardziej
kontrowersyjne, to znaczy rozró¿nienie, kiedy
klaps jest kar¹ cielesn¹, a kiedy jest, ¿e tak po-
wiem, elementem… nie przemocy, tylko takiego
karcenia. Bo rodzic ma prawo do dyscyplinowa-
nia swojego dziecka.

Szanowni Pañstwo, to co mówicie, ¿e ktoœ bê-
dzie ukarany na przyk³ad za to, ¿e nie pozwoli³
córce osiemnasto- czy siedemnasto-, czy szesna-
stoletniej wyjœæ na dyskotekê… No i co z tego, ¿e
nie pozwoli³?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Za-
dzwoni i siê poskar¿y.)

No i co z tego? Dzisiaj te¿ mo¿e to zrobiæ. Pani
Senator, ja siê nie bojê, ¿e mój syn zadzwoni i na
mnie naskar¿y, bo to jest trochê tak, ¿e…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale o tym bêdzie
decydowa³ prokurator i s¹d, a nie pracownik so-
cjalny.)

Tak, oczywiœcie, nie bêdzie o tym decydowa³
pracownik socjalny.

(Rozmowy na sali)
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê pañstwa, proszê nie prowadziæ dyskusji, pan
minister odpowiada.)

Jeszcze raz chcê powiedzieæ o zadaniu praco-
wników socjalnych, postaram siê to zrobiæ najle-
piej, jak umiem. Próbujê to powiedzieæ te¿ jako
pracownik socjalny. Szanowni Pañstwo, praco-
wnik socjalny – w œwietle przepisów tej nowelizacji
– nie ma prawa do tego, ¿eby zabraæ dziecko. On
ma obowi¹zek zabezpieczyæ pomoc. I podam tu ta-
ki przyk³ad. Kiedy policjanci s¹ bezradni, a to siê
zdarza niejednokrotnie, wzywaj¹ pracownika so-
cjalnego – z regu³y takie sytuacje dotycz¹ œrodo-
wisk dysfunkcyjnych – ¿eby to dziecko by³o bezpie-
czne, u cioci czy u babci. A do dzisiaj, jeszcze raz
powtórzê, czasami by³o wo¿one przez ca³¹ noc ra-
diowozem, bo nie by³o wiadomo, co z nim zrobiæ.
Bo rodzina zastêpcza albo oœrodek opiekuñczy nie
by³y akurat w tym momencie do dyspozycji.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Izba zatrzy-
mañ policyjnych.)

No ale to nie s¹ warunki dla dzieci. Tylko dlate-
go wprowadziliœmy to rozwi¹zanie. Panie Senato-
rze, przecie¿ pan jest prawnikiem i to z wielkim
doœwiadczeniem. No z tego zapisu nie mo¿na wy-
czytaæ, ¿e to pracownik socjalny decyduje i ¿e jest
tu jakieœ rozszerzenie, ¿e on ma jakieœ dodatkowe
uprawnienia, naprawdê, proszê mi wierzyæ.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Tak jest napisa-
ne w ustawie.)

W ustawie nie ma takiego zapisu.
To tyle.
(G³oszsali: JeszczesenatorAndrzejewskipyta³…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze pytanie senatora Andrzejewskiego.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

A przepraszam, pytanie senatora Andrzejew-
skiego.

Ja powiem uczciwie, nie bêdê œciemnia³ – prze-
praszam za kolokwializm – ¿e nie wiem jaki tam
jest zapis.

Mo¿e mi pani podpowiedzieæ, Pani Dyrektor?
Albo mo¿e pani Marzena… Tylko g³oœno, ¿eby…
Wprawdzie senatora Andrzejewskiego nie ma, ale
proszê siê dowiedzieæ, a ja odpowiem trochê póŸ-
niej, dobrze?

Nie wiem, dlaczego jest taka w¹tpliwoœæ i z cze-
go ona wynika. Przyznajê, ¿e byæ mo¿e obywatele
innych krajów, którzy te¿ tego wsparcia potrzebu-
j¹, rzeczywiœcie zostali tutaj, w tej regulacji, pomi-
niêci. Tylko nie wiem dlaczego.

(Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji
Spo³ecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³e-
cznej Krystyna Wyrwicka: Ka¿dy obywatel ma
prawo, nic siê nie zmieni³o.)

Proszê?
(Rozmowy na sali)

Dyrektor Departamentu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Wyrwicka:

To wynika z preambu³y, ale nic siê tu nie zmie-
nia w porównaniu do poprzedniej ustawy. Proszê
pañstwa, nie mo¿emy u¿ywaæ okreœlenia „obywa-
tele innych krajów”, poniewa¿ to s¹ ró¿nego ro-
dzaju pobyty. Osoby, które uzyskuj¹ u nas oby-
watelstwo i staj¹ siê mieszkañcami tego kraju,
zrównuje siê w prawach. Rzeczywiœcie w przypad-
ku cudzoziemców, którzy s¹ u nas czasowo, tego
nie regulujemy, nie mo¿emy tego uczyniæ, bo
o tym bardzo czêsto stanowi¹ umowy miêdzyna-
rodowe lub odrêbne prawo danego pañstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Eksterytorialne. No to jest dziwna konstrukcja.
Teraz pan senator Piotrowicz.
(Rozmowy na sali)
Nie, proszê pañstwa, ja nie mam takiego zwy-

czaju.
Pan senator Piotrowicz, proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Ministrze, muszê poprzedziæ to bardzo
króciuteñkim wstêpem.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê o minutowe pytanie.)

Ilekroæ s³ucham pana ministra, tylekroæ zga-
dzam siê z tym, co pan minister mówi. Je¿eli pada
tutaj, ¿e chcemy, ¿eby dzieci nie by³y krzywdzone,
chcemy zwolnienia z op³at, to w pe³ni z tym siê
zgadzam. Ilekroæ jest mowa o tym, ¿e chcemy dob-
ra dziecka, tylekroæ z tym siê zgadzam. Ale mnie
przychodzi oceniaæ nie s³owa i deklaracje, tylko
tekst. Na przyk³ad pan minister powiedzia³, ¿e ni-
gdzie nie jest zapisane, ¿e pracownik socjalny ma
prawo… A ja czytam tekst ustawy i widzê, ¿e to
w³aœnie w ten sposób brzmi. To jest art. 12. Jest
tam mowa o tym, ¿e pracownik socjalny ma prawo
odebraæ dziecko.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak.)

Oczywiœcie chodzi o przypadki…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: A mo¿e pan przeczy-
taæ ca³y fragment tekstu, Panie Senatorze?)

Tak, ju¿, ju¿…
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W razie bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia–o topyta³em–pracowniksocjalnymapra-
wo odebraæ dziecko. Ja pomijam tu fragment z za-
strze¿eniem. Zastrze¿enie mówi o tym, ¿e wspólnie
z funkcjonariuszem Policji, a tak¿e lekarzem.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest.)

Moje pytanie dotyczy tego, co to znaczy „nale¿y
wspólnie”? To znaczy jak? To jest kwestia tego ro-
dzaju, czy maj¹ jednog³oœnie podj¹æ decyzjê?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest, jednog³oœnie.)

Ale to nie jest zapisane.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No to

nie jest powiedziane.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Szanowni Pañstwo, nie da siê wszystkiego ure-
gulowaæ w takim zapisie. Jeœli jest sytuacja kry-
zysowa, dochodzi do przemocy, rodzice czy opie-
kunowie nie s¹ zdolni wype³niaæ swoich funkcji
opiekuñczych, to wówczas jest podejmowana ta-
ka decyzja. I to nie tylko przez policjanta. W tym
zapisie nic siê nie zmieni³o, Panie Senatorze, poza
tym, ¿e dodaliœmy do pomocy pracownika socjal-
nego, który niejednokrotnie zna to œrodowisko.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale wygl¹da na
to, ¿e to pracownik socjalny podejmuje tego ro-
dzaju decyzje, bo w ust. 3 mówi siê „z zastrze¿e-
niem”, czyli wspólnie.)

A dzisiaj kto ma prawo podj¹æ tak¹ decyzjê? Po-
licjant.

(G³os z sali: Tak jest.)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale przede wszy-

stkim policjant zabiera z domu agresora, a nie
dziecko.)

(Rozmowy na sali)
Dobrze, to w takim razie niech mi pan powie, co

ma siê staæ z dzieckiem.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Zostaje z matk¹.)
Nie, proszê… Przepraszam, tak tylko mogê od-

powiedzieæ, Panie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, ja powrócê do swojego poprzedniego pyta-
nia, bo nie otrzyma³em na nie odpowiedzi.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
króciutko, ma pan na to minutê.)

Chodzi o art. 72 ust. 3 konstytucji. Jakie on ma
prze³o¿enie na dalsz¹ czêœæ?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ja tego artyku³u na
pamiêæ nie znam. Musia³by mi go pan przypom-
nieæ, Panie Senatorze.)

Zadam drugie pytanie, a potem podrzucê panu
tekst, tak mo¿e bêdzie wygodniej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dobrze.)

A wiêc drugie pytanie. Powiedzia³ pan, ¿e tutaj
siê nic nie zmienia, dochodz¹ tylko inne osoby.
Dotychczas to policjant podejmowa³ decyzjê
i dziecko by³o zabierane, teraz ma to byæ wspólna
decyzja trzech osób.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ale te¿ jest bardzo
istotny zapis – proszê wybaczyæ, ¿e przerwê, Panie
Senatorze – ¿e dziecko jest umieszczane u najbli¿-
szej rodziny.)

Zaraz, zaraz, zanim umieœcimy dziecko u naj-
bli¿szej rodziny, jest kwestia egzekucji decyzji.
A to jest okreœlone w ustawie o postêpowaniu eg-
zekucyjnym w administracji. Je¿eli dotyczy to
policjanta, to jest to uregulowane. Ale je¿eli jest
to decyzja innego gremium, to nie jest uregulo-
wane i nie ma mo¿liwoœci zabrania natychmiast
tego dziecka w sytuacji, kiedy zagro¿one jest jego
¿ycie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Jest taka mo¿liwoœæ.)

Nie ma. Je¿eli jest to decyzja policjanta, to tak.
Je¿eli jest to decyzja innego gremium, to nie mo¿e
byæ natychmiast egzekwowana.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: A czym siê ró¿ni de-
cyzja samego policjanta od decyzji wiêkszego gre-
mium?)

(Rozmowy na sali)
To jest decyzja administracyjna.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: To nie jest decyzja
administracyjna, to jest decyzja wynikaj¹ca
z mo¿liwoœci ustawowej – zabezpieczyæ dziecko,
daæ mu wsparcie.)

To jest decyzja policjanta czy stra¿aka…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

No, ale co z tego? Dlaczego pañstwo nie patrzy-
cie na to przez pryzmat praktyczny, to znaczy, ¿e
w tej sytuacji to jest tylko dla dobra dziecka zro-
bione, a nie odwrotnie? Przecie¿ to jest dla dobra
dziecka.
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(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale ¿eby to
siê da³o egzekwowaæ.)

Naprawdê chcia³by pan woziæ to dziecko ca³¹
noc radiowozem albo zawieŸæ od razu do oœrodka
opiekuñczego, do obcego mu miejsca? A mo¿e
trzymaæ na komisariacie? My chcemy je umieœciæ
w przyjaznym otoczeniu.

(SenatorStanis³awKogut:A jakrodzinapowie:nie?)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: W ogóle go

nie bêdzie mo¿na zabraæ z mieszkania.)
Przykro mi, ¿e tak trudno nam siê zrozumieæ.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Wy-

miana zdañ siê ju¿ skoñczy³a...)
Art. 72?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Art. 72

ust. 3.)
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê praw

dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³a-
dzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹,
okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.

(G³os z sali: No w³aœnie.)
Taustawamawype³niæ tezapisy.Dziêkujêbardzo.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale pkt 3…)
Proszê?
(Rozmowy na sali)
Mo¿e ja to panu póŸniej wyjaœniê? Ja mam zu-

pe³nie coœ innego. Pan mówi: art. 72 ust. 3, tak?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ust. 3.)
W toku ustalenia praw dziecka organy w³adzy

publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko s¹
zobowi¹zane do wys³uchania i w miarê mo¿liwoœci
uwzglêdnienia zdania dziecka. Przepraszam, Panie
Marsza³ku, nie potrafiê siê do tego ustosunkowaæ,
bo ten artyku³ jest jakby oderwany od tego, co ja
móg³bympowiedzieæ,wodniesieniudo tejustawy.

Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:Do-
brze…)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: A ta ustawa
w ogóle dotyczy praw dziecka, czy nie dotyczy?)

Oczywiœcie, ¿e dotyczy.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To tam jest

mowa o prawach dziecka.)
I to jestw³aœniewype³nianie zapisówkonstytucji.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To proszê

o odpowiedŸ.)
No to odpowiadam. Dotyczy to praw dziecka,

poprzez tê ustawê wype³niamy po prostu ten za-
pis i dajemy tê ochronê.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: W jaki spo-
sób? W jaki sposób?)

No taki, ¿e na przyk³ad zapisujemy zakaz kar
cielesnych, zapisujemy inne…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, nie,
chodzi mi o to, ¿e dziecko ma byæ wys³uchane.
W jaki sposób ma byæ wys³uchane, w jakim try-
bie itd.?)

No ale tego artyku³u w tej ustawie nie ma. Nie
umiem siê odnieœæ do tego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. PrzejdŸmy do kolejnego pytania.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam pewne pytanie. Jak

powiedzia³ pan minister Michalak, jest to ustawa
skierowana do dzieci.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie tylko.)

Ja wiem, ale chodzi o ochronê dzieci. Mamy
niejednokrotnie problem z przeczytaniem usta-
wy, a konkretnie z w³aœciw¹ jej interpretacj¹.
I to nie dotyczy tylko tej ustawy. W zwi¹zku
z tym pierwsze pytanie jest takie: czy jest po-
mys³ na przeprowadzenie jakiejœ kampanii in-
formacyjnej skierowanej w³aœnie do dzieci? Jak
ona mia³aby przebiegaæ? Uwa¿am, ¿e to jest
w³aœciwy moment. Dochodzimy do rozmowy na
temat finansów. Przecie¿ to bêdzie kosztowa³o.
Ktoœ bêdzie musia³ tak¹ interpretacjê opraco-
waæ i j¹ przekazaæ, a myœlê, ¿e bêdzie musia³o to
byæ cykliczne.

I drugie pytanie, Panie Ministrze. Czy nie oba-
wia siê pan na przyk³adzie innych krajów, przede
wszystkim krajów skandynawskich, gdzie taka
ustawa zafunkcjonowa³a Ÿle, ¿e mo¿e nast¹piæ es-
kalacja czy wzrost pozwów pañstwa polskiego do
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Panie Senatorze, oczywiœcie my to robimy i ro-
biliœmy – mówiê teraz o kampaniach – bo uwa¿a-
my, ¿e pokazywanie i skali, i rodzajów przemocy
to jest kluczowa sprawa, jeœli chodzi o koordyna-
cjê dzia³añ przeciwko przemocy.

(Senator Piotr Kaleta: Konkretnie proszê.)
Ja wiem, wiem. To nie jest tylko ustawa maj¹ca

chroniæ dzieci. To jest ustawa maj¹ca chroniæ ofiary
przemocy. Jeœli chodzi o dzieci, to oczywiœcie chêt-
nie… My w 2008 r. przeprowadziliœmy badania,
które pokaza³y skalê zjawiska przemocy wobec
dzieci. W tym roku bêdziemy przeprowadzaæ bada-
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nia dotycz¹ce osób starszych i niepe³nosprawnych.
Oczywiœcie jeœli w ramach tych naszych dzia³añ,
kampanii spo³ecznych bêdzie potrzeba uœwiada-
miania...

(Senator Piotr Kaleta: To jest oczywiste.)
Jasne, tylko to s¹ ju¿…
(Senator Piotr Kaleta: …nie ma przygotowania.)
Nie, akurat w tej kampanii… Jeœli w tym mo-

mencie pyta pan wprost o dzieci, to o tym jesz-
cze nie rozmawialiœmy. Faktem jest, ¿e w ra-
mach krajowego programu mamy na to 19 mi-
lionów z³ i mo¿emy, za podpowiedzi¹ pana se-
natora, próbowaæ te œrodki skanalizowaæ
w tym kierunku.

(Senator Piotr Kaleta: Czyli tak na dobr¹ sprawê
pañstwo nie jesteœcie przygotowani do tego typu
akcji?)

Jesteœmy przygotowani, równie¿ po wypowie-
dzi pana senatora.

Jeœli chodzi o kwestiê krajów skandynawskich,
to ja uwa¿am, ¿e mamy lepsze prawo z punktu wi-
dzenia wiêkszej liberalizacji, bo skutki s¹ takie,
jakie s¹. My w naszym prawodawstwie podcho-
dzimy do tego rozs¹dnie i nie spotkamy siê z tak¹
reakcj¹ zwi¹zan¹ z pozwami, nie bêdzie nas doty-
czyæ to, o czym pan wspomnia³, tak jak tych kra-
jów, które maj¹ prawo tak, a nie inaczej skonfigu-
rowane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kowalski.
Proszê bardzo.

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, trzy krótkie i konkretne pyta-

nia, dotycz¹ce miêdzy innymi kampanii promo-
cyjnej. Na jakim etapie przygotowania jest mody-
fikacja Krajowego Programu Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie? W jakim zakresie i w jakim
trybie bêdzie on realizowany? Czy w ogóle jest
przygotowywana modyfikacja Krajowego Progra-
mu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie?
Chcia³bym te¿ zapytaæ, na jakim etapie opraco-
wywania jest ustawa o pracownikach socjalnych
i czy znajd¹ siê tam odpowiednie zapisy, wynika-
j¹ce z ustawy, któr¹ teraz procedujemy. Na ko-
niec mo¿e jeszcze jedno pytanie. Prosi³bym, ¿eby
pan jeszcze raz zaakcentowa³, jak siê ma defini-
cja przemocy zawarta w poradniku pracownika
socjalnego do zapisów procedowanej ustawy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie modyfikacja krajowego programu

nast¹pi po szybkim, mam nadziejê, uchwaleniu
tej ustawy, bo to jest warunek do tego, ¿eby na
program na³o¿yæ nowe zapisy ustawowe. Wów-
czas dokonamy niezbêdnych korekt w Krajowym
Programie Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzi-
nie. Zatem niezw³ocznie po uchwaleniu ustawy.

Jeœli chodzi o pracowników socjalnych, to nie do
koñca wi¹¿e siê to z t¹ ustaw¹, ale odpowiem. Trwa-
j¹ prace, choæ mo¿e nie nad stworzeniem nowej
ustawy korporacyjnej, bo ustawa o pracownikach
socjalnychna tymetapiewydaje siêbyæma³omo¿li-
wa do wprowadzenia, gdyby mia³y z niej wynikaæ
okreœlone skutki finansowe czy te¿ dodatkowe up-
rawnienia, na przyk³ad zwi¹zane z urlopem itd., itd.
My dyskutujemy ze œrodowiskiem pracowników so-
cjalnych. Bardziej interesuje nas uchwalenie usta-
wy o pracownikach, którzy s¹ pracownikami publi-
cznymi, ustawy o funkcjonariuszach publicznych –
tak bym to nazwa³ – w tym równie¿ pracownikach
socjalnych, którzy bêd¹ mieli swoje prawa i bêd¹
mieli wynikaj¹c¹ z tego okreœlon¹ ochronê.

Jeœli chodzi o definicjê, to muszê powiedzieæ, ¿e
ja nie znam tego poradnika. To jest coœ takiego, co
zosta³o wyci¹gniête…

(G³os z sali: …poradnik pracownika socjal-
nego.)

Nie, nie, nie ma takiego poradnika. To by³a ja-
kaœ instrukcja, instrukcja lokalna, która w któ-
rymœ momencie pojawi³a siê na stronie interneto-
wej, ale nigdy nie by³o takiego poradnika i nikt ni-
gdy tego tak nie definiowa³. To jest lokalna, zu-
pe³nie wyolbrzymiona, przedefiniowana, nada-
j¹ca okreœlone uprawnienia pracownikowi czy te¿
wskazuj¹ca interpretacje… My tego nie stosuje-
my, w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
nie ma takiej wyk³adni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Czy s¹ dane
porównawcze, jeœli chodzi o liczbê przestêpstw
i wykroczeñ wœród tych, którzy bêd¹ zajmowali siê

56. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie… 93

(sekretarz stanu J. Duda)



kontrol¹ i ingerencj¹ w sytuacje w rodzinie, i tych
samych czy podobnych wykroczeñ w samej rodzi-
nie? To jest niejako hiperbola zasady „lekarzu,
lecz siê sam”. Czy jest moralne prawo, a¿eby ist-
nia³a wyraŸna ró¿nica na korzyœæ pañstwa w sto-
sunku do œredniego stanu, tê¿yzny moralnej i fi-
zycznej rodziny?

Mam te¿ takie pytanie. Kto bêdzie kontrolowa³
kontroluj¹cych rodziny? W szczególnoœci odnosi
siê to do kwestii zwi¹zanych z tak zwan¹ niebies-
k¹ kart¹, która bêdzie zbiera³a wra¿liwe informa-
cje na temat obywateli bez ich wiedzy, zgody
i mo¿liwoœci odwo³ania. Moim zdaniem jest to
podstawowy problem konstytucyjny.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dlaczego bez odwo-
³ania?)

Mówiê o odwo³aniu od prowadzenia takiej kar-
ty. Nie ka¿dy musi sobie tego ¿yczyæ, a skoro nie
bêdzie wiedzia³ o istnieniu takiego dokumentu,
to nie bêdzie móg³ siê odwo³aæ od czegoœ, co mu
za³o¿yli na przyk³ad nielubi¹cy go s¹siedzi. Kto
bêdzie zarz¹dza³ tymi danymi, kto bêdzie je nisz-
czy³, kto i jak d³ugo bêdzie je przechowywa³? Czy
uwa¿a pan, ¿e w rozporz¹dzeniu rz¹du mo¿na
decydowaæ o sprawach, które bardzo mocno
wkraczaj¹, wrêcz ingeruj¹ w ¿ycie obywateli?

Kwestia nastêpna. Czy nie uwa¿a pan, ¿e po-
ziom agresji w rodzinie zale¿y jednak od stanu
pañstwa, bezrobocia i ogólnej kondycji kraju?
W efekcie ten, który prowadzi do takiej agresji, bê-
dzie kara³ tych, którzy tê agresjê niestety w sobie
w jakiœ sposób bêd¹ kumulowali.

Gdy patrzy³em na entuzjazm rzecznika praw
dziecka, to przysz³o mi do g³owy takie pytanie.
W du¿ej czêœci to przed³o¿enie jest te¿ autorstwa
par lamentarzys tów. Czy uwa¿a pan, ¿e
omawiana ustawa doprowadzi do normalnej sy-
tuacji, w której rzecznicy nie bêd¹ potrzebni,
a pieni¹dze zostan¹ przekazane na cele z tym
zwi¹zane, poniewa¿ pañstwo polskie wreszcie
rozwi¹¿e te problemy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, s¹siedzi nie zak³adaj¹ nie-

bieskiej karty, proszê wybaczyæ, musi byæ uzasa-

dniona przyczyna. Ja siê nie bojê tego, ¿e mi za³o-
¿¹ niebiesk¹ kartê. To jest trochê tak: nie je¿d¿ê
po alkoholu, wiêc nie bojê siê tego, ¿e mnie na
tym z³api¹. Mnie siê wydaje, ¿e to jest nadmierne
wyolbrzymianie zapisów, które maj¹ s³u¿yæ
dziecku…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, to jest prawo konstytucyjne,
prawo dostêpu do wszystkich danych na swój te-
mat, i mo¿e byæ ono wy³¹czone jedynie szczegól-
nym uregulowaniem ustawowym.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Tak jest, Panie Marsza³ku, ale to wszystko
jest oparte na zapisach ustawy o ochronie da-
nych osobowych. Przechowywanie tych da-
nych, ich niszczenie jest regulowane t¹ usta-
w¹, ¿eby ich nadmiernie nie gromadziæ i ¿eby
nie by³y one wykorzystywane. Jak pan senator
wie, w zapisach jest objêcie tajemnic¹ w trakcie
pracy w zespo³ach, w grupach roboczych i to po
kilka lat. Gdyby coœ takiego siê wyda³o, gdyby
ktoœ mówi³ za du¿o czy niepotrzebnie, to podle-
ga³by okreœlonym sankcjom. Reguluj¹ to
okreœlone kodeksy oraz ustawa o ochronie da-
nych osobowych.

Oczywiœcie trudno dyskutowaæ ze stwierdze-
niem, ¿e poziom agresji, przemocy jest uwarun-
kowany stanem pañstwa. Zawsze tak by³o i bê-
dzie. Im wiêcej frustracji, problemów, tym wiêcej
tych, którzy bêd¹ przejawiaæ agresjê.

Powiem uczciwie, Panie Senatorze, nie jestem
w stanie odpowiedzieæ na pana pierwsze pytanie,
bo chyba nie do koñca je zrozumia³em. Gdyby pan
móg³ je w skrócie jeszcze raz powtórzyæ, to chêtnie
siê do niego ustosunkujê. Chodzi mi o pierwsze
pytanie.

Senator Witold Idczak:

Przepraszam bardzo, Panie Marsza³ku.
Pyta³em o liczbê przestêpstw i wykroczeñ

wœród przedstawicieli tych organów, które bêd¹
poddawa³y ingerencji rodzinê, w stosunku do tej
liczby…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ale o jakie organy
chodzi?)

Nie wiem, o policjê, o pracowników, o których
pan mówi³, s³u¿by itd. Jak siê ma poziom prze-
stêpstw u nich, wœród przedstawicieli tych orga-
nów, do poziomu przestêpstw w rodzinach, pro-
centowo? Jeszcze raz przywo³am has³o „lekarzu,
lecz siê sam”. Pytanie: czy my mamy dane?

56. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2010 r.
94 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie…

(senator W. Idczak)



Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Panie Senatorze, nie mam danych na ten te-
mat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski.
(Senator Stanis³aw Kogut: S¹ dane.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Mo¿e s¹, ja ich nie
znam. Pan senator Kogut mi je dostarczy, to chêt-
nie siê t¹ wiedz¹ podzielê.)

Dobrze.
(Senator Stanis³aw Kogut: Pan jest przedstawi-

cielem rz¹du…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ale pan ma te dane.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Panie Ministrze, tro-

chê kultury.)
Ju¿ dosyæ, proszê pañstwa o spokój.
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym
zadaæ takie pytania. Pada³y tu stwierdzenia, ¿e
pewne rozwi¹zania s¹ niejako nowe. W obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawie o przeciwdzia³aniu prze-
mocy w rodzinie czytam na przyk³ad, ¿e osobie do-
tkniêtej przemoc¹ w rodzinie udziela siê pomocy,
w szczególnoœci w formie ochrony przed dalszym
krzywdzeniem poprzez uniemo¿liwienie osobom
stosuj¹cym przemoc korzystania ze wspólnie za-
jmowanego z innymi cz³onkami rodziny mieszka-
nia oraz zakazanie kontaktowania siê z osob¹ po-
krzywdzon¹. Zatem pewne instytucje s¹, ale one
nie funkcjonowa³y z przyczyn materialnych, bo
nie ma lokali tymczasowych, nie ma zastêpczych,
nie ma socjalnych itp., itd.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Chodzi o nowe
rozwi¹zania, w szczególnoœci o nakaz opró¿nie-
nia lokalu. Czy jeœli chodzi o opró¿nienie lokalu
przez tê osobê, przez tego krzywdziciela – tak to
nazwê – to s¹d bêdzie zwalnia³ z koniecznoœci
zastosowania wyprowadzenia kogoœ choæby do
tymczasowego pomieszczenia? Je¿eli nie, je¿eli
nie bêdzie tak zwanego wyrzucania na bruk, to
w zasadzie bêdziemy mogli pocieszaæ siê tylko
tym, ¿e mamy takie przepisy, ale one nie bêd¹
funkcjonowa³y.

Zadam panu jeszcze jedno pytanie. Pan mini-
ster stwierdzi³, ¿e to, czym jest przemoc w rodzi-

nie, bêd¹ wyjaœniaæ s¹dy, prokuratura itd.
A pañstwo nak³adacie masê obowi¹zków równie¿
na osoby, podkreœlam, na osoby, a nie na obywa-
teli – s³owo „osoby” pojawia siê na przyk³ad
w art. 12a, zreszt¹ b³êdnie interpretowanym
przez pana senatora sprawozdawcê komisji ro-
dziny. Tu jest zapis, którego nie trzeba twórczo
rozwijaæ w stosunku do ust. 1, bo on jest samois-
tny. Ten zapis brzmi nastêpuj¹co. „Osoby bêd¹ce
œwiadkami przemocy w rodzinie powinny zawia-
domiæ o tym Policjê, prokuratora lub inny pod-
miot dzia³aj¹cy na rzecz przeciwdzia³ania prze-
mocy w rodzinie”. Czyli innymi s³owy, na przy-
k³ad ja mogê byæ postawiony w takiej sytuacji, ¿e
bêdê musia³ interpretowaæ, czy coœ jest przemo-
c¹ w rodzinie, czy te¿ ni¹ nie jest, a nie prokura-
tor, s¹d itd. Nie doœæ tego, na funkcjonariuszach
publicznych, a takimi s¹ równie¿ pracownicy so-
cjalni, bêdzie spoczywa³ obowi¹zek prawny
w tym zakresie. W zwi¹zku z tym moje pytanie
jest takie: czy mamy ju¿ na tyle wykszta³con¹
w tym zakresie interpretacjê tego pojêcia, zreszt¹
zdefiniowanego w obowi¹zuj¹cej ustawie o prze-
ciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, ¿e bêdziemy
tutaj poruszali siê po pewnym gruncie, a nie tyl-
ko interpretowali na zasadzie: przypuszczam,
wydaje mi siê itd.?

Z tym wi¹¿e siê jeszcze jedno moje pytanie.
Chodzi o moj¹ idée fixe. Ta sprawa pojawi³a siê
w tej ustawie, uwa¿am, ¿e powinniœmy j¹ zniwelo-
waæ. Mianowicie chodzi o tê poprawkê w kodeksie
rodzinnym i opiekuñczym. Otó¿, czy jest pan pe-
wien… Mo¿e zapytam tak: czy wed³ug pana ka¿da
kara cielesna jest równoznaczna z przemoc¹ w ro-
dzinie, czy te¿ nie?

I pytanie pomocnicze. Czy pan siê nie obawia,
bior¹c pod uwagê obecnie obowi¹zuj¹c¹ w tej¿e
ustawie definicjê przemocy w rodzinie, ¿e wpi-
sanie do kodeksu rodzinnego generalnego zaka-
zu stosowania kar cielesnych, bez zdefiniowa-
nia tego pojêcia, bêdzie samo przez siê oznacza-
³o, ¿e jest to przemoc w rodzinie w myœl definicji
bardzo obszernej, zawartej w ustawie o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie? Zadajê to pyta-
nie, bo mam ogromne w¹tpliwoœci pod wzglê-
dem prawnym. Pan mówi, ¿e to jest tylko pewna
dyrektywa, nazwijmy to, wychowawcza, o cha-
rakterze moralnym, adresowana do rodziców,
a przecie¿ to jest zapis prawny, który ma swoje
konsekwencje.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: To jest zapis, powie-
dzia³bym, o charakterze cywilizacyjnym, mówi¹c
wprost, to jest zakaz bicia dzieci, tak?

(G³os z sali: Nie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie. No dobrze, ale
o co tutaj chodzi?

To nie jest zakaz bicia dzieci, tylko zakaz stoso-
wania kar cielesnych.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Przepraszam, a jak
siê stosuje karê cielesn¹?)

Proszê pana, je¿eli ja dziecko skierujê do k¹ta,
¿eby tam posta³o, to czy to jest bicie? Panie Mini-
strze, proszê…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Jeœli bêdzie pan je trzyma³ w k¹cie, to jest to ka-
ra, powiedzia³bym, o charakterze psychicznym.

(G³os z sali: To jest cierpienie psychiczne.)
To jest cierpienie psychiczne, a nie cielesne…
(Poruszenie na sali)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jeœli

bol¹ nogi, to jest to ju¿ kara cielesna.)
Ale czy za to, ¿e ktoœ postawi kogoœ do k¹ta albo

bêdzie…
(G³os z sali: To policja…)
(G³os z sali: Ale gdzie to zg³osiæ?)
Proszê pañstwa…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, uwa¿am, ¿e zapis doty-

cz¹cy…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ja odpowiadam…
Zapis dotycz¹cy powinnoœci zawiadomienia

jest zapisem w³aœciwym, poniewa¿ powinniœmy
mieæ wykszta³con¹ w³aœnie tak¹ œwiadomoœæ, ¿e
jeœli siê komuœ dzieje krzywda, to naszym obo-
wi¹zkiem, ludzkim, obywatelskim obowi¹zkiem,
jest zawiadomienie o tym, ¿e ktoœ doznaje krzyw-
dy, ¿e ktoœ doœwiadcza cierpienia. Naszym obo-
wi¹zkiem jest chroniæ go przed tym poprzez
okreœlone dzia³ania, przy pomocy okreœlonych
s³u¿b itd. I jeœli o to chodzi, to nie obawia³bym siê,
¿e akurat to zostanie… A poza tym ja ca³y czas
w swoim ¿yciu staram siê kierowaæ zdrowym roz-
s¹dkiem. Jeœli ktoœ zatrzyma dziecko, które bieg-
nie pod samochód, i je szarpnie, to nie bêdzie to
powód do tego, ¿eby zawiadomiæ kogokolwiek
o tym, ¿e ktoœ…

(Senator Witold Idczak: Pan jest dobry. Nie ka¿-
dy tak zrobi.)

Przepraszam, ale pañstwo sami do tego to
sprowadziliœcie; z tego wychodzi w³aœnie taka
dyskusja. Proszê wybaczyæ, ale takie… Albo na
przyk³ad to, ¿e przez pieluchê mniej boli. Tego ty-
pu sytuacje…

(G³os z sali: To jest samo ¿ycie…)
W³aœnie, samo¿ycie. Idajmysobieszansênato…
(G³os z sali: Pan tego nie prze¿y³.)
S³ucham?Nieprze¿y³em?Zpi¹tk¹swoichdzieci?
(Rozmowy na sali)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Przepraszam, Pa-
nie Marsza³ku, czy mo¿na zdyscyplinowaæ tê dys-
kusjê? Bardzo proszê.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To nie
jest takie proste. Po tylu godzinach debaty to jest
bardzo trudne.)

Myœlê, ¿e pañstwo doprowadzacie to do absur-
du, proszê o trochê zdrowego rozs¹dku. Przecie¿
nikt nie bêdzie was kara³ za tego typu dzia³ania.

(G³os z sali: No, ale nie wiadomo…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przepraszam bardzo. Prosi³bym, ¿eby jednak
nie prowadziæ ogólnej rozmowy na sali. Pytanie,
minuta, odpowiedŸ pana ministra, nastêpne py-
tanie, minuta, odpowiedŸ pana ministra. Taki by³
porz¹dek i spróbujmy tego przestrzegaæ.

Proszê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie odpowiedzia³em
na pierwsze pytanie pana senatora, ale pozwolê
sobie na nie odpowiedzieæ na piœmie, dobrze?)

(G³os z sali: Bardzo proszê.)
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Panie Ministrze, mam dwa pytania. Jedno py-
tanie wi¹¿e siê z art. 2 procedowanej ustawy, któ-
ra zmienia kodeks rodzinny i opiekuñczy. W tym
artykule – mo¿e przeczytam – mówi siê, ¿e „oso-
bom wykonuj¹cym w³adzê rodzicielsk¹ oraz spra-
wuj¹cym opiekê lub pieczê nad ma³oletnim zaka-
zuje siê stosowania kar cielesnych, zadawania
cierpieñ psychicznych i innych form poni¿ania
dziecka”. A jak ten zapis odnosi siê do sytuacji,
kiedy to dziecko znêca siê nad rodzicem? To nie s¹
wcale rzadkie przypadki. W myœl tego artyku³u,
je¿eli rodzic znêca siê nad dzieckiem, to zostaje
poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci. A jeœli dziecko
znêca siê nad rodzicem, to jest bezkarne, tak?

(G³os z sali: Nie.)
Jak to nie. Tu jest wyraŸnie napisane „poni¿a-

nie dziecka”, nie rodzica, dziecka. Tak wiêc to jest
dla mnie trochê nieczytelne. Jak pan minister by
siê do tego ustosunkowa³?

Drugie pytanie dotyczy art. 211 kodeksu kar-
nego. Otó¿ w art. 211 kodeksu karnego mówi siê
tak. „Kto, wbrew woli osoby powo³anej do opieki
lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje ma³olet-
niego poni¿ej lat piêtnastu albo osobê niepora-
dn¹, ze wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizycz-
ny, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat
trzech”. Je¿eli pracownik socjalny wbrew woli ro-
dziców zabierze dziecko, zatrzyma je, to zgodnie
z kodeksem karnym podlega karze pozbawienia
wolnoœci do lat trzech. Jak pan minister siê do te-
go ustosunkuje?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e to nie pracownik
socjalny, tylko…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mó-
wiliœmy o tym, ¿e to nie jest decyzja samego praco-
wnika socjalnego, tylko decyzja kolegialna.)

To jest wspólna decyzja trzech, a przynajmniej
dwóch osób, lekarza, pracownika socjalnego…
Chocia¿ dzisiaj tak¿e bez pracownika socjalnego
dzieje siê tak, ¿e policjanci funkcjonuj¹ w ten spo-
sób. To nie pracownik socjalny decyduje o tym,
¿eby odebraæ komuœ dziecko. On jest odpowie-
dzialny, powtarzam raz jeszcze z wielkim uporem,
za zabezpieczenie dobra dziecka, a nie za zabrania
dziecka. I to ma miejsce tylko w sytuacji interwen-
cji kryzysowej, czyli wtedy, kiedy jest zagro¿one
¿ycie lub zdrowie dziecka. Co do zdrowia i ¿ycia
dziecka, to podejrzewam, ¿e to lekarz w takiej sy-
tuacji decyduje o tym, czy dziecko ma byæ zabrane
od rodziców niezdolnych do spe³niania swoich
funkcji. I to musi byæ dwójka, bo jeœli tylko jedna
osoba bêdzie… Jeœli na przyk³ad ojciec bêdzie siê
awanturowa³, bêdzie agresorem, i zabierze go po-
licja, to dziecko zostanie, tak jak tutaj zosta³o po-
wiedziane, z matk¹ czy z opiekunk¹. Mówimy tyl-
ko o sytuacjach ekstremalnych, kiedy dwójka ro-
dziców nie jest w stanie zapewniæ dziecku opieki.
Wówczas takie dziecko, mówi¹c kolokwialnie,
trzeba zabezpieczyæ, czyli daæ mu wsparcie, i dla-
tego tu jest napisane: u najbli¿szej rodziny. Czyli
nie w obcym, wrêcz zupe³nie wrogim, komisaria-
cie, Panie Senatorze, czy oœrodku opiekuñczym
albo nawet w rodzinie zastêpczej, tylko u kogoœ,
kogo zna i u kogo bêdzie siê czu³o bezpiecznie.
I tylko wtedy pracownik bêdzie móg³ uczestniczyæ
w tej interwencji. Chodzi o to – bo niestety z regu³y
s¹ to rodziny dysfunkcyjne i on ma ju¿ rozeznanie
poprzez wywiad œrodowiskowy – ¿eby, znaj¹c œro-
dowisko, móg³ powiedzieæ: tam mieszka babcia,
tam mieszka ciocia. I to tylko w takiej sytuacji,
kiedy obydwoje rodzice nie s¹ w stanie spe³niaæ
funkcji opiekuñczej. Nic wiêcej w tym zakresie nie
mo¿e siê staæ z jego udzia³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Ka¿dy organ pañstwowy – organ pañstwo-
wy w takim bardzo szerokim znaczeniu, chodzi mi
tutaj równie¿ o pracownika socjalnego – dzia³a
w takim zakresie, w jakim, ¿e tak powiem, zezwala

mu prawo, tak ogólnie rzecz bior¹c. Wydaje mi
siê, ¿e w pana odpowiedziach to zosta³o odwróco-
ne i te organy pañstwowe dzia³aj¹ w takim zakre-
sie, w jakim prawo nie zabrania. Chodzi mi o pana
odpowiedŸ co do egzekucji decyzji. Proszê mi
wskazaæ przepis w ustawie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Której decyzji?)

Decyzji o zabraniu dziecka. W tej chwili decyzjê
podejmuje policja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: To nie jest decyzja
administracyjna.)

A jaka to decyzja?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: To jest taka decyzja,
jak¹ siê podejmuje…)

Ale nie ma takiej kategorii prawnej.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Spo³ecznej Jaros³aw Duda: No dobrze, a czy poli-
cjantpodejmujedzisiajdecyzjêadministracyjn¹…)

Tak, decyzjê administracyjn¹! Oczywiœcie ¿e po-
dejmujedecyzjêadministracyjn¹wtrybieustawy…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak¹ na papierze?)

Nie, ustnie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: I wrêcza j¹?)
Podejmuje j¹ ustnie. W ustawie o egzekucji ad-

ministracyjnej…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Czyli to jest tak zwa-
na czynnoœæ faktyczna…)

Nie, jest to decyzja. I jest egzekucja tej decyzji.
Jest to dok³adnie opisane w ustawie z 1966 r.
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dlatego te¿ jest tam po-
licjant i pracownik socjalny, który mu pomaga.)

Ale nie ma mo¿liwoœci brania udzia³u przez pra-
cownikasocjalnego, to jest zupe³nie innadecyzja…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Jest, bo chodzi o tê
ustawê.)

…i nie ma mo¿liwoœci jej egzekucji. A wiêc w ja-
ki sposób bêdzie ta decyzja egzekwowana? Czy
nie jest to odwrócone prawo?

Drugie pytanie dotyczy definicji samej przemo-
cy. Co to jest przemoc? Czy wstêpne artyku³y z ko-
deksu karnego s¹ przenoszone tutaj wprost? Czy
jest to ustawa karna, czy nie jest? Z tego, co pan
mówi³, wynika, ¿e nie jest, a wiêc one nie mog¹ byæ
przenoszone.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie mówi³em, ¿e
nie jest.)

Chodzi mi o to, czy przemoc musi byæ szkodli-
wa spo³ecznie? Bo pan ma pewne problemy
z ustaleniem tego, ja te¿ mam problemy. Czy musi
byæ szkodliwa spo³ecznie? O to w sumie chodzi.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Zaraz, czy przemoc
musi byæ szkodliwa spo³ecznie?)

I gdzie to jest zapisane w tej ustawie, ¿e prze-
moc w rodzinie musi byæ szkodliwa spo³ecznie?
Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Po pierwsze, przemoc jest szkodliwa…
(G³os z sali: I to spo³ecznie.)
Spo³ecznie te¿.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Je¿eli pro-

wadzê dziecko do przedszkola za rêkê, a ono nie
chce iœæ, wiêc stosujê si³ê, to czy to jest przemoc?)

(Senator Piotr Kaleta: Albo zmusza siê, ¿eby za-
k³ada³o czapkê w zimie.)

Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo. Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Ministrze, ja bardzo dok³adnie czyta³em
tê ustawê o przemocy w rodzinie i pytam: jakie
jest pana stanowisko – bo wiemy, ¿e rz¹d promu-
je tê ustawê – co do tego, ¿e rz¹d Rzeczypospoli-
tej, pan minister spraw zagranicznych da³ porê-
czenie spo³eczne panu Polañskiemu w sprawie
gwa³tu na trzynastoletniej dziewczynie. To jest
sprawa pierwsza. Przedstawiciel Francji, mini-
ster spraw zagranicznych Francji, natychmiast
siê z tego wycofa³, a przedstawiciel naszego
rz¹du, minister spraw zagranicznych, nie wyco-
fa³ siê, tylko udzieli³ po prostu poparcia. Czy to
nie jest hipokryzja?

Sprawa nastêpna. Panie Ministrze, ja na po-
siedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
prosi³em o opiniê stowarzyszenia sêdziów ro-
dzinnych i kuratorów, ale do tej chwili takiej opi-
nii nie otrzyma³em. W tej sytuacji ju¿ nie bêdê za-
dawa³ trzeciego czy czwartego pytania o stano-
wisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœæ”, bo
ta ustawa w ogóle nie by³a konsultowana z Komi-
sj¹ Krajow¹, choæ dotyczy spraw socjalnych. Pan
senator Augustyn te¿ uciek³ od tego pytania.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Moim zdaniem ustawa oczywiœcie by³a konsul-
towana równie¿ ze zwi¹zkami zawodowymi – co do
tego nie mam w¹tpliwoœci.

Pan wybaczy, Panie Senatorze, ale nie odpo-
wiem na pierwsze pytanie. Nie mam wiedzy co do
stanowiska zwi¹zanego ze spraw¹, której ta usta-
wa nie dotyczy. A nawet gdybym j¹ mia³, to nie jes-
tem do jej przedstawiania uprawniony, proszê
wiêc wybaczyæ.

(G³os z sali: Chodzi o sprawê…)
…pana Polañskiego i sytuacji, co do której nie

znam stanowiska. Proszê siê nie gniewaæ, ale na-
wet gdybym chcia³ odpowiedzieæ, to nie potrafiê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, chcia³bym zapytaæ, kto jesz-
cze zamierza zadaæ pytanie. Proszê, ¿eby siê zde-
cydowaæ. Jeszcze senator Piotrowicz, tak… Po
prostu chcia³bym ju¿ widzieæ koniec tego. Sena-
tor Idczak ju¿ jest zapisany.

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-

tyki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ale teraz nie
by³o pytania, Panie Marsza³ku. Kto ma zadaæ
pytanie?)

Senator Idczak.

Senator Witold Idczak:

Panie Ministrze, czy nie obawia siê pan obni¿e-
nia skutecznoœci pomocy? Bo prawda jest taka, ¿e
s¹ wspania³e przepisy, ale one w ró¿ny sposób s¹
egzekwowalne. I w³aœnie z tym mamy najwiêkszy
problem, ¿e jest wiele przepisów, które reguluj¹
wiele obszarów ¿ycia, ale jeœli chodzi o ich skute-
cznoœæ i egzekwowalnoœæ, to z tym bywa du¿o go-
rzej albo ró¿nie. O co mi chodzi? Otó¿ przyk³ado-
wo: jest godzina druga w nocy i jest zawiadomie-
nie, ¿e gdzieœ jest krzyk, jest przestêpstwo. Kto
tam pojedzie? Tam przecie¿ pojedzie radiowóz po-
licyjny.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest.)

Kto bêdzie udziela³ pomocy? Czy ci ludzie bêd¹
siê zdzwaniali komórkowo, bêd¹ siê szukali? Py-
tam o to, bo pan przed chwil¹ wymieni³ ju¿ ca³e
spektrum, powiedzia³ pan, ¿e lekarz bêdzie decy-
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dowa³, ¿e pracownik socjalny, ¿e jeszcze ileœ osób
bêdzie siê pochyla³o nad tym dzieckiem… A ja pa-
nu powiem, ¿e tam bêdzie policjant, któremu ko-
lega po œwie¿o odbytym kursie prawnym powie:
s³uchaj, musimy zasiêgn¹æ opinii lekarza, praco-
wnika socjalnego, zespo³u itd., a tak w³aœciwie to
nie wiadomo, czy mo¿emy tam wchodziæ i to dziec-
ko ratowaæ. Przypuszczalnie 90% sytuacji bêdzie
takich, ¿e bêdzie po prostu utrudniony dostêp,
kontakt. Ja nie wiem… Pracownik socjalny bêdzie
musia³ mieæ dy¿ur ca³odobowy – tylko kto za to za-
p³aci? – bêdzie centrum zarz¹dzania kryzysowe-
go, bêd¹ pomieszczenia itd. To s¹ naprawdê fan-
tastyczne rozwi¹zania, tylko jest tu pytanie doty-
cz¹ce strony technicznej: czy one, wbrew pozo-
rom, nie przynios¹ skutku odwrotnego do zamie-
rzonego? Ci, którzy bêd¹ chcieli nieœæ pomoc
dziecku, ale te¿ innej osobie w rodzinie – bo pan
senator Misio³ek bardzo s³usznie wykaza³ tê asy-
metriê w ochronie – zaczn¹ mieæ w¹tpliwoœci.
I oczywiœcie skoñczy siê tak jak zwykle, ¿e poli-
cjant byæ mo¿e uratuje, dziêki Bogu, jakieœ ludz-
kie ¿ycie, ale oka¿e siê, ¿e przy tym ileœ przepisów,
w tym tê wspania³¹ ustawê, bêdzie musia³ – prze-
praszam za mo¿e nieadekwatne s³owo – po-
gwa³ciæ, a¿eby nieœæ pomoc. To s¹ moje pytania.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Odniosê siê do takiego samego przyk³adu. Ta-
kich sytuacji, w których policjant bêdzie interwe-
niowa³ i bêdzie musia³ podj¹æ decyzjê o odebraniu
dziecka…

(Senator Witold Idczak: O ratowaniu…)
…o odebraniu, zabezpieczeniu… Czyli to by³o-

by wtedy, gdy obydwoje rodzice s¹ niezdolni do
sprawowania pieczy, gdy wszyscy domownicy s¹
niezdolni do tego, ¿eby sprawowaæ pieczê. Tak?

(G³os z sali: Jeden jest zdolny, ale tylko trochê…)
(Weso³oœæ na sali)
Gdyby pan by³ tym policjantem albo pracowni-

kiem socjalnym, to zapewne, Panie Senatorze,
podj¹³by pan w³aœciw¹ decyzjê. I na coœ takiego li-
czê, to znaczy jeœli policjant nie bêdzie w stanie
podj¹æ odpowiedniej decyzji, to zwróci siê do pra-
cownika socjalnego – bo tacy pracownicy rzeczy-
wiœcie bêd¹ dy¿urowaæ, bêd¹ wykazy kierowni-

ków dzia³aj¹cych oœrodków – i wówczas pewne
dzia³ania bêd¹ potrzebne tylko w sytuacji, gdy
dziecko bêdzie musia³o byæ zabezpieczone u naj-
bli¿szej rodziny. Tak, u najbli¿szej rodziny. Proszê
ca³y zapis przeczytaæ, tam jest napisane: u naj-
bli¿szej rodziny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz koñczy seriê pytañ.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja wracam jeszcze do tego

art. 961 zakazuj¹cego stosowania okreœlonych
œrodków. Pan minister wspomnia³, ¿e to nie rodzi
¿adnych konsekwencji i nie zawiera to ¿adnych
sankcji.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej Jaros³aw Duda: S¹ te, które s¹ dzisiaj.)

W przepisie wprost sankcji nie ma. W zwi¹zku
z tym pytam: czy w³aœciwa jest legislacja tego ro-
dzaju, ¿e stosuje siê zakazy bez mo¿liwoœci ich
wyegzekwowania? To jest pierwsza rzecz.

Kolejna. Co pan powie w takiej sytuacji… Bo
w moim przekonaniu przepis ten poci¹ga za sob¹
konsekwencje, jakkolwiek niezapisane tu wprost,
niemniej jednak przypuszczam, ¿e z³amanie tego
zakazu bêdzie skutkowa³o na przyk³ad na gruncie
postêpowania o ograniczenie czy pozbawienie
w³adzy rodzicielskiej. W zwi¹zku z tym sankcje,
konsekwencje s¹ tu wprowadzane tylnymi
drzwiami.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Tak, tylko jeszcze raz powtarzam, ¿e te zapisy
maj¹ charakter edukacyjny, a sankcja jest taka,
jaka jest, poniewa¿ uznaliœmy, ¿e zapis dotycz¹cy
niestosowania kar cielesnych jest zapisem o cha-
rakterze, jak powiedzia³em, edukacyjnym, ale je-
dnoczeœnie cywilizacyjnym – chodzi o to, ¿e nie
bêdziemy wychowywaæ przez bicie i stosowanie
kar cielesnych. A jeœli chodzi o sankcje, to pan
sam jako prawnik doskonale wie, ¿e s¹ one takie,
jakie s¹ w kodeksie.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Gdyby pan mi-
nister wykonywa³ tê ustawê, to by³bym spokojny,
ale bojê siê, ¿e to bêdzie ktoœ inny.)

Bêdziemy mieæ nad tym pieczê i bêdziemy to na
pewno monitorowaæ, gdy to bêdzie przechodzi³o…
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-

tyki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujê bar-
dzo.)

Jeszcze chcê zapytaæ, czy bêd¹ pytania do pana
rzecznika, a je¿eli bêd¹, to kto zamierza je zadaæ.

Pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym o coœ pana zapytaæ, Panie Mini-

strze. Wczeœniej pad³o pytanie skierowane do se-
natora sprawozdawcy Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej o to, czy ta ustawa te¿ bêdzie zapobie-
ga³a lub te¿ czy ma zapobiegaæ przemocy równie¿
w stosunku do dzieci nienarodzonych. Odpo-
wiedŸ na to nie pad³a, nie by³o o tym mowy na po-
siedzeniu komisji. Ja zaœ chcia³bym us³yszeæ pa-
na zdanie na ten temat.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Zgodnie z definicj¹ dziecka z ustawy o Rzeczni-
ku Praw Dziecka dzieckiem jest ka¿da istota ludz-
ka od poczêcia do pe³noletnoœci. A wiêc to jest de-
finicja dziecka.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Czyli dotyczy to
te¿ tych dzieci…)

Panie Senatorze, przytoczy³em definicjê, jaka
zosta³a przyjêta przez parlament i jaka obowi¹zuje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Dziê-

kujê bardzo.)
Proszê pañstwa, mo¿emy wobec tego przejœæ do

dyskusji.
Jako pierwszy zabierze g³os pan senator Kaleta.
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak na dobr¹ sprawê zastanawiam siê, czy nie

nale¿a³oby – byæ mo¿e ja szczególnie powinienem
– wyst¹piæ do pana marsza³ka o pewien katalog
s³ów, jakich móg³bym u¿yæ i jakie mog³yby byæ
wskazane, ¿eby skrytykowaæ tê ustawê, a tak¿e
skrytykowaæ osoby, które j¹ stworzy³y. A ponie-
wa¿ mia³em, kolokwialnie mówi¹c, przeboje w ko-

misji regulaminowej, to chyba najlepiej by by³o te-
raz pomilczeæ i ja w zwi¹zku z tym byæ mo¿e po-
zwolê sobie na chwilê milczenia, bo ju¿ tutaj nic
innego nam nie pozosta³o. Wszystkie argumenty
merytoryczne, logiczne, zosta³y wypowiedziane
i wszystko wskazuje na to, ¿e zostan¹ odrzucone.
Ale dla spokoju sumienia, z nik³¹ nadziej¹ na
poparcie poprawek, w moim odczuciu dobrych
i potrzebnych, przekazujê te poprawki na rêce pa-
na marsza³ka i pozostawiam to wszystko bez ko-
mentarza. Bardzo proszê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Minut¹ ciszy trze-

ba by³o…)
(SenatorW³adys³awDajczak:Czekamy,czekamy.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Dawaj, Jasiu, dawaj!

Brawo, Jasiu!)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po takim wyst¹pieniu, jakie wyg³osi³ pan sena-

tor Kaleta… Trudno mi bêdzie je przebiæ, prawda?
Niemniej jednak chcia³bym powiedzieæ, ¿e rzeczy-
wiœcie dyskusja jest wywo³ana przede wszystkim
nieszczêœliwym tytu³em tej ustawy, o czym ju¿ tu-
taj powiedziano i czego nie bêdê powtarza³, który
w³aœnie zawê¿a problem przemocy w Polsce nieja-
ko wy³¹cznie do rodziny. Tymczasem ja nie po-
dzielam opinii tych moich kolegów i wielu organi-
zacji, którzy twierdz¹, ¿e przemoc rodzi siê w ro-
dzinie, a ju¿ za oczywiœcie anegdotyczne uwa¿am
stwierdzenie, ¿e przemoc zaczyna siê od klapsa.
Jeœli tak, to ja pytam, co z „fal¹” w wojsku, co
z „charakternymi” w wiêzieniu, co z chuliganami
na stadionach.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Z ki-
bolami.)

Ja nie znam domu – mo¿e moja wiedza jest zbyt
ma³a, a moje wizyty w domach zbyt rzadkie –
w którym by rodzice, nawet, powiedzia³bym, w ro-
dzinach dysfunkcyjnych czy biednych, namawia-
li do tworzenia „fali”, do bycia „charakternym”,
chyba ¿e kierowaliby siê samozniszczeniem. Prze-
cie¿ ta „fala” mog³aby byæ równie¿ w tym domu!
Nie, przemoc jest zjawiskiem, które wykracza po-
za granice domu rodzinnego, i kto wie, czy zagro-
¿enia nie s¹ wiêksze…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bê-
d¹ wiêksze…)

(Senator Witold Idczak: A poprawczaki…)
…chocia¿by od tych, które ja usi³owa³em zni-

welowaæ poprawk¹, takie, ¿e niestety bije to od
autorytetu, jakim jest dzisiaj w domu monitor.
Chcia³bym powiedzieæ, nie poprawiaj¹c Korcza-
ka, ¿e jedynym skutecznym lekarstwem na te i in-
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ne zachowania – bo to jest pewne ekstremum – s¹
trzy sprawy, o jakie apelujê do tych, którzy chc¹ tê
sytuacjê naprawiæ, a naprawiæ j¹ chc¹ chyba
wszyscy, równie¿ organizacje, które stoczy³y bój
na forum komisji. Pierwsza sprawa to budzenie
uczuciowoœci, wra¿liwoœci wœród wszystkich lu-
dzi, nie tylko dzieci, choæ przede wszystkim wœród
dzieci. Druga to budowanie zaufania w rodzinie,
ale i w spo³eczeñstwie. I wreszcie ta trzecia, która
jest w tej ustawie, to nowoœæ: edukacja. Nie wy-
starczy byæ tylko uczuciowym, nie wystarczy byæ
tylko wra¿liwym, nie wystarczy tylko budziæ zau-
fanie. Musi byæ jeszcze wiedza o ¿yciu w naszym
kraju i ta wiedza musi obowi¹zywaæ równie¿ nas.
A ja mam dwa zastrze¿enia do stanu naszej wie-
dzy i jeden apel. Pierwsze zastrze¿enie, ¿e przy
tworzeniu tej ustawy nie brali udzia³u nauczycie-
le. A przecie¿ oœwiata, tak mi… St¹d teraz te w¹t-
pliwoœci, zw¹tpienie, wybaczcie mi je.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
szko³a nie wychowuje?)

My uwa¿aliœmy, to znaczy koledzy z AWS w wiêk-
szoœciuwa¿ali, ¿e szko³a i przedszkole –bo towszys-
tko oœwiata – maj¹ wychowywaæ. I zaraz w drugim
akapicie jest napisane, ¿e szko³a ma pomagaæ ro-
dzicom w wychowaniu. Tu kolega Kogut mnie s³u-
sznie pyta³ o opiniê zwi¹zków zawodowych, a ja py-
tam, dlaczego my, gdy procedowaliœmy, to ani w Se-
jmie, ani w Senacie tej szko³y… A przecie¿ tam
dziecko spêdza wiêcej czasu ni¿ w domu rodzin-
nym. I to jest moje pierwsze zastrze¿enie.

A drugie jest takie: my tak bardzo koncentruje-
my siê, powiedzia³bym, na problemie XIX
i XX wieku, podczas gdy dane wskazuj¹, ¿e dzisiaj
przemoc fizyczna ustêpuje przemocy innego ro-
dzaju, któr¹ œwiat opisuje choæby w konwencji
praw dziecka – mowa w³aœnie o poni¿aniu. A Poli-
cja jakby sarkastycznie nam przypomnia³a, pro-
szê pañstwa, ¿e dzisiaj problemem dzieci, ale nie
tylko dzieci, kobiet tak¿e, jest porzucenie! Byliœ-
my niedawno œwiadkami, jak pewna „dama”, oby-
watelka naszego kraju, w mieœcie, z którego wy-
wodzi³ siê czy te¿ w którym ¿y³ papie¿, zostawi³a
dziecko w wózku z butelk¹ bodaj¿e kiepskiej wo-
dy, bo uzna³a, ¿e jest zmêczona. I Policja potwier-
dza: w zesz³ym roku porzucono w ten lub podobny
sposób tysi¹c piêæset dzieci. To nie jest uderzenie
dziecka, z tym ¿e to jest gorsze ni¿ poni¿enie. Bo
jeœli matka i ojciec nie chc¹ swego dziecka, to jak
siê czuje siedmio- czy dziewiêciolatek, którego
nikt ju¿ nie chce? Nikt nie myœli o problemie dzieci
porzuconych. A wzmocnijmy tê statystykê: czy to
te¿ nie jest przemoc, ¿e szeœædziesi¹t tysiêcy dzie-
ci przebywa w tej chwili w domach dziecka i w ro-
dzinach zastêpczych? I mo¿e wypada te¿ powie-
dzieæ – nie ma teraz pana marsza³ka Cimoszewi-
cza, ale pyta³em go o to – czy jest zgoda Europy, ¿e-
by w imiê procesów ekonomicznych miliony ludzi

pracowa³y z dala od rodzin. Czy jest to coœ, nad
czym Europa powinna przechodziæ do porz¹dku
dziennego? Dlaczego nie mo¿e podwy¿szyæ wyma-
gañ: emigracja zarobkowa – tak, wolnoœæ osiedla-
nia siê – tak. Ale nie kosztem dziecka! Czy jest
gdzieœ takie prawo, które mówi, ¿e nie wolno zo-
stawiaæ dziecka? Czêsto niestety to siê koñczy
tragicznie sytuacj¹ poni¿enia dziecka, zostawie-
nia go na zawsze. A przecie¿ gdy my siê dzisiaj po-
wo³ujemy na ró¿ne akty, w tym na konwencjê
praw dziecka, to jeden z podstawowych zapisów
mówi, ¿e dziecko ma prawo do wychowania w ro-
dzinie. Nie w domach dziecka, nie w jakichœ prze-
chowalniach, ale w rodzinie. I st¹d wynika moja
troska, aby ta ustawa mia³a w sobie coœ, co spo-
woduje, ¿e po tym pêkniêciu, które czasem siê
zdarza i bêdzie siê zdarza³o, rodzina z powrotem
siê zesz³a, ¿eby to dziecko by³o znowu w rodzinie.

Apel do pana rzecznika ju¿ wyg³osi³em. Sytua-
cja, jak to mówi¹, rozwija siê, jest dynamiczna i ja
uwa¿am, ¿e potrzebny jest raport o polskich dzie-
ciach. Ta sytuacja siê zmienia. I tu taka proœba:
byæ mo¿e pan rzecznik by nas uraczy³ tym w przy-
sz³ym roku, bo to powa¿ne badanie nad kondycj¹
polskich dzieci i polskiej m³odzie¿y, która przecie¿
mia³a byæ najwiêkszym bogactwem Europy. Nie-
stety, tak siê nie sta³o.

Chcia³bym jeszcze wspomnieæ, wracaj¹c do
ustawy z tej dalekiej korczakowskiej podró¿y, dla-
czego z³o¿y³em kolejne dwie poprawki. Otó¿, Wy-
soka Izbo, statystyki i nasze obserwacje dowodz¹,
¿e przemoc pozostaje w zwi¹zku z alkoholem –
63% i wiêcej…

(Senator Stanis³aw Kogut: Narkotyki…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

palacze…)
Niew³aœciwa reakcja w przypadku przemocy –

mówiê o tej strasznej – czyli brak reakcji albo re-
akcja opóŸniona powoduj¹, ¿e nie rozwi¹zujemy
problemu izolacji sprawcy od ofiary. I po to ta po-
prawka, ¿eby w przypadku, gdy ró¿nego rodzaju
przemocy dopuszczaj¹ siê sprawcy, którzy w jakiœ
sposób skazili siê alkoholem, s¹ uzale¿nieni lub
byli karani za to, separacja by³a jednak bezwzglê-
dna. Niekoniecznie ma to byæ na dziesiêæ lat czy
rok, jak w tej chwili przepisy pozwalaj¹, mo¿e to
byæ na parê dni. Nie jest to, niestety, moje roz-
wi¹zanie, ale innych krajów i innych pañstw.

Zatem apelujê o to, ale maj¹c nadziejê, ¿e pan
rzecznik wpisze do swojego kajecika proœbê o to,
¿ebyœmy mówili, tak jak Anglicy mówi¹, o dzie-
ciach, o ochronie dzieci nie tylko przed przemoc¹,
ale przed ró¿nymi zagro¿eniami. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.
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Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Los tak zrz¹dzi³, Panie Senatorze, ¿e akurat po

panu bêdzie wystêpowa³ nauczyciel, bo w tym za-
wodzie pracowa³em wiele, wiele lat. Rzeczywiœcie
trochê siê dziwiê, ¿e akurat ta ustawa nie trafi³a
te¿ do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, bo ona
ma rzeczywiœcie bardzo du¿o wspólnego z wycho-
waniem i wydaje mi siê, ¿e powinna by³a trafiæ do
tej komisji i powinniœmy j¹ tam omawiaæ.

Cieszê siê, ¿e bêdê móg³ polemizowaæ w³aœnie
z cz³onkiem mojego klubu, bo panowie z Prawa
i Sprawiedliwoœci zaraz bêd¹ moj¹ polemikê brali
politycznie i bêd¹ pewno siê oburzali na pewne
moje...

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: I pa-
ni równie¿.)

Tak, pani równie¿, przepraszam.
Tak ¿e cieszê siê, ¿e mogê polemizowaæ akurat

z cz³onkiem mojego klubu.
Na wstêpie powiem, ¿e jestem wielkim zwolen-

nikiem tej ustawy. Mam nadziejê, ¿e na sali tylko
po prawej stronie s¹ jej przeciwnicy, a ca³a reszta
zag³osuje za, bo uwa¿am, ¿e ta ustawa jest bardzo
potrzebna.

I Panie Senatorze, byæ mo¿e wbrew ocenom
wielu moich kolegów z Platformy Obywatelskiej
powiem, ¿e nawet nie dra¿ni mnie nazwa tej usta-
wy. Myœlê, ¿e ktoœ, kto tê nazwê swego czasu usta-
la³, w³aœnie celowo tak zrobi³. Bo proszê pañstwa,
dlaczego mówimy o ustawie o przemocy w rodzi-
nie, dlaczego tê kategoriê przestêpstw jakby wy-
dzielamy? Dlatego, ¿e… Bêdê pos³ugiwa³ siê te¿
takimi skrajnymi przyk³adami, jakie tu w wielu
pytaniach siê pojawia³y. Proszê pañstwa, je¿eli oj-
ciec pobije dziecko s¹siada, to w 90% przypadków
ten ojciec zostanie ukarany. Zaraz ktoœ to zg³osi,
odbêdzie siê s¹d, bêdzie kara, na pewno zakoñczy
siê to kar¹. No, 10% odpuœci sprawê. Ale je¿eli ten
sam ojciec pobije swoje dziecko, to w jakichœ 10%
przypadków, bym powiedzia³, strzelam, taki oj-
ciec bêdzie ukarany, bo ktoœ widzia³, bo ktoœ zg³o-
si³ itd., itd. Czy tak nie jest? Tak jest. Dlatego tê
kategoriê przestêpstw trzeba traktowaæ jako oso-
bn¹, bo rzeczywiœcie czêsto te przestêpstwa dziej¹
siê za drzwiami i s¹ przez wiele lat tolerowane
przez œrodowisko, przez spo³eczeñstwo. I ja myœ-
lê, ¿e ci którzy wymyœlili nazwê tej ustawy, chcieli
zwróciæ uwagê na ten problem w³aœnie w sposób
specjalny.

Proszê pañstwa, ta ustawa jest krytykowana,
bym powiedzia³, niepolitycznie. Rzeczywiœcie to
s¹ ró¿ne œrodowiska i ró¿ne s¹ spojrzenia na ni¹.
Ja bym powiedzia³, ¿e senatorowie, którzy maj¹
bardziej konserwatywne pogl¹dy, uwa¿aj¹, ¿e ona
jest z³a, bo uderza w tradycje rodzinne, z których
byæ mo¿e wynika rzeczywiœcie karanie poprzez ja-
kiegoœ klapsa czy nawet wieszanie gdzieœ pasa.
Ale ja jestem przekonany, ¿e wszyscy ci, którzy to-

leruj¹ taki model wychowania i uwa¿aj¹ za s³u-
szny, to s¹ to ludzie na wysokim poziomie, którzy
rzeczywiœcie te kary stosuj¹ w wyj¹tkowych sy-
tuacjach. I mo¿e gdy ka¿dego zapytamy, to siê
oka¿e, ¿e zastosowa³ tego klapsa raz czy trzy razy
w ¿yciu, a w pozosta³ych przypadkach ten pas wi-
sia³ i mia³ byæ tylko straszakiem. Ale przecie¿ nie
o taki model rodziny tradycyjnej i konserwaty-
wnej nam chodzi. Chodzi nam o takich, którzy
uwa¿aj¹, ¿e regularne t³uczenie swojego dziecka
to jest najlepszy sposób na wychowanie.

Ja nieraz mia³em jako nauczyciel mo¿liwoœæ
rozmawiania z takimi rodzicami. Dziecko zahu-
kane, spokojne, siedz¹ce w k¹cie, a kiedy tylko
pojawia siê jakaœ k³ótnia, natychmiast zdecydo-
wanie bij¹ce swojego kolegê czy kole¿ankê. Wzy-
wam rodzica i mówiê: „Proszê pana, no wie pan,
dziecko tak reaguje”. A on na to: „Wie pan, bo trze-
ba z takim twardo. Dawniej to by³y metody, linij-
ka, rózga to by³y metody. Ja go trzymam krótko,
dostanie od czasu do czasu lanie i w domu mi nie
podskakuje. A w szkole nie mo¿ecie sobie pora-
dziæ”. To jest w³aœnie skutek tej metoda, ¿e dziec-
ko zahukane natychmiast reaguje agresj¹.

I nie zgadzam siê, Panie Senatorze, z tym, ¿e
szko³a wychowuje, ¿e rodzina wychowuje. Nawyki
s¹ wypracowane w tych latach, kiedy dziecko jest
w tak zwanym z³otym okresie, w wieku od trzech
do szeœciu lat wytwarzaj¹ siê nawyki. Szko³a po-
tem ju¿ tylko próbuje poprawiæ to, co wykszta³ci³o
siê w domu, gdy dziecko patrzy³o, jak ojciec bije
matkê, jego rodzeñstwo albo je samo. Tam te na-
wyki powstaj¹ i potem szko³a ma wielki problem,
¿eby sobie z nimi poradziæ. Kiedyœ tradycja by³a
te¿ taka, ¿e w szkole bito dzieci, a dzisiaj wszyscy
jesteœmy zgodni, ¿e tak nie mo¿na. A jakoœ chce-
my tolerowaæ ten sposób postêpowania w domu.

Jest te¿ grupa senatorów o pogl¹dach bardziej
liberalnych, którzy patrz¹ na wychowanie dziecka
w tak liberalny sposób, jak patrzy siê na spo³e-
czeñstwo: jak najmniej ingerencji pañstwa w ¿y-
cie poszczególnego cz³owieka, w ¿ycie rodziny.
Cz³owiek ma byæ wolny, a nie pañstwo bêdzie mu
mówi³o, co ma robiæ. Tylko, proszê pañstwa, czy
ta wolnoœæ musi siê koñczyæ na drzwiach miesz-
kania? Bo jego nie wolno… Ma byæ wolny w szko-
le, w pracy, na ulicy, wszêdzie, a w domu ta jego
wolnoœæ siê koñczy, bo siê oka¿e, ¿e m¹¿ bije ¿onê,
bije dziecko. I co, mamy przymykaæ oczy na to, ¿e
tak siê dzieje? Czy to jest liberalne podejœcie do
rzeczywistoœci? Przecie¿ o tê wolnoœæ trzeba wal-
czyæ wszêdzie, tak¿e w domu, ¿eby m³ody cz³owiek
czy starszy by³ naprawdê wolny i móg³ œwiadomie
podejmowaæ decyzje. Oczywiœcie ja uwa¿am rów-
nie¿, ¿e nie powinna to byæ ca³kowita wolnoœæ, bo
to deprawuje, ¿e s¹ pewne obostrzenia, ale nie ta-
kie, jakie my byœmy widzieli.

Tutaj patrzê na senatora Piechniczka, bo bar-
dzo czêsto jeŸdzimy razem poci¹giem i wiem, ¿e
tradycje œl¹skie, tradycje rodzinne s¹ szczególnie
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wa¿ne dla… Na Œl¹sku rodzina to jest naprawdê
wartoœæ ponad wszystko. I wiem, ¿e w naszym
gronie te¿ siê ró¿nimy. Ale, Panie Senatorze, takie
sportowe przyk³ady, o tych kibicach wspomnia³
tutaj równie¿ pan senator Rulewski. W Polsce na
razie mamy jedn¹ metodê walki z kibolami na
mniejszych stadionach, bo na wiêkszych jest go-
rzej, chocia¿ w Warszawie te¿ raz tak siê zdarzy³o.
Policjanci maj¹ tak¹ metodê, ¿e pewnego dnia
zbiera siê ich du¿o, t³uk¹ tych kiboli i mówi¹, ¿e
ju¿ d³ugo nie przyjd¹ na stadion i nie bêd¹ rozra-
biaæ. I rzeczywiœcie, to skutkuje w przypadku tych
mniejszych gremiów, mniejszych stadionów. Ale
co to wytwarza? Nienawiœæ. Oni potem zbieraj¹
siê na wiêkszym stadionie, grupuj¹ siê w wiêksze
bandy i traktuj¹ policjê jak przeciwników, któ-
rych trzeba dos³ownie zabijaæ. I kamieniami rzu-
caj¹ tak¿e ci, którzy na co dzieñ s¹ zupe³nie spo-
kojnymi ludŸmi, bo oni zostali nauczeni przez po-
licjantów, ¿e to jest najlepsza metoda. W porów-
naniu mo¿na mówiæ równie¿ o rodzicach…
A w Anglii poradzili sobie z tym, nie t³uk¹c kibi-
ców, tworz¹c odpowiednie zapisy prawa i przede
wszystkim egzekwuj¹c to prawo. Okaza³o siê, ¿e
tam jest porz¹dek i w Anglii nie rozrabiaj¹. Jak
przyjad¹ gdzie indziej…

(G³os z sali: Gdzie indziej rozrabiaj¹.)
Tak, rozrabiaj¹, bo nie boj¹ siê tego prawa. Tak

¿e odpowiednie prawo jest lepsze ni¿ metody si³o-
we, proszê mi wierzyæ.

Proszê pañstwa, nie mam pretensji do nikogo,
gdy¿ wiem, ¿e wszyscy mamy jednakowy cel, bo nie
wierzê, ¿eby wœród nas by³a jedna osoba, która by
chcia³a, ¿eby bito dzieci czy wspó³ma³¿onków, czy
kogokolwiek. Ja wiem, ¿e nie. Tylko ¿e, proszê pañ-
stwa, nie mo¿emy utr¹caæ tej ustawy, stosuj¹c ta-
kie erystyczne zabiegi i pokazuj¹c jakieœ skrajne
przyk³ady, które maj¹ utr¹ciæ tê ustawê.

Chcia³bym pañstwu zadaæ pytanie, czy my
byœmy przyjêli dzisiaj ustawê o Policji, która do
jednej rêki policjantowi, czêsto z wykszta³ceniem
zawodowym, po dwóch, trzech miesi¹cach szko-
lenia, daje pistolet, do drugiej pa³kê i wypuszcza
go na ulicê. Ju¿ s³yszê te g³osy, gdybyœmy chcieli
uchwaliæ tê ustawê o Policji: przecie¿ on wyjdzie
i bêdzie zabija³ wszystkich dooko³a, wali³ t¹ pa³¹
na prawo i na lewo. Zdarzaj¹ siê takie przypadki,
zdarzaj¹ siê, oczywiœcie. Ale czy uwa¿amy, ¿e Po-
licji ma nie byæ? Równie¿ w tych sytuacjach, kie-
dy, mówimy, pracownicy socjalni maj¹ zabieraæ
dzieci… Tak siê to przyjê³o, ja te¿ to powtarzam,
tak to posz³o w œwiat i ludzie siê tego boj¹. Wielu
rodziców jest przeciwnych tej ustawie, bo wydaje
im siê, ¿e o dwunastej w nocy ktoœ zadzwoni i za-
bierze im dziecko, bo tak w kó³ko powtarzamy.
A przecie¿ tak nie jest. Nawet je¿eli raz na tysi¹c
czy na piêæ tysiêcy przypadków zdarzy siê, ¿e
pracownik socjalny mo¿e nadmiernie siê pospie-

szy i weŸmie dziecko, to za chwileczkê naprawi to
s¹d, bo w ci¹gu dwudziestu czterech godzin on
ma tê sprawê wyjaœniæ i stwierdziæ, czy tak ma
byæ, czy nie.

Chcê pañstwa wszystkich przekonaæ, ¿e ta
ustawa jest skierowana przede wszystkim do tych
rodzin patologicznych, w których jest alkoholizm,
w których dzieci cierpi¹. I o tych dzieciach myœlmy,
przyjmuj¹c t¹ ustawê. Apelujê do pañstwa, powta-
rzam, ¿e jest to dobra ustawa, która da szansê po-
prawy sytuacji. Jako zastêpca burmistrza miasta
do spraw spo³ecznych przez d³ugi czas by³em prze-
wodnicz¹cym komisji antyalkoholowej i tam spo-
tyka³em siê w³aœnie z takimi sytuacjami, ¿e matki
z dzieæmi musia³y uciekaæ, a m¹¿ zostawa³ w do-
mu. Zanim s¹d po roku czy dwóch go skaza³ i ten
cz³owiek poszed³ do wiêzienia, rodziny musia³y
gdzieœ szukaæ bytu. Ta ustawa spowoduje, ¿e taki
cz³owiek nie bêdzie móg³ nawet zbli¿aæ siê do mie-
szkania. Tu jest wiele takich zapisów, które na-
prawdê… Chocia¿by ze wzglêdu na nie warto przy-
j¹æ tê ustawê. Apelujê jako nauczyciel, Panie Sena-
torze: przyjmijmy j¹. Sprawdzimy po roku czy
dwóch, czy coœ nale¿y poprawiæ. Ona jest warta
przyjêcia. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pani senator Pañczyk-Pozdziej.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podzielê siê z Wysok¹ Izb¹ swoimi w¹tpliwoœcia-

mi. W¹tpliwoœciami, które tylko pozornie nie maj¹
nic wspólnego z tym, o czym tu mówiliœmy, ale tak
naprawdê dotykaj¹ materii procedowanej ustawy.

Kiedy w latach dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³
powszechny exodus, zw³aszcza m³odych ludzi,
z Polski do Belgii, Holandii, do Niemiec po lepsze
pieni¹dze, jak to siê mówi³o na Œl¹sku, to obser-
wowa³am, jak stopniowo postêpowa³a demorali-
zacja m³odych. Nigdzie w du¿ych miastach na
Œl¹sku nie widzia³am wówczas tylu zakolczyko-
wanych, wytatuowanych, wy¿elowanych m³o-
dych ludzi, jak na przyk³ad w niedzielê w wiejskim
koœciele na OpolszczyŸnie. I wiecie pañstwo, oni
wyje¿d¿ali po te lepsze pieni¹dze, ale wracali,
przywo¿¹c z sob¹ wszystko, co najgorsze, gorsze
nawyki. Przywozili coraz bardziej nieprzystaj¹ce
do œl¹skiej rodziny cechy, a dla Œl¹zaków zawsze
bardzo wa¿ne by³y pracowitoœæ, solidnoœæ, w³a-
œciwe relacje miêdzypokoleniowe. Widzia³am, jak
m³ode dziewczyny po jakimœ czasie wraca³y
z dzieckiem b¹dŸ z dwojgiem dzieci, przyje¿d¿a³y
na urlop do rodziców, ale rzadko widywa³am przy
nich jakichœ mê¿czyzn. A ch³opcy, w najlepszym
przypadku po zawodówce, przyje¿d¿ali wpraw-
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dzie samochodami, ale byli ju¿ zupe³nie odmie-
nieni, nie tylko zewnêtrznie z uwagi na te tatua¿e
i kolczyki, ale przede wszystkim mentalnie. Wi-
dzia³am te¿, ¿e nie potrafili ju¿ mówiæ o niczym in-
nym, jak wy³¹cznie o pieni¹dzach, o relacjach ce-
nowych, o tych w³aœnie lepszych pieni¹dzach,
którymi wówczas by³y marki. Widzia³am te¿, jak
stopniowo przez m³odych demoralizuj¹ siê starsi,
bo nie mog¹c ju¿ interweniowaæ, nie maj¹c wp³y-
wu na to, co te dzieci tam w Holandii i w Niem-
czech robi¹, stopniowo akceptowali wszystko to,
co robili m³odzi, te ich zachowania. Kiedyœ zapy-
ta³am tak¹ s¹siadkê – bo mnie to zainteresowa³o –
której córka przyjecha³a z niemowlakiem do Pol-
ski, czy m¹¿ tej dziewczyny jest Polakiem, czy Ho-
lendrem. A ona mi powiedzia³a: wie pani, una mo
tam takiego Holendra, ale oni ¿yj¹ na kryka, bo
tam siê takim matkom, kiere nie maj¹ ch³opów,
lepiej ¿yje. Usprawiedliwiaj¹c te pociechy, starsi
stopniowo godzili siê z tym, ¿e tamci ¿yj¹ na kry-
ka, czyli na koci¹ ³apê…

(Senator Stanis³aw Kogut: Bijmy jej brawo!)
Panie Senatorze, nie trzeba, naprawdê.
(Rozmowy na sali)
Ja mam bardzo dobry s³uch, bo jestem radio-

wcem.
…¿e nie ucz¹ ju¿ swoich dzieci jêzyka ojczyste-

go, ¿e nie chodz¹ ju¿ do koœcio³a, ¿e nie ma prak-
tyk religijnych, choæ na Œl¹sku to zawsze by³o
bardzo wa¿ne. Widzia³am te¿, jak w krótkim cza-
sie te lepsze pieni¹dze poczyni³y spustoszenie
w mentalnoœci i doros³ych, i dzieci, i tych doros-
³ych w Polsce. A dziœ, i to jest nawi¹zanie do moich
obaw co do procedowanej ustawy, ci m³odzi ludzie
– ju¿ nie najm³odsi, bo prawie czterdziestoletni –
przywo¿¹ do Polski rozwydrzone… Nie chcê u¿yæ
brzydkiego s³owa…

(G³os z sali: Ma³olaty.)
Tak, rozwydrzone ma³olaty, które naprawdê

trudno okie³znaæ. I gdy na nie patrzê, to mi siê wy-
daje, ¿e ka¿de z nich jest ska¿one tak¹ przypad³o-
œci¹, która siê nazywa chyba ADHD. Wiecie pañ-
stwo, kiedy zapyta³am tê sam¹ s¹siadkê, czy jej
córka Agnieszka nie mog³aby jakoœ tych swoich
synów okie³znaæ, zwróciæ im uwagê, ¿e nie powin-
ni wyrzucaæ pustych puszek po piwie do s¹sia-
dów, ¿e nie powinni puszczaæ o pó³nocy g³oœnej
muzyki, ¿e nie powinni demolowaæ dyskotek, to
ona mi powiedzia³a: pani, Agnieszka nie œmie sy-
nka ani tyrpn¹æ, ani rypn¹æ, bo pójdzie do here-
sztu. To siê t³umaczy na polski…

(G³osy z sali: Tak!) (Oklaski)
…¿e nie mo¿e go ani szturchn¹æ, ani uderzyæ,

bo pójdzie do wiêzienia. Ja zapyta³am: no, ale wie
pani, kto w Holandii bêdzie wiedzia³, ¿e ona tam
tego synka szturchnê³a. Ona doda³a, ¿e on pójdzie
i som to powie. A potem jeszcze powiedzia³a: i wie
pani, to wszystko do nos przyjdzie.

Ja muszê pañstwu powiedzieæ… Nie mogê uda-
waæ, ¿e nie mam w¹tpliwoœci, nie mogê te¿ nie
przekazaæ Wysokiej Izbie tego, z czym przychodzi-
li do mnie moi wyborcy. Dzwonili, przychodzili,
rozmawialiœmy. Oni siê boj¹ o swój rodzicielski
status, oni siê boj¹ tego, ¿e zostan¹ pozbawieni
prawa do decydowania o wychowywaniu swoich
dzieci. Boj¹ siê tego, co powiedzia³a ta moja
s¹siadka: ¿e to te¿ do nas przyjdzie. Ja bym chcia-
³a wierzyæ w to, ¿e to do nas nigdy nie przyjdzie.
Z ca³ym uznaniem dla niektórych zapisów tej
ustawy, ale nadal mam bardzo powa¿ne w¹tpli-
woœci i niepokój budzi we mnie w³aœnie ów zapis
o karach cielesnych. Co nie znaczy, ¿e ja jestem
ich zwolenniczk¹. Wprost przeciwnie, ja nie jes-
tem ich zwolenniczk¹, ale musia³am siê z pañ-
stwem tymi swoimi obawami podzieliæ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Przedstawiê tu kilka krótkich, jak myœlê, re-

fleksji, bo przecie¿ tyle s³ów ju¿ pad³o na tej sali,
tyle argumentów, ¿e w³aœciwie mo¿na by skoñ-
czyæ i nic nie mówiæ.

Dzisiaj zosta³o ju¿ wspomniane, ¿e niejedno-
krotnie s³yszeliœmy na tej sali, chocia¿by z ust
œwiêtej pamiêci rzecznika praw obywatelskich,
pana Janusza Kochanowskiego, i¿ obecnie mamy
w Polsce do czynienia ze swoist¹ inflacj¹ prawa.
Ja myœlê, ¿e to jest w³aœnie kolejna ustawa, która
potwierdza to, co mówi³ œwiêtej pamiêci rzecznik.

Trzeba sobie powiedzieæ jasno, ¿e ta ustawa
opiera siê na za³o¿eniu, i¿ ka¿dy problem spo³ecz-
ny – a przemoc w rodzinie niew¹tpliwie jest pro-
blemem spo³ecznym – mo¿na rozwi¹zaæ poprzez
mno¿enie kolejnych przepisów. Wszyscy wiemy,
¿e tak nie jest. Wszyscy wiemy te¿ – bardzo du¿o
mówiono o tym wczeœniej – ¿e wystarczy tylko do-
brze egzekwowaæ wszystkie ustawy, wszystkie
przepisy, które mamy w tej chwili do dyspozycji,
którymi dysponuje pañstwo, którymi dysponuj¹
organy pañstwa, za to naprawdê nie trzeba mno-
¿yæ, nie trzeba tworzyæ nowych przepisów. Myœlê,
¿e to stwierdzenie jest tak oczywiste i tak prawdzi-
we, ¿e nie podlega ¿adnej dyskusji. Dziwne jest
chocia¿by to, ¿e publikowane dane pokazuj¹ na
przyk³ad, i¿ w obecnym stanie prawnym nawet
30%, a niektórzy mówi¹, ¿e nawet wiêcej procent
dzieci, które trafiaj¹ do placówek opiekuñczo-wy-
chowawczych, dostaje siê tam ze wzglêdu na bie-
dê. Jak¹ wiêc mamy sytuacjê? Mamy sytuacjê ta-
k¹, ¿e pañstwo nie realizuje swoich zadañ. Mamy
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tu do czynienia z systemowym wrêcz narusza-
niem art. 71 i 18 konstytucji, które mówi¹ o tym,
¿e na pañstwie ci¹¿y obowi¹zek udzielania pomo-
cy rodzinie. Mówiono o tym, równie¿ tutaj, ¿e gdy-
by nie takie sytuacje, to niew¹tpliwie tej przemocy
w rodzinie by³oby du¿o, du¿o mniej.

Myœlê, ¿e stajemy przed tak¹ dosyæ dziwaczn¹
i paradoksaln¹ sytuacj¹. Pamiêtajmy, ¿e przecie¿
nie tak dawno wiêkszoœæ parlamentarna, która
w chwili obecnej sprawuje rz¹dy, powo³a³a komi-
sjê „Przyjazne Pañstwo”, która mia³a za zadanie
ograniczaæ ingerencjê administracji chocia¿by
w sferê przedsiêbiorczoœci, w sferê dzia³ania
przedsiêbiorstw. Wychodzono z za³o¿enia, ¿e im
wiêcej ingerencji urzêdników, tym wiêksze ryzyko
podejmowania b³êdnych decyzji, które póŸniej
trzeba naprawiaæ, trzeba wtedy wyp³acaæ odszko-
dowania itd. A my chcemy doprowadziæ do takiej
sytuacji, ¿e w³aœnie bêdzie wiêcej ingerencji urzê-
dników, wiêcej ingerencji administracji w sprawy
rodziny, w sferê bardzo delikatn¹, sferê intymn¹.
I jest to sytuacja, której nie da siê naprawiæ od-
szkodowaniami.

W zwi¹zku z tym, tak jak wczeœniej powiedzia-
³em, moim zdaniem to wszystko, o czym mówiliœ-
my, te wszystkie argumenty jednoznacznie wska-
zuj¹, ¿e to jest z³a ustawa, ¿e jest to przyk³ad z³ej
legislacji. Jest to tak¿e przyk³ad niekonstytucyj-
nej legislacji, poniewa¿ s¹ opinie mówi¹ce o tym,
¿e przynajmniej niektóre zapisy tej nowelizacji
naruszaj¹ chocia¿by art. 48 konstytucji. Bo oczy-
wiœcie bêdzie ingerencja s¹du, ale ju¿ po fakcie,
wiêc bêdzie taki moment, kiedy ten artyku³ kon-
stytucji przynajmniej przez jakiœ czas na pewno
bêdzie naruszony. Nie od rzeczy jest te¿ przypom-
nieæ, ¿e mamy w tej chwili w Polsce tak¹ sytuacjê,
i¿ proces legislacyjny jest pozbawiony pe³nego
mandatu spo³ecznego. A przecie¿ to jest wa¿na
sytuacja, chodzi o sprawy bardzo kontrowersyj-
ne, sprawy z³o¿one, które budz¹ w spo³eczeñstwie
wiele w¹tpliwoœci, wiele kontrowersji i wielkie
emocje. Ta sprawa na pewno budzi takie emocje.
Mamy na to dowody, jako parlamentarzyœci mie-
liœmy na to ostatnio dowody w swoich skrzynkach
e-mailowych czy w biurach senatorskich.
W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e warto by by³o przynaj-
mniej poczekaæ, a¿ naród wybierze w demokraty-
cznych wyborach swojego przedstawiciela, który
bêdzie móg³ skierowaæ takie ustawy, w imieniu
narodu, chocia¿by do Trybuna³u Konstytucyjne-
go, aby on móg³ siê wypowiedzieæ i rozwiaæ wszel-
kie w¹tpliwoœci, które niew¹tpliwie budzi ta usta-
wy. W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e jako izba
wy¿sza parlamentu, jako izba refleksji, powinniœ-
my tê ustawê, która, jak powiedzia³em, jest przy-
k³adem z³ej legislacji, przyk³adem legislacji anty-
konstytucyjnej, po prostu odrzuciæ w ca³oœci.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski. Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wa¿kie argumenty, i to w takim aspekcie, po-

wiedzia³bym, ludzkim, zosta³y przytoczone tutaj
przed chwil¹ przez pani¹ senator. Przyznam, ¿e
moj¹ idée fixe odnoœnie do tej ca³ej ustawy jest pró-
ba wprowadzenia nowego artyku³u w kodeksie ro-
dzinnym i opiekuñczym. Czyli chodzi o art. 2 usta-
wy. Przyznam, ¿e on wywo³uje mój sprzeciw jako
prawnika. Kiedy dzisiaj s³ucha³em pana mini-
stra… No, mo¿na by³oby odnieœæ takie wra¿enie, ¿e
pan minister tak nie do koñca wie, co chce zapro-
ponowaæ. Bo mówi³, ¿e jest to pewnego rodzaju de-
klaracja – deklaracja, ale zawarta w kodeksie po-
stêpowania rodzinnego i opiekuñczego, czyli zapis
prawny. Nie doœæ tego, proszê pañstwa. Warto na-
³o¿yæ na proponowany zapis definicjê z obowi¹zu-
j¹cej ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzi-
nie. Ja to przytoczê, bo byæ mo¿e niewielka jest na
tej sali œwiadomoœæ tego, jak ten zapis brzmi. To
art. 2 pkt 2 obowi¹zuj¹cej ustawy, który nie bêdzie
zmieniany. Oto on: ilekroæ w ustawie jest mowa
o przemocy w rodzinie, nale¿y przez to rozumieæ je-
dnorazowe albo powtarzaj¹ce siê umyœlne dzia³a-
nie lub zaniechanie naruszaj¹ce prawa lub dobra
osobiste osób wymienionych w pkcie 1 – zgodnie
z tym punktem s¹ to osoby bliskie oraz inne osoby
wspólnie zamieszkuj¹ce lub gospodaruj¹ce; jest
tam te¿ odes³anie do artyku³u kodeksu karnego –
w szczególnoœci nara¿aj¹ce te osoby na niebezpie-
czeñstwo utraty ¿ycia, zdrowia, naruszaj¹ce ich
godnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹, wolnoœæ, w tym
seksualn¹, powoduj¹ce szkody na ich zdrowiu fi-
zycznym lub psychicznym, a tak¿e wywo³uj¹ce
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniêtych
przemoc¹. I teraz konia z rzêdem temu, kto dok³a-
dnie nam tutaj sprecyzuje, jakie dzia³ania bêd¹
mog³y byæ uznane za przemoc w rodzinie. Je¿eli na
tê definicjê na³o¿ymy to, co siê proponuje, czyli
skierowany do osób wykonuj¹cych w³adzê rodzi-
cielsk¹ lub sprawuj¹cych opiekê lub pieczê nad
ma³oletnim generalny zakaz stosowania kar cie-
lesnych – nie mówimy tutaj o biciu li tylko, ale o ka-
rach cielesnych – to ja dok³adnie nie wiem, co ma-
my uchwaliæ. Jakie to kary? Pyta³em, o co chodzi
w tych karach. Czy my wiemy, co chcemy uchwa-
liæ? Na pytanie w tym zakresie minister odpowia-
da³, ¿e chodzi o bicie. A stawianie do k¹ta to jest ka-
ra? A na przyk³ad wysy³anie ze œmieciami?

(SenatorMieczys³awAugustyn: Tonie jestkara.)
Proszê pana, w zale¿noœci od kontekstu to mo-

¿e byæ kara.
(G³os z sali: Oczywiœcie.)
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To jest zale¿ne od subiektywnego odczucia,
a tak¿e, powiedzmy, od odleg³oœci od œmietnika
i tego, czy kogoœ noga boli, czy nie boli.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Niech Holender wyniesie œmieci.)

I je¿eli na to na³o¿ymy ten proces spo³eczny,
o którym mówi³a tutaj szanowna pani senator, je-
¿eli na to na³o¿ymy równie¿ ca³y mechanizm, który
na podstawie tej¿e ustawy chcemy uruchamiaæ,
czyli chodzi o tych pracowników socjalnych, poli-
cjantów itd.… Nie doœæ tego – przewidujemy rów-
nie¿ prawny obowi¹zek zawiadamiania o przemocy
w rodzinie. No, proszê pañstwa, myœlê, ¿e dla dob-
ra ¿ycia spo³ecznego powinniœmy z tego przepisu
zrezygnowaæ. Myœlê, ¿e nic siê nie stanie. Powiem
wiêcej: ju¿ na gruncie obowi¹zuj¹cej definicji prze-
mocy w rodzinie mo¿na wyci¹gaæ takie wnioski, ¿e
na przyk³ad karanie dyscyplinarne jest przemoc¹
w rodzinie. Ale my chcemy to jeszcze w tym mo-
mencie, ¿e tak powiem, przypieczêtowaæ, ¿eby nie
by³o niejasnoœci interpretacyjnych. Skoro w jednej
ustawie jest zakaz i mówi siê jasno, ¿e nie mo¿na
czegoœ robiæ i jest bardzo obszerna definicja, to
z pewnoœci¹ mogê powiedzieæ pañstwu, i¿ mo¿e
byæ to stosowane w praktyce i ka¿da kara dyscypli-
narna mo¿e byæ penalizowana w sensie urucha-
miania tej procedury niebieskich kart itd. Nie doœæ
tego, chcemy siê posi³kowaæ równie¿ tym, co jest
w tej naszej ksi¹¿eczce z opiniami prawnymi. Na
stronie 11 jest pkt 13, który odnosi siê do tej kwe-
stii. I s¹ przytoczone jakby dwa argumenty. Czyta-
my, ¿e sprawa jest ju¿ niejako konstytucyjnie za-
deklarowana, uregulowana, a ponadto jest odes³a-
nie do przepisów kodeksu karnego. A kodeks kar-
ny ma tê zaletê, ¿e je¿eli coœ tam jest karane, to jest
równie¿ zdefiniowane. Je¿eli nie jest zdefiniowane
wprost w samej ustawie, to jest zdefiniowane przez
orzecznictwo s¹dów. I w tym zakresie zasadniczo
mamy jasnoœæ. W zwi¹zku z tym jest wniosek Biu-
ra Legislacyjnego, propozycja dotycz¹ca ewentual-
nej poprawki, ¿eby skreœliæ art. 2. I bior¹c pod
uwagê to, co ju¿ powiedziano w tej Izbie i te argu-
menty, które przytoczy³em, a tak¿e wspominaj¹c
równie¿ to, co miêdzy innymi tutaj, na tej sali, mó-
wi³ pan Janusz Kochanowski, rzecznik praw oby-
watelskich, ¿ebyœmy podczas uchwalania prawa
kierowali siê te¿ tak zwanym zdrowym rozs¹d-
kiem, wnoszê o to, ¿eby wykreœliæ art. 2 z tej¿e
ustawy. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piechniczek, proszê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Antoni Piechniczek:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo!
Siedzê tu ju¿ siedem godzin, a przemawia³em

trzydzieœci sekund. Niektórzy przemawiaj¹ po
dziesiêæ razy, ich tembru g³osu ju¿ nie da siê s³u-
chaæ, a potem jak przyjdzie do dyskusji i mog¹ za-
braæ g³os, to ich nie ma na sali. Przepraszam, ¿e ja
zacz¹³em nie tak, jak mia³em w planie, ale po pro-
stu chcia³bym poprosiæ o wewnêtrzne zdyscypli-
nowanie nas wszystkich, równie¿ siebie. Panie
Marsza³ku, proszê o dziesiêæ minut i ani sekundy
wiêcej.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bêdê pana
pilnowa³, Panie Trenerze.)

Dziêkujê œlicznie. Ju¿ straci³em minutê.
Proszê pañstwa, dlaczego ta debata jest tak

pe³na ekscytacji i dlaczego ustawa wywo³uje tyle
kontrowersji? Otó¿ chcia³bym przybli¿yæ pewne
fakty. Dwieœcie lat niewoli, prawie wszystkie po-
wstania narodowo–wyzwoleñcze przegrane, tylko
jedno wygrane, jak wiadomo wielkopolskie, gdzie
naczelnikiem by³ Œl¹zak, Korfanty, dwie wojny
œwiatowe, piêædziesi¹t lat komunizmu. Dzisiaj je-
steœmy w wolnej Polsce. A dziêki komu tu jesteœ-
my? Dziêki rodzinie i Koœcio³owi. (Oklaski) I dlate-
go, kiedy mówi siê na ten temat, to wydaje siê, i¿ to
musi wywo³ywaæ okreœlony stan ducha, musi wy-
wo³ywaæ okreœlone emocje. Po prostu nie mo¿e
byæ inaczej. Jak przychodz¹ maile, to czêsto ci,
którzy kieruj¹ jakieœ uwagi do nas senatorów, po-
daj¹ jako przyk³ady w³asny ¿yciorys. Ja te¿
móg³bym podaæ swój i nawi¹zaæ do tego, co mówi-
³a pani Maria Pañczyk.

Pierwszy raz pojecha³em na Zachód, kiedy mia-
³em siedemnaœcie lat. Zacz¹³em z wysokiego c, bo
wyl¹dowa³em w mieœcie festiwali filmowych –
Cannes na Riwierze Francuskiej. Jak wyje¿d¿a-
³em, mówili: Antek nie wracaj, dobrze grasz
w pi³kê, urz¹dzisz siê na Zachodzie, œci¹gniesz
schorowan¹ mamê i babciê. Mój ojciec zgin¹³ na
wojnie. Ale wróci³em. Dok¹d? Wróci³em do rodzi-
ny, wróci³em na Œl¹sk. Kiedy zacz¹³em jeŸdziæ na
Zachód jako zawodnik, to polscy pi³karze, których
nikt nie pos¹dza³ o tak¹ refleksjê, patrzyli na na-
szych zachodnich rówieœników: osiemnaœcie lat,
luksusowy samochód, dziewczyn na pêczki, roz-
wi¹z³oœæ seksualna, pornografia, itd., itd., i zada-
wali sobie pytanie: czym siê to skoñczy, co ich bê-
dzie krêciæ, jak to siê mówi w slangu, co ich bêdzie
motywowaæ, jak oni wszystko zaliczyli w wieku
osiemnastu lat?

Ta ustawa wywo³uje takie kontrowersje, bo
ona wpisuje siê we wszystko to, co przychodzi
z Zachodu. Dzisiaj wprowadzamy kuchennymi
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schodami daleko id¹c¹ ingerencjê pañstwa, nie
potrafimy sobie daæ rady z aborcj¹, która przy-
jmuje charakter masowy. Poniewa¿ na sali s¹ sa-
mi doroœli, m³odzie¿y prawie nie ma, u¿yjê tutaj
s³ów Ireneusza Iredyñskiego: kobieta – spluwa-
czka na spermê. To jest mentalnoœæ m³odych lu-
dzi, którzy doprowadzaj¹ do takiej sytuacji, jaka
jest. I w to wszystko wkomponowuj¹ siê ma³¿eñ-
stwa jednop³ciowe, za tym pójdzie adopcja dzieci,
eutanazja i wszystko to, co z Zachodu przysz³o.
(Oklaski)

A teraz chcia³bym zwróciæ uwagê na to, jakie
opcje przeg³osowa³y to w Sejmie. Otó¿ przeg³oso-
wa³a to Lewica i Platforma.

Najpierw uwagi o Lewicy. Lewica rozk³adanie
polskich rodzin rozpracowywa³a od piêædziesiê-
ciu lat. Jak zapad³a ¿elazna kurtyna, to pierwsz¹
rzecz¹, któr¹ zrobiono, by³a indoktrynacja m³o-
dzie¿y. M³odzie¿ mia³a byæ w szkole od rana do
wieczora, mia³a byæ oderwana od rodziców, ludzi
doros³ych. W niedziele by³ „Teleranek”, by³y apele,
wycieczki, wszystko co najlepsze, byleby nie do
koœcio³a i byleby nie z rodzin¹. I dzisiaj ta sama le-
wica g³osuje tak, jak g³osowa³a. No ja bym siê
zdziwi³, gdyby g³osowa³a inaczej.

Poniewa¿ tutaj pada³o tyle cennych i mniej cen-
nych uwag, ja przytoczê s³owa autorytetu najwy¿-
szej miary – od razu powiem, kto to jest, nie bêdê
œciemnia³ – Leszka Ko³akowskiego: Spo³eczeñ-
stwo wolne od tabu i wolne od tradycji musia³oby
byæ spo³eczeñstwem nihilistycznym. Has³o libe-
ralne, wedle którego mamy d¹¿yæ do doskona³ego
uwolnienia siê od tradycji i od autorytetu historii,
jest przeciwskuteczne. Prawd¹ pozostaje, ¿e zaró-
wno moralne, jak i intelektualne wychowanie
musi zaczynaæ siê od autorytetu i przez czas d³ugi
na nim siê opieraæ. Tu najwy¿sz¹ rolê do odegra-
nia ma rodzina i szko³a. (Oklaski) I dalej: Unia Eu-
ropejska nie zdaje sobie sprawy, w jakich rozmia-
rach z tradycji odziedziczone formy ¿ycia: rodzina,
naród, spo³ecznoœæ, religijne rytua³y, s¹ wa¿ne
i s¹ nieodzowne dla jakoœci trwania spo³eczeñstw.
Nie ma ¿adnych racji domniemanie, ¿e niszcz¹c te
formy lub piêtnuj¹c je jako irracjonalne, mno¿y-
my szanse zadowolenia z ¿ycia, pokoju, bezpie-
czeñstwa i wolnoœci. S¹ natomiast liczne racje, by
oczekiwaæ czegoœ przeciwnego.

Oczywiœcie, jedyna rzecz, która prowadzi do
wysokiej jakoœci spo³eczeñstw, to jest pewna na-
rzucona dyscyplina. Pytam: czy Olejniczak – pia-
nista, czy Krystian Zimerman graliby tak, jak gra-
j¹, gdyby ta ustawa wczeœniej wesz³a w ¿ycie, gdy-
by rodzice nie gonili ich od czwartego roku ¿ycia
do pianina, przy którym spêdzali po piêæ, szeœæ
godzin? Czy Jêdrzejczak by³aby tym, kim jest,
a Justyna Kowalczyk odnosi³aby takie sukcesy,
gdyby nie kazano im æwiczyæ a¿ do utraty tchu, a¿
do ³ez? (Oklaski)

Proszê pañstwa, ja jestem generalnie przeciw-
ko przemocy w rodzinie, zdecydowanie jestem
przeciwko. Ale jestem ojcem trójki dzieci, jestem
dziadkiem oœmiorga wnucz¹t...

(G³osy z sali: Brawo! Brawo!) (Oklaski)
…i nie bêdê strzela³ sobie samobójczej bramki,

nie bêdê wywiesza³ na moim domu czy mieszka-
niu tabliczki z napisem „G³osowa³em przeciwko
w³asnej rodzinie”. (Oklaski) Dziwiê siê, ¿e mo¿na
w tak delikatnej materii próbowaæ narzuciæ dy-
scyplinê g³osowania. Uwa¿am, ¿e jest to nieetycz-
ne, niemoralne. Ja bêdê g³osowa³ przeciwko tej
ustawie.

(G³osy z sali: Brawo! Brawo!) (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku,

w sprawie formalnej mo¿na?)
S³ucham.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê.
Proszê wybaczyæ mi niewiedzê. Chcia³bym za-

pytaæ pana marsza³ka – i us³yszeæ potwierdzenie
lub zaprzeczenie – czy w trakcie debatowania nad
ustaw¹ jest wymagana czy tylko po¿¹dana obec-
noœæ wnioskodawców? Mówiê tutaj o panu mini-
strze i ewentualnie panu rzeczniku praw dziecka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie jest wymagana, jest mo¿liwa i wskazana,
ale nie wymagana.

(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, powiem tak: równie dobrze

mo¿na by powiedzieæ, ¿e wskazana by³aby obec-
noœæ i uczestnictwo podczas g³osowania wszyst-
kich senatorów, kiedy g³osuje siê nad pewnymi
punktami, na przyk³ad nad porz¹dkiem obrad.

Panie Marsza³ku, czy pan zamierza zabraæ g³os?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, dziêkujê,

rezygnujê.)
Pan marsza³ek zrezygnowa³, w takim razie pan

senator Gruszka bêdzie ³askaw zabraæ g³os.
(Senator Stanis³aw Kogut: Idê Antosiowi daæ

cukierka.)
(G³os z sali: Pe³en szacunek dla pana trenera.)
(G³os z sali: Antoœ na selekcjonera!)
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Po tych s³owach, po których pan senator Pie-

chniczek zbiera teraz gratulacje, ciê¿ko przema-
wiaæ, bo przebi³ najwy¿szym asem, jaki jest w ta-
lii, swoim g³osem ma tej sali.
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(G³os z sali: Pi³karski poker.)
No pi³karski poker, ale to siê Ÿle kojarzy. Ja

w swym wywodzie jedynie powiem o poprawkach,
jakie chcê wprowadziæ do ustawy, aby j¹ polep-
szyæ. Trudno powiedzieæ, ¿e w ca³oœci ta ustawa
jest z³a. Wprowadza siê w niej wiele rzeczy, któ-
rych do tej pory brakowa³o. S¹ to: bezp³atna ob-
dukcja lekarska, pomoc prawna, mo¿liwoœæ odse-
parowania sprawcy. To s¹ istotne sprawy, które
polepsz¹ sytuacjê osoby poddawanej terrorowi
w rodzinie.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pañstwo Senatorowie, pozwólcie mówiæ swoje-
mu klubowemu koledze.

(Senator Tadeusz Gruszka: I koledzy z drugiego
klubu te¿.)

Ale gada g³ównie prawa strona.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Witold Idczak: Tylko w prawo pan siê

patrzy, Panie Marsza³ku.)
(Senator Stanis³aw Kogut: A czasem w lewo.)
Je¿eli mogê… Jakie zagro¿enia niesie ze sob¹

ta ustawa ? Do biur wielu z was na pewno przysz³o
wiele maili – i za t¹ ustaw¹, i przeciw niej. Musimy
sami to rozwa¿yæ – i to jest w³aœnie to, co przed
chwil¹ powiedzia³ pan senator Piechniczek – bo to
jest materia bardzo delikatna, we w³asnych su-
mieniach. Ale nie chcia³bym, ¿eby nastolatkowie
w okresie tak zwanej burzy wieku nastoletniego
mieli okazjê mówiæ: czekamy na tê ustawê, ¿eby
pogoniæ ojca czy matkê z domu. To by by³o karygo-
dne, gdyby to mia³o iœæ w œlad za t¹ ustaw¹.

By³o tu wiele w¹tpliwoœci dotycz¹cych proce-
dury niebieskiej karty. Zgadzam siê. Takie w¹tpli-
woœci wywo³uje art. 9d, który mówi, ¿e wszczêcie
procedury niebieskiej karty nastêpuje przez wy-
pe³nienie formularza w przypadku powziêcia
w toku prowadzonych czynnoœci s³u¿bowych lub
zawodowych podejrzenia stosowania przemocy
wobec cz³onków rodziny lub w wyniku zg³oszenia
dokonanego przez cz³onka rodziny lub przez oso-
bê bêd¹c¹ œwiadkiem przemocy w rodzinie.
W trakcie zadawania pytañ wyra¿aliœmy obawê,
¿e zawistny s¹siad poda tak¹ informacjê odpowie-
dnim s³u¿bom, rozpoczêta zostanie procedura
niebieskiej karty, bo powziêta zosta³a taka infor-
macja, a osoba, która jest zapl¹tana w tak¹ proce-
durê, nie zostanie poinformowana. Dlatego pro-
ponujê poprawkê do tego artyku³u polegaj¹c¹ na
tym, ¿e zamiast s³owa „powziêcia” bêdzie wyraz
„stwierdzenia”. Tak wiêc dopiero stwierdzenie
uruchamia ca³¹ procedurê niebieskiej karty, wy-

kluczaj¹c w ten sposób niepotrzebne pomówienia
ze strony „¿yczliwych”.

Druga moja poprawka zmierza do tego… Tak
jak ju¿ wspomnia³em, temat jest na tyle wa¿ny dla
wszystkich nas tutaj siedz¹cych, ¿e chcemy –
przynajmniej ja mam takie stanowisko – ¿eby
rz¹d sk³ada³ nam sprawozdanie w zakresie prze-
ciwdzia³ania przemocy. Takie sprawozdania s¹
sk³adane przed Sejmem. Uwa¿am, ¿e Senat te¿
jest gremium godnym tego, ¿eby takiego sprawo-
zdania wys³uchaæ i dyskutowaæ na ten temat.

Sk³adam dwie poprawki na rêce pana mar-
sza³ka. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poniewa¿ niektórzy senatorowie s¹ nieobecni

i trac¹ prawo g³osu, to w takim razie, proszê bar-
dzo, senator Misio³ek jako nastêpny mówca.

(G³os z sali: Którzy trac¹?)
SenatorowieBender iAndrzejewski, aleoni ju¿…
(SenatorDorotaArciszewska-Mielewczyk: Id¹, id¹.)
Zu spät.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rodzina ma fundamentalne znaczenie dla spo-

³eczeñstwa. I ta myœl, odk¹d w³aœciwie ludzie za-
czêli swoje myœli zapisywaæ, znalaz³a siê w dzie-
³ach najwybitniejszych myœlicieli wszechczasów.
Arystoteles zwraca³ uwagê na wielkie znaczenie
rodziny dla ¿ycia spo³ecznego. Z myœlicieli nowo-
¿ytnych wystarczy wspomnieæ choæby Augusta
Comte’a, twórcê socjologii, który uwa¿a³, ¿e rodzi-
na to jest podstawowa grupa spo³eczna, na której
opiera siê ca³e spo³eczeñstwo, i ¿e bez rodziny nie
ma mo¿liwoœci budowania spo³eczeñstwa. Dla-
czego mówiê o tym? To mo¿e wydawaæ siê trochê
trywialne. Ale mówiê o tym dlatego, ¿eby pokazaæ
pewien kontekst historyczny.

Otó¿, proszê pañstwa, pedagogika to jest nau-
ka o wychowaniu. Ale ta nauka tworzy³a siê od
wieków w wyniku doœwiadczeñ ca³ych pokoleñ lu-
dzi, którzy wyrastali w ró¿nych czêœciach œwiata,
w ró¿nych czêœciach Europy. I model wychowaw-
czy, jaki siê ukszta³towa³, kszta³towa³ siê przez
ca³e wieki. Obecnie, mo¿na powiedzieæ, od ja-
kichœ kilkudziesiêciu lat lewicowi intelektualiœci
próbuj¹ zburzyæ ten model i zbudowaæ coœ nowe-
go, zbudowaæ now¹ jakoœæ. Mo¿na by tutaj pos³u-
¿yæ siê analogi¹ i podaæ przyk³ad Zwi¹zku Sowiec-
kiego. Tam te¿ próbowano zbudowaæ nowego
cz³owieka, zaprzeczyæ wszystkim tym warto-
œciom, które przez ca³e wieki siê kszta³towa³y, od-
rzuciæ je i na to miejsce postawiæ coœ nowego. Jak
siê to skoñczy³o, dobrze wiemy. Jest obawa,
o czym mówili senatorowie, pani senator Pañczyk
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czy pan senator Piechniczek, czy inni koledzy, ¿e
czerpiemy ze z³ych wzorców. Je¿eli chcemy wpro-
wadziæ wzorce, które nie sprawdzi³y siê w Europie
Zachodniej, które przynios³y tam rodzinie skutki
nie dobre, ale z³e, to nie czyñmy tego.

Teraz, proszê pañstwa, pozwolê sobie jeszcze
odwo³aæ siê do pewnych przepisów prawnych,
które w Polsce obowi¹zuj¹. Otó¿ jest kodeks kar-
ny i w kodeksie karnym w art. 207 mówi siê: „Kto
znêca siê fizycznie lub psychicznie nad osob¹ naj-
bli¿sz¹ lub nad inn¹ osob¹ pozostaj¹c¹ w sta³ym
lub przemijaj¹cym stosunku zale¿noœci od
sprawcy albo nad ma³oletnim lub osob¹ niepora-
dn¹ ze wzglêdu na jej stan psychiczny lub fizycz-
ny, podlega karze pozbawienia wolnoœci od trzech
miesiêcy do lat piêciu”. Art. 217 tego¿ kodeksu
karnego mówi: „Kto uderza cz³owieka lub w inny
sposób narusza jego nietykalnoœæ cielesn¹, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci lub
pozbawienia wolnoœci do roku”. Tak wiêc choæby
tylko te dwa artyku³y – ale to nie s¹ tylko te dwa, ja
te dwa wybra³em jako przyk³ad – pokazuj¹, ¿e nie
wolno stosowaæ przemocy, niewa¿ne, czy w rodzi-
nie, czy poza rodzin¹, niewa¿ne, czy rodzic bije
dziecko, czy dziecko bije rodzica. Zatem to jest, s¹
te zapisy, które byæ mo¿e trzeba uzupe³niæ tymi
zapisami o niezbli¿aniu siê itd., ale to mo¿na zro-
biæ poprzez dopisanie tego do kodeksu karnego,
a nie tworzenie nowej ustawy.

I proszê pañstwa, pos³u¿ê siê kolejnym przy-
k³adem. Otó¿ w latach dziewiêædziesi¹tych,
w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy
rozpoczê³a siê reforma polskiej szko³y, wprowa-
dzono absolutny zakaz stosowania kar cieles-
nych. W ci¹gu kilkunastu lat rola wychowawcza
polskiej szko³y zaczê³a gwa³townie pikowaæ w dó³.
Koñczy³o siê to tym, ¿e uczniowie nauczycielom
wk³adali kosze na g³owy. Czyli u nas, w naszej oj-
czyŸnie mieliœmy ju¿ przyk³ad tego, ¿e pewne roz-
luŸnienie w stosunku wychowawcy do wycho-
wanka doprowadzi³o do z³ych skutków. Dziœ
chcemy to przenieœæ na rodzinê. Ja pozwolê sobie
pos³u¿yæ siê cytatem z wybitnego polskiego kry-
minologia, profesora Brunona Ho³ysta, który kil-
ka dni temu dla jednej z gazet udzieli³ wywiadu.
Mówi on tak: „Zachowania agresywne dziecka s¹
zawsze bardzo niebezpieczne i nale¿y szybko na
nie reagowaæ. Je¿eli od razu nie nastêpuje odpo-
wiednia reakcja, dziecko przyzwyczaja siê do
okreœlonego sposobu funkcjonowania”. I dalej
w tym samym wywiadzie mówi tak: „Nastolatki
sprawdzaj¹, co im wolno. To takie naci¹ganie liny
moralnej: czy ta lina jeszcze wytrzyma, czy ju¿
nie”. Je¿eli pozbawiamy rodzica narzêdzia dy-
scyplinowania dziecka, to po prostu wprowadza-
my to, o czym mówi Brunon Ho³yst.

Proszê pañstw, kolejna sprawa. Otó¿ by³a tutaj
dzisiaj mowa o definicji kary cielesnej. Jest taka

definicja, bardzo krótka, definicja, która nas obo-
wi¹zuje, poniewa¿ jest to definicja przyjêta
w 1993 r. przez Komitet Praw Dziecka ONZ. Mówi
ona tak: kara cielesna jest to u¿ycie si³y fizycznej
dla wywo³ania jakiegoœ, choæby najl¿ejszego, bólu
b¹dŸ niewygody. Dla wywo³ania choæby najl¿ej-
szego bólu b¹dŸ niewygody. Czyli wystarczy, ¿e
dziecko chce siedzieæ, a my mówimy: stój, albo
chce staæ, a my mówimy: usi¹dŸ. Jest to niewygo-
da? Jest. W naszej ustawie jest u¿yte pojêcie kary
cielesnej, czyli to jest ta definicja, która do tej kary
siê stosuje.

(Senator Witold Idczak: Odstawienie do k¹ta al-
bo…)

Nie lanie pasem. Tu jest wyraŸnie powiedziane,
to jest definicja z Karty Praw Dziecka ONZ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Pe³na dowolnoœæ.)

Proszê pañstwa, kolejna sprawa, do której
chcia³bym siê odnieœæ tylko tak marginalnie, ¿e-
byœmy mieli œwiadomoœæ co do rozmiaru i skali ta-
kich poczynañ, które mog¹ mieæ miejsce. Je¿eli
w Szwecji rocznie odbiera siê dwadzieœcia tysiêcy
dzieci, a Szwecja jest krajem, którego liczba lu-
dnoœci to osiem milionów, to jak to bêdzie wy-
gl¹da³o u nas?

I wreszcie chcia³bym odnieœæ siê do pewnej
podstawowej zasady, która przyœwieca Unii Euro-
pejskiej. Otó¿ t¹ podstawow¹ zasad¹ jest zasada
pomocniczoœci. O czym ona mówi? Otó¿ o tym, ¿e
pañstwo ingeruje tylko tam, gdzie obywatel sam
nie jest w stanie sobie poradziæ. A rodziny polskie
s¹ w stanie sobie poradziæ. To, o czym my dzisiaj
rozmawiamy, to jest margines. I taka patologia
bêdzie niezale¿nie od tego, czy my tê ustawê przy-
jmiemy, czy jej nie przyjmiemy.

Bardzo piêknie tê zasadê pomocniczoœci w jed-
nym zdaniu uj¹³ Leon XIII w encyklice „Rerum no-
varum”, pozwolê sobie zacytowaæ: „prawo wyma-
ga, ¿eby ani jednostka, ani rodzina nie by³a po-
ch³aniana przez pañstwo; jest wiêc rzecz¹ s³u-
szn¹, by i jednostka i rodzina mia³a swobodê dzia-
³ania, jak d³ugo nie zagra¿a dobru powszechnemu
lub nie wyrz¹dza krzywdy bliŸniemu”. Czyli po-
zwólmy naszym rodzinom dzia³aæ.

I ju¿ tak zupe³nie na zakoñczenie…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Minuta je-

szcze, Panie Profesorze.)
…ostatnie zdanie. Jest taka pieœñ Jana Kocha-

nowskiego, „Pieœñ o spustoszeniu Podola”. W jed-
nej ze zwrotek s¹ dwa takie wersy: „now¹ przypo-
wieœæ Polak sobie kupi, ¿e i przed szkod¹, i po
szkodzie g³upi”. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Sidorowicz wyemigrowa³…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Do Francji.)
…w zwi¹zku z tym teraz senator Idczak.
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Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Po wys³uchaniu tylu wspania³ych wyst¹pieñ

chcia³bym powiedzieæ tak: myœlê, ¿e pomieszano
w tej ustawie dobro ze z³em. Tak naprawdê pomie-
szano proporcje: do jednego szeregu, pomiêdzy
tych, co wychowuj¹, wrzucono tych, co katuj¹
i morduj¹. To s¹ zupe³nie ró¿ne rzeczy i nie ta
ustawa mia³a je pomieœciæ.

Panie Ministrze, to, co pan mówi³, by³o bardzo
przekonuj¹ce i gdyby pan to realizowa³, i to w ta-
ki sposób, i gdyby tworzy³ pan takie dokumenty
wspomagaj¹ce, by³bym spokojny o tê ustawê.
Pan powiedzia³ o jednej kwestii, ¿e ta ustawa ma
edukowaæ, a niestety ona ju¿ sieje zgorszenie,
ju¿ powoduje, ¿e w naszych rodzinach padaj¹
pytania, jak mamy wychowywaæ dzieci, w jaki
sposób. Powiem pañstwu tyle: pochylmy g³owy
z pokor¹, bo jesteœmy, mówi¹c w jêzyku libera-
³ów i lewicowców, kieruj¹c siê t³umaczeniem
ewolucyjnym, jednym z najstraszniejszych dra-
pie¿ników. W sposób niepohamowany, jak do-
wodz¹ badania psychologiczne… Znacie bada-
nia Zimbardo: ludzie, którzy udaj¹ wiêŸniów,
i ci, którzy udaj¹ katów, zmieniaj¹ siê w nich
bardzo szybko. To, ¿e do niedawna wynoszono
kosze czy wiadra pe³ne oczu, to wynika z tego, ¿e
nie ma w nas zakodowanego ewolucyjnie, mó-
wiê jêzykiem libera³ów i lewicy, mechanizmu
blokady. On nie by³ potrzebny, mieliœmy za ma³e
pazury i za ma³e zêby. Wszystkie normalne dra-
pie¿niki na tej planecie nie zabijaj¹ bez potrze-
by, ale nas ewolucja tego nie nauczy³a, bo nie
by³o po co. Dlatego stworzono dla naszego dobra
dziesiêcioro przykazañ Bo¿ych – historia cz³o-
wieka na tej planecie to historia zbrodni i kary,
nagrody i kary. Najpiêkniejszy z anio³ów sta³ siê
diab³em, zosta³ ukarany za swoje z³e zachowa-
nie. A my do dzisiaj jesteœmy szkoleni i wycho-
wywani. Do niedawna w Polsce obowi¹zywa³a
kara œmierci. Tak, to pañstwo, które chroni oby-
wateli, dzieci itd., o których wyra¿a siê z pe³nym
mi³osierdziem, wykonywa³o wyroki œmierci, za-
biera³o ¿ycie. Dlaczego? Dlatego, ¿e jesteœmy
drapie¿cami jako gatunek, mówi¹c jêzykiem
ewolucji, i nie mamy zabezpieczeñ na przyk³ad
przed gromadzeniem zasobów. Przez setki tysiê-
cy lat nosiliœmy tylko woreczki na plecach, a od
kilku tysiêcy lat mieszkamy w jednym miejscu.
Jak Moj¿esz dosta³ dziesiêæ przykazañ Bo¿ych,
to co z nimi zrobi³? Z wœciek³oœci je rozwali³, po
prostu roztrzaska³ te tablice. My dzisiaj po to tu
jesteœmy, po to tutaj siedzimy, proszê pañstwa,
¿eby tworzyæ prawo, które wychowuje, które
ogranicza nasz¹ wœciek³oœæ. Jesteœmy gatun-
kiem, który dominuje nad wszystkimi innymi
gatunkami. To, ¿e jemy sobie czerwone miêsko,
wo³owinkê, œwiadczy te¿ o tym, ¿e jesteœmy rów-
nie¿ gatunkiem krwio¿erczym.

Teraz powiem pañstwu tak: s¹ dzieci wspania-
³e, dla których straszn¹ kar¹ jest ³za w oku matki,
ale s¹ te¿ dzieci, z którymi nie radz¹ sobie szko³y.
Nasz system nie wie, co robiæ z dzieæmi, które sie-
dz¹ przy obiedzie i, za przeproszeniem, pluj¹ na
drugie dziecko, bo w³aœciwie trudno im zwróciæ
uwagê. Nasz system sobie z tym nie radzi. Liberal-
ny model, w którym wierzy siê w to, ¿e cz³owiek
jest istot¹ doskona³¹ i bez ¿adnej ingerencji po-
d¹¿a w dobrym kierunku, my konserwatyœci
uznajemy za u³omny. Uwa¿amy, ¿e niestety cz³o-
wiek jest u³omny. I równie¿ ta Izba, która tworzy
kary, proszê pañstwa, nakazy, mandaty szkol¹ce
nas i wychowuj¹ce od momentu urodzenia po
moment œmierci, jest stworzona po to, ¿ebyœmy
jako gatunek siê okie³znali. I umieszczenie razem
w jednej ustawie rodzica wychowuj¹cego dziecko
razem ze zbrodniarzem katuj¹cym rodzinê jest
niepowa¿ne, jest b³êdem, jest k³amstwem po pro-
stu. Dzisiaj rodziny zadaj¹ sobie pytanie: skoro
rzeczywiœcie jako pañstwo jesteœcie tacy dobrzy,
to jakim pos³ugujecie siê mechanizmem? Ano na
przyk³ad mechanizmem odosobnienia dzieci, któ-
re nie nadaj¹ siê do tego, ¿eby… Rodzice bêd¹ mu-
sieli je denuncjowaæ i odprowadzaæ do popraw-
czaków, gdzie one zaczn¹ cierpieæ katusze psychi-
czne, bo w jakimœ sensie poprawczak bêdzie ich
okie³znywa³, bêdzie ich ogranicza³.

Przypomnijmy sobie, i pochylmy g³owê w poko-
rze, ¿e jesteœmy drapie¿nikami. W zwi¹zku z tym
musimy od najm³odszych lat okie³znywaæ swoj¹
naturê. Jednym wychodzi to lepiej, drugim gorzej,
ale jeœli chodzi, Panie Ministrze, o wartoœæ eduka-
cyjn¹, to wielu rodziców rzeczywiœcie patrzy na to
ze zgorszeniem i zadaje sobie pytanie: quo vadis –
dok¹d zmierzasz, Polski Parlamencie, w swoim
szaleñstwie i ob³udzie, ty, który wynosisz cz³owie-
ka na piedesta³ jako istotê skoñczon¹ i doskona-
³¹? Chcê wam powiedzieæ, ¿e my wierzymy w ogieñ
piekielny i w to, ¿e Ÿli ludzie bêd¹ siê w nim sma¿y-
li. Ja wiem, ¿e wielu libera³om, nowym myœlicie-
lom, to jest nie po drodze i chcieliby powiedzieæ:
hulaj dusza, piek³a nie ma. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Gdy s³ucham uzasadnienia do tej ustawy, to
w pe³ni podzielam argumentacjê tego rodzaju, ¿e
chcemy pomóc rodzinie, ¿e chcemy ogarn¹æ tros-
k¹ dzieci, ¿e chcemy, aby by³y szczêœliwe, aby ro-
dzina mia³a siê dobrze i ¿e oto ta ustawa niesie po-
moc rodzinie. I ja by³bym za tym. By³bym za tym,
bo myœlê, ¿e nie ma kontrowersji tu dziœ wœród
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nas – wszyscy, przynajmniej tak wynika z dekla-
racji, chcemy dobra dla rodziny, chcemy dobra
dla dzieci. Moje obawy id¹ tylko w tym kierunku,
¿e ten instrument prawny akurat temu nie s³u¿y,
a wrêcz przeciwnie – uderzy w rodzinê i zrujnuje
rodzinê, uderzy w te rodziny, które jeszcze przy-
zwoicie funkcjonuj¹, zaœ tym, w których dzieje siê
Ÿle, ta ustawa absolutnie nie pomo¿e.

Z tego te¿ wzglêdu nie mogê uwierzyæ w zape-
wnienia, dlatego czasami by³em mo¿e natrêtny,
pyta³em o szczegó³owe rozwi¹zania prawne. To
nie deklaracje ministerialne bêd¹ podstaw¹ fun-
kcjonowania tej ustawy. Nikt podczas funkcjono-
wania tej ustawy nie bêdzie mówi³, ¿e pan mini-
ster inaczej to uzasadnia³, ¿e zupe³nie co innego
mia³ na myœli. Praktyk stosuj¹cy ustawê powie:
przepraszam bardzo, tu jest taki, a nie inny zapis.
Wtedy nie bêdê móg³ siê powo³aæ na zdanie pana
ministra, bo wtedy nie bêdzie to mia³o ¿adnego
znaczenia. St¹d dla mnie jako prawnika szalenie
wa¿ne jest to, co jest w tej ustawie zapisane.

Doœwiadczenie ¿yciowe nauczy³o mnie tego, ¿e
z³e rzeczy sprzedaje siê zwykle w piêknym opako-
waniu. I ta ustawa jest przyk³adem tego, jak mo¿-
na z³o, tê zgniliznê piêknie polukrowaæ i piêknie
opakowaæ. Ja nie adresujê tych cierpkich s³ów do
pana ministra. Odnoszê siê do niego z szacun-
kiem, bo uwa¿am, ¿e oczy mówi¹ same za siebie.
Wiem, oceniaj¹c po twarzy, ¿e panu ministrowi
przyœwieca dobro i zatroskanie o rodzinê, ale
uwa¿am, ¿e chyba nie do koñca uzmys³awia sobie
to, jak ta ustawa w rzeczywistoœci bêdzie funkcjo-
nowa³a i jakie przyniesie szkody.

Dlatego bardzo gor¹co proszê o to, ¿ebyœcie pañ-
stwo dzisiaj porzucili barwy partyjne. Nie traktujmy
tego jako zwyciêstwa tego czy innego ugrupowania,
nie czyñmy tego. Myœlê, ¿e Senat nie powinien byæ
niejako przed³u¿eniem Sejmu, bo je¿eli bêdzie prze-
d³u¿eniem Sejmu i tej walki, która tam siê rozgrywa,
to zatraci sens swojego istnienia. To tutaj powinniœ-
my siê kierowaæ zdrowym rozs¹dkiem, to tutaj po-
winniœmy ponad podzia³ami wspieraæ siê w tym, co
s³uszne, co dobre, co s³u¿y. Naprawdê, nie czyñmy
z tego gry politycznej, tylko zastanówmy siê, niech
ka¿dyznassiê zastanowi, czy rzeczywiœcie zczystym
sumieniem mo¿e powiedzieæ „tak”, podnosz¹c rêkê
za przyjêciem tej ustawy, czy jest przekonany, ¿e
przyczynia siê do dobra rodziny. Ja nie prowadzê tu
¿adnej gry, mówiê uczciwie: jestem g³êboko przeko-
nany o tym, ¿e ustawa wbrew za³o¿eniom uczyni
wiêcej z³a ni¿ dobra. Dlatego bardzo gor¹co proszê:
zjednoczmy siê w budowaniu dobra. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Drodzy Goœcie!

Ja z ogromn¹ satysfakcj¹ przyj¹³em wyst¹pie-
nie pani senator i pana senatora Piechniczka,
z ogromn¹ dum¹ z tego powodu, ¿e traktuj¹ swój
mandat jako sposób obrony tradycji polskich
i tradycji œl¹skich. Powiem tak. Tak¿e u nas na
Podhalu rodzina to rzecz œwiêta, rzecz œwiêta
i nienaruszalna. Do obiadu siada dziadziu z bab-
ci¹, rodzice i wnuki.

Ja przeczyta³em wyst¹pienie pani prawnik ze
Szwecji. Jednoznacznie stwierdza³a, ¿e tê ustawê
wprowadzono wtedy, kiedy rz¹dzili w Szwecji so-
cjaldemokraci. Mo¿na to porównaæ z sytuacj¹ Pol-
ski, bo ta ustawa by³a inicjowana przez SLD i Uniê
Pracy. Bardzo dobrze pamiêtam te czasy, kiedy
rz¹dy lewicowe, tak jak powiedzia³ senator Pie-
chniczek, odbiera³y rodzicom prawa do dziecka.
Nie chcia³bym znowu prze¿ywaæ takich czasów,
w których by³y stany wojenne, powo³ywano
PRON-y, WRON-y i Fronty Jednoœci Narodu, kie-
dy d¹¿ono do tego, ¿eby dziecko goni³o z kluczem
na szyi, a rodzice byli przedmiotami.

Wszyscy, ³¹cznie z panem marsza³kiem, jesteœ-
my z pnia solidarnoœciowego. Ja powiem o moim
spotkaniu z obroñc¹ polskiej rodziny, z obroñc¹
rodzin wielodzietnych, najwiêkszym autorytetem
moralnym œwiata, jakim by³ Jan Pawe³ II. Drodzy
Koledzy z „Solidarnoœci” – tak powiedzia³ nad gro-
bem œw. Piotra – dziêkujê, ¿e jesteœcie zwi¹zkiem
personalistycznym, nie zwi¹zkiem lewicowym, ¿e
bronicie podmiotowoœci rodziny i podmiotowoœci
cz³owieka.

Senator Rulewski wymienia³ tu przyczyny pa-
tologii spo³ecznych, jedn¹ z nich jest ogromne
bezrobocie. Dlaczego nie zastanowimy siê nad
tym, jak wspomagaæ polsk¹ rodzinê, jak wspomóc
polsk¹ rodzinê? Dlaczego nie zastanowimy siê
nad tym, w jaki sposób zaradziæ patologiom spo³e-
cznym? Mam na myœli narkomaniê, nikotynizm,
nie wspomnê ju¿ o alkoholizmie. A mo¿e zastano-
wiæ siê nad bud¿etem pañstwa? Ja tak za¿artowa-
³em: selekcjoner Piechniczek z powrotem na sta-
dion. A mo¿e zastanowiæ siê nad tym, ¿eby nie za-
brak³o pieniêdzy na zagospodarowanie czasu
trudnej m³odzie¿y?

Ja jestem sportowcem i historiê polskiego
sportu znam na pamiêæ. Mo¿e przypomnijmy
wszyscy œwiêtej pamiêci Feliksa Sztamma, który
bra³ najtrudniejsz¹ m³odzie¿, dos³ownie z ulicy, i
szkoli³ tê m³odzie¿. A mo¿e przypomnijmy sobie
œwiêtej pamiêci £asaka, œwiatowej s³awy trenera
kolarskiego, który chodzi³ po zakamarkach, po
melinach, wyci¹ga³ ludzi i namawia³ do kolar-
stwa. Przypomnijmy sztangistów, przypomnijmy
pi³karzy.

Tak jak mówimy, o czym powiedzia³ tu senator
Rulewski, Drodzy Pañstwo, przemoc jest wszê-
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dzie. Dlaczego nie mówimy o szkole? Dlaczego?
Dlaczego nie mówimy o tym, co siê dzieje w szko-
³ach, w przedszkolach? Ju¿ czteroletnie dzieci
przynosz¹ ró¿ne przekleñstwa.

Pani Senator, s³usznie pani powiedzia³a. Ja,
Stanis³aw Kogut, po dwudziestu latach spotka-
³em kole¿ankê, która przyjecha³a z W³och. Z wiel-
kim entuzjazmem pytam: jaki jest twój zasób ro-
dzinny? Niech siê pani chwyci za serce, jak¹
otrzyma³em odpowiedzieæ. Dwa plus pies! Dwa
plus pies! To jest model zachodniej rodziny. Lu-
dzie w ró¿nych krajach œwiata marz¹ o polskim
wzorze rodziny. Holendrzy, starsi ludzie chc¹
uciekaæ do Polski, ¿eby nie doœwiadczyæ eutanaz-
ji, tak, nie doœwiadczyæ eutanazji.

Ja powiem tak. Rodzina to jest œwiêtoœæ i precz
od œwiêtej rodziny polskiej! Przepraszam, ja nie by-
³em w PRON, ja zawsze broni³em Polski katolickiej,
broni³em cz³owieka, nigdy nie sprzeda³em siê za
miskê soczewicy! Nigdy! Dla mnie rodzina to rzecz
œwiêta! WprowadŸmy luz blues, a póŸniej zobaczy-
my, bêdzie to, o czym mówi pani senator, bo z Za-
chodu najlepiej przyjmuje siê to, co z³e. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku, dziêkujê za umo¿liwienie za-
brania g³osu w tej wa¿nej kwestii.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zacznê od mocnych s³ów. Jest to wariacka

ustawa, któr¹ my bêdziemy uchwalaæ. Obyœmy
jej nie uchwalili. Jest to ustawa niemoralna, jest
to ustawa naruszaj¹ca nie tylko prawo naturalne,
nie tylko moralnoœæ chrzeœcijañsk¹ zwi¹zan¹
z prawem naturalnym, ale naruszaj¹ca prawo
zwyczajowe. Ju¿ w pytaniu do senatora sprawo-
zdawcy, pana senatora Augustyna, mówi³em
o tym, ¿e trzeba wzi¹æ pod uwagê prawo zwyczajo-
we. Ono jest trwa³e. Nie mo¿na dokonywaæ gwa³tu
na prawie zwyczajowym, bo ono weŸmie górê. Je-
œli prawo bêdzie uchwalane w sprzecznoœci z nim,
to zupe³nie bêdzie odbiegaæ od tego zwyczaju.

Mówi³em o porzekadle – i powtarzam je – z³y to
ojciec, co ¿a³uje pasa i klapsa dla syna. Mówiê: dla
syna. Dlaczego? Bo dawniej, dziêki prawu zwy-
czajowemu, w ogóle nie trzeba by³o wzglêdem
dziewcz¹t stosowaæ ani paska, ani klapsa, ani
rózgi, chodzi³o tylko o syna. Ile¿ m¹droœci zawiera
to porzekad³o.

Szanowni Pañstwo, t³umaczy siê, ¿e ustawa
bêdzie dotyczy³a tylko wypadków szczególnych –
zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia dziecka. No ale któ¿

poza lekarzem mo¿e stwierdziæ zagro¿enie ¿ycia?
Nie pracownik sanitarny, który przybêdzie, a tym
bardziej nie pracownik socjalny. Niech¿e czyni¹
to s¹dy. Ale, Drodzy Pañstwo, s³yszy siê, ¿e
w s¹dach o sprawach rozwodowych mówi¹ oso-
by, które ledwie ukoñczy³y studia i nie stanê³y je-
szcze wobec kwestii rozwodu, nie maj¹ rozezna-
nia, a o sprawach dotycz¹cych macierzyñstwa
nieraz mówi¹ i wyrokuj¹ sêdziny i sêdziowie nie-
znaj¹cy kwestii ma³¿eñstwa. Trzeba, ¿eby
w s¹dach, w zespo³ach s¹dz¹cych zasiada³y oso-
by, które znaj¹ ¿ycie, znaj¹ prawo uchwalane
i prawo zwyczajowe.

Stronniczoœæ lokalna. Kto bêdzie pracowni-
kiem socjalnym? S³ysza³em g³osy o tym, ¿e dobre
jest rozeznanie s¹siedzkie. Ale ile¿ nieraz bywa za-
wiœci s¹siedzkiej. W zwi¹zku z tym z pewnoœci¹
decyzja niejednokrotnie bêdzie subiektywna –
czasami podejmowana pod pozorem pomocy –
i bêdzie chodzi³o o dokuczenie komuœ poprzez
odebranie mu dziecka.

I rzeczywiœcie, po co to siê uchwala, gdy prawo
europejskie, które nie jest prawem Parlamentu
Europejskiego, tylko dyrektywami komisarzy eu-
ropejskich – Parlament tam tego nie uchwala, nie
ma nawet takich kompetencji jak my... Senat mó-
wi o zasadzie pomocniczoœci, o tej zasadzie, o któ-
rej wspomnia³ któryœ z panów senatorów, a której
zarys stworzy³ papie¿ Leon XIII w 1891 r. w encyk-
lice „Rerum novarum”. Rozwin¹³ j¹ w „Quadrage-
simo anno” Pius XI, który wyraŸnie powiedzia³:
wara wszelkim wy¿szym instytucjom, tak¿e pañ-
stwowym, od instytucji ni¿szych, jeœli one daj¹
sobie radê. Nie wolno ingerowaæ, nie wolno t³am-
siæ tych instytucji. Po co wiêc prawo pañstwowe,
gdy dzia³a prawo zwyczajowe? Bojê siê, ¿e póŸniej
mo¿e nast¹piæ taka sytuacja, jaka ju¿ kiedyœ by³a.
Z politowaniem patrzyliœmy na naszego wscho-
dniego s¹siada, gdy w bolszewickiej, sowieckiej
Rosji by³ kazus Pawki Morozowa, który oskar¿a³
swoich rodziców. Chodzi³o nie tylko o kwestie po-
lityczne, ale te¿ o rzekome znêcanie siê nad nim.
Wtedy Emilian Jaros³awski w „Ma³ym Bezbo¿ni-
ku” pisa³ o tym, jak trzeba przeciwstawiæ siê ro-
dzicom, którzy na przyk³ad zmuszaj¹ do nauki re-
ligii, a wiêc ³ami¹ wolnoœæ psychiczn¹. Wanda
Wasilewska w „P³omyku” lub w „P³omyczku” pró-
bowa³a to sygnalizowaæ jako coœ wznios³ego. Nie,
nie mo¿emy doprowadziæ do tego, ¿eby pojawi³ siê
u nas kazus Pawki Morozowa, a ju¿ nie daj Bo¿e…
Dlaczego chyba syn Slansky’ego, sekretarza
w Czechos³owacji, oskar¿a³ go? Dlatego ¿e – mówi³
– ojciec mnie szturcha³, bi³ itd. A wiêc absolutnie
nie mo¿emy do tego doprowadziæ.

Któryœ z panów senatorów mówi³, ¿e ta ustawa,
jeœli chodzi o ingerowanie w sprawy osobiste,
idzie dalej ni¿ dotychczasowe ustawodawstwo i ¿e
rozszerza zakres œrodków przeciwdzia³ania fakty-
cznej, ale i czêsto rzekomej, ingerencji rodziców.
Nie mo¿na wyrz¹dziæ dziecku wiêkszej krzywdy
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ni¿ odebraæ je rodzicom, bo nikt, ani wujek, ani
stryjek, ani ciocia, ani wujenka, a tym bardziej
pañstwo czy pracownik socjalny nie zapewni
opieki. W zwi¹zku z tym nawet jeœli rodzice dadz¹
klapsa, o wiele mniej naruszy to psychikê i fizycz-
noœæ dziecka, ni¿ gdyby pracownik socjalny odda³
to dziecko innym. Nie mo¿na pozwoliæ, ¿eby jakiœ
pracownik socjalny, w wielu wypadkach – jak mó-
wiê – sk³ócony ze œrodowiskiem, mia³ takie potê¿-
ne mo¿liwoœci dzia³ania.

Pragnê zapytaæ pana ministra – bo jest tutaj – czy
nie widzi pan analogii zwi¹zanej z tym, ¿e jeœli
uchwalimy tê ustawê, to pracownik socjalny admi-
nistracyjniebêdziedecydowa³oodebraniudziecka.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepraszam,

proszê pozwoliæ kontynuowaæ panu senatorowi.)
A, wiadomo, panowie pewnie ju¿ maj¹ ustalone

swoje zdanie. Tak jest, niech was takie czy inne si-
³y wy¿sze…

(G³os z sali: Mo¿e piekielne.)
To pan powiedzia³, nie ja.
…Panie Marsza³ku, tutaj wspomagaj¹.
Panie Ministrze, chcê zapytaæ: czy nie jest to ana-

logia do Berezy Kartuskiej? Leon Koz³owski bowiem
doprowadzi³ do przyjêcia ustawy, która pozwala³a
administracyjnie zsy³aæ do Berezy przeciwników
politycznych. Zauwa¿a siê tutaj podobieñstwo.

Szanowni Pañstwo, sytuacja jest naprawdê
trudna i z³o¿ona. Nie mo¿emy jednak dopuœciæ do
tego, ¿e ulegniemy ró¿nym mrzonkom, ró¿nym
nurtom, które przyp³ywaj¹ do nas po w³¹czeniu,
wt³amszeniu nas w ró¿ne instytucje Rady Euro-
py. W zwi¹zku z tym apelujê do tych wszystkich,
dla których silna polska rodzina oparta na moral-
noœci, w szczególnoœci oparta w Polsce na moral-
noœci chrzeœcijañskiej, jak¿e podstawowej… Ape-
lujê o to, aby ta ustawa nie zniszczy³a tej moralno-
œci i, ¿e tak powiem, spójni rodzinnej oraz aby nie
zaszkodzi³a naszym dzieciom. A jakie bêd¹ dzieci,
takie bêd¹ przysz³e pokolenia. Musimy dbaæ o to,
dlatego apelujê do tych, którzy bêd¹ tutaj decydo-
waæ, do wiêkszoœci parlamentarnej, do pañstwa
senatorów z Platformy Obywatelskiej. Tak jak
mówi³ któryœ z poprzedników…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, czas ju¿ min¹³. Proszê koñczyæ.)

Tak, koñczê, ju¿ koñczê. Wiem, ¿e bardzo pan
tego pilnuje i to bardzo dobrze, ¿e tak zna siê pan
na czasie. (Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

Czas to wa¿ny instrument.
Chcê zaapelowaæ o to, ¿ebyœmy dali tutaj spo-

kój podzia³om politycznym i ¿ebyœmy powiedzieli
– tak jak siê mówi³o w Rzymie salus rei publicae
suprema lex – ¿e ratowanie rodziny polskiej jest
dla nas, dla Senatu, dla izby refleksji spraw¹ na-
czeln¹. Miejmy wiêc refleksjê i weŸmy j¹ pod uwa-
gê. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Chróœcikowski.
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Chyba o rolnikach…)
Proszê nie podpowiadaæ panu senatorowi.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mój kolega przedmówca jakby prowokuje

mnie, wiedz¹c o tym, ¿e ja siê prawie ca³y czas zaj-
mujê rolnictwem, i chce mnie jeszcze bardziej
zdopingowaæ.

Otó¿, proszê pañstwa, muszê powiedzieæ, ¿e
opinia publiczna jest wstrz¹œniêta decyzj¹, któr¹
przyj¹³ parlament – mam na myœli Sejm – i to jesz-
cze 6 maja. Zosta³o to przyjête mimo licznych pro-
testów ró¿nych grup spo³ecznych, ró¿nych stowa-
rzyszeñ i zwyk³ych ludzi, którzy s¹ oburzeni. Ja
myœlê, ¿e dzisiaj ju¿ pad³o tu wiele s³ów. Powiem
szczerze, ¿e jestem zbudowany tym, co us³ysza-
³em od pana senatora Piechniczka, który pokaza³,
jaki tak naprawdê jest model, jak powinno byæ,
jak my powinniœmy tu kszta³towaæ pewne spra-
wy, ¿eby zapobiegaæ temu, co z³e, zamiast wpro-
wadzaæ restrykcyjne przepisy, odbieraæ prawa ro-
dzinie czy zabieraæ prawa takim osobom, jak
sportowcy, czy nawet… Jako przyk³ad mo¿na by
wskazaæ œwiêtego Jana Bosko, który tê trudn¹
m³odzie¿ wyci¹ga³… Przecie¿ oni wierzyli, ¿e mo¿-
na siê zmieniæ, mo¿na byæ innym. Czyli powinniœ-
my szukaæ dobrych przyk³adów, dobrych roz-
wi¹zañ, a to mo¿na zrobiæ nie w ustawie, tylko po-
przez wychowanie. Przecie¿ tu tyle s³ów ju¿ powie-
dziano na temat kszta³cenia i wychowania. No, je-
¿eli tego nie zrobimy… A co jest lepsze ni¿ wycho-
wanie? Koledzy mówi¹: sport jest œwietn¹ rzecz¹
do wychowania, zagospodarowania wolnego cza-
su, ¿eby nie marnowaæ talentu, bo my mamy ta-
lenty. Wszyscy dostaliœmy talenty. I te dzieci, na-
wet te niegrzeczne, maj¹ niesamowite talenty, tyl-
ko trzeba nad nimi pracowaæ.

Powiem szczerze, ¿e jak patrzê… Kolega mówi:
rodziny rolnicze – no przecie¿ tam siê ciê¿ko pra-
cuje. Ale tam zawsze by³a praca. Nie by³o nic lep-
szego w wychowaniu, ni¿ praca w gospodarstwie.
Dzisiaj nam siê mówi, ¿e my gonimy dzieci do pra-
cy, ¿e to jest niezgodne z prawem, ¿eby ma³e dzieci
na wsi pracowa³y. Mówi siê o ró¿nych rzeczach, ¿e
nie wolno zmuszaæ dzieci do pracy na wsi. Prze-
cie¿ myœmy siê najlepiej wychowali w³aœnie dziêki
tej pracy na wsi, patrz¹c, jak matka pracuje, pa-
trz¹c, jak ojciec pracuje, w³¹czaj¹c siê do tej pra-
cy. A dzisiaj dziecku, które pragnie pracy, mówi
siê: odejdŸ, nie rób tego, nie ucz siê. I potem wyra-
sta kaleka, taka mama, która nie umie zrobiæ
podstawowych rzeczy, bo kiedyœ jej matka mówi-
³a: nie rób tego, nie rób tamtego, bo szkoda ciê itd.
A przecie¿ to praca najlepiej wychowuje. Dziecka
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nie wolno odpêdzaæ od pracy! I postawy, jakie ma-
my… Tutaj jest napisane, co nale¿y oceniaæ. Prze-
cie¿ dla postawy wa¿n¹ rzecz¹ jest to, ¿e chcemy
dobrze wychowaæ dziecko. Jak niepe³noletniemu
dziecku ulica mówi: weŸ narkotyki, to rodzic po-
winien siê temu przeciwstawiæ. A jeœli dziecko po-
wie, ¿e ono ma prawo braæ narkotyki?

(G³os z sali: Dopalacze.)
I ³adniesiê tonazywa, jakonozbacza,bomówisiê:

seksualne, przedwczesne itd., itd.… Przecie¿ mówi¹:
to nie jest nic z³ego, promuj¹ to od szko³y podstawo-
wej… I jak rodzic zwraca uwagê, krytykuje zachowa-
niedziecka,bouwa¿a, ¿edzieckoniemo¿e taksiê za-
chowywaæ… To jak to jest? To rodzic ju¿ nie ma pra-
wa powiedzieæ, zwróciæ uwagi dziecku, ¿e siê Ÿle za-
chowuje? To co my w koñcu mamy mówiæ dzieciom?
Jak my mamy te dzieci wychowywaæ?

Co do kar cielesnych, to ja powiem szczerze, ¿e
ka¿dy z nas wie, kiedy mo¿na stosowaæ takie ka-
ry, a kiedy nie. Pamiêtam, ¿e w przypadku w³as-
nego syna nie mog³em zastosowaæ kary cielesnej,
bo wiedzia³em, ¿e jego reakcja by³aby odwrotna,
wiêc robi³em wszystko, ¿eby go zaj¹æ czymœ in-
nym, ¿eby go nie prowokowaæ, ¿eby siebie nie
sprowokowaæ do tego, ¿ebym da³ mu klapsa, bo to
nigdy dobrze nie skutkowa³o. Trzeba by³o stoso-
waæ inne metody. I cz³owiek doros³y wychowuj¹cy
w³asne dziecko doskonale wyczuwa, jaka metoda
wychowawcza jest dobra, a jaka nie. Powiem
wam, ¿e by³em bardzo wzruszony, kiedy mojej
wnuczce powiedzia³em: Julciu, dzisiaj siê tak Ÿle
zachowa³aœ i jest mi przykro, chyba dam ci minu-
sik. A ona w p³acz. To znaczy, ¿e ja to dziecko do-
prowadza³em do p³aczu? No co ja zrobi³em? I py-
tam jej mamê, czyli moj¹ córkê: s³uchaj, dlaczego
ona tak p³acze? Nie rozumiem, przecie¿ ja jej ¿a-
dnej krzywdy nie zrobi³em, tylko zwróci³em jej
uwagê. A ona mi na to: s³uchaj, ja stosujê tak¹ faj-
n¹ metodê. Mówiê jej: Julcia, dzisiaj zapracowa-
³aœ na plusik, ale jak bêdziesz niegrzeczna, to bê-
dziesz mia³a minusik. Nie wiedzia³em, ¿e mo¿na
dziecko promowaæ plusikiem albo po prostu po-
wiedzieæ: masz minusik. Wiêc zdziwiony powie-
dzia³em: to ty jej dajesz plusy w nagrodê, a minu-
sy za karê? Nie, nie daje plusów w nagrodê, tylko
jej mówi: dzisiaj za dobre zachowanie masz plu-
sik, a jak nie, to bêdziesz mia³a minusik. I nic wiê-
cej. Okazuje siê, ¿e to jest œwietny sposób wycho-
wania, bo dziecko rozumie, ¿e nie mo¿e sobie po-
zwalaæ na z³e zachowanie.

A teraz pytam: czy takie wychowanie dziecka –
nie kary cielesne, tylko ten plusik i minusik – jest
znêcaniem siê nad dzieckiem? To ja bym by³
w tym momencie przestêpc¹ wzglêdem dziecka,
skoro doprowadzi³em je do ³ez…

(Rozmowy na sali)
Ale je¿eli tak dalej bêdziemy postêpowali, je¿eli

nie rozgraniczymy pewnych rzeczy, to mo¿emy

dojœæ do absurdu. Dlatego apelujê z tego miejsca,
¿eby tê ustawê, któr¹ ktoœ tam wymyœli³, po pro-
stu odrzuciæ.

(Senator Witold Idczak: Nawet z tym nie wra-
caj…)

Kolega mi tu dobrze podpowiada, ¿ebym siê za-
stanowi³, co ja robiê, czy ja mam wracaæ na swoje
miejsce, czy nie. Proszê pañstwa, wychowa³em
w³asne dzieci, wychowujê teraz wnuki i powiem
szczerze, trzymajmy siê tradycji rodzinnej, miej-
my to wyczucie i miejmy zaufanie do rodziców, bo
oni nigdy nie chc¹ skrzywdziæ dzieci. A jeœli jest
patologia, to wprowadzenie dzisiaj innego prawa,
powiedzia³ to ju¿ zreszt¹ senator Misio³ek… Prze-
cie¿ tyle rzeczy jest przewidzianych, zapisanych
itd. Uwa¿am, ¿e pewne kwestie rzeczywiœcie nale-
¿y doprecyzowaæ, ale w innych ustawach, a nie
tworzyæ jakieœ przepisy, które pozbawi¹ rodziców
mo¿liwoœci wychowywania dzieci, bo do tego to siê
bêdzie sprowadza³o.

I jeszcze jeden przyk³ad, ju¿ ostatni, ¿eby nie
przed³u¿aæ. W 1999 r. by³em w Stanach u kolegi,
starego solidarnoœciowca, który wyemigrowa³
z Polski. I mówiê do niego: s³uchaj, czemu nie
masz dzieci? A on mi na to: wiesz co, ja siê bojê
mieæ dzieci. Ja mówiê: jak to, boisz siê mieæ dzie-
ci? A on: Ty wiesz, co tu siê dzisiaj dzieje, co dzieci
wyrabiaj¹ z rodzicami? Ja nie chcê mieæ proble-
mu – mówi – ja chcê ¿yæ normalnie, nie chcê mieæ
dzieci, bo dzisiaj dzieci tak s¹ wychowywane
w tym kraju o takim prawie, ¿e ja siê bêdê czu³
Ÿle, jak bêdê mia³ dzieci. Ja mówiê: no niemo¿li-
we. Ale dzisiaj i u nas dochodzi do tego – by³ tu ju¿
podawany przyk³ad szwedzki, o którym mówi³
kolega Kogut i przedstawiciel ze Szwecji, przy-
k³ad Stanów, Anglii i innych krajów – ¿e my chce-
my zrobiæ coœ takiego, co nas pozbawi naszych
w³asnych rodzin i co spowoduje, ¿e rodziny bêd¹
siê obawiaæ posiadania dzieci, bêd¹ siê zastana-
wiaæ, czy warto mieæ dzieci. A ja myœlê, ¿e tu trze-
ba dzia³aæ zupe³nie inaczej. I proponujê, Szano-
wni Pañstwo, bo zauwa¿y³em tu wiele roz-
s¹dnych g³osów, abyœmy nie dzielili siê na tych
i na tamtych, tylko ¿ebyœmy wspólnie zag³osowa-
li za odrzuceniem tej ustawy. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Pupa, proszê bardzo. Obiecane
trzy minuty.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Cicho!)

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê za trzy minuty, w których powinie-

nem siê zmieœciæ.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na pewn¹, moim

zdaniem, wa¿n¹ sprawê. Kiedyœ, ju¿ ponad
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dziesiêæ lat temu, by³em pos³em, a teraz jestem
senatorem, i mam okazjê porównaæ to, co siê
dzia³o w tamtym okresie, z tym, co siê dzieje
obecnie. Chcê powtórzyæ tu s³owa, które powie-
dzia³em niegdyœ z mównicy sejmowej, ¿e dzisiaj
wojna o Polskê toczy siê w wymiarze gospodar-
czym i w wymiarze moralnym. Dzisiaj nikt nie
toczy o Polskê wojny na czo³gi, armaty, miecze,
tylko dzisiaj wojna ma miejsce w wymiarze go-
spodarczym, ekonomicznym i to w³aœnie obser-
wujemy. Otó¿ Polska praktycznie traci ju¿ pod-
miotowoœæ gospodarcz¹, bo w Polsce siê ju¿ nie
produkuje polskich rowerów, polskich motoro-
werów, polskich samochodów, polskich moto-
rów, nie ma te¿ polskich cementowni, a ostat-
nio w komisji rolnictwa mieliœmy okazjê prze-
konaæ siê, ¿e jest ju¿ coraz gorzej z polskim cu-
krownictwem i choæ jeszcze do niedawna byliœ-
my potêg¹ w przemyœle cukrowym, to teraz cu-
kier musimy do Polski importowaæ. I tak siê
dzieje w wielu dziedzinach naszej gospodarki,
czyli podmiotowoœæ gospodarcz¹ w zasadzie ju¿
utraciliœmy.

I myœlê, ¿e mo¿na ju¿ mówiæ o tym, ¿e rozpo-
czê³a siê bitwa o Polskê w wymiarze moralnym,
o to, ¿eby roz³ajdaczyæ naród, uderzyæ w rodzi-
nê, doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e ojciec
praktycznie nie bêdzie wiedzia³, jak siê zacho-
wywaæ w stosunku do dziecka, a dziecko nie bê-
dzie siê… ¿e wychowawca w szkole nie bêdzie
potrafi³ siê w odpowiedni sposób zachowaæ, bo
bêdzie siê ba³ dziecka. Po prostu hulaj dusza,
piek³a nie ma, swawola totalna. O tym mówi³
pan senator Piechniczek – mam dla niego wielki
szacunek – który bardzo piêknie na podstawie
swojego doœwiadczenia ¿yciowego nam to poka-
za³. Uderza siê we wszystkie autorytety, które
s¹, tak, ¿e dzisiaj nie ma ju¿ w zasadzie autory-
tetów. Nie mia³ autorytetu prezydent Kaczyñ-
ski, nie mieli autorytetu inni ludzie. Nie ma au-
torytetu Koœció³, bo siê uderza w ten autorytet,
bo z ksiê¿y chce siê zrobiæ pedofilów, ludzi, któ-
rzy s¹ zboczeni, i taki ich wizerunek próbuje siê
lansowaæ w mediach. Dochodzi do sytuacji rze-
czywiœcie kuriozalnych i cz³owiek uczciwy za-
czyna siê baæ, bo nie wie, czy postêpuje zgodnie
z prawem, czy postêpuje niezgodnie z prawem.
Na przyk³ad mój przedmówca, senator Chróœci-
kowski, te¿ nie ma pewnoœci, czy po wejœciu
w ¿ycie tej ustawy minister nie bêdzie zobo-
wi¹zany donieœæ na niego do prokuratora, ¿e
dziecko doprowadzi³ do p³aczu, do ³ez, mimo ¿e
chcia³ dla tego dziecka jak najlepiej.

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e najwa¿niej-
szym wyznacznikiem nie jest to, co próbujemy
zrobiæ, wykorzystuj¹c patologiê – patologiê wy-
stêpuj¹c¹ tylko w niektórych rodzinach – aby
uczyniæ j¹, mo¿na tak powiedzieæ, aksjoma-

tem, wyznacznikiem rzeczy istotnych, najwa¿-
niejszych. Bo próbujemy wyci¹gn¹æ zdarzenie,
które zaistnia³o gdzieœ w jednej miejscowoœci
w Polsce, ale by³o nag³aœniane przez media, po
to, by przestraszyæ wszystkich innych i poka-
zaæ, jaki to naród jest z³y. A ktoœ m¹dry powie-
dzia³ bardzo wa¿n¹ rzecz, mianowicie ¿e dzieci
trzeba kochaæ i karciæ. Je¿eli my nie bêdziemy
dzieci kochaæ, to nie bêdziemy potrafili ich kar-
ciæ. I rzeczywiœcie, tam, gdzie jest mi³oœæ, jest
i karcenie dzieci. Takie karcenie musi byæ, je¿e-
li chcemy wychowaæ dzieci na dobrych, szla-
chetnych i uczciwych ludzi.

Wracaj¹c jeszcze… Ju¿ koñczê, to ostatnie zda-
nie, Panie Marsza³ku. Zgodnie z moj¹ obietnic¹
powiem jeszcze jedno, w nawi¹zaniu do autoryte-
tów. Poeta powiedzia³: „niczym Sybir, niczym
knuty, lecz narodu duch zatruty – to dopiero bó-
lów ból”. Widaæ, ¿e ta trucizna leje siê bardzo obfi-
cie, a mnie jest ¿al i jest mi przykro, ¿e ta trucizna
po prostu zalewa rodziny, naród, wskutek decyzji
parlamentu. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pansenator£ukaszAbgarowicz.Proszêbardzo.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, nie mia³em zamiaru zabie-

raæ g³osu, ale postanowi³em wyst¹piæ, kiedy pan
senator Idczak trochê mi naubli¿a³ od libera³ów
i postraszy³ ogniem piekielnym, pan senator Ko-
gut nakrzycza³ na mnie, mówi¹c o misce soczewi-
cy i o „Solidarnoœci”, a pan senator Piotrowicz za-
apelowa³, ¿ebyœmy nie patrzyli na barwy klubowe
– do tego apelu akurat siê przychylam.

Wys³ucha³em wielu tak naprawdê bardzo m¹d-
rych wyst¹pieñ o rodzinie. Ja na wstêpie muszê
pañstwu powiedzieæ tak: nie jestem ani ze Œl¹ska,
ani z Tatr, ale jestem ojcem piêciorga dzieci, jesie-
ni¹ bêdê dziadkiem oœmiorga ju¿ wnuków, i my
razem siadamy do sto³u.

(G³os z sali: Brawo!)
Uwa¿am, ¿e naród do konfederacja rodzin.

Myœmy mówili tu rzeczy wa¿ne i prawdziwe, tyl-
ko nie o tej ustawie. Nie o tej ustawie! Poniewa¿
nie jestem w tych sprawach najbardziej kompe-
tentny – znam siê lepiej na gospodarce czy na in-
nych dziedzinach – to pyta³em ludzi, którzy siê
na tym znaj¹, o opinie w sprawie tej ustawy. Na-
radzaliœmy siê, równie¿ w mojej rodzinie, nara-
dza³em siê z prawnikami, którzy wspó³pracuj¹
z parlamentem, i z takimi, którzy dzia³aj¹ zu-
pe³nie poza tym parlamentem, a tak¿e ze spo³e-
cznikami, z którymi mam do czynienia. Bo co tu
du¿o mówiæ, zajmujê siê równie¿ pomaganiem
rodzinom – nigdy o tym nie mówi³em, tylko teraz
to powiem – które maj¹ k³opoty, równie¿ takim
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rodzinom, którym chciano odbieraæ dzieci, i to
nies³usznie, na mocy obecnego prawa, ale te¿
spotykam siê bardzo czêsto z nieszczêœciem
dzieci. I chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e liczba stu
czterdziestu tysiêcy przypadków rocznie zareje-
strowanego okrucieñstwa – czyli wtedy, kiedy
rodzina ju¿ sk³ada informacje o tym, ¿e jest
krzywdzone dziecko, czy te¿ gdy do takiej inter-
wencji dochodzi – oznacza, ¿e rozmiar tego pro-
blemu jest znacznie wiêkszy.

My w mojej rodzinie nie boimy siê tej ustawy –
a dla nas rodzina jest rzecz¹ najwa¿niejsz¹. Nie co
dzieñ siadamy tak¹ wielk¹ grup¹, jak powiedzia-
³em, do sto³u, ale bardzo czêsto, nie rzadziej ni¿ co
dwa tygodnie – bo to trudne, ¿eby wszyscy siê zje-
chali. Na szczêœcie nie mieszkamy od siebie daleko.
I dla nas spraw¹ wa¿n¹ jest ta krzywda rejestrowa-
nych stu czterdziestu tysiêcy – a zatem tak napraw-
dê wiêkszej liczby – dzieci okrutnie traktowanych.

Rozmawia³em z prawnikami, jakie mog¹ byæ
konsekwencje tego rozwi¹zania, rozmawia³em z lu-
dŸmi znaj¹cymi siê na tej tematyce, do których
mam zaufanie, ze spo³ecznikami, i w efekcie tego je-
stem zwolennikiem tej ustawy. Bo nie mo¿emy
przejœæ nad tym wszystkim do porz¹dku dziennego.
A przy tym nie uwa¿am, ¿eby w jakikolwiek sposób
mo¿na by³o wysnuæ zagro¿enie dla rodziny. Gdy-
bym tak uwa¿a³, to nie popiera³bym tej ustawy.

Co do osadzenia w ¿yciu religijnym, to chcê po-
wiedzieæ, ¿e z pewnymi autorytetami, pewnymi
decyzjami siê zgadzam, a z innymi nie. Ja jestem
w radzie parafialnej, mój najm³odszy syn jest mi-
nistrantem – tak ¿e to te¿ jest bardzo wa¿ny ob-
szar naszego ¿ycia. I uwa¿am, ¿e nie mamy prawa
nie podj¹æ próby ochrony tych dzieci, które w licz-
bie stu czterdziestu tysiêcy s¹ co roku okrutnie
traktowane, katowane, mordowane. W ich przy-
padku ich rodziny to nie s¹ rodziny, to s¹ jakieœ
grupy… No, byæ mo¿e to jest marg ines .
Chcia³bym, ¿eby to by³ jak najmniejszy margines,
niemniej jednak taki jest stan rzeczy.

Mamy wœród nas senatorów, którzy adoptowali
dzieci, kiedy by³a taka potrzeba, i te¿ popieraj¹ tê
ustawê, dlatego ¿e naprawdê zajmuj¹ siê dzieæmi,
swoimi w rodzinie, ale te¿ tymi, które tego potrze-
buj¹. A wiêc ja apelujê, ¿eby nie patrzeæ na barwy
partyjne, tylko zastanowiæ siê nad tym wszystkim.
Bo przecie¿ nikomu tutaj nie zale¿y na pognêbie-
niu polskiej rodziny. Gdyby praktyka mia³a poka-
zaæ, ¿e nie bêdzie efektów w odniesieniu do tych
strasznych przypadków i ¿e tymi narzêdziami, któ-
re s¹ dok³adane do poprzedniej ustawy – mówiê
„narzêdziami”, bo tam by³o wiele zapisów, ale bez
mo¿liwoœci egzekucji – nie jesteœmy w stanie tych
dzieci ochroniæ, a rzeczywiœcie by³yby konsekwen-
cje dla rodziny, to trzeba bêdzie tê ustawê zmieniæ.
Ale w moim przekonaniu, po tych wszystkich
moich konsultacjach, takiego ryzyka, ¿e s¹siad bê-

dzie skar¿y³ na s¹siada – co wcale nie musi po-
ci¹gaæ konsekwencji zagro¿enia dla normalnej ro-
dziny, bo ka¿da normalna rodzina bêdzie w stanie
siê obroniæ przed tego typu najazdem – nie ma, jes-
tem co do tego g³êboko przekonany.

Nie jestem cz³owiekiem, który nigdy nie da³
klapsa – bardzo rzadko mi siê to zdarza³o, chocia¿
mam pi¹tkê dzieci, na palcach jednej rêki mo¿na
by te przypadki policzyæ – ale te¿ widujê dzieci la-
ne bez pamiêci, bo rodzice odreagowuj¹ stresy,
dlatego uwa¿am, ¿e pewne bariery trzeba wresz-
cie postawiæ. Zatem zachêcam pañstwa, ¿eby bez
patrzenia na barwy klubowe poprzeæ tê ustawê.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Biskup Teodorowicz
inaczej mówi³.)

Niech siê pan nie powo³uje na biskupa Teodo-
rowicza, bo pan nie ma moralnego prawa.

(Senator Ryszard Bender: Mia³em…
(G³os z sali: Ale nie k³óæcie siê!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Kogut. Ale przypominam, ¿e to jest
drugie wyst¹pienie szanownego pana.

Senator Stanis³aw Kogut:

Piêæ minut.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam piêæ minut, dlatego bêdê mówi³ szybciej.
Pierwsza sprawa. Wie pan, ja powiem panu dzi-

siaj tak, choæ nigdy siê tym nie chwali³em, ¿e wy-
chowa³em kiedyœ pi¹tkê dzieci, których rodzice uto-
pili siê w Solinie. Wie pan, Panie Senatorze, jaka by-
³a ich proœba? ¯eby ich nie oddaæ do domu dziecka.
W ostatnim czasie by³ przypadek, ¿e ojciec zmar³
zpowodutêtniaka, zosta³oponim jedenaœcioroma-
³ych dzieci, i ¿ona tego cz³owieka przysz³a z dzieæmi,
rozp³aka³a siê i prosi³a, ¿eby jej dzieci nie pozabiera-
li. Miesi¹c temu przysz³a siódemka, siedmioro dzie-
ci, których ojciec te¿ zmar³ z powodu têtniaka, i one
te¿ prosi³y: nie daj pan nas do domu dziecka, ¿eby
nasnie rozerwali, ¿eby tewiêzy rodzinneniepêk³y!

Sprawa nastêpna to kodeks karny. Pan senator
Piotrowicz jednoznacznie o tych sprawach mówi³.
Przecie¿ to jest teraz obwarowane. Zastanówmy
siê wiêc, czym jest rodzina. Bo my siê k³ócimy,
mówimy o przypadkach ludzi, którzy s¹ zdepra-
wowani, którzy bior¹ ma³e dzieci i rzucaj¹ nimi
o œcianê… Dla mnie to nie jest rodzina, to jest ja-
kiœ bandyta, to jest przestêpca, który od razu po-
winien trafiæ na do¿ywocie!

Japroponujê–mytakmówimy,mówi³ to tutajko-
legaPupa–¿ebyœmywrócili doautorytetów.Jakmó-
wi³em wczeœniej, podszed³em do tych spraw bardzo
emocjonalnie. Kto by³ dla mnie w domu autoryte-
tem? Rodzice, babcia, w szkole to by³ nauczyciel,
ksi¹dz i osoba znana w danej miejscowoœci. Gdybym
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ja przyszed³, Panie Senatorze, do domu i coœ z³ego
powiedzia³ na nauczyciela, to, Drodzy Pañstwo, oj-
ciec na pewno by mnie nie popar³. A dziœ co siê dzie-
je? By³o to ju¿ dziœ powiedziane: ksiê¿a to pedofile,
nauczyciele to nie wiadomo kto… Tu kolega mówi³
o pokazywanych incydentach, gdy nauczycielowi
angielskiego zak³adano na g³owê wiaderko…

(Senator Mariusz Witczak: Kosz.)
…czy to kosz, przepraszam. Czy to dobry przy-

k³ad? Wróæmy wiêc… Teraz wielu ludzi mówi³o
o autorytetach. Czy autorytetem by³ prezydent
Rzeczypospolitej, pan Lech Kaczyñski, czy jest to
premier, marsza³kowie, czy my, senatorowie?
Pañstwo Drodzy, gdybyœmy zeszli na dó³, to us³y-
szelibyœmy, co ta m³odzie¿ mówi! Dlatego poda-
³em przyk³ady, gdy wielcy trenerzy wyci¹gali tê z³¹
m³odzie¿, jak to siê mówi, po prostu z rynsztoku,
z dna, ¿eby ci m³odzi siê z tego wydobyli i byli olim-
pijczykami. Czy ktoœ pamiêta zdobywcê z³otego
medalu w Tokio Kasprzyka? Feliks Stamm wy-
ci¹gn¹³ go z wiêzienia. Jak ktoœ nie zna historii
sportu olimpijskiego, to niech trochê poczyta.
I tak jak powiedzia³ Staszic – ju¿ koñczê – zacznij-
my pracê od podstaw. I jeszcze to, ¿e ja siê z Korwi-
nem-Mikke nigdy nie zgadza³em, ale ostatnie jego
wypowiedzi by³y bardzo s³uszne: zostawcie rodzi-
nê w spokoju. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze. A z kim w finale
w Tokio walczy³ Kasprzyk?

(Senator Rafa³ Muchacki: Z Tamulisem.)
Z Tamulisem, no tak, trzeba to wiedzieæ.
(Senator Stanis³aw Kogut: Z Ricardasem Ta-

mulisem.)
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Jaworski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Z wielk¹ uwag¹, wzruszeniem ws³uchiwa³em

siê w wypowiedzi, szczególnie w wypowiedŸ pana
senatora Abgarowicza. Panie Senatorze, przy-
³¹czam siê do tego wezwania, a¿eby nie patrzeæ
na barwy. Proszê te¿ o to w³adze klubów: nie
wprowadzajcie dyscypliny. Proszê w³adze klubo-
we o to, ¿eby nie wprowadzaæ dyscypliny w tym
g³osowaniu w sprawie wartoœci. Okaza³o siê, ¿e
wa¿ne jest dla nas, a¿eby daæ tutaj swobodê.
St¹d te¿ próbujmy, maj¹c przed sob¹ sprawy
wa¿ne, maj¹c przed sob¹ wiele ustaw, w przy-
padku których bêdzie ta dyscyplina, teraz, w tym
g³osowaniu nad wartoœciami tego nie wprowa-
dzaæ. Bardzo serdecznie o to proszê i dziêkujê za
wypowiedzi. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk,

proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przecie¿ my tutaj nie mamy siê licytowaæ, kto

ma ile dzieci, ilu wnuków, bo nie o to chodzi. Ka¿-
dy z nas chce, ¿ebyœmy siê w rodzinie wzajemnie
szanowali – rodzic dziecko, dziecko rodzica. Ale s¹
ró¿ne przypadki. Ja specjalnie zada³am dzisiaj
pytanie i panu ministrowi, i rzecznikowi praw
dziecka, z którym wielokrotnie rozmawia³am, czy
jest bilans zysków i strat wprowadzania takich za-
pisów w krajach europejskich. Ja œwiadomie mó-
wiê o Jugendamtach, trzymam siê tego przyk³a-
du, poniewa¿ Austria, Niemcy, Szwecja, w której
mieszka³am jakiœ czas, s¹ przyk³adem patologii
wyp³ywaj¹cych z takich zapisów. Wszyscy jak tu
siedzimy jesteœmy przeciwko biciu, przeciwko ka-
raniu cielesnemu dzieci. W ogóle nie ma mowy
o tym, ¿eby ktokolwiek to popiera³. Ale my nie mó-
wimy tylko o przypadkach skrajnych, patologicz-
nych. Dla takich przypadków nie pisze siê usta-
wy, ale egzekwuje siê w majestacie obowi¹zuj¹ce-
go prawa tak¹ karê, jaka nale¿y siê przestêpcy. Bo
ktoœ, kto katuje dziecko, ¿onê, chocia¿ kobiety te¿
potrafi¹, powiedzmy sobie szczerze…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Oj, potrafi¹,
potrafi¹.)

…tak zrobiæ… Niestety taka jest rzeczywistoœæ.
Tak wiêc kara mo¿e byæ – i wcale nie jest to œmie-
szne – zastosowana ju¿ w majestacie obowi¹zu-
j¹cego prawa.

Drodzy Pañstwo, dlaczego zada³am pytanie…
I bardzo siê cieszê, ¿e pani Pozdziej i pan senator
Piechniczek i jeszcze inne osoby wyra¿ali swoje
takie, powiedzia³abym, obawy – to jest ma³o po-
wiedziane – przed tym, co mo¿e przyjœæ…

(Rozmowy na sali)
Ale mo¿e ja przeszkadzam niektórym panom?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoka Iz-

bo, proszê o ciszê. Pani Senator, proszê konty-
nuowaæ.)

…Przed tym, ¿e autorytet rodziny zostanie za-
chwiany. Dlaczego? Mam córkê w pi¹tej klasie i te
dzieci ju¿ w szkole s¹ informowane o swoich pra-
wach, one ju¿ pytaj¹: czy ja mogê, wiesz, bo ja mo-
gê zg³osiæ, ¿e coœ mi siê dzieje. I my mo¿emy baga-
telizowaæ tê sytuacjê, ale ona w krajach europej-
skich powoduje to, ¿e dzieci nawet nieœwiadomie,
chc¹c wyjœæ na dyskotekê albo nie dostosowaw-
szy siê do tego planu, który rodzic chcia³by, à pro-
pos moralnego wychowania, zastosowaæ, wyko-
naj¹ telefon, poskar¿¹ siê. I nawet jeœli robi siê to
nieœwiadomie, nakrêca siê pewien mechanizm ni-
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szczenia rodziny, poniewa¿ pewne procedury zo-
staj¹ wszczête, zielona, czerwona czy jakaœ inna
kartka zostaje wrêczona rodzinie, jest ona napiêt-
nowana i zaczyna siê wewn¹trz rodziny problem.
Ma³o tego, ¿e wewn¹trz, i to nie w jednej, nie
w dwóch, nie w dziesiêciu, ale w tysi¹cach rodzin,
to jeszcze zaczyna siê problem na zewn¹trz, po-
niewa¿ to jest mechanizm funkcjonuj¹cy w spo³e-
czeñstwie. I dlatego ja przestrzegam pañstwa. Bo
oczywiœcie wiadomo, co jest wybrukowane dobry-
mi chêciami. Ale ta ustawa...

(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku, mnie siê uspokaja, ale ja te¿

nie mogê w takich warunkach mówiæ.
(G³os z sali: To pani koledzy tak gadaj¹.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê kon-

tynuowaæ. Proszê pañstwa, jeszcze chwilka…)
Osoby, które mnie uspokajaj¹, te¿ rozmawiaj¹,

ale nie bêdê, tak jak inni, po nazwisku wymieniaæ.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê

bardzo.)
Zadawa³am to pytanie z pe³n¹ œwiadomoœci¹

tego, jak to funkcjonuje w innych krajach, jakie
s¹ niebezpieczeñstwa i skutki takich rozwi¹zañ.
I niestety nie dotyczy to tylko bardzo ciê¿kich
przypadków, gdy dzieci s¹ wrêcz katowane. To do-
tyczy ca³ego spektrum zachowañ, gdzie ka¿dy ele-
ment, z³e spojrzenie na dziecko, jakiœ gest w chwi-
li nerwowoœci rodzica, mo¿e byæ przez kogoœ, kto
bêdzie chcia³ donieœæ, zadzwoniæ, zrobiæ komuœ
k³opot… To bêdzie mia³o swoje konsekwencje.
I b¹dŸmy tego œwiadomi, ¿e to jest poœrednie roz-
bijanie rodziny, poniewa¿ wtedy jest obawa przed
posiadaniem dzieci, kontaktami miêdzy rodzina-
mi, bo z tego równie¿ bior¹ siê ró¿ne sprawy s¹do-
we, gdy¿ ktoœ komuœ podbi³ oko, ktoœ spad³
w czyimœ ogródku, i zaczyna siê sprawa, kto ko-
mu, ¿e tak powiem, wymierzy³ karê albo œwiado-
mie to zrobi³. I wtedy zaczyna siê taki mechanizm
podawania wszystkich i wszystkiego do s¹du
i wszyscy ¿yjemy w takim stanie szczêœcia, ¿e nie
spotykamy siê, rodzina to dwa plus pies itd., itd.
To s¹ przyk³ady, które wyp³ywaj¹ w³aœnie z takich
rozwi¹zañ.

I nie chcia³abym, ¿eby w naszym kraju tego ty-
pu patologie sta³y siê regu³¹. Tote¿ przestrzegam.
Œwiadomie pyta³am o Parlament Europejski i pro-
blemy tego typu tam podejmowane, dlatego ¿e
pañstwo zawsze dajecie za przyk³ad wspania³oœæ
rozwi¹zañ w Unii Europejskiej, a dzisiaj z przy-
kroœci¹ s³ysza³am, ¿e one s¹ przez niektórych
pañstwa bagatelizowane. A by³y to sprawy wa¿ne,
poniewa¿ dotyczy³y dzieci, dobra dziecka, nie
matki, nie ojca, ale nierespektowania dobra
dziecka. I ja w takich sprawach staram siê pomóc,
ale niestety muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e jest
bardzo ma³o chêtnych do prowadzenia tego typu
spraw, do tego, ¿eby pomóc rodzicom.

Wiêc naprawdê nie zaczynajmy od koñca, tylko
zacznijmy pomagaæ dzieciom w ramach obo-
wi¹zuj¹cego prawa, które pozwala uchroniæ
dziecko przed ró¿nego rodzaju patologiami. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Listamówcówzosta³awyczerpana,WysokiSenacie.
Chcê poinformowaæ, ¿e przemówienia do pro-

toko³u z³o¿yli senatorowie Ryszka, Ludwiczuk,
Kowalski, Grzyb, Ortyl i Karczewski*.

Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-
natorowie Kaleta, Rulewski, Kieres, Gruszka, An-
drzejewski.

Proszê pañstwa, w zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y
zg³oszone te wnioski, proszê Komisjê Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, Komisjê Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz Komisjê Ustawodawcz¹,
czyli trzy komisje, o ustosunkowanie siê do
wniosków, przeprowadzenie debaty i przygotowa-
nie sprawozdania.

Panie Ministrze, rozumiem, ¿e pan minister bê-
dzie mówi³ o tych wnioskach o charakterze legis-
lacyjnym na posiedzeniu komisji, a nie teraz? Ro-
zumiem, ¿e tak.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-

niec posiedzenia Wysokiej Izby.
Proszê pañstwa, koñczymy punkt dziewi¹ty

i przechodzimy do punktu dziesi¹tego…
(Senator Stanis³aw Kogut: Najbardziej atrak-

cyjnego.)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Infor-
macj¹ o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2009 roku.

(G³os z sali: A gdzie minister?)
(G³os z sali: Zaraz przyjdzie.)
I có¿ teraz?
(Senator Ryszard Bender: Marsza³ek bezradny?)
Og³aszam trzyminutow¹ przerwê techniczn¹.
(Senator Ryszard Bender: Kto decyduje? Nie

marsza³ek?)
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Kto nad tym panuje?)
Proszê pañstwa, Szanowny Panie Senatorze,

wasze panowanie nad czasem skoñczy³o siê wczo-
raj rano.

(G³os z sali: I to mia³o byæ œmieszne, Panie Mar-
sza³ku?)

(Senator Piotr Kaleta: Ono jeszcze siê nie zaczê-
³o, dopiero siê zacznie.)

(G³oszsali:Onosiêzacznie, to jestkwestiaczasu.)
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Czy mogê prosiæ o zaproszenie na salê…
(Senator Ryszard Bender: Czy marsza³ek mo¿e

prowadziæ obrady, czy nie?)
Jest. Tak.
Proszê pañstwa, witam przewodnicz¹cego Kra-

jowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Witolda
Ko³odziejskiego.

Informujê, ¿e rozpatrujemy w tej chwili punkt
dziesi¹ty. Tekst sprawozdania zawarty jest w dru-
ku nr 842, a sprawozdanie Komisja Kultury
i Œrodków Przekazu – w druku nr 842S.

Witaj¹c pana przewodnicz¹cego Ko³odziejskie-
go, proszê pana o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania.

(Rozmowy na sali)
Nie. Zgodnie z moim harmonogramem potem

jest posiedzenie komisji, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie i Panowie Senatorowie!

Przychodzê dzisiaj tutaj, ¿eby przedstawiæ co-
roczne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji wraz z informacj¹ o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji.

(Rozmowy na sali)
Na posiedzeniu senackiej komisji kultury…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam. Wysoki Senacie, proszê o ciszê. Panie i Pa-
nowie Senatorowie, proszê o zachowanie ciszy.

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.)
…pytañ by³o bardzo du¿o, dyskusja by³a bar-

dzo d³uga, trwa³a szeœæ godzin. Mam nadziejê, ¿e
ta bêdzie krótsza, ale mo¿e te¿ byæ d³u¿sza. Dlate-
go chcia³bym siê skoncentrowaæ, zreszt¹ tak jak
na posiedzeniu komisji kultury, tylko na krótkim
wprowadzeniu w sam¹ tematykê tegorocznego
sprawozdania. Zapewne bêdzie jeszcze dyskusja,
podczas której bêdê siê ustosunkowywa³ meryto-
rycznie ju¿ do konkretnych zapytañ odnoœnie do
sprawozdania i informacji.

Powiem tylko, ¿e przygotowane sprawozdanie
jest zgodne z ustaw¹ o radiofonii i telewizji, to jest jej
art. 12 ust. 1, wed³ug którego Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji przedstawia coroczne sprawozdanie
ze swojej dzia³alnoœci za rok poprzedzaj¹cy. Tak
wiêc to jest sprawozdanie za rok 2009 i jest to spra-
wozdanie wraz z informacj¹ o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji. Zwyczajowo dyskusja
nad tymi dokumentami dotyczy spraw zwi¹zanych

nie tylko z dzia³alnoœci¹ Krajowej Rady, z jej praca-
mi w minionym roku, ale tak¿e jest poœwiêcona
omówieniu najwa¿niejszych problemów, jakie zais-
tnia³ynapolskimrynkumedialnymwowymroku.

Proszê pañstwa, w 2009 r. Krajowa Rada odby-
³a piêædziesi¹t dziewiêæ posiedzeñ, podjê³a piêæset
piêædziesi¹t trzy uchwa³y, zajê³a dwanaœcie sta-
nowisk, wyda³a jedenaœcie rozporz¹dzeñ i zaopi-
niowa³a siedem aktów prawnych, aktów ustawo-
dawczych, odpowiadaj¹c w ten sposób na wnioski
kierowane miêdzy innymi z Sejmu, ale tak¿e z Se-
natu Rzeczypospolitej. W tamtym roku odbyliœmy
równie¿ kilkanaœcie spotkañ z nadawcami. By³y
tak¿e spotkania z przedstawicielami resortów
kultury, edukacji, pracy i nauki; z reprezentanta-
mi wy¿szych uczelni i instytucji, jak te¿ stowarzy-
szeñ, ale tak¿e z nadawcami i ekspertami. W tam-
tym roku otrzymaliœmy oko³o trzydziestu trzech
tysiêcy listów, wys³aliœmy trzydzieœci jeden tysiê-
cy listów, wiêc nied³ugo pod tym wzglêdem bê-
dziemy chyba mogli konkurowaæ z Poczt¹ Polsk¹.
Taka jest skala pracy, jaka spoczywa na Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji. To nie s¹ tylko te
g³oœno medialnie komentowane wydarzenia
w Krajowej Radzie, jak udzielanie koncesji czy wy-
bory rad nadzorczych.

Proszê pañstwa, sprawy skarg, bo czêsto tego
dotyczy dyskusja. W sprawach skarg i wniosków
wp³ynê³o tysi¹c szeœæset wyst¹pieñ. Poniewa¿
czêœæ z nich by³a podpisana przez wiele osób, to po
podsumowaniu okaza³o siê, ¿e skar¿y³o siê pra-
wie osiem i pó³ tysi¹ca osób. W 2009 r., tak jak
w latach poprzednich, Krajowa Rada równie¿
umarza³a i rozk³ada³a na raty zaleg³oœci z tytu³u
op³at abonamentowych. To jest ponad dziesiêæ ty-
siêcy nowych wniosków. Myœmy rozpatrzyli piêt-
naœcie i pó³ tysi¹ca wniosków dotycz¹cych tego
tematu. Jednak skala nierozpatrzonych wnios-
ków ci¹gle, proszê pañstwa, roœnie. Skutki finan-
sowe szeœædziesiêciu jeden uchwa³ Krajowej Rady
wynios³y prawie 6 milionów z³.

Jeœli chodzi na nak³adanie kar na nadawców,
to wydaliœmy trzy decyzje o na³o¿eniu kar o ³¹cz-
nej wysokoœci 90 tysiêcy z³, w tym dwie kary by³y
na³o¿one za naruszenie przepisów w zakresie
dzia³alnoœci reklamowej i sponsorskiej. A wiêc to
nie jest tak, ¿e Krajowa Rada zajmuje siê wy³¹cz-
nie karaniem nadawców, bo, jak wynika z tego
sprawozdania, tak naprawdê by³a tylko jedna
kara na³o¿ona na odbiorcê, do tego niezbyt do-
tkliwa. Przy okazji powiem, ¿e w ubieg³ym roku
Krajowa Rada wygra³a proces z Polsatem, który
podwa¿a³ s³usznoœæ na³o¿onej kary w ostatniej
ju¿ instancji.

Opublikowaliœmy w ubieg³ym roku dwadzie-
œcia dziewiêæ og³oszeñ o mo¿liwoœci uzyskania
lub rozszerzenia koncesji na programy radiowe.
Udzieliliœmy szeœæ nowych koncesji na programy
na falach UKF oraz dziesiêæ na falach œrednich.
Rozszerzyliœmy czternaœcie koncesji.
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Proszê pañstwa, wydane zosta³y cztery pier-
wsze decyzje o umieszczaniu analogowych pro-
gramów telewizyjnych na multipleksie naziemnej
telewizji cyfrowej. To s¹ decyzje koncesyjne uru-
chamiaj¹ce telewizjê cyfrow¹ w Polsce. Oprócz te-
go wspólnie z Urzêdem Komunikacji Elektronicz-
nej wydaliœmy zmianê decyzji rezerwacyjnej tele-
wizji publicznej i w ten sposób telewizja publiczna
z trzema swoimi programami równie¿ uzyska³a
prawa do nadawania cyfrowego. Z tego prawa dzi-
siaj nadawcy korzystaj¹ w dwóch miastach –
w Warszawie i w Poznaniu. Mam nadziejê, ¿e we
wrzeœniu bêdzie uruchomiony drugi proces cyfry-
zacji i 80% kraju zostanie objête emisj¹ cyfrow¹.

Proszê pañstwa, siedemnaœcie nowych konce-
sji zosta³o udzielonych satelitarnym programom
telewizyjnym. Przy okazji powiem, ¿e Krajowa Ra-
da nie prowadzi szczegó³owych statystyk, ponie-
wa¿ czêœæ programów telewizyjnych w jêzyku pol-
skim ma koncesjê zagraniczn¹, ale w tej chwili na
terenie Polski ponad sto piêædziesi¹t programów
jest odbieranych przez platformy satelitarne, wiêc
ten rynek bardzo dynamicznie siê rozwija. To jest
oferta adresowana do Polaków, bo to s¹ programy
polskojêzyczne.

Oprócz tego by³o jeszcze dwadzieœcia siedem
zmian technicznych i szeœædziesi¹t dziewiêæ
zmian programowych w koncesjach. Tutaj rów-
nie¿ rynek zachowuje siê dosyæ dynamicznie,
a Krajowa Rada stara siê odpowiedzieæ na potrze-
by tego rynku. Miêdzy innymi pozwoliliœmy na
uruchomienie przez spó³kê Eurozet programu
Chilli ZET, nowego jakoœciowo programu muzy-
cznego na polskim rynku.

Wydaliœmy siedemnaœcie koncesji na rozpow-
szechnianie programów w sieciach kablowych. To
s¹ szczególnie cenne koncesje, bo to s¹ lokalne,
a nawet sublokalne programy kilkugodzinne, jest
to kilka godzin emisji dziennie. S¹ to programy
przygotowywane przede wszystkim przez lokalne
spo³ecznoœci i do nich trafiaj¹ce. Takich nowych
koncesji zosta³o wydanych siedemnaœcie.

Jeœli chodzi o rynek telewizji kablowej, to do re-
jestru programów rozprowadzanych w sieci kab-
lowej wp³ynê³y trzysta trzydzieœci cztery zg³osze-
nia i trzysta dwadzieœcia cztery postanowienia
wydania o wprowadzeniu do rejestrów nowych
programów w sieciach telewizji kablowych. To te¿
wskazuje na to, jak kszta³towa³a siê nowa oferta
w 2009 r.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ De-
partamentu Programowego, to na podstawie na-
grañ skontrolowano realizacjê koncesji w trzy-
dziestu siedmiu programach radiowych i telewi-
zyjnych. By³a to praca polegaj¹ca na przes³ucha-
niu ³¹cznie prawie siedmiu tysiêcy godzin emisji.
Sprawdzano tam przestrzeganie przez nadawców
przepisów dotycz¹cych ochrony ma³oletnich. I tu

by³y trzy ca³odobowe programy w prawie siedmiu-
set dniach cykli audycji, czyli skontrolowano
w ten sposób szeœæset szeœædziesi¹t siedem go-
dzin emisji. Skontrolowaliœmy tak¿e udzia³ pio-
senki polskiej – sprawdziliœmy trzysta szeœædzie-
si¹t programów, w tym dwieœcie osiemdziesi¹t
cztery programy radiowe i siedemdziesi¹t osiem
programów telewizyjnych. O wnioskach z tych
kontroli nadawcy byli informowani na bie¿¹co
i mogli siê do nich ustosunkowaæ. Tam, gdzie
stwierdzaliœmy nieprawid³owoœci, stosowaliœmy
okreœlone œrodki.

Na podstawie sprawozdañ nadawców kontro-
lowaliœmy tak¿e realizacjê innych zadañ ustawo-
wych. Takiej kontroli podlega³o siedemdziesi¹t
piêæ programów telewizyjnych i trzydzieœci piêæ
programów radiowych. Jeœli chodzi o zakres re-
klamy i sponsoringu, to tu kontrol¹ objêto dwa-
dzieœcia piêæ programów radiofonii publicznej,
osiemdziesi¹t cztery programy telewizji kablowej
oraz dwieœcie czterdzieœci dwa programy konce-
sjonowanych nadawców radiowych. Proszê pañ-
stwa, ta kontrola w zakresie reklamy by³a bardzo
szczegó³owa, wy³apywaliœmy ka¿d¹ sekundê, jeœli
chodzi o przekroczenie czasu reklamowego. Jest
to szczególnie istotna rola Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, poniewa¿ zapewnia pewn¹ równo-
wagê, równoœæ miêdzy nadawcami telewizyjnymi,
radiowymi, a tak¿e wydawcami prasy, jeœli chodzi
o konkurencjê na rynku reklamowym. Poza wszy-
stkim jest to te¿ szczególny obiekt zainteresowa-
nia Komisji Europejskiej, z czym mieliœmy do czy-
nienia dwa lata temu, kiedy to otrzymaliœmy od
Komisji bardzo szczegó³owy raport z kilkumiesiê-
cznej kontroli polskich nadawców telewizyjnych,
jeœli chodzi o zakres reklamy i sponsoringu.

Proszê pañstwa, w 2009 r. nadawcom publicz-
nym przekazaliœmy 628 milionów z³ z wp³ywów
abonamentowych – Telewizja Polska dosta³a
301 milionów, Polskie Radio 172 miliony, a roz-
g³oœnie regionalne 155 milionów z³. W tej kwestii
sprawozdanie jest bardzo szczegó³owe, dotyczy to
zw³aszcza rozliczenia tych œrodków, które zosta³y
nadawcom przekazane, ale tak¿e informacji
o tym, jaka by³a dynamika wp³ywów abonamen-
towych w porównaniu z latami poprzednimi.

Wydatki Krajowej Rady wynios³y oko³o 14 mi-
lionów 700 tysiêcy z³, zaœ zrealizowane dochody
bud¿etu pañstwa to 25,5 miliona z³, czyli blisko
42% wiêcej, ni¿ zak³adano w ustawie bud¿etowej
ju¿ po zmianach. Te wydatki, szczególnie ten
wzrost – nie wzrost wydatków, tylko wzrost do-
chodów zrealizowanych przez Krajow¹ Radê –
spowodowany by³ uruchomieniem telewizji cyfro-
wej i wydaniem nowych koncesji na telewizjê cyf-
row¹. To s¹ oczywiœcie dochody, które zostaj¹
w bud¿ecie pañstwa, nie w Krajowej Radzie.

Proszê pañstwa, to jest ta statystyczna czêœæ
informacji. Musia³em j¹ przedstawiæ, ¿eby daæ ob-
raz dzia³ania Krajowej Rady, bo w koñcu mówimy
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o dzia³aniu organu, a nie o funkcjonowaniu cz³on-
ków Krajowej Rady. Ta czêœæ obrazuje równie¿
skalê zadañ, z jakimi na co dzieñ, rok do roku, zaj-
muje siê Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, w tej
chwili sto kilkanaœcie osób w radzie.

Jeœli chodzi o kwestie zwi¹zane z regulacjami
prawnymi, to te informacje równie¿ s¹ zamiesz-
czone w sprawozdaniu. To jest to, na co zwracamy
uwagê. Przypomnê, ¿e Krajowa Rada nie ma ini-
cjatywy ustawodawczej, a wiêc mo¿e jedynie opi-
niowaæ wszelkie sprawy z tym zwi¹zane. My do-
strzegamy potrzebê wprowadzenia pilnych regu-
lacji ustawowych. Dotyczy ona ustawy cyfryzacyj-
nej, bo wyczerpuj¹ siê i tak mocno nadwerê¿one
mo¿liwoœci wykorzystania obecnego stanu praw-
nego do tego, ¿eby wprowadziæ naziemn¹ telewizjê
cyfrow¹. To s¹ ustawowe zadania legislacyjne,
zwi¹zane z wprowadzeniem implementacji dyrek-
tywy o us³ugach audiowizualnych. W pañstwach
cz³onkowskich ta implementacja mia³a byæ wpro-
wadzona w ¿ycie 19 grudnia 2009 r. Ona jeszcze
nie trafi³a do parlamentu, aczkolwiek Krajowa
Rada i w 2009 r., i w tym roku opiniowa³a wiele
szczegó³owych rozwi¹zañ, konsultowaliœmy to
z odpowiednimi œrodowiskami. Ale w drodze for-
malnej procedury projekt ustawy, za³o¿enia jesz-
cze nie trafi³y do nas do konsultacji.

Proszê pañstwa, w³aœciwie co roku mówiê tu
o bardzo powa¿nym obni¿eniu poboru abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. Myœlê, ¿e temat
jest pañstwu znany, niemniej jednak powiem, ¿e
w 2010 r. nast¹pi³ na tyle drastyczny spadek op³at
abonamentowych, ¿e zmuszeni byliœmy przeka-
zaæ telewizji publicznej œrodki w wysokoœci nieco
ponad 100 milionów z³, które wystarcz¹ tylko
i wy³¹cznie na pokrycie kosztów programowych
w oœrodkach regionalnych Telewizji Polskiej. Te
100 milionów jest przeznaczonych tylko i wy³¹cz-
nie na oœrodki regionalne, a i tak jest to 1/4 kwo-
ty, jak¹ telewizja publiczna wydaje na utrzymanie
tych oœrodków. Krótko mówi¹c, g³ówne anteny te-
lewizji publicznej, czyli Jedynka i Dwójka, nie
utrzymuj¹ siê z abonamentu, z³otówka abona-
mentowa nie jest przekazywana na te programy.
Jeœli porównaæ rok do roku, to w 2003 r. wp³ywy
abonamentowe wynosi³y 900 milionów z³,
w 2009 r., tak jak mówi³em, by³o to 620 milio-
nów z³, a dzisiaj liczymy, ¿e w 2010 r. bêdzie to
460–490 milionów z³. A wiêc w porównaniu z ro-
kiem 2003 realna wartoœæ wp³ywów abonamento-
wych obni¿y³a siê o 44%. Krótko mówi¹c, w poró-
wnaniu na przyk³ad z 2006 r. na finansowanie mi-
sji realizowanej przez spó³ki radiofonii i telewizji
w 2010 r. zostan¹ przekazane œrodki z wp³ywów
abonamentowych mniejsze o oko³o 45%. Tak wiêc
w porównaniu z rokiem 2006 czy 2007, bo to by³y
podobne kwoty, jest mniej wiêcej po³owa pieniê-
dzy z abonamentu.

Proszê pañstwa, jest te¿ pog³êbiaj¹cy siê nieko-
rzystny trend, spowodowany kryzysem, jeœli cho-
dzi o sytuacjê finansowo-ekonomiczn¹ w oddzia-
³ach terenowych, czyli w oœrodkach regionalnych
telewizji publicznej, a tak¿e w spó³kach radiofonii
regionalnej. Chocia¿ jeœli chodzi o radiofoniê re-
gionaln¹, podzia³ abonamentu w tym roku zosta³
na tyle skorygowany, ¿e dzisiaj nie widzimy bez-
poœredniego zagro¿enia dla spó³ek tej radiofonii.
Rzeczywiœcie nast¹pi³o drastyczne ograniczenie
przede wszystkim produkcji, bo nie czasu ekra-
nowego, jeœli chodzi o regionalne oœrodki telewizji
publicznej. To wi¹¿e siê z dramatycznym spad-
kiem wp³ywów z abonamentu, z tym ¿e telewizja
publiczna coraz bardziej eksploatuje rynek rekla-
mowy, choæ ten rynek reklamowy w dobie kryzysu
te¿ siê skurczy³. Zaobserwowaliœmy w 2009 r.
oko³o dwuprocentowy wzrost czasu reklamowego
na antenach telewizji publicznej. Jeœli chodzi o te-
lewizje komercyjne, to tego wzrostu nie obserwu-
jemy, poniewa¿ od lat program jest szczelnie, do
granic wyznaczonych prawem, wype³niony przez
bloki reklamowe.

O naszych uwagach co do najpilniejszych regu-
lacji dotycz¹cych sfery medialnej nie bêdê siê spe-
cjalnie rozwodzi³, poniewa¿ to w naszym sprawo-
zdaniu jest na samym koñcu szczegó³owo wymie-
nione. Powiem tylko o kilku z nich. Jest to kom-
pleksowe uregulowanie kwestii finansowania
mediów publicznych. Urealnienie terminów jest
istotne, jeœli chodzi o realizowanie przedsiêwziêæ
wynikaj¹cych z ustawy o radiofonii i telewizji oraz
o op³atach abonamentowych. To jest zwi¹zane
z problemem, o którym wielokrotnie mówiliœmy,
a mianowicie z tym, ¿e Krajowa Rada dzieli do po-
³owy roku pieni¹dze przeznaczone na media pub-
liczne, zaœ nadawcy nie s¹ w stanie w tym czasie
dok³adnie wskazaæ zadañ programowych, na któ-
re te œrodki bêd¹ przeznaczone. A wiêc je¿eli roz-
poczynamy dyskusjê o celowym przeznaczaniu
pieniêdzy, to koniecznie musimy urealniæ te ter-
miny i stworzyæ bardziej elastyczne narzêdzie dla
Krajowej Rady, gdy¿ obecnie obowi¹zuj¹cy sys-
tem zupe³nie to uniemo¿liwia.

Jeœli chodzi o pilne nowelizacje, to konieczna
jest zmiana ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy
– Prawo telekomunikacyjne w zakresie mo¿liwo-
œci rozpowszechnienia naziemnego w sposób cyf-
rowy przez wprowadzenie do sygna³u multiplek-
su. To jest bardzo niewielka, ale bardzo istotna
zmiana. Dzisiaj jest tak, ¿e w³aœciwie nie istnieje
cyfrowy nadawca telewizyjny naziemny. Krótko
mówi¹c, polskie prawo nie przewiduje rzeczywi-
stoœci, z któr¹ dzisiaj mamy do czynienia i tego, co
de facto wdra¿amy w ¿ycie. A wiêc tego typu regu-
lacje s¹ niezbêdne, ale one s¹ stosunkowo proste.
Tak samo jest, jeœli chodzi o regulacje dotycz¹ce
wprowadzenia zasady must carry w po³¹czeniu
z zasad¹ must offer. Dzisiaj mamy g³êbok¹ asyme-
triê na rynku medialnym, na rynku telewizyjnym.
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Quasi-zasad¹ must carry obarczeni s¹ operatorzy
kablowi. Spod tej zasady wy³¹czeni s¹ operatorzy
satelitarni. Poniewa¿ dzisiaj operatorzy satelitar-
ni najczêœciej s¹ te¿ nadawcami, tworzy siê taka
asymetryczna sytuacja, kiedy nadawca zaczyna
mieæ mo¿liwoœæ wykorzystywania swojej pozycji
jako operatora, co jest zdecydowanie niekorzy-
stne dla rynku telewizyjnego, a przede wszystkim
dla widza, który dzisiaj coraz czêœciej ma problem
z wyborem operatora platformy, bo jeden oferuje
w pakiecie swoj¹ czêœæ programów, a drugi oferu-
je swoj¹ czêœæ. To jest, gdyby chcieæ to zobrazo-
waæ, kwestia wieloletniego sporu miêdzy Cyfro-
wym Polsatem a Cyfr¹+ o umieszczenie sygna³u
Polsatu na platformie drugiego operatora. Tego
typu kwestie musz¹ byæ uregulowane. Dzisiaj jest
to szczególnie pilne, jeœli chodzi o sytuacjê po
uruchomieniu telewizji cyfrowej.

Proszê pañstwa, zmiana ustawy o prawie au-
torskim, kwestia doprecyzowania misji publicz-
nej itd., itd., chocia¿by doprecyzowania przepi-
sów dotycz¹cych obrony ma³oletnich, zdefiniowa-
nie specjalizacji programów w programach radio-
wych. Tutaj mamy sytuacjê zupe³nie nierealn¹.
Mianowicie kwestia definicji misji w przypadku
programu wyspecjalizowanego w radiu obejmuje
70% czasu nadawania. Nie ma takiego radia, któ-
re wype³ni³oby wyspecjalizowanymi audycjami
w 70% swoj¹ ramówkê. To jest zdecydowanie nie
do przyjêcia, trzeba to jak najszybciej zmieniæ.

Niew¹tpliwie najwiêkszym wyzwaniem w tym
roku, jeœli chodzi o kwestie legislacyjne, bêdzie
implementacja dyrektywy. Bêdzie siê to wi¹za³o
z rozwi¹zaniem wielu problemów i wskazaniem
na model rozwi¹zania, czyli z liberalizacj¹ rekla-
my, wprowadzeniem kontroli, jeœli chodzi o nie-
które rodzaje us³ug rozpowszechniania czy roz-
prowadzania programów w internecie. Bêdzie siê
to zapewne wi¹za³o z dyskusj¹ spo³eczn¹. Krajo-
wa Rada na ten temat ju¿ siê wypowiedzia³a,
w naszej informacji równie¿ mo¿na wyczytaæ, jak
rynek telewizyjny dzisiaj siê zmienia, jak rozsze-
rza siê rynek kana³ów tematycznych, jaka jest
ekspansja internetu, jak rynek reklamowy zaczy-
na siê dzieliæ.

Szanowny Panie Marsza³ku, w przedstawio-
nym sprawozdaniu staraliœmy siê przede wszyst-
kim pokazaæ, czym charakteryzowa³ siê ubieg³o-
roczny okres dzia³alnoœci polskich mediów elek-
tronicznych, jakie zjawiska wyst¹pi³y na rynku,
przed jakimi wyzwaniami stanê³a Krajowa Rada,
w jaki sposób rozwi¹zywaliœmy ró¿ne problemy,
jakie w zwi¹zku z tym przyjmowaliœmy rozstrzyg-
niêcia i jakie bariery hamowa³y realizacjê zamie-
rzeñ zarówno nadawców, jak i Krajowej Rady. Nie
chcia³bym wykroczyæ zbytnio poza tematykê
i okres samego sprawozdania, choæ przy okazji tej
prezentacji i przedstawiania tych dwóch doku-

mentów zasygnalizowaliœmy zjawiska maj¹ce
miejsce w latach poprzednich, które niew¹tpliwie
bêd¹ kontynuowane w latach nastêpnych. S¹ to
problemy z którymi zmierzyæ siê bêdzie musia³a
nie tylko Krajowa Rada, ale przede wszystkim
ustawodawca.

Szanowni Pañstwo, czekam na pytania i proszê
o przyjêcie sprawozdania. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Panie Przewodnicz¹cy, jeszcze mog¹ byæ do pa-

na pytania, tak ¿e proszê tu pozostaæ.
(G³os z sali: S¹ pytania.)
Poproszê tutaj, tak? Bêdzie wygodniej panu od-

powiadaæ, a nam bêdzie wygodniej pytaæ.
Pan senator Rocki.
Proszê bardzo…
Przepraszam, po prostu jest ju¿ póŸno.
Pan senator Rachoñ.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, w swoim wyst¹pieniu

poda³ pan kilka danych statystycznych, w tym
miêdzy innymi informacjê o tym, ¿e otrzymaliœcie
trzydzieœci trzy tysi¹ce listów, a na trzydzieœci
jeden tysiêcy udzieliliœcie odpowiedzi. Z tego wno-
szê, ¿e dwa tysi¹ce listów pozosta³o bez odpowie-
dzi. Tego dotyczy pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Poda³ pan, ¿e podczas roku
sprawozdawczego na³o¿yliœcie pañstwo trzy kary,
z tego dwie dotyczy³y reklam. Czy nale¿y z tego
wnosiæ, ¿e ³ad medialny w radiu i telewizji w na-
szym kraju nie budzi zastrze¿eñ, jest idealny?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Sadowski.
Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, wspomnia³ pan o tym,

¿e oœrodki regionalne telewizji prze¿ywaj¹ kryzys.
Czy móg³by pan wymieniæ te regionalne oœrodki
telewizji? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy rynku reklam, który
niejako siê skurczy³. Ja obserwujê reklamy na
przyk³ad w regionalnych rozg³oœniach radiowych
i tam rzeczywiœcie jest to odczuwalne. Czy rynek
reklam telewizji publicznej równie¿ siê skurczy³
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i o ile? Patrz¹c na przekazy prywatnych stacji tele-
wizyjnych, odnoszê wra¿enie, ¿e tam jest nat³ok
reklam, do tego stopnia, ¿e niektórych to po pro-
stu denerwuje. Je¿eli pan przewodnicz¹cy ra-
czy³by odpowiedzieæ w tej sprawie, to bym o to
prosi³. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w trudnej sytuacji s¹ media lo-

kalne, regionalne. Jeœli by³by pan ³askaw, to pro-
si³bym, aby pan przybli¿y³, czym to jest spowodo-
wane, jakie s¹ szanse wyjœcia z tej problematycz-
nej sytuacji, tak¿e w odniesieniu do finansowania
mediów regionalnych.

Druga sprawa. Chodzi o multipleksy i o cyfry-
zacjê mediów. Ju¿ wkrótce czêœæ terytorium kra-
ju, niektóre województwa powinny nadawaæ
swój program w systemie cyfrowym. Na jakim
etapie s¹ przygotowania? Czy jesteœmy ju¿ przy-
gotowani, aby wystartowaæ, po pierwsze, z multi-
pleksami, a po drugie, z cyfrowym sygna³em
w poszczególnych województwach, zgodnie
z harmonogramami?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Ju¿ odpowiadam. Jeœli chodzi o listy, trzydzie-
œci trzy tysi¹ce listów, to te, na które Krajowa Ra-
da nie odpowiedzia³a, jest jeszcze wiêcej, bo s¹ za-
leg³oœci z lat poprzednich. To s¹ te zaleg³oœci, któ-
re wynikaj¹ z nierozliczenia, to s¹ pisma o umo-
rzenie lub roz³o¿enie na raty. Mówiliœmy o tym
przy okazji ustawy bud¿etowej. To s¹ obowi¹zki
na³o¿one na Krajow¹ Radê, które nie maj¹ pokry-
cia w bud¿ecie. By³o to przez nas sygnalizowane
i w tym roku, i w roku poprzednim. Jest czterdzie-
œci dziewiêæ tysiêcy zaleg³ych pism z lat
2007–2009. Tak ¿e ta skala jest znacznie wiêksza,
to nie s¹ tylko te dwa tysi¹ce.

(G³os z sali: Kodeks posteêpowania…)

Szanowny Panie Senatorze, mówiliœmy o tym
dwa lata temu, mówiliœmy o tym w tym roku przy
okazji debaty bud¿etowej, przy okazji œcinania
kolejnych pozycji w tych dzia³ach, z których œrod-
ki by³y przeznaczone na obs³ugê tego typu spraw.
Przy tym bud¿ecie Krajowa Rada nie mia³aby pie-
niêdzy nawet na znaczki pocztowe, ¿eby uporaæ
siê z t¹ ca³¹ korespondencj¹. O tym równie¿ mó-
wiliœmy. Koszt znaczków pocztowych dwukrotnie
przekroczy³yby bud¿et.

Proszê pañstwa, teraz kwestia kar nak³ada-
nych na nadawców. Tu jest mowa o karach, a Kra-
jowa Rada ma do dyspozycji jeszcze inne œrodki,
upomnienia, wezwania, z których oczywiœcie czê-
sto korzysta, i te œrodki na ogó³ wystarczaj¹.
Upomnienia dla nadawców s¹ zwykle skuteczne,
wiêc nie trzeba karaæ. Kara jest u¿ywana jako
ostateczny œrodek, który mo¿e byæ zastosowany
przez Krajow¹ Radê. By³a potrzeba zastosowania
tylko trzech kar, a dwie z nich dotyczy³y spraw
przekroczenia reklamowego.

Jeœli chodzi o sytuacjê oœrodków regionalnych
telewizji publicznej, to ona jest z³a i wynika to oczy-
wiœcie z braku pieniêdzy, wynika to z tego, ¿e
w ci¹gu trzech lat wp³ywy z abonamentu dla na-
dawcy publicznego, dla telewizji publicznej
z 500 milionów zmala³y do 100 milionów. To jest
skala problemu, z któr¹ siê zetknêliœmy. Krajowa
Rada z tych 100 milionów ca³oœæ wp³ywów, czyli ca-
³e 100 milionów, przeznaczy³a na oœrodki regional-
ne. Telewizja publiczna przeznaczy³a te pieni¹dze
na oœrodki regionalne, ale jest to zaledwie 1/4 kosz-
tów funkcjonowania tych oœrodków. I nie mówimy
tu o siedemnastu oœrodkach, które by nadawa³y po
dwanaœcie albo dwadzieœcia godzin na dobê, mówi-
my tylko o oœrodkach, które nadaj¹ trzy, cztery go-
dziny programu regionalnego na dobê. Wstêpnie
jest to policzone, a w³aœciwie wskazuje na to do-
œwiadczenie, ¿e koszt tego by³ na poziomie 400 mi-
lionów. Dzisiaj telewizja publiczna oczywiœcie do-
p³aca z przychodów reklamowych, p³aci za funkcjo-
nowanie oœrodków regionalnych, ale nadawca nie
mo¿e sobie pozwoliæ na przeznaczanie tak wysokiej
kwoty na oœrodki regionalne, dlatego ¿e ca³y pro-
gram nadawany na antenach telewizji TVP1 i TVP2
finansowany jest z przychodów reklamowych.

Jeœli chodzi o multipleksy pierwszy, drugi
i trzeci oraz stan na dziœ, to powiem, ¿e we wrzeœ-
niu 2009 r. doprowadziliœmy do podpisania
wspólnie z nadawcami decyzji rezerwacyjnych na
pierwszy multipleks cyfrowy. To byli nadawcy ko-
mercyjni, w sumie cztery programy, TVN, Polsat,
TV4 i Telewizja Puls, oraz trzy programy telewizji
publicznej, Program 1, Program 2 i TVP Info, ³¹cz-
nie z pasmami regionalnymi. Niemniej jednak
okaza³o siê to trudne do wykonania, a praktycznie
niemo¿liwe do wykonania, gdy¿ nie do pogodzenia
by³y prawa nadawców komercyjnych i obowi¹zki
nadawcy publicznego, jeœli chodzi o tryb wyboru
operatora technicznego, czyli tego, kto ma nada-
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waæ sygna³ cyfrowy. Nadawca publiczny ma obo-
wi¹zek stosowania w tej sprawie procedury prze-
targu zamówieñ publicznych, nadawcy komercyj-
ni takiego obowi¹zku nie maj¹ i trudno to pogo-
dziæ, na tyle trudno, ¿e okaza³o siê to po prostu
niewykonalne. Niemniej jednak pierwszy etap,
czyli dwa du¿e oœrodki miejskie – warszawski i po-
znañski – funkcjonuj¹ i dzisiaj w Warszawie czy
w Poznaniu mo¿emy odbieraæ telewizjê cyfrow¹.

Po 2009 r., ju¿ w tym roku podjêliœmy kolejne
rozmowy z nadawcami. W wyniku kolejnych usta-
leñ przyjêliœmy uchwa³ê, która umo¿liwia prze-
niesienie nadawców komercyjnych na multipleks
drugi, tak ¿eby nadawcy komercyjni ten multi-
pleks w pe³ni zagospodarowali. To bêd¹ cztery
programy, o których ju¿ mówi³em, oraz cztery no-
we programy, które ci nadawcy zg³osz¹ do postê-
powania koncesyjnego. W ten sposób zrealizuj¹
model, który w pierwotnym planie mia³ byæ reali-
zowany dopiero w po³owie roku 2013. Je¿eli ten
proces siê powiedzie w taki sposób, jak to zapla-
nowaliœmy, to jest szansa na to, ¿eby ju¿ we
wrzeœniu 80% powierzchni Polski by³o pokryte
sygna³em telewizji cyfrowej, tak jak dzisiaj War-
szawa i Poznañ. W³aœciwie bêdzie jeszcze lepiej,
dlatego ¿e oferta programowa zostanie dwukrot-
nie zwiêkszona. Ta oferta bêdzie bezp³atna. Mamy
nadziejê, ¿e to dostatecznie zachêci tych, którzy
chcieliby kupiæ nowoczesny telewizor czy dekoder
set top box, umo¿liwiaj¹cy odbiór telewizji cyfro-
wej. Ta jest zachêta programowa, poniewa¿ osoby
niep³ac¹ce abonamentu ¿adnemu operatorowi –
w³aœnie to jest kolejna kwestia – chocia¿ abona-
ment za telewizjê publiczn¹ powinno siê p³aciæ,
bêd¹ mog³y ogl¹daæ w³aœciwie od szesnastu do
dwudziestu trzech programów telewizyjnych.

W tym modelu zak³ada siê, ¿e telewizja publi-
czna przez najbli¿sze trzy lata na pierwszym
multipleksie bêdzie emitowa³a trzy swoje g³ó-
wne programy, czyli Jedynkê, Dwójkê i TVP In-
fo. Po tym czasie uruchomi dodatkow¹ ofertê.
Pojawi¹ siê cztery nowe programy, bêd¹ to pro-
gramy wy³onione ju¿ w otwartym konkursie.
Mamy nadziejê, ¿e pojawi¹ siê tak¿e nowi na-
dawcy, którzy bêd¹ chcieli tworzyæ w Polsce no-
w¹ telewizjê. To bêdzie normalny proces konce-
syjny. Ze wzglêdu na to, ¿e nie ma uregulowañ
w tej sprawie – w naszej ustawie w³aœciwie nie
dostrzega siê multipleksów cyfrowych – bêdzie
to proces polegaj¹cy po prostu na przeniesieniu
koncesji z programu satelitarnego na nadawa-
nie naziemne. Czyli najpierw trzeba bêdzie siê
ubiegaæ o koncesjê satelitarn¹, a póŸniej trzeba
bêdzie rozszerzyæ j¹ na nadawanie naziemne.
Niestety, musieliœmy zastosowaæ takie obejœcie
tego problemu ze wzglêdu na brak tego jednego
s³ówka w ustawie o radiofonii i telewizji, po pro-
stu inaczej siê nie da.

Telewizja publiczna otrzyma³a rezerwacjê na
trzeci multipleks i to jest multipleks, który ju¿
w tej chwili jest tak zorganizowany, ¿e bêdzie
umo¿liwia³ pe³n¹ regionalizacjê, jeœli chodzi o za-
siêgi. Czyli, krótko mówi¹c, powinno to rozwi¹zaæ
ten problem, o którym równie¿ tutaj kilkakrotnie
mówiliœmy, ¿e zasiêgi oœrodków regionalnych te-
lewizji publicznej nie pokrywaj¹ siê z podzia³em
administracyjnym Polski. W przypadku tego trze-
ciego multipleksu cyfrowego bêdzie to dostosowa-
ne i ten podzia³ rzeczywiœcie ma byæ zgodny z po-
dzia³em administracyjnym Polski. Tak wiêc nie
bêdzie ju¿ tego problemu, który wystêpowa³ wcze-
œniej, to ma byæ pokrycie ogólnopolskie, czyli tele-
wizja cyfrowa dotrze wszêdzie.

Jeœli chodzi o ten trzeci multipleks, to tak na-
prawdê bêdzie on uruchomiony w³aœnie w tym
drugim etapie, czyli w po³owie 2013 r., choæ ju¿
dzisiaj dotyczy to 20% terytorium Polski, to jest
kilkadziesi¹t procent, jeœli chodzi o pokrycie lu-
dnoœciowe. Tak ¿e w du¿ych aglomeracjach ju¿
teraz bêdzie du¿o szersza oferta nadawcy publi-
cznego. Ta szersza oferta, proszê pañstwa, bê-
dzie zawieraæ programy, które znamy z oferty
operatorów kablowych czy satelitarnych, czyli
programy takie jak TVP Kultura, TVP Historia
czy TVP Sport. Telewizja uruchamia tak¿e pro-
gram HD, w wysokiej rozdzielnoœci zostanie uru-
chomiony kana³ Seriale. To jest nowy kana³ te-
matyczny telewizji publicznej, który w ofercie ot-
wartej powinien znaleŸæ siê w³aœnie w telewizji
cyfrowej. Dostêpne bezpoœrednio, bez op³at, bê-
d¹ przede wszystkim programy TVP Kultura
i TVP Historia.

Osobn¹ spraw¹ s¹ obecne problemy finansowe
nadawcy publicznego, czyli krótko mówi¹c ogra-
niczenie produkcji w TVP Historia i w TVP Kultu-
ra. W ka¿dym razie s¹ techniczne mo¿liwoœci, jest
równie¿ zainteresowanie i ta oferta bêdzie udo-
stêpniana przez nadawcê publicznego.

Proszê pañstwa, jest szansa – TVP Info bêdzie
mog³o mieæ wydzielone osobne pasmo – na wpro-
wadzenie du¿o szerszej oferty, jeœli chodzi o oœ-
rodki regionalne. Te oœrodki bêd¹ mog³y nadawaæ
przez dwadzieœcia cztery godziny na dobê, bo nie
bêdzie wreszcie tego wspólnego pasma. Oczywi-
œcie to, na ile bêdzie mo¿na tak¹ produkcjê uru-
chomiæ, bêdzie uzale¿nione tylko i wy³¹cznie od
tego, ile pieniêdzy nadawca publiczny dostanie
z abonamentu i ile zdo³a zebraæ z rynku reklamo-
wego. I to jest stan na dzisiaj, jeœli chodzi o multi-
pleks cyfrowy.

(Senator Ireneusz Niewiarowski: Za ma³o
szczegó³ów.)

Jest jeszcze jedna kwestia. Telewizja publiczna
jest gotowa do uruchomienia na multipleksie cyf-
rowym równie¿ programu TVP Parlament, jednak
nie jest do tego przygotowana pod wzglêdem fi-
nansowym. Ma mo¿liwoœci techniczne, ale kwe-
stie finansowe bêd¹ tutaj decyduj¹ce.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Przewodnicz¹cy, Szanowni Pañstwo,
wszyscy jesteœmy zmêczeni…

(Senator Ryszard Bender: Jeszcze ja mam py-
tanie.)

…w zwi¹zku z tym zarz¹dzam…
(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Pytania s¹. Zg³aszaj¹cy siê zostali zapisani.

Pan senator Gruszka bêdzie pilnowa³, ¿eby jutro
zabrali g³os.

Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00,
wtedy bêdziemy kontynuowaæ obrady.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Proszê jeszcze o chwilê uwagi, przeczytam trzy
komunikaty.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych

w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o kszta³towaniu ustroju rolnego odbêdzie siê ju-
tro o godzinie 8.30 w sali nr 182.

Tak¿e jutro o godzinie 8.00 w sali nr 217 odbê-
dzie siê wspólne posiedzenie komisji samorz¹du
oraz komisji gospodarki w sprawie rozpatrzenia
ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Tak jak mówi³em,
godzina 8.00, sala nr 217.

Ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia po-
prawekzg³oszonychwtokudebatydoustawyozmia-
nie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektó-
rych innychustawodbêdziesiê jutro, to jest28maja,
o godzinie 8.00 w sali nr 176. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 38)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 06)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Infor-
macj¹ o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2009 roku.

Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym przewo-
dnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
przedstawi³ sprawozdanie Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r.

Obecnie powracamy do etapu pytañ senatorów
do pana przewodnicz¹cego, zwi¹zanych z oma-
wianym punktem porz¹dku obrad.

Przypominam, ¿e pytania te mog¹ trwaæ nie
d³u¿ej ni¿ minutê.

Panie Przewodnicz¹cy, proszê na mównicê.
Proszê o powtórzenie pytania pana senatora

Sadurskiego…
(G³os z sali: Sadowskiego.)
A, Sadowskiego, przepraszam bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pozwolê sobie powtórzyæ swoje pytanie. Wspo-

mnia³ pan wczoraj o tym, ¿e regionalne oœrodki te-
lewizyjne prze¿ywaj¹ kryzys. Chcia³bym zapytaæ,
które to s¹ oœrodki regionalne. I czy ten kryzys po-
woduje równie¿ redukcjê pracowników w tych re-
gionalnych oœrodkach? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy³o rynku reklam, który
siê kurczy; oczywiœcie chodzi o pañstwow¹ telewiz-
jê. Je¿eli chodzi o rynek reklam w rozg³oœniach ra-
diowych, to sprawa jest znana, bo wiadomo, ¿e
wiele rozg³oœni musia³o zaniechaæ dzia³alnoœci,
mnie jednak chodzi o to, o jaki procent skurczy³ siê
rynek reklam w³aœnie w telewizji. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Ryszard Bender:

Panie Przewodnicz¹cy, kiedy przed kilkunastu
laty przewodniczy³em Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji, wiele emocji, wrêcz euforii, wywo³ywa³
fakt, ¿e w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji by³y dwa postanowienia o koniecznoœci
przestrzegania przez media wartoœci chrzeœcijañ-
skich. Mia³em z tym niema³o k³opotu. Fala, ¿e tak
powiem, powodziowa, jak dzisiaj byœmy powie-
dzieli, minê³a. Czy za pana kadencji te sprawy ja-
koœ ucich³y? Czy krêgi liberalne, krêgi lewicowe
przesta³y jakoœ kontestowaæ te postanowienia za-
warte w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Te-
lewizji? Czy mia³ pan z tym póŸniej jakiœ ambaras,
nazywaj¹c to nie ca³kiem po polsku, czy te¿ nie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Dziêkujê bardzo, Szanowny Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Jeœli chodzi o pierwsze pytanie,

zwi¹zane z oœrodkami regionalnymi, dotycz¹ce
tego, które z tych oœrodków prze¿ywaj¹ kryzys,
prze¿ywaj¹ k³opoty, to odpowiem, ¿e wszystkie.
Odpowiem, ¿e wszystkie. Jest to zwi¹zane ze
zmniejszeniem wp³ywów z abonamentu, ze
zmniejszaj¹cym siê w 2009 r. rynkiem reklamy,
z trudnoœciami ze zbilansowaniem przychodów
i kosztów telewizji publicznej. Odbi³o siê to nieko-
rzystnie na wszystkich oœrodkach. Mo¿e powiem
tylko, ¿e w 2008 r. przychody telewizji publicznej
z podstawowej dzia³alnoœci operacyjnej wynosi³y
1 miliard 985 milionów z³, z czego œrodki abona-
mentowe stanowi³y 421 milionów z³. To te œrodki



abonamentowe ju¿ po podziale, czyli te œrodki,
które zosta³y przyznane Telewizji Polskiej. Przy-
chody w³asne telewizji – to s¹ te pieni¹dze zaro-
bione dziêki reklamom – stanowi³y 1,5 miliarda z³.
Z kolei w 2009 r. z przychodów abonamentów
przeznaczonych dla telewizji mamy 300 milio-
nów z³, a z przychodów w³asnych – 1 miliard 400
milionów; oczywiœcie podajê te kwoty w zaokr¹g-
leniu. Krótko mówi¹c, jest to 70% tych przycho-
dów abonamentowych, jeœli porównaæ rok do ro-
ku, czyli 30% mniej. Jeœli chodzi o rynek reklamy,
to jest to 10% mniej, czyli wynios³o to 90%. Z tymi
trudnoœciami boryka³a siê ca³a telewizja, równie¿
oœrodki regionalne Telewizji Polskiej. Dysponu-
j¹ca tymi pieniêdzmi telewizja procentowo mniej
wiêcej równo rozdziela³a przeznaczone œrodki.
W zwi¹zku z tym mo¿na powiedzieæ, ¿e z roku na
rok wp³ynê³o o tyle mniej pieniêdzy, tak do 20%.
Mówi³em o roku 2009, a sytuacja w 2010 r. uleg³a
drastycznemu pogorszeniu – co prawda to ju¿
jest okres, który wykracza poza zakres tego spra-
wozdania – i tutaj, jak ju¿ mówi³em, z tych 300
milionów dla Telewizji Polskiej zrobi³o siê 100
milionów. Wzros³y za to przychody z rynku re-
klam.

W Telewizji Polskiej pracuje o oko³o czterystu
pracowników mniej. Te redukcje mniej wiêcej
proporcjonalnie dotyczy³y g³ównego zak³adu i oœ-
rodków regionalnych, w oœrodkach regionalnych
jest to jednak bardziej dotkliwe, dlatego ¿e jest
tam mniejsza obsada personalna. I tak jak powie-
dzia³em, w tym roku te koszty funkcjonowania –
bo ja mówi³em o 400 milionach z³ – po redukcjach,
po tych drastycznych ciêciach, które nast¹pi³y,
i tak s¹ szacowane na 300 milionów z³. Czyli te
100 milionów, które Krajowa Rada przeznaczy³a
wy³¹cznie na œrodki regionalne, to jest w tej chwili
1/3 potrzeb tych oœrodków.

Jeœli chodzi o wartoœci chrzeœcijañskie, to nie
mieliœmy takiej sytuacji, ¿eby by³a kontestacja,
przynajmniej w takiej oficjalnej formie, ustawy
o radiofonii i telewizji. Rok 2009 by³ rokiem finali-
zacji takich procesów s¹dowych, w których by³a
rozpatrywana przez kolejne instancje s¹dowe
miêdzy innymi sprawa ochrony wartoœci chrze-
œcijañskich czy ochrony ma³oletnich. I w ka¿dej
z tych instancji s¹d przyzna³ racjê Krajowej Ra-
dzie Radiofonii i Telewizji.

(Senator Ryszard Bender: Krajowa Rada podjê-
³a decyzje potêpiaj¹ce takie stanowisko…)

Mówiê o tych procesach, które dotyczy³y wczeœ-
niejszych kar na³o¿onych przez Krajow¹ Radê Ra-
diofonii i Telewizji na nadawców miêdzy innymi
z tego artyku³u – nie tylko, ale miêdzy innymi – do-
tycz¹cego kwestii ustawowej ochrony wartoœci
chrzeœcijañskich. By³ chocia¿by ten s³ynny pro-
ces z Polsatem, dotycz¹cy audycji w Polsacie.
Zdaje siê, ¿e by³a to decyzja Krajowej Rady

z 2006 r. Ta sprawa przesz³a kolejne instancje
i nie ma tu ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e Krajowa
Rada post¹pi³a w³aœciwie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pytanie zadaje pan senator…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Jeszcze tylko uzu-
pe³niê, przepraszam…)

Aha, proszê uprzejmie.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

…bo pan senator pyta³ jeszcze o zatrudnienie
w oœrodkach terenowych. Powiem, ¿e w 2008 r.
ogólnie w telewizji by³o zatrudnionych cztery i pó³
tysi¹ca osób, chodzi o cztery tysi¹ce piêæset
osiemdziesi¹t osiem etatów. W 2009 r. mieliœmy
ju¿ cztery tysi¹ce dwieœcie etatów, z czego trzy ty-
si¹ce przypada³y na zak³ad g³ówny, a tysi¹c sto
siedemdziesi¹t na oddzia³y terenowe. W oddzia-
³ach terenowych nast¹pi³a taka proporcjonalna
redukcja o 7%, a w zak³adzie g³ównym mniej wiê-
cej o 9%, czyli w nim by³a wiêksza redukcja. W tej
chwili zapowiadana jest restrukturyzacja telewiz-
ji publicznej; zak³ada siê zwolnienie tysi¹ca osób.
By³yby to ju¿ kolejne, i to bardzo du¿e, zwolnienia
grupowe. Z czterech tysiêcy dwustu zosta³oby
trzy tysi¹ce dwieœcie pracowników, co zbli¿a tê
spó³kê do innych spó³ek telewizyjnych, tych ko-
mercyjnych, które funkcjonuj¹ na polskim ryn-
ku, jednak z zaznaczeniem – bo tutaj s¹ protesty
twórców – ¿e telewizja publiczna ma specyficzne
zadania, wiêc powinna zachowaæ specyficzn¹
strukturê zatrudnienia. Jest tu wymagana pewna
decyzja zarz¹du podczas reformowania spó³ki.

(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bardzo
za odpowiedŸ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Kiedy wczoraj mieliœmy okazjê debatowaæ nad

ustaw¹ o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie,
w wypowiedziach wielu dyskutantów pojawia³o
siê stwierdzenie, ¿e wzory przemocy wywodzone
s¹ z programów telewizyjnych dla m³odzie¿y
i dzieci. Czy Krajowa Rada ma okazjê i mo¿liwoœæ
kontrolowania w³aœnie tych…

(Senator Stanis³aw Kogut: Bajek.)
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No, kolega podpowiada, ¿e bajek. Czasami
i w bajkach zdarza siê przemoc, ale chodzi mi o fil-
my. Mam na myœli tak¿e o dba³oœæ o jêzyk. Czy ta-
kie wulgarne zachowania s¹ monitowane i czy ra-
da zwraca na to uwagê? I jakie ma narzêdzia, aby
nie powtarza³o siê to w poszczególnych stacjach
telewizyjnych?

Drugie pytanie zwi¹zane jest z kwesti¹ trzy-
dziestoprocentowego udzia³u polskich piosenek,
muzyki polskiej. Z tego, co wiem, wiele stacji, g³ó-
wnie komercyjnych, stwarza bloki radiowe, mu-
zyczne, w³aœnie w godzinach nocnych, póŸnonoc-
nych, by zrealizowaæ zadanie, które jest przed ni-
mi postawione, dotycz¹ce tego trzydziestoprocen-
towego wykonania dobowego. Ale czy Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji myœla³a o tym, ¿eby w jakiœ
sposób to proporcjonalnie roz³o¿yæ na poszczegól-
ne czêœci dnia, ¿eby nie by³o to realizowane w taki
sposób, jak obecnie, czyli w porze nocnej, kiedy
liczba s³uchaczy jest znacznie mniejsza? Czy ist-
nieje taka mo¿liwoœæ? Dziêkujê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja te¿ mam pytanie do pana przewodnicz¹cego.
Ile by³o interwencji Krajowej Rady w sprawie

pokazywania przemocy w programach telewizyj-
nych i obecnoœci przemocy w programach radio-
wych? Ile by³o takich interwencji Krajowej Rady?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

I pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Chcia³bym powróciæ do tema-

tu, który rozpocz¹³em wczoraj, pytaj¹c pana mini-
stra o cyfryzacjê i rozwój multipleksów pierwsze-
go, drugiego i trzeciego. Tak jak pan minister
wczoraj wspomnia³, na multipleksie pierwszym
bêd¹ stacje komercyjne typu Polsat, TVN, Tele-
wizja Puls. One ju¿, z tego, co wiem, op³aci³y swoj¹
obecnoœæ na multipleksie pierwszym. Na multi-
pleksie trzecim bêdzie telewizja publiczna, wszys-
tkie kana³y. Ale chodzi mi o ustawê o cyfryzacji.
Na jakiej podstawie pañstwo rozdzielacie te miej-
sca na multipleksach czy dysponujecie nimi? Na
jakiej podstawie pañstwo pobieracie op³aty? Ta
sprawa pojawi³a siê równie¿ na posiedzeniu ko-
misji. Bo z tego tytu³u, rezerwacji miejsca na mul-
tipleksach, przekazaliœcie pañstwo do bud¿etu
pañstwa 3 miliony z³. Czy nie ma tu jakiegoœ pro-
blemu natury prawnej, polegaj¹cego na tym, ¿e
jeszcze czegoœ z prawnego punktu widzenia, ja-
kichœ zapisów ustawowych – bo tutaj s¹ olbrzymie
zaniechania ze strony Ministerstwa Infrastruktu-
ry – nie ma, a pañstwo ju¿ dzia³acie, niejako wy-

przedzaj¹c sam¹ ustawê? Oczywiœcie w dobrze
pojêtym interesie kraju, po to, ¿eby w jakiœ sposób
wywi¹zaæ siê z naszych zobowi¹zañ wobec Unii
Europejskiej.

I druga sprawa. Panie Ministrze, bud¿et Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji na rok 2009 to oko-
³o 14 milionów z³. Czy by³by pan ³askaw przybli-
¿yæ, o ile mniej mieliœcie pañstwo do dyspozycji
pieniêdzy w stosunku do tych, które chcieliœcie
uzyskaæ na bie¿¹ce funkcjonowanie Krajowej Ra-
dy? Bo tutaj pad³ zarzut, miêdzy innymi z ust pa-
na senatora Rachonia, ¿e pañstwo ileœ tam tysiê-
cy listów nie odes³aliœcie czy nie wys³aliœcie
w ubieg³ym roku, a po prostu nie mieliœcie na to
pieniêdzy, bo op³acenie Poczty Polskiej, kosztów
wysy³ki byæ mo¿e zrujnowa³oby zupe³nie wasz bu-
d¿et. Ma³o tego, przyjmuj¹c, ¿e pañstwa bud¿et to
14 milionów z³…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, przepraszam…
(G³os z sali: Czy pan pyta, czy pan odpowiada?)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Sam sobie

odpowiada.)
…to ma byæ minuta…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dobrze.)
To maj¹ byæ pytania trwaj¹ce do minuty. Pan

przekroczy³ ju¿ czas. Prosi³bym o przestrzeganie
zasad.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marsza³ku, ju¿ koñczê.
Panie Marsza³ku, ja nie chcia³bym w ¿aden

sposób przekraczaæ dobrze pojêtych norm zacho-
wañ obyczajowych w Senacie, ale bardzo proszê
o zwrócenie uwagi pani Barbarze Borys-Damiêc-
kiej, bo jej zachowanie na posiedzeniu komisji,
a teraz uwagi pod moim adresem s¹ niestosowne.
Na posiedzeniu komisji zamknê³a dyskusjê i nie
mogliœmy w ogóle siê wypowiedzieæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze!
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,

Panie Marsza³ku.)
Panie Senatorze, ja zwróci³em panu uwagê,

a pan w ogóle tego nie zauwa¿a.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,

Panie Marsza³ku, ju¿ koñczê.)
Proszê ju¿ koñczyæ.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, maj¹c bud¿et w wysokoœci
14 milionów z³, pañstwo zagwarantowaliœcie wp³y-
wy do bud¿etu pañstwa na poziomie ponad 25 mi-
lionów z³. Czym to by³o podyktowane? W jaki spo-
sób do tego dosz³o? Co siê takiego wydarzy³o?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Odpowiadaj¹c po kolei na te pytania, zrobiê je-
szcze ma³e uzupe³nienie, jeœli chodzi o dynamikê
wp³ywów reklamowych, bo to pomin¹³em. Ta dy-
namika miêdzy rokiem 2008 a 2009 przedstawia-
³a siê nastêpuj¹co. Wp³ywy z reklamy telewizyjnej
by³y mniejsze o oko³o 12%, z 3 miliardów 800 mi-
lionów z³ spad³y do 3 miliardów 370 milionów z³;
tu widzimy te skutki kryzysu. Wzros³y, co cieka-
we, wp³ywy z reklamy internetowej, o 9% – z tym
¿e tu skala jest zupe³nie inna – z 800 milionów z³
do 870 milionów z³. Nast¹pi³ du¿y spadek, jeœli
chodzi o magazyny – o prawie 15%. Jeœli chodzi
o dzienniki, to tutaj notujemy najwiêkszy spadek
– o 18%; tu widaæ kryzys prasy. Reklama zewnê-
trzna, czyli outdoorowa – spadek o 17%, czyli te¿
du¿y do³ek. I jeszcze radio, bo to jest sprawa dla
nas bardzo istotna: wp³ywy spad³y z 620 milio-
nów z³ do 522 milionów z³, czyli o 16%. Widaæ, ¿e
rynek radiowy – ja nie mówiê tylko o radiu publi-
cznym – jest w trudnej sytuacji, st¹d postêpuj¹ce
procesy konsolidacyjne, jeœli chodzi o ³¹czenie
stacji i nadawców, co mogliœmy zaobserwowaæ.
Tym trudniejsza jest sytuacja dla radia lokalnego
i to te¿ widaæ w procesie wykupywania stacji lo-
kalnych przez du¿e sieci. Tak ¿e ju¿ widzimy, ¿e
rynek reklamy internetowej zaczyna przerastaæ,
przerós³ rynek reklamy radiowej.

Jeœli chodzi o kontrolê, to w 2009 r. Krajowa
Rada – to znaczy to s¹ decyzje przewodnicz¹cego
wydawane na podstawie uchwa³ Krajowej Rady –
wyda³a trzy decyzje nak³adaj¹ce kary na nadaw-
ców. Telewizja Polsat dosta³a karê 50 tysiêcy z³ za
naruszenie obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 16c
ustawy, tu chodzi³o o nadawanie reklamy ukrytej
loterii pieniê¿nej i o Studio Lotto. Superstacja –
art. 16 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji i kara
20 tysiêcy z³, chodzi³o o przekroczenie dopusz-
czalnego limitu reklam w godzinie nadawania
programu. Ja przypominam, ¿e to jest jakby ko-
lejny krok na drodze egzekucji prawa podejmowa-
ny przez Krajow¹ Radê. Po prostu je¿eli nadawca
notorycznie przekracza czas, ³amie ustawê, to
Krajowa Rada nak³ada karê. I jeszcze decyzja ze
stycznia 2009 r. dotycz¹ca Superstacji – to jest
z kolei art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji – i ka-
ra 20 tysiêcy z³, chodzi³o o kwalifikowanie audycji
lub innych przekazów mog¹cych mieæ negatywny
wp³yw na prawid³owy fizyczny, psychiczny lub
moralny rozwój ma³oletnich oraz audycji lub in-
nych przekazów przeznaczonych dla danej kate-
gorii wiekowej, stosowanie wzorów, symboli grafi-

cznych i formu³. Tu chodzi³o nie tylko o te znaczki,
którymi nadawcy maj¹ obowi¹zek oznakowaæ
programy, audycje w trakcie emisji, ale równie¿
o porê, która jest zwi¹zana z klasyfikacj¹ wieko-
w¹, porê, w której takie programy siê emituje.
Krótko mówi¹c, drastyczne programy by³y emito-
wane przed godzin¹ 23.00.

W 2009 r. nast¹pi³ wyraŸny spadek iloœci kore-
spondencji dotycz¹cej ochrony ma³oletnich.
W 2008 r. by³y osiemdziesi¹t trzy skargi, w 2009 r.
– szeœædziesi¹t cztery skargi. Nale¿y jednak odno-
towaæ fakt, ¿e w minionym roku te wyst¹pienia
dotyczy³y powa¿nych naruszeñ tych przepisów,
a przewodnicz¹cy kierowa³ wyst¹pienia wzywa-
j¹ce nadawców do zaniechania naruszania pra-
wa. Tak ¿e by³o mniej skarg w tym przedmiocie, za
to dotyczy³y spraw powa¿niejszych.

Jeœli chodzi o kontrolowanie programów przez
Krajow¹ Radê, to skontrolowano realizacjê kon-
cesji w trzydziestu siedmiu programach radio-
wych i telewizyjnych, to by³a kontrola ³¹cznie sze-
œciu tysiêcy dziewiêciuset piêædziesiêciu godzin
emisji. Sprawdziliœmy przestrzeganie przez na-
dawców przepisów dotycz¹cych ochrony ma³olet-
nich w trzech programach ca³odobowych, w sze-
œciuset szeœædziesiêciu szeœciu wydaniach cykli
audycji, to jest szeœæset szeœædziesi¹t siedem go-
dzin emisji. To jest kontrola programów dla dzieci
w roku 2009. Chcia³bym zwróciæ tylko uwagê na
jeden fakt, na to, ¿e tak naprawdê w Polsce do-
stêpnych jest kilkanaœcie ró¿nych programów,
adresowanych tylko i wy³¹cznie do widowni dzie-
ciêcej. Programy, które maj¹ koncesjê od Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, a wiêc te, które
obowi¹zuje polska ustawa o radiofonii i telewizji,
a w zwi¹zku z tym musz¹ podporz¹dkowaæ siê
normom ochrony ma³oletnich wpisanym w nasz¹
ustawê, s¹ tylko trzy. Reszta programów to s¹
programy na koncesjach innych krajów europej-
skich, g³ównie na koncesjach brytyjskich, czêœ-
ciowo te¿ francuskich, i tam du¿o trudniej jest
prowadziæ mo¿e nie tyle kontrolê, ile postêpowa-
nie interwencyjne, poniewa¿ systemy prawne na-
szych pañstw siê ró¿ni¹. Nadawcê, który nadaje
program na przyk³ad na koncesji Ofcom, czyli
brytyjskiej, obowi¹zuje prawo stosowane w Wiel-
kiej Brytanii, a nie prawo polskie i to, co w Polsce
jest wykroczeniem ustawowym, w Wielkiej Bryta-
nii nie musi nim byæ. Nie mówiê ju¿ o tym, ¿e nie
obowi¹zuj¹ wtedy kwoty produkcji audycji w jêzy-
ku polskim, bo kraj pochodzenia jest krajem kon-
cesyjnym, krajem, w którym koncesjonariusz ma
swoj¹ koncesjê.

Na przyk³ad kana³y Mini-Mini, ZigZap to s¹
te… G³ówne zastrze¿enia, jakie do tego mieliœmy,
dotyczy³y ma³ej liczby audycji, a wiêc po prostu
bajek, które s¹ tam emitowane, polskich bajek. To
jest sta³y problem. Krajowa Rada na podstawie
swoich analiz, raportów wystêpowa³a do nadaw-
cy, pokazuj¹c mu naruszenie zapisów ustawo-
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wych w tej kwestii. W odniesieniu do innych, czê-
sto du¿o popularniejszych programów, Krajowa
Rada nie ma takich kompetencji.

To siê ³¹czy z problemem polskiej muzyki, zre-
szt¹ pojawi³o siê takie pytanie. Sprawa przedsta-
wia siê nastêpuj¹co. Rzeczywiœcie tak zwane sta-
re koncesje nie okreœla³y pory emisji, z której na-
dawca bêdzie rozliczany. Wchodz¹c bardziej
w szczegó³y, trzeba by to rozró¿niæ, bo s¹ koncesje
na programy uniwersalne i na programy wyspe-
cjalizowane, s¹ nowe koncesje nadawane w tej
chwili przez Krajow¹ Radê i stare, które s¹ dzisiaj
tylko rekoncesjonowane.

Krótko mówi¹c, nowe koncesje, których dzisiaj
udziela Krajowa Rada na programy wyspecjalizo-
wane, s¹ koncesjami, w których czas rozliczany
jest od godziny 6.00 do godziny 23.00. Tutaj nie
ma ju¿ takiej praktyki, ¿eby polsk¹ muzykê umie-
szczaæ w póŸnych godzinach nocnych, kiedy radia
po prostu nikt nie s³ucha, kiedy nie mo¿na nawet
mówiæ o ma³ej s³uchalnoœci, a jedynie o niemie-
rzalnej s³uchalnoœci. Tutaj wymóg produkcji pol-
skiej i prezentacji polskiej muzyki jest stosowany
w porze dziennej, czyli od 6.00 do 23.00. Zaœ
w przypadku starych koncesji du¿ych rozg³oœni
uniwersalnych, o charakterze uniwersalnym, ta-
kich jak jak RMF, jak Radio Zet – nie oszukujmy
siê, s¹ to rozg³oœnie, które w g³ównej mierze
kszta³tuj¹ rynek radiowy w Polsce, bo te stacje
przejê³y gros s³uchaczy – takiego obowi¹zku nie
ma i rzeczywiœcie jest wœród nadawców tendencja
do nadawania polskiej muzyki w porze zerowej
s³uchalnoœci. Dzieje siê to jednak w majestacie
prawa, bo taka by³a konstrukcja ustawy i kon-
strukcja koncesji.

Jeœli chodzi o bud¿et Krajowej Rady, to myœmy
wnosili o 19 milionów 400 tysiêcy, a dostaliœmy
14 milionów 700 tysiêcy, to jest, zdaje siê, o 24%
mniej. Tam by³o wiele zadañ, które… Ju¿ mam, to
by³o 19 milionów 200 tysiêcy. Jest to bud¿et tak
naprawdê rozliczany zadaniowo. On by³ tak kon-
struowany, ¿e tam konkretne pozycje wskazywa³y
na konkretne zadania. By³y tam miêdzy innymi
takie zadania, jak obs³uga wniosków o roz³o¿enie
na raty czy umorzenie nale¿noœci abonamento-
wych, by³o te¿ szczegó³owo rozliczone zadanie
zwi¹zane z implementacj¹ dyrektywy.

Przypominam, ¿e jeœli chodzi o implementacjê
dyrektywy, to Krajow¹ Radê czeka zupe³nie nowe
wyzwanie i du¿o wiêcej pracy. Implementacja dy-
rektywy nak³ada na regulatora, a wiêc na Krajow¹
Radê, wiele obowi¹zków kontrolnych, które do tej
pory w ogóle nie mieœci³y siê w zakresie dzia³añ
Krajowej Rady, a chodzi tu o sferê internetu, cho-
dzi o sferê video na ¿¹danie, chodzi o sferê kontroli
reklamowej, której bêdzie podlega³ zalegalizowa-
ny ju¿ tak zwany product placement, czyli umiesz-
czanie pewnych treœci promocyjnych i reklamo-

wych w dramaturgii ca³ej audycji, co jest du¿o
trudniejsze do opisania i wyliczenia ni¿ tradycyj-
na reklama, oddzielona blokami reklamowymi
i specjalnymi d¿inglami. Tak ¿e jest tu wiele za-
dañ. Na Krajow¹ Radê zosta³y na³o¿one obowi¹z-
ki, ale w bud¿ecie nie ma na to pieniêdzy. Zreszt¹
na posiedzeniu komisji i senackiej, i sejmowej
mówiliœmy wprost, ¿e w takim razie pieni¹dze na
te zadania spadaj¹, i by³a tego akceptacja, bo taki
wynik oznacza³ akceptacjê.

Dodam jeszcze, ¿e wydaliœmy w tym roku roz-
porz¹dzenie w sprawie przeciwdzia³ania g³oœnym
reklamom. Sprawa wcale nie jest prosta, bo trud-
no jest udokumentowaæ, ¿e coœ jest g³oœne, a coœ
jest ciche, dlatego ¿e zale¿y to od subiektywnych
odczuæ, od fizjologii ludzkiego s³uchu. Dopiero
bardzo nowoczesne metody, opracowane w labo-
ratoriach dŸwiêku przestrzennego, które dzisiaj
zaczynaj¹ byæ stosowane, okreœlaj¹ algorytmy po-
zwalaj¹ce mierzyæ subiektywne odczucie wzrostu
g³oœnoœci, czyli niejako obiektywnie oceniæ su-
biektywne wra¿enia. S¹ takie algorytmy, jest taki
sprzêt. Wprowadziliœmy rozporz¹dzenie, którego
podstaw¹ s¹ te algorytmy. A¿eby jednak móc we-
d³ug tych standardów badaæ programy, niestety
potrzebne s¹ œrodki. Na ca³y system w bud¿ecie
by³o chyba 300 tysiêcy i tych pieniêdzy te¿ nie do-
staliœmy, a argumentacja pani przewodnicz¹cej
komisji sejmowej by³a taka, ¿e przecie¿ ka¿dy s³y-
szy, czy jest g³oœno, czy jest cicho. Dlatego nadal
jesteœmy skazani na to, ¿eby na wyczucie oceniaæ,
czy jest g³oœno, czy jest cicho, i nadal jesteœmy
skazani na to, ¿eby przyjmowaæ korespondencjê
bez mo¿liwoœci udzielania na ni¹ odpowiedzi.

O kontroli programów dzieciêcych powiedzia-
³em, o interwencjach powiedzia³em. Aha, by³o py-
tanie o cyfryzacjê, o kompetencje, o to, na jakiej
podstawie Krajowa Rada pobra³a op³aty konce-
syjne i przeprowadzi³a proces cyfryzacji. Myœmy
zrobili to na podstawie obowi¹zuj¹cej ustawy
o radiofonii i telewizji, która daje Krajowej Radzie
mo¿liwoœæ og³oszenia wolnych zasobów czêstotli-
woœci na program telewizyjny albo radiowy. Zin-
terpretowaliœmy to w ten sposób, ¿e nowe czêsto-
tliwoœci cyfrowe s¹ nowymi czêstotliwoœciami,
które Krajowa Rada mo¿e og³osiæ, z tak¹ modyfi-
kacj¹, ¿e by³o to og³oszenie na wspó³u¿ytkowanie
czêstotliwoœci, bo nadawanie cyfrowe od analogo-
wego ró¿ni siê tym, ¿e na jednej czêstotliwoœci
analogowej mo¿na umieœciæ jeden program, a na
jednej czêstotliwoœci cyfrowej w standardzie te-
chnicznym MPEG-4 mo¿na ich umieœciæ osiem.
Daliœmy og³oszenie – tak naprawdê to by³o dedy-
kowane og³oszenie – które umo¿liwi³o obecnym
nadawcom komercyjnym nadaj¹cym analogowo
przyst¹pienie do tego procesu i w normalnym pro-
cesie koncesyjnym dostali oni decyzjê o rozszerze-
niu koncesji na nadawanie w multipleksie cyfro-
wym. Drugie takie og³oszenie – ono jest ju¿ podpi-
sane – bêdzie kierowane do tych samych nadaw-
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ców po to, ¿eby uzupe³nili dodatkow¹ ofert¹ drugi
multipleks cyfrowy. Trzecie og³oszenie bêdzie
o mo¿liwoœci rozszerzenia koncesji z programów
satelitarnych na naziemne dla telewizji publicz-
nej. Chodzi tu o programy koncesjonowane, czyli
kana³y tematyczne takie jak: Info, Historia, Sport
czy Kultura. Krótko mówi¹c, odpowiednio sfor-
mu³owane og³oszenia Krajowej Rady pozostaj¹
dzisiaj jedynym narzêdziem, które mo¿e byæ
w tym procesie zastosowane. Konieczny jest rów-
nie¿ konsensus z nadawcami, bo gdyby oni nie
odpowiedzieli na takie og³oszenie, to nikt inny nie
móg³by przyst¹piæ do tego procesu i wszystko sta-
nê³oby w miejscu. W tym przypadku wymagane
wiêc by³y d³ugie rozmowy, wrêcz negocjacje z na-
dawcami. Tak ¿e Krajowa Rada wyda³a og³osze-
nie. Nadawcy, zgodnie z ustaleniami, przyst¹pili
do postêpowania i dostali decyzje o rozszerzeniu
koncesji. Po decyzji o rozszerzeniu koncesji trzeba
uiœciæ op³aty koncesyjne i st¹d dodatkowe docho-
dy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Oczywi-
œcie to s¹ dochody do bud¿etu pañstwa, a nie do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Ja mam dwa pytania.
Panie Przewodnicz¹cy, odnoœnie do realizacji

art. 15 ust. 2. Chodzi o udzia³ utworów s³owno-
-muzycznych wykonywanych w jêzyku polskim.
W sprawozdaniu mamy informacjê, ¿e najwiêkszy
spadek liczby tych utworów i czasu ich emisji na-
st¹pi³ w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydaje siê
szczególnie dziwne, ¿e w tym radiu jest najwiêk-
szy spadek. Ale moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy
jest jakieœ minimum, którego dana rozg³oœnia nie
mo¿e przekroczyæ, a¿eby nie utraciæ ewentualnie
koncesji? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, niejako w tym samym duchu,
odnoœnie do realizacji art. 21 ustawy. Mianowicie
chodzi mi o realizacjê powinnoœci nadawców pub-
licznych. W przypadku tabeli, gdzie jest wyszcze-
gólniona ta realizacja wed³ug rozg³oœni czy we-
d³ug pewnej geografii, zdziwi³o mnie…

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Przepraszam. Panie Se-
natorze, gdyby pan wskaza³, o któr¹ tabelê chodzi.)

Na stronie 63 sprawozdania.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: W informacji czy
w sprawozdaniu?)

Tak.

Tam jest niesamowicie du¿a rozpiêtoœæ, je¿eli
chodzi o takie dzia³y jak: „Umacnianie rodziny" –
jedna z rozg³oœni w ci¹gu roku prezentuje w³aœnie
te wartoœci w ci¹gu dwustu dwudziestu trzech go-
dzin, inna w ci¹gu trzystu trzydziestu, a jeszcze
inna jedenastu; „Postawy prozdrowotne” – tu te¿
jest ogromna rozpiêtoœæ; „Patologia spo³eczna”…
Czy jest minimum, poni¿ej którego nie mo¿na
zejœæ? Pañstwo stwierdzacie w sprawozdaniu, ¿e
rozg³oœnie wype³nia³y… Ale moje pytanie jest ta-
kie: czy wype³ni³y? Przecie¿ niektóre z tych roz-
g³oœni niewiele czasu poœwiêci³y na te tak wa¿ne
sprawy natury spo³ecznej. Ja ju¿ odwo³ywa³em
siê do tabeli dotycz¹cej rozg³oœni radiowych, ale
analogiczna sytuacja jest w przypadku TVP Info.
Tu te¿ jest du¿a rozpiêtoœæ, je¿eli chodzi o te pod-
stawowe dzia³y. A moje pytanie jest w³aœnie tego
typu: czy jest jakieœ minimum, którego nie mo¿na
przekroczyæ? Czy jest jakaœ wielkoœæ dotycz¹ca
czasu emisji tych audycji, wielkoœæ, której trzeba
przestrzegaæ? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, jednym z podstawowych obo-
wi¹zków, które nak³ada na Krajow¹ Radê konsty-
tucja, jest zapewnienie pluralizmu w mediach.
W œrodowiskach, w których siê poruszam, opinia
jest taka, ¿e pañstwo z tego obowi¹zku siê nie wy-
wi¹zujecie lub nie wywi¹zujecie siê w sposób na-
le¿yty. Chodzi nie tylko o treœæ publicystyki, ale
te¿ o dostêpnoœæ osób spoza aktualnie rz¹dz¹cej
mediami koalicji do tych¿e programów. Proœba
o komentarz.

Teraz pytanie. Robicie pañstwo reklamówki
i zachêcacie do tego, ¿eby wp³acaæ abonament.
Ktoœ na tym zarabia, ktoœ produkuje te spoty,
ktoœ w nich wystêpuje. A jednoczeœnie wczoraj
powiedzia³ pan, ¿e ich skutek jest niewielki, bo ca-
³y czas spadaj¹ wp³ywy z abonamentu. Jaki jest
sens wydawania pieniêdzy na produkcjê materia-
³ów reklamowych promuj¹cych abonament, sko-
ro ca³y czas, jak pan stwierdzi³ wczoraj, jego
œci¹galnoœæ spada?

I kolejne pytanie, w tej serii ostatnie. Jak by
pan skomentowa³ fakt, ¿e z jednej strony w oœrod-
kach regionalnych s¹ zwolnienia, brak pieniêdzy
i podobno wyprzeda¿ sprzêtu, a tak¿e oddawanie
go Warszawie, co zupe³nie pozbawi te oœrodki
mo¿liwoœci produkowania u siebie czegokolwiek,
a z drugiej strony przyjmuje siê nowych ludzi, no-
wych dyrektorów, generuje nowe koszty, daje od-
prawy? Takim kuriozalnym przyk³adem jest oœro-
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dek ma³opolski, gdzie w wyniku umowy koalicyj-
nej przyjêto specjalistê, ale do tej pory nikt nie
wie, czym on ma siê zajmowaæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, gdyby pan móg³ powtórzyæ
pierwsze pytanie, bo…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: …pana oceny na
temat wywi¹zywania siê z konstytucyjnego obo-
wi¹zku zapewnienia pluralizmu w mediach.)

Panie Senatorze, jeœli chodzi o pierwsze pyta-
nie, czyli konstytucyjny obowi¹zek pluralizmu
medialnego, to Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji bardzo szczegó³owo mierzy czasy wszystkich
polityków, wszystkich ugrupowañ, wszystkich
partii wystêpuj¹cych w mediach publicznych. Te
czasy s¹ zawarte w przysy³anych do nas rapor-
tach. To jest obowi¹zek wszystkich nadawców
publicznych. Ma³o tego, w szczególnie dra¿liwych
momentach kampanii wyborczych robimy porów-
nania ze stacjami komercyjnymi, w których przy-
padku nie ma tego pluralizmu ustawowego. Nie
ma bowiem ¿adnych tego typu obowi¹zków na-
k³adanych na tych nadawców. Te porównania s¹
dostêpne. S¹ one publikowane na stronie interne-
towej i póŸniej prezentowane w rocznych rapor-
tach. A jeœli chodzi o wybory parlamentarne, to te
porównania s¹ przedstawiane tu¿ po zakoñczeniu
ka¿dej kampanii. Tam jest dzielony czas, na przy-
k³ad wyst¹pieñ przedstawicieli partii politycz-
nych, na wyst¹pienia s³u¿bowe – je¿eli cz³onek
partii politycznej reprezentuje problem, który jest
rozwi¹zywany przez rz¹d, to jego wyst¹pienie jest
klasyfikowane w dziale dotycz¹cym polityków
rz¹dowych – i na wyst¹pienia klubowe, partyjne.
Te s¹ osobno klasyfikowane. Z tych zestawieñ wy-
nika, ¿e to roz³o¿enie na ró¿ne ugrupowania poli-
tyczne w mediach publicznych jest du¿o wiêksze
ni¿ w mediach komercyjnych. Jest to du¿o wiêk-
sze roz³o¿enie, czyli, krótko mówi¹c, jest bardziej
sprawiedliwe – chocia¿ nie jest równo, bo nie jest
tak, ¿e ma³a partia ma tyle samo czasu co partia
rz¹dz¹ca. Zawsze jest tak, ¿e partia rz¹dz¹ca ma
mniej wiêcej dwukrotnie wiêcej czasu w mediach,
w programach informacyjnych i publicystycznych,
ni¿ inne partie. To wynika po prostu z tego, ¿e rz¹d
ma wiele obowi¹zków i podejmuje dzia³ania, które
s¹ prezentowane w mediach publicznych.

Krótko mówi¹c, na danych, które jesteœmy
w stanie opracowaæ, nie widaæ tego, ¿eby pluraliz-
mu nie…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Patrzê, czy siê
pan rumieni.)

Czy siê pan rumieni? Ja nie widzê, ¿eby siê pan,
Panie Senatorze, rumieni³. Ja siê nie rumieniê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam.
Proszê was… Odpowiadaj spokojnie.)

Proszê pañstwa, tego nie widaæ na tych da-
nych. A subiektywna…

(Senator Ryszard Bender: Niech pan to zostawi
kosmetyczkom.)

…ocena pañstwa oczywiœcie jest pañstwa oce-
n¹. My dostajemy skargi ze wszystkich klubów
parlamentarnych – powtarzam: ze wszystkich –
i z Platformy Obywatelskiej, i z lewicy, i z PSL,
i z Prawa i Sprawiedliwoœci. Na wszystkie te skargi
odpowiadamy i prosimy nadawców o wyjaœnienia.

Jeœli zaœ chodzi o tê konstytucyjn¹ zasadê plu-
ralizmu, to ona siê odnosi do polityki koncesyjnej.
Chodzi o to, ¿eby w koncesjach i w polityce konce-
syjnej przede wszystkim zapewniæ mo¿liwoœæ sze-
rokiej prezentacji ró¿nych œrodowisk. I oczywiœcie
to te¿ jest sprawa rynku. Tutaj z pluralizmem jest
znacznie gorzej.

Sens materia³ów promocyjnych. Pan senator
zapyta³: po co to robiæ, skoro spadaj¹ wp³ywy
z abonamentu? Panie Senatorze, w³aœnie dlatego
siê to robi, ¿e one spadaj¹. To jest naturalny me-
chanizm samoobrony przed upadkiem.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To znaczy, ¿e jest
nieskuteczny…)

Je¿eli jest katastrofa, to próbuje siê coœ robiæ…
Ja po prostu nie rozumiem tego pytania. Dziêki
tym akcjom wp³yw z abonamentu wzrós³ i w poró-
wnaniu z zesz³ym rokiem ubytek op³at abona-
mentowych zmniejszy³ siê z 37 do 14%. A wiêc
okazuje siê, ¿e to jest bardzo skuteczny mecha-
nizm. Mamy nadziejê, ¿e koniec tego roku za-
mknie siê na tyle dobrze, ¿eby uratowaæ telewizjê
i radio publiczne. Nie bêd¹ to œrodki pozwalaj¹ce
na rozwój tych instytucji, tych spó³ek, ale pozwol¹
na zbilansowanie bud¿etu, tym bardziej, ¿e mini-
ster skarbu nie udzieli³ zgody na liniê kredytow¹,
a by³o to dosyæ istotne. Teraz dziêki tym akcjom
abonamentowym, które pan senator uwa¿a za
niepotrzebne, mimo braku kredytów te pieni¹dze
byæ mo¿e siê znajd¹ i spó³ka nie utraci p³ynnoœci
finansowej. Ale nawet gdyby skutek takich akcji
by³ ma³o widoczny, to obowi¹zkiem ka¿dego za-
rz¹du i ka¿dego mened¿era jest prowadziæ tego ty-
pu akcje i tego typu dzia³ania. Moim zdaniem jest
to oczywiste.

Sprawa zwolnieñ. Pan senator powiedzia³, ¿e
jest przyrost administracji. Ale ja w³aœnie przed
chwil¹ mówi³em o tym, ¿e w 2009 r. zredukowano
zatrudnienie o czterysta osób, a w 2010 r. bêdzie
to tysi¹c. To nie jest przyrost, tylko bardzo powa¿-
na redukcja zatrudnienia. Myœlê, ¿e w oœrodkach
regionalnych te¿ nie podziel¹ zdania pana senato-
ra, ¿e tam jest przyrost administracji, nawet w sa-
mej administracji, bo tam s¹ bardzo powa¿ne
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zwolnienia i bardzo powa¿ne konflikty, jeœli cho-
dzi o politykê personaln¹. To, co rzeczywiœcie
mog³o nast¹piæ przez te ostatnie dwa lata, to
zmiany na stanowiskach dyrektorów. Ale by³a ju¿
decyzja zarz¹du, decyzja rady nadzorczej, ¿eby
tam, gdzie to siê jeszcze nie dokona³o, nie powo³y-
waæ wicedyrektorów. A wiêc ta redukcja stano-
wisk nastêpuje od góry.

Jeœli chodzi o pozbywanie siê sprzêtu, to jest to
zwi¹zane… Nie wiem, to zarz¹d telewizji musia³by
odpowiedzieæ, czy ten sprzêt jest wyprzedawany,
czy nie. Na pewno oœrodki terenowe ograniczaj¹
produkcjê w wyniku tego, ¿e nast¹pi³ spadek
przychodów w spó³ce i ona po prostu nie ma za co
produkowaæ. Mogê siê domyœlaæ, ¿e skoro spó³ka
nie ma za co produkowaæ, to iloœæ sprzêtu mo¿e
byæ redukowana. Myœlê jednak, ¿e powa¿niej-
szym problemem jest tu nie wyprzeda¿ sprzêtu,
tylko brak pieniêdzy na inwestycje w niego. Ten
sprzêt technologicznie bardzo szybko siê starzeje
i tu s¹ potrzebne inwestycje, w dobie cyfrowej te-
chnologii konieczne s¹ inwestycje, a na to pieniê-
dzy nie ma. To jest wiêkszy problem ni¿ sprzeda¿
starej kamery. To dzisiaj rzeczywiœcie widaæ i my
siê tym bardzo niepokoimy. Z ekonomicznego
punktu widzenia… Takim racjonalnym mene-
d¿erskim zabiegiem jest ekonomizacja produkcji,
a wiêc tam, gdzie jest to mo¿liwe, wykonywania
takich zadañ przez du¿e, centralne firmy, czyli tak
naprawdê Zak³ad G³ówny Telewizji Polskiej,
i tam, gdzie to jest mo¿liwe, zamawianie produkcji
u producentów zewnêtrznych. Tak postêpuj¹
wszystkie spó³ki medialne, du¿e telewizje. Ja siê
akurat z tym nie zgadzam, bo uwa¿am, ¿e telewiz-
ja publiczna powinna prowadziæ inn¹, zupe³nie
odrêbn¹ politykê, nawet je¿eli ekonomicznie ona
nie jest a¿ tak bardzo uzasadniona. Niestety, sy-
tuacja jest taka, ¿e dzisiaj telewizja publiczna
dzia³a tak jak telewizja komercyjna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy pan senator Gogacz otrzyma³ odpowiedŸ?
(Senator Stanis³aw Gogacz: Nie otrzyma³em.)
To poproszê… Pan senator Gogacz zadawa³ py-

tania i poprosi³bym pana o odpowiedŸ.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o utwory s³owno-muzyczne, to
oczywiœcie s¹ te 33%, jest obowi¹zek nadawania
tych utworów… To s¹ utwory w jêzyku polskim.
My to oczywiœcie badamy i tu nie ma przekroczeñ.
Je¿eli ktoœ tego obowi¹zku nie realizuje, to jest po
prostu wzywany przez Krajow¹ Radê. Oczywiœcie
jest tu problem, o którym mówiliœmy, czyli nada-

wanie utworów s³owno-muzycznych w jêzyku
polskim w porze nocnej.

Jeœli chodzi o program „Radio dla Zagranicy”,
to tu 90% utworów s³owno-muzycznych to s¹
utwory w jêzyku polskim. To jest procent liczony
od wszystkich utworów s³owno-muzycznych – ut-
wór s³owno-muzyczny to jest piosenka – bo to siê
tak oblicza. A wiêc akurat tutaj 90% to s¹ piosenki
polskie. Co prawda jest spadek z 96 do 90%, ale
akurat tutaj ten udzia³ jest najwiêkszy. Jeœli cho-
dzi o inne programy Polskiego Radia, to ten
wskaŸnik równie¿ jest bardzo wysoki. W Progra-
mie 1 to jest 47%, w Programie 3 – 34%, w Radio
Euro – 38%, w radiowej Dwójce… No w³aœnie, tu
jest problem. Rzeczywiœcie jest dyskusja miêdzy
nami, nadawc¹ a tak¿e instytucjami, które zaj-
muj¹ siê kultur¹, g³ównie ministerstwem kultu-
ry. Mianowicie chodzi o to, ¿e utwory s³owno-mu-
zyczne w jêzyku polskim w Programie 2 to utwory
muzyki powa¿nej…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Chodzi³o o te utwo-
ry z zagranicy.)

Tak, tak, to 90%. To tutaj jest…
(Senator Stanis³aw Gogacz: Jeszcze ta du¿a

rozpiêtoœæ czasu z tytu³u realizacji, jeœli chodzi
o tak¹ liczbê nadawców)…

Dobrze, tylko omówiê sprawê utworów s³owno-
-muzycznych. Tu jest taka kwestia, ¿e prezentuje
siê utwory polskich kompozytorów, ale one czêsto
nie s¹ wykonywane w jêzyku polskim, na przy-
k³ad partie chóralne itd. To jest ten problem: zapis
ustawowy zamiast chroniæ dorobek polskiej kul-
tury, czêsto mo¿e byæ w tym przeszkod¹.

Jeœli chodzi o kwestie rozpiêtoœci w progra-
mach regionalnych, rozg³oœniach regionalnych
Polskiego Radia, to my rzeczywiœcie robimy takie
podsumowanie. Ta rozpiêtoœæ zale¿y przede wszy-
stkim od ca³ej struktury programu. Tabelka na
stronie 63 pokazuje procentowy udzia³ w progra-
mie, to jest na przyk³ad sto piêædziesi¹t godzin
w Bia³ymstoku i dwieœcie dwadzieœcia trzy godzi-
ny w Katowicach. Ró¿nica wydaje siê du¿a, ale to
jest poziom jednej dziesi¹tej procenta. A wiêc to
te¿ nale¿y czytaæ w kontekœcie ca³ej ramówki.

To s¹ tylko niektóre z zadañ, z takich szczegól-
nych powinnoœci nadawców publicznych w tych
programach rozg³oœni regionalnych. Pamiêtajmy
jeszcze o audycjach dla mniejszoœci narodowych,
o audycjach informacyjnych, które tak¿e zaliczaj¹
siê do zadañ misyjnych. Ogólnie te dane i te wiel-
koœci da³oby siê zsumowaæ, jeœli zaœ chodzi o kon-
kretne sprawy, które tu wy³owiliœmy, to specjal-
nie to wypunktowaliœmy, ¿eby mieæ jak¹œ wizjê,
pokazaæ jakby tak¹ mapê radia publicznego. Te
sprawy kszta³tuj¹ siê tak, jak jest to w³aœnie po-
kazane, bardzo ró¿nie. Wszystkie rozg³oœnie wy-
pe³niaj¹ swoje obowi¹zki, tylko ka¿da inaczej wi-
dzi charakter swojego programu. St¹d na przy-
k³ad umacnianie postaw rodzinnych w jednej roz-
g³oœni mo¿e byæ postrzegane inaczej ni¿ w drugiej,
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mo¿e tam byæ na to po³o¿ony du¿o mniejszy na-
cisk programowy. Cieszê siê, ¿e pan senator to za-
uwa¿y³, bo temu miêdzy innymi s³u¿y³a ta tabela.

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, proszê

bardzo.)
O której tabelce mowa?
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: TVP Info, by³o

pytanie dotycz¹ce tego programu.)
Jest to program przede wszystkim o charakte-

rze informacyjnym, bo taka jest struktura TVP In-
fo w tym paœmie wspólnym, to jest g³ównie pro-
gram informacyjny, a do tego pasma wspólnego
s¹ równie¿ produkowane materia³y przez oœrodki
regionalne. Jeœli chodzi o pasmo roz³¹czne, to tu
ju¿ ka¿dy oddzia³ ma swoj¹ autonomiê i zajmowa-
nie siê tak¹ czy inn¹ problematyk¹ jest uzale¿nio-
ne od decyzji dyrektorów oœrodków. Tutaj zosta³y
wymienione takie kategorie jak: audycje s³u¿¹ce
rozwojowi kultury, nauki i oœwiaty, umacnianiu
rodziny, kszta³towaniu postaw prozdrowotnych,
zwalczaniu patologii. I rzeczywiœcie tak to siê
przedstawia. We wszystkich tych oœrodkach zde-
cydowanie najwiêkszy udzia³ maj¹ audycje s³u-
¿¹ce rozwojowi kultury, nauki i oœwiaty. To s¹ na
ogó³ programy o tym, jakie wydarzenia kulturalne
odbywaj¹ siê na danym terenie. Drugim elemen-
tem, ale ju¿ z kilkakrotnie mniejszym udzia³em,
s¹ audycje s³u¿¹ce kszta³towaniu postaw pro-
zdrowotnych.

No có¿ mogê powiedzieæ, tak siê to kszta³tuje,
tak to jest realizowane.

(G³os z sali: Nie ma obowi¹zku procentowego?)
Oczywiœcie nie ma tutaj obowi¹zku procento-

wego – bo by³o te¿ takie pytanie. To nie jest tak, ¿e
tyle i tyle procent musi byæ wykonane. To od na-
dawcy zale¿y, jak to zostanie wykonane. Je¿eli
chcielibyœmy zrobiæ porównanie, zestawiæ to
z ofert¹ programów komercyjnych, to zobaczyli-
byœmy, ¿e nigdzie nie ma takiego obowi¹zku i ni-
gdzie nie znajdziemy takiej oferty, nawet w pro-
gramach wyspecjalizowanych, które powinny
koncentrowaæ siê na danej tematyce. Po prostu
nie ma takiej specjalizacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, ja bym mo¿e wróci³ do

pytania zadanego przez pana senatora Bisztygê.
Potrzebê zwolnieñ t³umaczy³ pan sytuacj¹ ekono-
miczn¹ spó³ek mediów publicznych. Chcia³bym,

¿eby pan powiedzia³ konkretnie, ile osób w 2009 r.
zosta³o zwolnionych, a ile zosta³o zatrudnionych.
To moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W sprawozdaniu Krajowej Ra-
dy jest napisane, i¿ jeœli chodzi o programy misyj-
ne, które budz¹ wiele dyskusji w spo³eczeñstwie,
to 90,5% programów w Programie 1 Telewizji Pol-
skiej to programy misyjne. 11,77% to s¹ reklamy,
tak wiêc sumuj¹c obydwie liczby, dochodzimy do
wniosku, ¿e wszystkie programy w Telewizji Pol-
skiej, a ju¿ szczególnie w Programie 1, maj¹ cha-
rakter misyjny, a ponadto 1/5 reklam ma charak-
ter misyjny. Czy takie jest pañstwa stanowisko?
Bo nie odniesiono siê tu do liczb podanych przez
Telewizj¹ Polsk¹, a chcia³bym podkreœliæ, ¿e jest
to zawarte w rozdziale, w którym mowa o funkcji
kontrolnej Krajowej Rady. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Przewodnicz¹cy, zapewne wiadomo pa-
nu, a przynajmniej nam wiadomo, ¿e wczoraj ob-
chodziliœmy dwudziest¹ rocznicê powstania sa-
morz¹du lokalnego. Jednym z elementów tej sa-
morz¹dnoœci by³o powstanie regionalnych oœrod-
ków telewizji, które przecie¿ s¹ jednym z wa¿niej-
szych informatorów o ¿yciu na poziomie lokal-
nym, a czasem nawet jedynym, bo trudno sobie
wyobraziæ, by pani Olejnik zaprasza³a do rozmo-
wy na przyk³ad prezydenta Niepo³omic. Ja mam
pytanie o losy tych oœrodków. Czy prawdziwe s¹
pog³oski, ¿e magiel, w którym znalaz³a siê telewiz-
ja publiczna… ¿e ta sytuacja doprowadzi do
upad³oœci oœrodków regionalnych i przekazania
ich komercyjnym oœrodkom telewizyjnym, w tym
zagranicznym?

Drugie pytanie. Z góry przepraszam Wysok¹ Iz-
bê, to jest taki mój konik. Otó¿ niestety wszystkie
telewizje, i komercyjne, i publiczne, stale nas usy-
piaj¹ g³osem lektora w filmach czy innych progra-
mach obcojêzycznych. Ja ci¹gle siê dopraszam,
abyœmy podjêli próbê uzyskania choæby takiego
standardu, jak w Bu³garii czy Rumunii, nie mówiê
ju¿ o takim, jak w Anglii, ¿eby te audycje by³y dub-
bingowane. A poniewa¿ w tej chwili wielu akto-
rów, zreszt¹ dobrych polskich aktorów, poszuku-
je pracy, mo¿na by ich do tych prac zatrudniaæ.

I trzecie pytanie – to te¿ mój konik – o telewizjê
cyfrow¹, naziemn¹ telewizjê cyfrow¹, o jej po-
wszechnoœæ, w sensie równie¿ ekonomicznym,
mam tu na myœli zw³aszcza biedne rodziny. Czy
prawd¹ jest, ¿e magiel prywatnych telewizji unie-
mo¿liwia powstanie powszechnej naziemnej tele-
wizji cyfrowej, oczywiœcie wielokana³owej?
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I ju¿ ostatnie… Przepraszam, Panie Marsza³ku,
czy przekroczy³em ju¿ limit czasowy?

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê krót-
ko…)

Czy prawd¹ jest, ¿e Teatr Telewizji ze wzglêdów fi-
nansowychzostanie zawieszonyczy zlikwidowany?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Dziêkujê bardzo.
Szukam tabeli, któr¹… Mo¿e zacznê od koñca.
Jeœli chodzi o nadawców komercyjnych i tele-

wizjê cyfrow¹, to jest tak, ¿e rzeczywiœcie, jak siê
spojrzy na ten rynek, to ci nadawcy, którzy maj¹
ju¿ miejsce na rynku, czyli du¿e stacje komercyj-
ne, równie¿ telewizja publiczna, z regu³y s¹ ma³o
zainteresowani tym, ¿eby wejœæ na rynek, na któ-
rym poszerza siê zakres konkurencji. Tak wiêc
mo¿na by powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie to zaintere-
sowanie przez lata nie by³o du¿e. Czy by³o tu ha-
mowanie procesu, to trudno mi stwierdziæ. Ale
dzisiaj czy w ogóle w ostatnich latach sytuacja wy-
gl¹da³a ju¿ w ten sposób, ¿e Polska by³a tak bar-
dzo do ty³u, jeœli chodzi o ten proces, ¿e pewne
zmiany by³y po prostu nieuchronne. I z nieu-
chronnoœci tych zmian wszyscy zdawali sobie
sprawê – i nadawcy publiczni, i nadawcy komer-
cyjni. A wiêc te porozumienia, te rozstrzygniêcia
w og³oszeniach powsta³y równie¿ w wyniku poro-
zumienia z nadawcami komercyjnymi, tak ¿e to
nie jest prawda. W ca³ym tym procesie nadawcy
komercyjni doskonale zdawali sobie sprawê z te-
go, ¿e jest to miejsce na wejœcie telewizji komer-
cyjnych.

Chocia¿ dzisiaj, proszê pañstwa, wcale nie jest
tak, ¿e nowi nadawcy pukaj¹ do drzwi, ¿eby wejœæ
na ten rynek, bo on ju¿ jest dosyæ dobrze zagospo-
darowany przez trzy du¿e telewizje i trudno z tego
tortu reklamowego coœ dla siebie uszczkn¹æ. Sy-
tuacjê zmieni³by rozwój, a raczej wycofywanie siê
z tego rynku telewizji publicznej, bo to jest 1/3
rynku reklamowego. Tak wiêc wycofanie siê tele-
wizji publicznej z tego rynku mog³oby ca³¹ sytua-
cjê zmieniæ. Ale w wyniku spadku abonamentu
telewizja publiczna coraz bardziej siê komercjali-
zuje, co nie jest oczywiœcie, zdaniem Krajowej Ra-
dy, korzystne dla programu, natomiast zdecydo-
wanie jest korzystne dla spó³ki, bo zaczyna bar-
dziej zagospodarowywaæ ten rynek reklamowy.
Przypominam, ¿e o ile telewizje komercyjne maj¹
ju¿ wykorzystany maksymalnie czas na reklamê,

o tyle telewizja publiczna ma tu jeszcze rezerwy
i staje siê bardzo powa¿nym graczem na rynku
komercyjnym, w zwi¹zku z czym tutaj te¿ jest co-
raz trudniej. Wejœcie nowej konkurencji na multi-
pleksy niestety bêdzie oznacza³o, proszê pañstwa,
¿e ta oferta, komercyjna oferta telewizyjna, bêdzie
coraz wiêkszym, jak pan senator powiedzia³, mag-
lem. Mianowicie szukanie szerokiego grona wi-
dzów, odbiorców, konsumentów reklamy – bo
z tego siê te stacje utrzymuj¹ – tak naprawdê da
efekt pauperyzacji oferty, i to, niestety, postêpu-
j¹cej.

Dodatkowo jeszcze, ju¿ w tej chwili to widaæ,
w zwi¹zku z implementacj¹ dyrektywy bêd¹ ³ago-
dzone ograniczenia dotycz¹ce reklamy, to znaczy
nie bêdzie zwiêkszony dopuszczalny limit rekla-
my w programie, wrêcz przeciwnie – bêd¹ ³agodzo-
ne przepisy mówi¹ce o obowi¹zkowych odstêpach
miêdzy poszczególnymi blokami reklamowymi,
w zwi¹zku z czym mo¿emy siê spodziewaæ tego, ¿e
bêdziemy czêœciej zaskakiwani krótszymi bloka-
mi reklamowymi. Wszyscy dobrze wiemy, jak dzi-
siaj ogl¹da siê telewizjê: przerwa na reklamê jest
przerw¹ na kawê, zreszt¹ dosyæ d³ug¹ przerw¹ na
kawê. Przy zmianie przepisów to ju¿ nie bêdzie ta-
kie jednoznaczne. I nie bêdziemy wiedzieli, czy
wypijemy tê kawê albo czy zd¹¿ymy zjeœæ kanap-
kê, a jednak nadawcy bêd¹ robili wszystko, ¿eby
przykuæ nas do fotela przed telewizorem. A wiêc
mo¿e zajœæ taka sytuacja, w której rzeczywiœcie
bêdziemy zaskakiwani. I to, proszê pañstwa, wy-
nika z pewnych regulacji unijnych, które chc¹ do-
stosowaæ i jakby uatrakcyjniæ rynek europejski,
¿eby móg³ on konkurowaæ z rynkiem amerykañ-
skim. I w³aœnie w tym upatrujê ca³y sens tych roz-
wi¹zañ. Niemniej jednak, je¿eli spojrzymy na ry-
nek amerykañski i na tê bezp³atn¹ telewizjê, na
ofertê telewizji amerykañskiej, to jest to telewizja
ca³kowicie zalana reklamami. I ta próba konkuro-
wania mo¿e sprowadziæ taki sam efekt – moim
zdaniem wprowadzi taki sam efekt – to znaczy ta
telewizja równie¿ pod tym k¹tem upodobni siê do
modelu zza oceanu.

Jeœli chodzi o dubbingowanie audycji, to spo-
sób, w jaki prezentowany jest film, pozostaje w ge-
stii nadawców. Rzeczywiœcie w Polsce w wiêkszo-
œci przypadków spolszczenie audycji i filmów fa-
bularnych jest robione, ¿e tak powiem, przez czy-
taj¹cego lektora. Myœlê te¿, ¿e dubbing po prostu
siê nie przyjmuje. Mo¿e jest tak, ¿e ten dubbing
czêsto jest…

(Senator Jan Rulewski: ¯e tañszy jest lektor.)
S³ucham?
(Senator Jan Rulewski: Lektor jest tañszy, dla-

tego wszyscy tak robi¹.)
Dzisiejsza technologia umo¿liwia przesy³anie

dŸwiêków w ró¿nych formatach, wiêc technologi-
cznie nie ma ¿adnego problemu, aby dŸwiêk, który
jest do³¹czany do danego filmu, zawiera³ wersjê
dubbingow¹, z lektorem albo wersjê oryginaln¹
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z napisami. To po prostu zale¿y ju¿ od decyzji na-
dawców, chocia¿, szczerze mówi¹c, wiele dubbin-
gów polskich, które s³ysza³em, a które by³y robione
na przyk³ad w studiach w Rzymie czy gdzieœ w ja-
kichœ orientalnych miastach, tam, gdzie po prostu
jest tañsza si³a robocza i gdzie lektorów… To nie s¹
wcale bezrobotni aktorzy, Panie Senatorze, to s¹
ludzie znaj¹cy jêzyk polski, którzy akurat na da-
nym terenie mieszkaj¹, i taki dubbing na pewno,
zapewniam pana, nie jest lepszy od zwyk³ego lekto-
ra. To jest rzeczywiœcie kwestia kultury i wymagañ
widzów. Dzisiaj co prawda to nie jest przedmiotem
jakiejœ rywalizacji konkurencyjnej, wszyscy robi¹
tak samo i jakby trudno tu z czymœ konkurowaæ.
Ale gdyby by³a stacja reklamuj¹ca siê w ten spo-
sób, ¿e daje na przyk³ad ofertê filmow¹ tylko
z dobrym aktorskim profesjonalnym dubbin-
giem, to myœlê, ¿e mog³aby tym zdobyæ widzów.
Takiego zjawiska jednak nie obserwujemy, ale
regulacja tej sfery nie le¿y w kompetencjach
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Do jej kompetencji nale¿y natomiast coœ, co po-
jawia siê równie¿ w nowej dyrektywie, a jest to za-
pewnienie dostêpu do telewizji osobom s³abo s³y-
sz¹cym albo niewidz¹cym. I jeœli chodzi o osoby
nies³ysz¹ce lub s³abo s³ysz¹ce, to od lat s¹ w tele-
wizji publicznej t³umacze jêzyka migowego, tak
zwani migacze. A dzisiaj technologia pozwala te¿
wprowadziæ w telegazecie warstwê tekstow¹, tak
¿e mo¿na to czytaæ. Nowoœci¹ zaœ, jaka tu siê poja-
wia, jest audiodeskrypcja, czyli opisanie tego, co
dzieje siê na ekranie, tym osobom, które maj¹ po-
wa¿ne wady wzroku albo wrêcz w ogóle nie widz¹.
Takie próby s¹ przeprowadzane, takie rozwi¹za-
nia oraz takie propozycje ustawowe siê pojawiaj¹,
tak ¿eby wprowadziæ na to pewn¹ minimaln¹
kwotê i obowi¹zek zapewnienia przez ka¿dego na-
dawcê oferty zaopatrzonej w audiodeskrypcjê.
Nadawcy mówi¹, ¿e to jest bardzo drogie. Wszyst-
ko jest drogie, tak jest. Ale je¿eli chcemy likwido-
waæ pewne bariery spo³eczne, to musimy pomyœ-
leæ równie¿ o tych osobach, które utraci³y wzrok.

Jeœli chodzi o rocznicê powstania samorz¹du
lokalnego, o przysz³oœæ oœrodków regionalnych,
bo to siê wi¹¿e z ich przysz³oœci¹, to muszê powie-
dzieæ w ten sposób, zreszt¹ ju¿ o tym mówi³em:
kondycja oœrodków i rozg³oœni radiowych jest lep-
sza, poniewa¿ Krajowa Rada zapewni³a procento-
wo wiêksze finansowanie, zwiêkszy³a je. I tam
spadek nie jest tak drastyczny, a wiêc te rozg³oœ-
nie mog¹ funkcjonowaæ. Pamiêtajmy jednak
o tym, ¿e radio potrzebuje du¿o mniejszych pie-
niêdzy ni¿ telewizja. A wiêc jeœli chodzi o spó³ki re-
gionalne Polskiego Radia, to one dzisiaj funkcjo-
nuj¹. Ich oferta jest ciekawa, wci¹¿ rozwijana. Ro-
krocznie mam okazjê s³uchaæ oferty reporta¿o-
wej, dokumentalnej rozg³oœni radiowych i wiem,
¿e jest naprawdê bardzo bogata.

Co siê zaœ tyczy oœrodków regionalnych tele-
wizji publicznej, to tutaj oczywiœcie decyduj¹
sprawy finansowe. Ale czy jest obawa, ¿e zostan¹
one wykupione przez stacje komercyjne? Moim
zdaniem takiej obawy nie ma, chyba ¿e z tych oœ-
rodków regionalnych zrobi³yby siê oœrodki miej-
skie. To znaczy, dzisiaj na rynku istnieje kilka
miejskich telewizji komercyjnych, które s¹ w sta-
nie sfinansowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ, albo raczej s¹
na granicy op³acalnoœci, bo tak naprawdê trudno
dzisiaj pokazaæ taki program, który by siê sam sfi-
nansowa³. Na przyk³ad Telewizja Silesia i telewiz-
ja TVN Warszawa s¹ poni¿ej granicy op³acalnoœci,
ca³y czas maj¹ bilans ujemny, a i tak s¹ stacjami,
które operuj¹ na bogatych, tak powiem, gêstych
rynkach miejskich. Ale tam, gdzie trzeba wyjœæ,
jak to mówi¹, w region, przestaje siê to ju¿ po pro-
stu op³acaæ. A wiêc nie widzê zagro¿enia dla oœ-
rodków regionalnych z tej strony, bo nie ma ta-
kich kupców. Byliby kupcy na ich czêstotliwoœci,
na przyk³ad po to, ¿eby wykorzystaæ je w ogóle
w innej telewizji, i tu oczywiœcie dostrzegam za-
gro¿enia dla samorz¹dnoœci o tyle, ¿e nie ma ta-
kich stacji. Próby zmierzenia siê samorz¹dów z fi-
nansowaniem telewizji przy okazji omawiania
ostatnio proponowanej nowelizacji ustawy o ra-
diofonii i telewizji, wedle której samorz¹dy mia³y
wspó³finansowaæ równie¿ oœrodki telewizyjne,
a nie tylko radiowe, wykaza³y kompletne fiasko
takich koncepcji. Nie ma w samorz¹dach takich
pieniêdzy. Dzisiaj widzimy, jak to wygl¹da w Pol-
skim Radiu, je¿eli chodzi o przejêcie orkiestr ra-
diowych przez samorz¹d. Samorz¹dy nie maj¹
pieniêdzy na sprostanie równie¿ takim obci¹¿e-
niom finansowym. Tutaj s¹ negocjacje z Minister-
stwem Kultury co do pieniêdzy bud¿etowych,
œrodków z bud¿etu centralnego, bo z pieniêdzy sa-
morz¹dowych nie da siê takich rzeczy prowadziæ.
A przypominam, ¿e radio jest jednak du¿o tañ-
szym medium ni¿ telewizja.

Nie wiem, Panie Senatorze, sk¹d pan wzi¹³ te
dane, ¿e 98% programów telewizji to programy
misyjne, bo…

(Senator Andrzej Owczarek: Przepraszam,
wzi¹³em je z pana sprawozdania. I nie 98%, tylko,
jak powiedzia³em, 90,5% Programu I to audycje
o charakterze misyjnym. To jest napisane w pana
sprawozdaniu.)

Dobrze, a czy móg³by pan wskazaæ mi stronê?
(Senator Andrzej Owczarek: Aha, jednoczeœnie

w tym sprawozdaniu jest napisane, ¿e 11,77% to
reklamy, czyli mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e 100%
nadawanych audycji ma charakter misyjny.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, zaraz
pan przewodnicz¹cy…)

Ja to zaraz znajdê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak bêdzie

³atwiej.)
Przede wszystkim je¿eli chodzi o programy, to

oczywiœcie ca³a reklama, autopromocja nie jest
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zaliczana do programu, a wiêc nie ma mowy o ta-
kich podsumowaniach. I w takim razie trzeba
znaleŸæ w tym sprawozdaniu, gdzie wczeœniej,
przed tym miejscem, jest napisane, o jakich kwo-
tach mówimy. Krajowa Rada rozlicza bardzo
szczegó³owo pieni¹dze, które pochodz¹ z abona-
mentu i s¹ przekazane na programy misyjne. Te-
lewizja rzeczywiœcie w swoich sprawozdaniach
dosyæ szczegó³owo opisuje, które programy i jak
s¹ finansowane. Krajowa Rada raczej nie ma
z tym ¿adnego problemu, bo w skali bud¿etu wy-
nosz¹cego 2 miliardy z³ kwota 200 milionów do
rozliczenia przez telewizjê, to naprawdê…
Naprawdê wystarczy wykazaæ kilka filmów fabu-
larnych i dokumentalnych, ¿eby wype³niæ ca³¹ tê
kwotê.

Jeœli chodzi o zwolnienia grupowe, to pytanie
by³o, jak rozumiem, takie: ile…

(Senator Andrzej Owczarek: Ile osób zwolniono,
a ile zatrudniono w ubieg³ym roku?)

Ja to dzisiaj mówi³em. Te dane…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, ja to dziœ ju¿ mówi³em, potem za-

mkn¹³em sprawozdanie… To jest w informacji…
Zaraz, zaraz, ju¿ panu senatorowi… Te czterysta
osób mniej, które by³y… Z tego, co pamiêtam, to
jest tak: cztery tysi¹ce dwieœcie minus czterysta –
to jest stan zatrudnienia. O czterysta osób mniej
pracuje…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: O tyle siê
zmniejszy³o zatrudnienie.)

Tak.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A pytanie do-

tyczy³o ruchu kadrowego: ilu zatrudnionych, ilu
przyjêtych… To znaczy, przepraszam, ilu zwolnio-
no, a ilu przyjêto.)

Takich danych, oczywiœcie, my nie mamy, dla-
tego ¿e telewizja w swoim sprawozdaniu przeka-
zuje nam po prostu dane o stanie zatrudnienia.
A wiêc to jest o czterysta osiem osób mniej. W tym
roku ma byæ o tysi¹c mniej, tak? Ale je¿eli pan se-
nator pyta w³aœnie o ruch kadrowy, to nie odpo-
wiem, bo Krajowa Rada takich danych nie otrzy-
muje, jako ¿e nadawca nie jest zobowi¹zany, by je
przekazywaæ.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, dziê-
kujê…)

Bardzo nas to interesuje, ale nie mamy takich
danych. To chyba wszystko.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wydaje mi siê, ¿e to wszystko, Panie Przewo-
dnicz¹cy, ¿e to wszystkie odpowiedzi na dotych-
czasowe pytania.

Kolejni pytaj¹cy.
Pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo.
Panie Przewodnicz¹cy, czy prawdziwe s¹ dane,

¿e oko³o 70% skarg dotyczy telewizji publicznej,
czyli wniosek z tego jest taki, ¿e pozosta³e skargi
przypadaj¹ na inne telewizje? Czy wiêkszoœæ
skarg kierowanych do Krajowej Rady dotyczy w³a-
œnie oferty programowej i misyjnoœci mediów
publicznych? To dawa³oby wyraŸny sygna³ nieza-
dowolenia z jakoœci tych w³aœnie elementów.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Pan senator pyta, czy
wiêkszoœæ skarg tego dotyczy?)

Tak.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Nie, to ze sprawozda-
nia nie wynika…)

Tak¹ informacjê pozyska³em, ¿e oko³o 70% to
s¹ skargi na telewizjê publiczn¹ i ¿e w wiêkszoœci
s¹ to skargi dotycz¹ce w³aœnie oferty programo-
wej, misyjnoœci telewizji. Dlatego pytam pana, Pa-
nie Przewodnicz¹cy: czy tak jest faktycznie?

Chcia³bym jeszcze zapytaæ, kontynuuj¹c ten
w¹tek: jak to wygl¹da w rozbiciu na poszczególne
programy? Bo mamy kilka programów telewizji
publicznej, wiadomo, ¿e one s¹ w rêkach opcji po-
litycznych. Czy w zwi¹zku z tym to siê jakoœ prze-
k³ada? Bardzo by mnie to interesowa³o.

Czy podobn¹ statystykê… Czy jest jakaœ analo-
gia, je¿eli chodzi o media radiowe? Móg³by mi pan
jakiejœ informacji udzieliæ? Bo na ten temat nie
ma informacji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Podczas posiedzeñ i spotkañ Parlamentarnego
Zespo³u do spraw Wspó³pracy z Organizacjami
Pozarz¹dowymi z partnerami spo³ecznymi przed-
stawiciele tych organizacji…

(Rozmowy na sali)
Ja nie mam wra¿enia, ¿eby pan przewodni-

cz¹cy s³ucha³ tego pytania.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji Witold Ko³odziejski: S³ucham, s³u-
cham pana.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan przewo-
dnicz¹cy s³ucha.)

S³ucha pan?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê zadawaæ pytania.)
Powtórzê na wszelki wypadek. Podczas spot-

kañ Parlamentarnego Zespo³u do spraw
Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi
z partnerami spo³ecznymi organizacje te sygnali-
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zowa³y, zw³aszcza w ramach omawiania noweli-
zacji ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie, swoje niezadowolenie dotycz¹ce
mo¿liwoœci korzystania z telewizji, zw³aszcza
publicznej, w celu propagowania swoich akcji
i programów. W szczególnoœci narzekano na brak
zasad co do korzystania z tego czasu. Pan, odpo-
wiadaj¹c na moje sta³e pytanie w ramach sk³ada-
nia corocznie sprawozdañ, corocznie te¿ obiecy-
wa³, ¿e Krajowa Rada i pan wywi¹¿ecie siê z tego
obowi¹zku i opracujecie te zasady. Proszê powie-
dzieæ, czy rok 2009 to by³ wreszcie rok spe³nienia
pañskich obietnic i obowi¹zków Rady, czy te¿ zo-
stan¹ one spe³nione dopiero wtedy, kiedy zbli¿y
siê nowy, tym razem ju¿ obligatoryjny termin wy-
pe³nienia tego obowi¹zku w 2010 r.?

I drugie pytanie. Skoro nie wie pan, jaki by³
ruch kadrowy, to mo¿e powiedzia³by pan, jaki by³
koszt odpraw dla zwolnionych w ubieg³ym roku
pracowników?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowni Pañstwo, ja wielokrotnie podkreœla-
³em, ¿e to nie jest sprawozdanie Zarz¹du Telewizji
Polskiej, tylko sprawozdanie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji. Telewizja Polska ma obo-
wi¹zek przedstawiaæ swoje sprawozdanie finan-
sowe i rozliczyæ siê z otrzymanych, a przelanych
przez Krajow¹ Radê, pieniêdzy. Tak jak mówiê, to
rozliczenie z roku na rok jest ³atwiejsze, bo pieniê-
dzy jest coraz mniej. My jednak nie wiemy, jaka
jest wysokoœæ odpraw. Je¿eli s¹ interwencje w tej
sprawie, to ja wystêpujê do zarz¹du telewizji
z proœb¹ o wyjaœnienia. W ka¿dym razie Telewizja
Polska co roku sk³ada nam sprawozdanie z okreœ-
lonego roku. Gdy podajemy dane, ¿e w danym ro-
ku w Telewizji Polskiej pracowa³o o czterysta osób
mniej, to s¹ dane z ca³ego roku – pokazujemy: taki
by³ stan na 1 stycznia roku 2008, a taki jest na
1 stycznia roku 2009. I to jest wszystko.

Jeœli chodzi o wysokoœæ odpraw, to tego tele-
wizja publiczna nie ma obowi¹zku podawaæ, tym
bardziej ¿e pewnie za ka¿dym razem jest to kwe-
stia umowy miêdzy zarz¹dem a zatrudnionymi
pracownikami. Wiem tylko tyle, ¿e w wielu sytua-
cjach, gdy zaniepokojony doniesieniami prasowy-
mi, ¿e s¹ jakieœ wielomiesiêczne i wielosettysiêcz-
ne odprawy, wystêpowa³em o wyjaœnienia, te do-
niesienia prasowe okazywa³y siê bzdur¹.

Dzisiaj oczywiœcie mamy sytuacjê tak¹, ¿e
zwalniani pracownicy, kiedyœ zatrudniani na wy-
sokich kontraktach, wystêpuj¹ do s¹du, by wal-
czyæ o odpowiednie odprawy. To s¹ postêpowania
s¹dowe, telewizja publiczna po prostu walczy na
tych procesach o swoje pieni¹dze. Wiem te¿ to, ¿e
zatrudnianie nowych cz³onków zarz¹du nie odby-
wa siê na takich samych zasadach, warunkach –
chodzi o umowê, ograniczenie konkurencji, rocz-
ne okresy wypowiedzenia – jak to mia³o miejsce
przez ostatnie dziesiêæ lat. Teraz te warunki s¹
mocno ograniczone. Równie¿ nowi pracownicy
czy te¿ dyrektorzy s¹ zatrudniani na normalnych,
standardowych umowach, z trzymiesiêcznym wy-
powiedzeniem. Co do konkretnych przypadków,
to nie jestem w stanie siê wypowiedzieæ, bo nie
mam wgl¹du w takie umowy, nie mia³bym w ogóle
prawa wgl¹du. Oczywiœcie spó³ka, walcz¹c o pie-
ni¹dze, te¿ próbuje renegocjowaæ dawne kontrak-
ty, które daj¹ przede wszystkim gwiazdom telewi-
zyjnym pewne gwarancje finansowe i bardzo ko-
rzystne warunki finansowe. Z drugiej strony to
by³o zawsze dyktowane tym, ¿e pozyskanie takich
osób przekracza³o mo¿liwoœci finansowe spó³ki
Skarbu Pañstwa. St¹d takie specjalne kontrakty
gwiazdorskie, które stosowa³a telewizja publicz-
na, ¿eby przyci¹gn¹æ czy zatrzymaæ znane osobi-
stoœci, które kuszone warunkami finansowymi
u nadawców komercyjnych zaczê³y do nich ucie-
kaæ. Tyle mogê na ten temat powiedzieæ.

Bilanse ekonomiczne widzimy, to nas interesu-
je i to mo¿emy porównaæ.

Jeœli chodzi o…
(SenatorMieczys³awAugustyn:Wpanaopinii…)
Przepraszam, nie us³ysza³em?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Chodzi mi o pa-

na opiniê co do stanowienia tych zasad.)
(G³os z sali: Po¿ytek publiczny.)
Po¿ytek publiczny? Za chwilê o tym powiem.
Jeœli chodzi o ofertê programow¹, to oczywi-

œcie… Zaraz mogê poprosiæ jeszcze dyrektorów,
¿eby konkretnie omówili kwestiê skarg. To jest
bardzo liczna korespondencja. Skargi dotycz¹
kwestii programowych, kwestii reklamy. Tak na-
prawdê te dotycz¹ce spraw reklamy s¹ istotniej-
sze, bo one podlegaj¹ jeszcze dodatkowej kontroli
iloœciowej. Trudno mi odnieœæ siê do wyrywko-
wych danych. To jest tak, ¿e s¹ cztery programy,
cztery du¿e programy telewizyjne, du¿e w tym
sensie, ¿e absorbuj¹ce ponad 70% widowni, czyli
Jedynka, Dwójka, TVN i Polsat, ale oferta telewizji
publicznej jest najwiêksza. Oczywiœcie jest tak, ¿e
od telewizji publicznej ludzie wiêcej wymagaj¹.
I na przyk³ad by³a s³ynna sprawa teleturnieju
„Gwiazdy tañcz¹ na lodzie”, który w telewizji ko-
mercyjnej by³by normalnym elementem progra-
mu, a który zdaniem wielu osób po prostu nie
przystoi telewizji publicznej. I oczywiœcie s¹ tego
typu skargi. Wymagamy i powinniœmy od telewizji
publicznej wymagaæ wiêcej.
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Jeœli chodzi o organizacje pozarz¹dowe, to, Pa-
nie Senatorze, trwaj¹ rozmowy. Krajowa Rada
przygotowa³a projekt rozporz¹dzenia, jest on
skierowany do konsultacji. Nawet wczoraj by³o
spotkanie w ministerstwie… Panie Senatorze, bo
to jest w³aœnie bardzo aktualna informacja. Wczo-
raj by³a przedstawiana informacja i by³o spotka-
nie w ministerstwie pracy z przedstawicielami or-
ganizacji…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: A ja pyta³em
o 2009 r.)

2009 r. to jest okres przygotowania…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Mo¿e pan

uœciœli…)
(G³os z sali: Ustawa wesz³a w ¿ycie.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Zmieniliœmy

ustawê.)
Ta ustawa wesz³a w ¿ycie w 2010 r.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak, w³aœnie.)
Jak ustawa wesz³a w ¿ycie, to my zaczêliœmy j¹

realizowaæ.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie, nie. Ten

przepis obowi¹zywa³ w troszkê innym kszta³cie.
Przepis by³ od zawsze.)

(G³os z sali: Co to za dyskusja, Panie Mar-
sza³ku?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zaraz,
chwila…)

Dobrze. Wczeœniej to by³o zadanie fakultaty-
wne, teraz jest obligatoryjne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To proszê…

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Nie. Panie Przewodnicz¹cy, to nie by³ przepis
fakultatywny, on tylko nie okreœla³ terminu. Pañ-
stwo tego nie wykonaliœcie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dobrze. Proszê, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

To by³o, Panie Senatorze, uprawnienie do wy-
dania rozporz¹dzenia. To nie by³ obowi¹zek wyda-
nia rozporz¹dzenia, tylko to by³o uprawnienie.

Ja powiem, jaki jest problem z takim rozpo-
rz¹dzeniem. Problem jest taki, ¿e telewizja… No
dobrze, dzisiaj ca³y projekt jest konsultowany,

tylko ¿e problem jest taki, ¿e jest ponad szeœæ ty-
siêcy organizacji pozarz¹dowych. Jak wy³oniæ…
To jest wiêkszy problem dla samych organizacji
i to jest przedmiotem szeregu spotkañ i szeregu
propozycji. Pojawiaj¹ siê coraz to nowe propozy-
cje, które zmierzaj¹ do tego, ¿eby ogarn¹æ jakoœ
proces wy³aniania czy selekcji tych organizacji,
które bêd¹ mia³y prawo pokazaæ siê na antenie te-
lewizji publicznej. To jest zreszt¹ obowi¹zek mini-
stra pracy i ministerstwo pracy w tym zakresie
prowadzi konsultacje. Krajowa Rada mo¿e na³o-
¿yæ na nadawcê, telewizjê publiczn¹ obowi¹zek
na przyk³ad przekazania na tego typu prezenta-
cje, nie wiem, godziny programu w tygodniu. Ale
zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e w sytuacji, gdy
jest szeœæ tysiêcy organizacji, godzina w tygodniu
to i tak nie jest wystarczaj¹cy czas na prezentacje.
Nawet gdybyœmy ca³y ca³odobowy program tele-
wizyjny na to przeznaczyli, to by³oby to dosyæ
trudne. Tak ¿e te trudnoœci dzisiaj s¹ rozwi¹zywa-
ne na forum ministerstwa pracy przy wspó³udzia-
le organizacji pozarz¹dowych. Wczoraj by³o jesz-
cze ostatnie takie spotkanie. Jest kolejna proœba
o prze³o¿enie tego na nastêpne. S¹ wypracowywa-
ne nowe propozycje. Tak ¿e jest to problem przede
wszystkim bardzo trudny do rozwi¹zania dla sa-
mego ministerstwa pracy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To wszystkie odpowiedzi, Panie Przewodni-
cz¹cy?

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Tak.)

Proszê pañstwa, poniewa¿ bardzo du¿o osób
siê zapisa³o, odczytam listê pytaj¹cych, ¿eby pañ-
stwo wiedzieli, na którym miejscu siê znajdujecie,
a potem bêdê po dwie osoby prosi³ o zadawanie
pytañ. S¹ to pañstwo senatorowie: Grzyb, Zien-
tarski, Wach, Rotnicka, Dobrzyñski, Piechniczek,
Abgarowicz, Borusewicz, Szewiñski, Rachoñ, An-
drzejewski, Bender, Pañczyk-Pozdziej, Wojcie-
chowski, Skurkiewicz, Sepio³, Szaleniec, Owcza-
rek, Smulewicz i Gruszczyñski. Tak wiêc po³o-
wa…

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,
zg³asza³em siê od samego pocz¹tku…)

Ale raz ju¿ pan to mówi³. Ja mam to tak zapisa-
ne, Panie Senatorze, i to nie moim pismem.

(Senator Ryszard Bender: Ja wiem, ¿e zawsze
macie, Panowie Marsza³kowie, zapisanego mnie
gdzieœ tam…)

Ale pan senator, zdaje siê, zadawa³ jedno pyta-
nie.

(G³os z sali: Nawet dwa.)
(Senator Ryszard Bender: Ale mo¿na wiêcej, nie

ma chyba…)
No dobrze. W ka¿dym razie taka jest kolejnoœæ.

Wszyscy pañstwo wiedz¹, w którym miejscu tego
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porz¹dku dziobania siê s¹ w tej chwili. I w zwi¹zku
z tym…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku!)

S³ucham?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dla seniora

mo¿na zrobiæ wyj¹tek.)
(Senator Ryszard Bender: Dajcie spokój, nie

chcê wyj¹tku, tylko chcê, ¿eby nie by³o dyskrymi-
nowania.)

(G³os z sali: Ale niech siê pan, Panie Senatorze,
zg³osi ponownie.)

Ale ju¿ odczyta³em nazwisko pana senatora.
(Senator Ryszard Bender: Wszyscy widzieli, jak

pan marsza³ek kiwa³ g³ow¹.)
(Senator Andrzej Szewiñski: Panie Senatorze,

jest pan senator zapisany.)
Jest pan zapisany, przeczyta³em przecie¿ na-

zwisko pana senatora.
(Senator Ryszard Bender: No ale…)
Panowie senatorowie Grzyb i Zientarski.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Grzyb:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy! Chcia³bym

wróciæ do pytania, które ju¿ tutaj pad³o, o plura-
lizm w mediach publicznych. Pan odpowiedzia³
ju¿ na czêœæ tego pytania. Ja zadam je jeszcze raz
i dodam pewn¹ koñcówkê – i tu bêdzie proœba
o odpowiedŸ. Czy Krajowa Rada poœród swoich
obowi¹zków ma dba³oœæ o zachowanie pluralizmu
w mediach publicznych? Jeœli tak, a pan ju¿ od-
powiedzia³, ¿e tak – pan nawet opisa³, jak to siê
dzieje – to interesuje mnie pañska ocena: czy Kra-
jowa Rada dobrze wywi¹za³a siê z tego zadania,
czy te¿ mo¿e niew³aœciwie?

Pytanie drugie te¿ jest powrotem do pytania,
które pad³o na pocz¹tku zadawania pytañ, a doty-
czy ono oœrodków regionalnych. Czy pañskim
zdaniem w³aœciwe jest ograniczanie funkcji tych
wa¿nych dla regionów oœrodków? Czy zgadza siê
pan, ¿e na tym sporym maj¹tku, który posiadaj¹
telewizje regionalne, po prostu nie prowadzi siê
w tej chwili produkcji, ogranicza siê tam kadry,
wszystko przenosz¹c do centrali? Tymczasem
produkcja w centrali okazuje siê dro¿sza ni¿ w oœ-
rodkach regionalnych. Jak pan to ocenia? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pana senatora Zientarskiego nie ma, czyli pan
senator Wach.

Proszê o drugie pytanie.

Senator Piotr Wach:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, moje pytanie jest takie:

dlaczego Krajowa Rada dopuszcza do daleko
id¹cego nieobiektywizmu, który nawet na-
zwa³bym manipulacj¹, w mediach publicznych,
a w szczególnoœci w programach informacyjnych?
Chodzi mi nie o incydent, ale o metodê, o to, ¿e
dzieje siê to wed³ug pewnych schematów. ¯eby
sprawê przybli¿yæ, odwo³am siê do ostatnich ty-
godni, chocia¿ to siê ci¹gnie latami, jest to szcze-
gólnie widoczne w ostatnich latach i na pewno do-
tyczy okresu sprawozdawczego.

Przyk³ad z Programu 1 Polskiego Radia. Rano
s¹ wiadomoœci, podawany jest wynik sonda¿u
Homo Homini dotycz¹cy wyborów, jeden kandy-
dat ma trzydzieœci siedem procent, drugi trzydzie-
œci dwa. Jest zaproszony politolog, ekspert, który
odpowiada na pytania, ustosunkowuje siê do te-
go, wypowiada ró¿ne zdania, to jest doœæ zrówno-
wa¿one. Ekspert miêdzy innymi tak odpowiada
na pytanie prowadz¹cego: trzeba równie¿ wzi¹æ
poprawkê, jeœli chodzi o zlecaj¹cego sonda¿. To
wszystko trwa, mo¿na powiedzieæ, ¿e to jest doœæ
obiektywny, dobrze dobrany ekspert. Jednak
przez kolejne dwa dni w tym¿e radio, w wiadomo-
œciach, s¹ podawane wyniki tego sonda¿u i jedno
wybiórcze zdanie eksperta jest powtarzane w spo-
sób stronniczy. Mnie nie chodzi tylko o ten incy-
dent, który przytaczam z niedawnej przesz³oœci,
i to dlatego, ¿e pan go pamiêta, ja go pamiêtam
i wiêkszoœæ z pañstwa pamiêta. Bardzo czêsto
w³aœnie tak siê dzia³a w wiadomoœciach w tele-
wizji i w radiu i uwa¿am, ¿e to jest system. Dlacze-
go rada dopuszcza do takich sytuacji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Przewodnicz¹cy, proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Przepraszam, ale trudno mi oceniæ jakiœ indy-
widualny program, ja nawet nie wiem, o czym
pan senator mówi. W jakim kontekœcie przytacza
pan to zdanie, ¿e trzeba braæ poprawkê, jeœli cho-
dzi o zlecaj¹cego sonda¿? Czy to jest zdanie
prawdziwe…

(Senator Piotr Wach: Tego nie wiem.)
…czy manipulacja?

Senator Piotr Wach:

Tego nie wiem. Chodzi mi o to, ¿e programy in-
formacyjne Polskiego Radia i Telewizji Polskiej,
czyli mediów publicznych, podaj¹ wiadomoœci
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w skrajnie nieobiektywny i wybiórczy sposób
i w taki sposób traktuj¹ audycje polityczne. Rada
powinna to zauwa¿yæ. Myœlê, ¿e nie tylko…

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, o programie decyduje przede
wszystkim nadawca, ma do tego konstytucyjne
prawo, to jest prawo zagwarantowane w ustawie
o radiofonii i telewizji. Na to siê zdecydowa³a Pol-
ska, likwiduj¹c cenzurê, i dosyæ mocno to zagwa-
rantowa³a. To nie bêdzie ¿adna z³oœliwoœæ z mojej
strony… Rok 2009 by³ rokiem, w którym toczy³ siê
dosyæ ostry spór miêdzy Krajow¹ Rad¹ Radiofonii
i Telewizji a zablokowan¹ rad¹ nadzorcz¹ telewizji
publicznej, w której jednoosobowo rz¹dzi³
pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa pan Piotr Farfa³. My
wtedy bardzo intensywnie próbowaliœmy zmieniæ
tê sytuacjê. Tê zmianê zreszt¹ zablokowa³ mini-
ster skarbu, chocia¿ my bardzo intensywnie pró-
bowaliœmy zmieniæ tê sytuacjê. Na pewno daleko
mi by³o do pogl¹dów pana prezesa Farfa³a i do te-
go, co robi³ w telewizji, ale zawsze mówi³em, ¿e ce-
niê sobie mo¿liwoœæ niezale¿nego dzia³ania, odse-
parowanie od innych instytucji, miêdzy innymi od
instytucji, która powo³a³a radê nadzorcz¹. Zatem
je¿eli o tym mówimy, to kwestia niezale¿noœci na-
dawcy akurat w 2009 r. by³a bardzo wyraŸna,
chocia¿ mo¿e wtedy ¿yczy³em sobie czegoœ inne-
go. Myœlê jednak, ¿e by³a to dobra sytuacja, rów-
nie¿ ze wzglêdu na dobro ca³ego systemu.

Jeœli chodzi o to konkretne zdanie, to nie wiem,
co pan mia³ na myœli. Ja takie zdanie s³ysza³em
z ust premiera Pawlaka, ¿e ten, kto zamawia son-
da¿, ten, kto kupuje, dostaje to, co… On tak mówi³
w³aœnie o sonda¿ach. Tak wiêc to wcale nie dowo-
dzi manipulacji; to jest równie¿ zdanie czêœci ko-
mentatorów sceny politycznej. Obserwuj¹c wia-
domoœci telewizyjne… Dlaczego dopuszcza pan
tak daleko id¹cy nieobiektywizm w telewizyjnych
„Wiadomoœciach” – to jest oczywiœcie pytanie z te-
z¹, bo ja nie dopuszczam nieobiektywizmu
w „Wiadomoœciach” i nie s¹dzê, ¿eby on tam wy-
stêpowa³. A gdyby nawet wystêpowa³, to Krajowa
Rada i tak by nie mia³a na to wp³ywu, bo to jest od-
powiedzialnoœæ nadawcy. Jeœli chodzi o telewizyj-
ne „Wiadomoœci”, to mo¿emy powiedzieæ, ¿e ich
ogl¹dalnoœæ roœnie i w tej chwili ten program zde-
klasowa³ inne programy informacyjne pod tym
wzglêdem, i z tego nale¿a³oby siê cieszyæ. Obser-
wuj¹c, jak telewizja publiczna, miêdzy innymi
w „Wiadomoœciach” relacjonowa³a wydarzenia
dotycz¹ce powodzi, obserwuj¹c, jak wszystkie
media publiczne relacjonowa³y wydarzenia doty-
cz¹ce tej tragedii – Krajowa Rada wystosowa³a na-
wet podziêkowanie do wszystkich nadawców za

postawê w czasie tej tragedii – nie odnios³em ta-
kiego wra¿enia i uwa¿am, ¿e takie pytanie jest
nieuzasadnione. Jeœli chodzi akurat o tê szczegó-
³ow¹ wypowiedŸ dotycz¹c¹ tego, ¿e sonda¿e s¹ ta-
kie… W³aœnie wczoraj s³ysza³em z ust premiera
Pawlaka tak¹ sam¹ opiniê; to jest po prostu jedna
z opinii, ¿e tak powiem, recenzuj¹cych nasze ¿ycie
spo³eczne i polityczne.

Jeœli chodzi, Panie Senatorze, o pluralizm, to
w³aœnie ta ca³a historia z zesz³ego roku z telewizj¹
publiczn¹… Przypomnijmy sobie, ¿e wtedy by³y
wybory do Parlamentu Europejskiego. I my bar-
dzo szczegó³owo badaliœmy reprezentacje po-
szczególnych komitetów wyborczych. W tych ba-
daniach wychodzi³a nadreprezentacja ugrupowa-
nia Libertas, ale ta nadprezentacja, ta ró¿nica –
na to zwracaliœmy uwagê i tego pilnowaliœmy,
Krajowa Rada wtedy bardzo ostro reagowa³a – nie
by³a znaczna, to by³y drobne u³amki procentowe,
jeœli chodzi o czas. Tak wiêc naprawdê, je¿eli siê to
wszystko zsumuje, to oka¿e siê ¿e nie ma sytuacji,
które œwiadcz¹ o jakimœ mocnym zachwianiu plu-
ralizmu w telewizji publicznej. Je¿eli mówimy
o tym, co dzisiaj porusza opiniê publiczn¹, a cho-
dzi o kilka programów publicystycznych w Tele-
wizji Polskiej, o emisjê filmu „Solidarni 2010”, to
oczywiœcie to s¹ sprawy, które Krajowa Rada wy-
jaœnia. Pierwsze wyjaœnienia by³y takie, ¿e ten
film mia³ opisywaæ, relacjonowaæ wydarzenia,
a poza tym po kolaudacji mia³ byæ skrócony. To
by³a, ¿e tak powiem, bardzo gor¹ca produkcja,
przede wszystkim pod wzglêdem warsztatowym.
Niestety, ze wzglêdów technicznych nie uda³o siê
wprowadziæ pewnych poprawek. Ale przecie¿ to
nie jest taka skala, która decyduje o ocenie na-
dawcy. To jest kilkadziesi¹t godzin programu
dziennie. Telewizja publiczna przygotowuje w tej
chwili bardzo obszerny film dokumentalny na te-
mat powodzi. Tak wiêc tego typu oferty nale¿y
oceniaæ w ca³oœci, nale¿y najpierw zobaczyæ, jaka
jest ca³oœciowa oferta telewizji publicznej.

Obserwowa³em, powtarzam, w ostatnim czasie
wiadomoœci i odnios³em wra¿enie, ¿e relacje z wy-
darzeñ zwi¹zanych z powodzi¹, w których domi-
nowa³ premier polskiego rz¹du pan Donald Tusk,
by³y pokazywane w bardzo obszerny sposób. I jeœ-
li bêdziemy mieli podsumowanie czasu wyst¹pieñ
polityków, to jestem przekonany, ¿e ten czas bê-
dzie zdominowany przez wyst¹pienia polityków
zajmuj¹cych stanowiska rz¹dowe, g³ównie przez
premiera i ministra spraw wewnêtrznych. A wiêc
z tej strony nie widzê takiego zagro¿enia i nie wi-
dzê bezpoœredniego zaanga¿owania telewizji
publicznej ani nadawców w kampaniê wybor-
cz¹. My to badamy i nadawcy siê rozliczaj¹. Je-
dnak to jest temat wykraczaj¹cy poza to sprawo-
zdanie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie
Przewodnicz¹cy, by³o jeszcze pytanie senatora
Grzyba.)
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(Senator Andrzej Grzyb: Mo¿e ja powtórzê panu
koñcówkê tego pytania. Chodzi³o mi o to, aby pan
oceni³, czy Krajowa Rada w sprawie zachowania
pluralizmu w mediach zrobi³a wszystko, co mog³a
zrobiæ?)

Panie Senatorze, uwa¿am, ¿e zrobiliœmy nawet
wiêcej, ni¿ mogliœmy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê o nastêpne pytania. Pañstwo senatoro-
wie Rotnicka i Dobrzyñski, proszê bardzo.

(Senator Andrzej Grzyb: Panie Marsza³ku, up-
rzejmie dopominam siê jeszcze o odpowiedŸ na
pytanie dotycz¹ce mediów lokalnych.)

Oœrodki regionalne, lokalne.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Proszê pañstwa, to pytanie siê powtarza. Ja ca-
³y czas podajê te same dane. Mogê powiedzieæ
o zmniejszeniu zatrudnienia w tych oœrodkach
i o zmniejszeniu finansowania w tych oœrodkach.
Mogê powiedzieæ, ¿e œrednie miesiêczne wynagro-
dzenie na jednego pracownika etatowego w oœrod-
kach wynosi³o w 2008 r. 6 tysiêcy 800 z³
i w 2009 r. te¿ 6 tysiêcy 800 z³. To jest oczywiœcie
kwota brutto, wiêc na rêkê bêdzie to mniej wiêcej
60% tej kwoty. Mogê powiedzieæ, ¿e przychody
w oœrodkach regionalnych, terenowych w 2008 r.
by³y na poziomie 300 milionów z³, a w 2009 r. –
256 milionów z³, czyli spad³o to prawie o 20%.
Przychody w³asne… Jeœli chodzi o podzia³ œrod-
ków abonamentowych, to ju¿ podawa³em te dane.
Nie wiem po prostu, co jeszcze mam powiedzieæ
na ten temat, bo to jest… Jeœli chodzi o wyniki
netto na rok 2009, to w przypadku oœrodków tere-
nowych by³a strata 51 milionów z³. Taki jest bi-
lans. Jeœli zaœ chodzi o to, czy to jest dobre czy z³e
dla oœrodków, to wiadomo, ¿e wrêcz fatalne.

(Senator Andrzej Grzyb: Pyta³em te¿ o systema-
tyczne ograniczanie funkcji tych oœrodków, o lik-
widowanie produkcji w studiach, które istniej¹
w tych oœrodkach, i o przenoszenie produkcji do
centrali, gdzie – jak siê okazuje – produkcja jest
dro¿sza.)

Tak. Krajowa Rada, wyodrêbniaj¹c pieni¹dze na
przyk³ad na oœrodki, przeznacza³a czêœæ pieniêdzy
z abonamentu na produkcjê w oœrodkach tereno-
wych. Œrodki by³y przeznaczone na misje na ante-
nach ogólnopolskich. To by³a forma pomocy oœ-
rodkom terenowym, bo z tytu³u tych produkcji one
zarabia³y. Jednak z punktu widzenia ekonomicz-
nego by³o to bardzo nieop³acalne, dlatego ¿e narzut
na tak¹ produkcjê by³ gigantyczny. Chodzi o to, ¿e

produkcja programu by³a obci¹¿ona kosztami
funkcjonowania oœrodka. Tak naprawdê kilka-
dziesi¹t procent tak zwanych narzutów oœrodko-
wych by³o w telewizji i to nie by³o op³acalne. By³o
jednak op³acalne dla oœrodków. My to traktowaliœ-
my jako politykê wzmacniania oœrodków tereno-
wych. Ca³¹ kwotê abonamentow¹ przeznaczyliœmy
na oœrodki, wiêc dzisiaj nawet nie ma sensu czegoœ
wyodrêbniaæ, bo pieni¹dze bezpoœrednio przeka-
zaliœmy oœrodkom. Tak jak mówiê, przy tych ogra-
niczeniach koszt funkcjonowania oœrodków
w 2009 r. wyniós³ 325 milionów z³. Po wszystkich
ograniczeniach zosta³y nieca³e trzy godziny emisji
dziennie. I to s¹ zmiany wprowadzone w wyniku sy-
tuacji finansowej. W 2010 r. ten proces postêpuje.
Tutaj nie ma z³udzeñ, ¿e pewne kroki musz¹ byæ
podjête. W czêœci oœrodków dzisiaj ta produkcja zu-
pe³nie ju¿ zanik³a.

Ja oczywiœcie rozmawia³em z prezesem telewiz-
ji na ten temat, by³y równie¿ pytania kierowane
w formie pisemnej do zarz¹du telewizji. Odpo-
wiedŸ jest jedna: zarz¹d szykuje restrukturyzacjê
firmy i ekonomicznie nieuzasadnione przed-
siêwziêcia po prostu trzeba ograniczaæ. Nikt nie
mówi o likwidacji oœrodków terenowych telewizji
publicznej, ale jeœli chodzi o pe³nione przez nie
funkcje, to zatrudnienie i stan maj¹tkowy s¹ zbyt
du¿e. Mam nadziejê – i zapewniano o tym – ¿e ta-
kie same albo wiêksze redukcje dotycz¹ zak³adu
g³ównego. Tam jest to na poziomie 20%, zaœ w oœ-
rodkach terenowych na ni¿szym, tylko w skali fir-
my w ma³ym oœrodku jest to bardziej widoczne.
Oczywiœcie jest to bardzo niedobra sytuacja. Tak
jak mówiê, dzisiaj nie ma, i nie bêdzie, problemów
z przeznaczeniem, oddaniem ca³odobowego pas-
ma oœrodkowi terenowemu, ale bêdzie problem ze
sfinansowaniem tego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pytanie zada pani senator Rotnicka, potem se-

nator Dobrzyñski.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Reprezentuje pan cia³o zbiorowe, stoi na jego

czele, które ma do spe³nienia dwie role. Po pier-
wsze, zadbaæ o poprawnoœæ funkcjonowania
w dziedzinie przekazu medialnego – przede wszy-
stkim interesuje mnie misja, jak¹ ma pe³niæ tele-
wizja publiczna – po wtóre, dbaæ o poprawn¹ go-
spodarkê finansow¹ w podleg³ych panu czy kon-
trolowanych i nadzorowanych przez pana jedno-
stkach.

S¹dzê, ¿e ca³a rada, pan równie¿, zapozna³a siê
z informacj¹ o wynikach kontroli gospodarowania
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mieniem oraz realizacji zadañ nadawcy publicz-
nego przez Telewizjê Polsk¹ SA. W swoich wypo-
wiedziach co prawda pan mówi³, ¿e nie mia³ pan
wgl¹du do dokumentów, ale do tych dokumentów
mia³a oczywiœcie wgl¹d Najwy¿sza Izba Kontroli,
bowiem przygotowa³a pewien raport i go przed³o-
¿y³a. W zwi¹zku z tym mam zasadnicze pytanie.
Ten raport wskazuje na ogromne nieprawid³owo-
œci w gospodarce finansowej. Przytaczany wynik
dotycz¹cy mizerii finansów w du¿ym stopniu
wi¹¿e siê ze z³ym prowadzeniem polityki kadro-
wej, polityki zwolnieñ i przyjêæ pracowników –
mam na myœli wiedzê merytoryczn¹ pracowni-
ków, których trzeba by³o zwolniæ dlatego, ¿e nie
odpowiadali kwalifikacjom, to, ¿e nie by³o kon-
kursów albo odpowiedniej selekcji. Tu bowiem
nie chodzi tylko o cenzurê, ale tak¿e o okreœlenie
wiedzy osoby obejmuj¹cej okreœlone stanowisko.
Kolejny wed³ug mnie powa¿ny zarzut jest taki, ¿e
nie by³o kryteriów kwalifikuj¹cych ofertê progra-
mow¹ do zadañ realizowanych w ramach misji
publicznej i ich finansowania. Proszê pana, czy
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odnios³a siê
do tego raportu? W jaki sposób siê odnios³a? Czy
przekaza³a pisemne zalecenia odpowiedniemu
nadawcy i przede wszystkim zarz¹dowi? Czy pod-
jê³a stosown¹ uchwa³ê? My mówimy o okresie
2007–2009. W tej chwili mniej interesuj¹ nas
pañskie postanowienia czy wizje, bowiem my
analizujemy sprawozdanie, w zwi¹zku z którym
mamy oceniæ radê. Dlatego proszê mi odpowie-
dzieæ na pytanie: jakie dzia³ania podjê³a Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji wobec naszego emiten-
ta, telewizji publicznej? To jest pierwsza kwestia.
Druga. Proszê, ¿eby pan przybli¿y³ mi albo poka-
za³ jakiœ program misyjny, który telewizja publi-
czna pokazuje w Programie 1 lub w Programie 2.
Ja przez przypadek obejrza³am program pod bar-
dzo zachêcaj¹cym tytu³em „Kocham Ciê, Polsko”,
ale to, co zobaczy³am w tym programie, jest dale-
kie od misji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy! Trudnoœci finansowe,

z jakimi borykaj¹ siê oœrodki regionalne Telewizji
Polskiej, spó³ki Skarbu Pañstwa, spowodowane
s¹ miêdzy innymi brakiem wp³ywów z abonamen-
tu. Niep³acenie abonamentu nie bierze siê znik¹d.
W naszym kraju jest to spowodowane miêdzy in-
nymi nawo³ywaniem czo³owych polityków partii
rz¹dz¹cej do niep³acenia. Mam tu na myœli wypo-
wiedzi pana premiera Donalda Tuska oraz ów-

czesnego ministra, pana pos³a Schetyny. Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji, jak s³usznie zauwa¿y-
³a pani senator Rotnicka, jest równie¿ odpowie-
dzialna za sprawy finansowe. Jest tak trudno, ¿e
w oœrodkach regionalnych, na pewno równie¿
w centrali, s¹ zdejmowane bardzo ciekawe pro-
gramy publicystyczne. Czy Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji nie zamierza powzi¹æ na drodze
prawnej jakichœ dzia³añ, które by doprowadzi³y
do wyjaœnienia i znalezienia winnych tej kwestii?
Mówimy tu o setkach milionów z³otych.

Panie Przewodnicz¹cy, chcia³bym te¿ dodaæ, ¿e
takie nawo³ywania, tego typu wypowiedzi polity-
ków, polityków czo³owych, polityków z partii
rz¹dz¹cej, maj¹ niew¹tpliwy wp³yw na spo³eczeñ-
stwo, te wypowiedzi pojawiaj¹ siê po to, aby spo-
wodowaæ pewne zachowanie spo³eczeñstwa.
Moim zdaniem ewidentnie dosz³o tu do nadu¿y-
cia, tym bardziej ¿e – jak ju¿ mówi³em – jest to spó-
³ka Skarbu Pañstwa, a pañstwo jesteœcie przecie¿
instytucj¹ konstytucjonaln¹, wiêc w tym przy-
padku mo¿emy mówiæ o szczególnej odpowie-
dzialnoœci.

Panie Przewodnicz¹cy, prosi³bym o odpowiedŸ
w tej sprawie, bo jestem przekonany, ¿e wczeœniej
czy póŸniej musi to zostaæ wyjaœnione. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Najpierw odpowiem pani senator na pytanie
o kontrolê NIK. Pani senator powiedzia³a, ¿e do
ustawowych i konstytucyjnych zadañ Krajowej
Rady nale¿y kontrola finansowa nadawcy publi-
cznego. Otó¿ nie ma nigdzie, ani w ustawie, ani
w konstytucji, takich kompetencji. My po prostu
nie mo¿emy tego robiæ, za to odpowiedzialny jest
minister skarbu. Wyniki kontroli NIK zosta³y
przes³ane do telewizji i do ministra skarbu. Krajo-
wa Rada mia³a jedynie wgl¹d w wyniki tej kontro-
li. Te wyniki, tak samo jak wyniki corocznych au-
dytów wewnêtrznych, wêdruj¹ do ministra skar-
bu, a nie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
To jest ca³kowicie poza kompetencjami i zadania-
mi Krajowej Rady. Niemniej jednak my przyjrze-
liœmy siê temu raportowi, ¿eby wyci¹gn¹æ z niego
jakieœ wnioski, i te wnioski s¹ wyci¹gane. Przy
czym to nie jest tak, ¿e te straty wa¿¹ na sytuacji
finansowej spó³ki, bo my mówimy o stracie w wy-
sokoœci pó³ miliarda, a tam jest kwota 200 tysiêcy,
co jest spraw¹ bardzo istotn¹. To nie jest i nie
mo¿na tego porównaæ do t¹pniêcia abonamento-
wego, niemniej jednak jest to sprawa bardzo istot-
na i wymagaj¹ca wyjaœnieñ.
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Tak naprawdê podstawowe finansowe zastrze-
¿enie Najwy¿szej Izby Kontroli dotyczy³o kwestii,
która wymaga uregulowania, ale jest kwesti¹ po-
zostaj¹c¹ poza Telewizj¹ Polsk¹. Mianowicie NIK
wskaza³a… Ta g³ówna suma w³aœnie st¹d siê bra-
³a, to jest chyba 200 tysiêcy z³ czy wiêcej. Przepra-
szam, sprawa kontroli NIK to nie jest zakres na-
szego sprawozdania, wiêc mogê podawaæ dane
niedok³adnie. W ka¿dym razie chodzi³o o tak zwa-
ne koszty uzysku, to znaczy de facto zwolnienia
podatkowe dla twórców, z których korzystaj¹
twórcy we wszystkich redakcjach, to s¹ nie tylko
dziennikarze, ale tak¿e operatorzy, monta¿yœci,
scenografowie. Ustawowo maj¹ oni prawo do od-
pisu 50% od podatku. Krótko mówi¹c, jest to bar-
dzo istotna…

(Senator Janusz Rachoñ: Koszty uzyskania
przychodu.)

To s¹ w³aœnie koszty…
(Senator Janusz Rachoñ: …maksimum.)
Tak jest, to s¹ koszty uzyskania przychodu.

Sam z tego przez szesnaœcie lat korzysta³em
i wiem, ¿e to jest naprawdê bardzo powa¿na czêœæ
bud¿etu, odzyskanego bud¿etu domowego. Tak,
to jest bardzo du¿o.

Krótko mówi¹c, tego w³aœnie dotyczy³a ta spra-
wa. Gdyby telewizja chcia³a tak wprost uwzglê-
dniæ to zalecenie NIK, to by oznacza³o tak napraw-
dê nowe rozstrzygniêcie i now¹ interpretacjê prze-
pisów dla wielu œrodowisk. To jest dosyæ istotna
kwestia i myœlê, ¿e powinna znaleŸæ jakieœ roz-
wi¹zanie czy te¿ doprecyzowanie na przyk³ad na
drodze ustawowej. Skoro NIK podniós³ tê kwestiê,
to znaczy, ¿e kontrolerzy NIK nie traktuj¹ tego tak
jednoznacznie, jak dotychczas traktowali to w³a-
œciciele mediów.

Ten raport przekazywany jest ministrowi skar-
bu i oczywiœcie jest on tak¿e przedmiotem analizy
samego zarz¹du. Zarz¹d po wstêpnej, mo¿na po-
wiedzieæ, emocjonalnej ocenie tego raportu z wie-
loma sprawami siê po prostu nie zgadza³. PóŸniej
jednak stwierdzi³, ¿e du¿¹ czêœæ tych uwag trzeba
potraktowaæ nies³ychanie powa¿nie, dlatego ¿e to
te¿ jest wskazanie, które pomaga reformowaæ
spó³kê. To nie jest tak, ¿e raport NIK jest elemen-
tem jakiejœ rozgrywki. Zarz¹d przeprowadza w tej
chwili bardzo g³êbok¹, wrêcz drastyczn¹ reformê.

Jeœli chodzi o wymagania konkursowe, to na
pewno by³y one stosowane, konkursy na pewno
by³y prowadzone zgodnie z wymaganiami ustawo-
wymi, a kandydaci musieli spe³niæ wszystkie wa-
runki.

Kwestia realizacji misji. Jest ona okreœlona
w ustawie o radiofonii i telewizji, art. 1 mówi
o tym, ¿e zadaniem radiofonii i telewizji jest do-
starczanie informacji, udostêpnianie kultury
i sztuki itd., itd. To s¹ przepisy ogólne. Szczegó³o-
wo misja zdefiniowana jest w art. 21: publiczna

radiofonia i telewizja realizuje misjê publiczn¹,
oferuj¹c na zasadach okreœlonych w ustawie ca-
³emu spo³eczeñstwu i poszczególnym jego czê-
œciom zró¿nicowane programy i inne us³ugi w za-
kresie informacji, publicystyki, kultury, rozryw-
ki, edukacji, sportu, cechuj¹ce siê pluralizmem,
bezstronnoœci¹, wywa¿eniem, niezale¿noœci¹, in-
nowacyjnoœci¹ i integralnoœci¹ przekazu.

Proszê pañstwa, zajrzyjmy teraz do informacji
na stronê 77, mo¿e najpierw na stronê 74. S¹ tu
informacje o podstawowych problemach rynku.
To jest taki torcik, pokazana jest struktura pro-
gramowa, struktura gatunkowa Programu 1 Tele-
wizji Polskiej SA. Co tu widzimy? Film fabularny –
47%. Ciekawe jest to, ¿e w tym 12% stanowi pro-
dukcja polska, a 17% amerykañska, a wiêc jest to
i tak stosunkowo du¿y udzia³ polskiej kinemato-
grafii na tej antenie, jeden z wiêkszych. Program 2
te¿ ma tak du¿y udzia³ polskich filmów, a nawet
wiêkszy, bo 18%. Tymczasem poradnictwo, infor-
macja – nie mówiê o rozrywce, która te¿ zgodnie
z definicj¹ misji mog³aby byæ tak kwalifikowana –
publicystyka, edukacja s¹ na poziomie niemal
3%, religia na poziomie 2%, dokument na pozio-
mie 5%. Jest tu przedstawiona tak¿e struktura
gatunkowa programu, jednak ja celowo, specjal-
nie wskaza³em na te elementy, które w wiêkszo-
œci, w 90% mog¹ byæ zaliczane do zadañ misyj-
nych, nie mówi¹c ju¿ o filmach, które te¿ s¹ zali-
czane do zadañ misyjnych, a telewizja publiczna
by³a jednym z podstawowych, g³ównych produ-
centów polskiej kinematografii. Doœæ powiedzieæ,
¿e wycofanie siê z wielu produkcji w 2010 r. spo-
wodowa³o za³amanie na rynku kinematograficz-
nym. PISF wstrzyma³ realizacjê wielu projektów
z racji tego, ¿e telewizja publiczna nie bierze
udzia³u w ich finansowaniu, bo przecie¿ te naj-
wiêksze produkcje filmowe s¹ wspó³produkowa-
ne przez Telewizjê Polsk¹. Problem, z jakim mamy
do czynienia, to wycofanie siê telewizji publicznej
z produkcji filmów animowanych. Spowodowa³o
to ca³kowite zaprzestanie w roku 2010 produkcji
animacji w Polsce. Pani Senator, to jest bardzo
wa¿ny problem, bo wycofanie produkcji animo-
wanych finansowanych z pieniêdzy misyjnych ze
studiów filmów animowanych spowodowa³o
ca³kowity zastój w produkcji, w zwi¹zku z czym te
studia dzisiaj nic nie robi¹, obracaj¹ tylko prawa-
mi autorskimi.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Przepraszam, Panie Marsza³ku, ale muszê do-
pytaæ do koñca. Ja pyta³am o jeden konkretny
program Programu 2, który swoj¹ nazw¹ wprowa-
dza mnie w b³¹d, program „Kocham Ciê, Polsko”.
Czy pan, Panie Przewodnicz¹cy, zna ten program?

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Ale ja nie widzia³em te-
go programu, Pani Senator.)
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To jest tragiczna rzecz! I chcia³abym zapytaæ,
czy to jest program misyjny, rozrywkowy, promu-
j¹cy, nie wiem, aktorów, publicznoœæ czy coœ ta-
kiego? O to pytam.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Pani Senator, nie wiem, nie ogl¹dam tego. Z te-
go, co us³ysza³em, wynika, ¿e jest to program
o bardzo wysokiej ogl¹dalnoœci. Nie wiem, czy jest
programem misyjnym, bo go nie widzia³em. To
jest po prostu konkurs, tak?

Senator Jadwiga Rotnicka:

To zapraszam, ¿eby pan to zobaczy³.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Dobrze.)
(G³os z sali: To na piœmie niech odpowie.)
Dobrze, to niech mi pan poda, jakie programy

misyjne s¹ emitowane w Programie 1 i w Progra-
mie 2. Bardzo bym o to prosi³a. Co zalicza siê do
tej kategorii?

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Ja to przeczyta³em. Program 1: w wiêkszoœci
film dokumentalny, ten, który jest produkowany
w Polsce, zapewne zalicza siê do produkcji misyj-
nej. Ja bym musia³ szczegó³owo rozliczyæ ka¿dy
program. Koncerty, transmisje – to wszystko jest
produkcj¹ misyjn¹. Relacja z rozdania, nie wiem,
nagród za ksi¹¿ki, Teatr Telewizji, który poch³a-
nia mnóstwo pieniêdzy… Ale nawet programy in-
formacyjne zaliczaj¹ siê do programów misyj-
nych. Niemniej jednak ja bym wskaza³ te progra-
my, które s¹ wyró¿nikiem w ofercie Telewizji Pol-
skiej, w ogóle nadawcy publicznego.

(Senator Jadwiga Rotnicka: S¹ na ogó³ w godzi-
nach nocnych, a w godzinach najwiêkszej og-
l¹dalnoœci s¹ w³aœnie takie programy.)

Coraz wiêksza oferta jest kierowana do maso-
wego widza, z tym siê zgadzam. To jest polityka za-
rz¹du telewizji, która po prostu musi siê z czegoœ
utrzymaæ. Ale je¿eli porównamy ofertê nadawcy
publicznego… Nie jestem w stanie w tej chwili
dyskutowaæ o ka¿dej pozycji programowej. Powie-
dzia³em, ¿e udzia³ filmu dokumentalnego jest na
poziomie 4,9% w Programie 1 i na poziomie 8%
w Programie 3, a je¿eli chodzi o udzia³ filmu doku-
mentalnego na antenach TVN czy Polsatu, to on
jest w ogóle niemierzalny. Czyli krótko mówi¹c, to
jest zupe³nie inna skala oferty programowej. Jeœli
chodzi o programy edukacyjne, to jest tak samo.

Programy dzieciêce czy m³odzie¿owe telewizja
publiczna… Tutaj rzeczywiœcie nast¹pi³o w tym
roku ograniczenie, to jest ta s³ynna sprawa „Tele-
ranka”, ale inne telewizje w ogóle nie maj¹ takiej
oferty. Tak wiêc z realizacj¹ misji i z rozliczeniem
pieniêdzy na realizacjê misji, a tego Krajowa Rada
pilnuje, zapewniam, Pani Senator, nie ma ¿adne-
go problemu, bo telewizja publiczna jest w stanie
udokumentowaæ wielokrotnie wiêksze nak³ady
misyjne ni¿ te, które dostaje z abonamentu.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I pytanie
pana senatora Dobrzyñskiego, Panie Przewodni-
cz¹cy.)

Dzia³ania prawne? Proszê pañstwa, jeœli chodzi
o dzia³ania prawne, to w tej chwili Krajowa Rada
ma ograniczone pole dzia³ania. Ale to, co mo¿e
zrobiæ, to na przyk³ad z³o¿yæ pozew przeciwko Po-
czcie Polskiej za nieskuteczne œci¹ganie abona-
mentu i to jest w tej chwili bardzo powa¿nie roz-
wa¿ane. To znaczy po wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego… Przypomnê, ¿e Krajowa Rada toczy³a
przez wiele lat spór z Ministerstwem Finansów, bo
by³o rozporz¹dzenie Ministerstwa Finansów skie-
rowane do urzêdów skarbowych mówi¹ce o tym,
¿e egzekucja zobowi¹zañ abonamentowych, za-
leg³oœci abonamentowych przez urzêdy skarbowe
na gruncie ustawy abonamentowej jest niemo¿li-
wa. Ten spór trwa³ za kadencji kilku ministrów fi-
nansów. Po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
my nie mamy ju¿ tych w¹tpliwoœci, to znaczy
wczeœniej te¿ ich nie mieliœmy, ale mam nadziejê,
¿e minister finansów te¿ nie bêdzie ich mia³, i je¿e-
li Poczta Polska nie zajmie siê na powa¿nie spra-
w¹ œci¹galnoœci abonamentu, to rzeczywiœcie
mo¿na bêdzie rozwa¿yæ skierowanie pozwu prze-
ciwko poczcie.

(Senator Jan Dobrzyñski: Czy ten pozew bêdzie
jeszcze za kadencji tej Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, czy te¿ pañstwo nie zd¹¿¹?)

Ja powiem w ten sposób: z³o¿enie takiego po-
zwu le¿y w interesie mediów publicznych i w inte-
resie spo³ecznym, którego Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji musi strzec, wiêc powiedzia³bym, ¿e
ka¿dy sk³ad Krajowej Rady powinien takie
dzia³ania podejmowaæ. A to, jaka bêdzie, jak d³u-
ga i czyja kadencja, to ju¿ jest oczywiœcie kwestia
przysz³oœci. Niew¹tpliwie ustawowym obowi¹z-
kiem Krajowej Rady jest pilnowanie interesów
publicznych w mediach, a w du¿ej czêœci te intere-
sy realizuj¹ media publiczne. Œrodki na ich reali-
zacjê to jest abonament. Je¿eli wiêc widzimy tak¹
sytuacjê w zakresie abonamentu, to jest to po pro-
stu obowi¹zek tego organu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Kolejne pytania: panowie senatorowie Piechni-

czek i Abgarowicz. Proszê bardzo, pan senator
Piechniczek.
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Senator Antoni Piechniczek:

Panie Marsza³ku, Panie Przewodnicz¹cy, moje
pytania s¹ trochê mniejszego kalibru. Czy móg³by
pan, Panie Przewodnicz¹cy, udzieliæ odpowiedzi
na pytanie, ile telewizja publiczna zap³aci³a za
prawo do transmisji pi³karskich mistrzostw œwia-
ta w Republice Po³udniowej Afryki, tych mi-
strzostw œwiata, które odbêd¹ siê za parê dni?

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

To od razu, Panie Senatorze, powiem, ¿e nie
wiemy i nie bêdziemy tego wiedzieæ, bo to jest ta-
jemnica handlowa.

(Senator Antoni Piechniczek: Dobrze. A pyta-
nie…)

Chyba ¿e jakiœ dziennikarz tego siê dowie
i przeczytamy o tym w gazecie. Ale wprost nie jest
nam przekazywana taka informacja.

Senator Antoni Piechniczek:

Dobrze, to ju¿ wiem.
Teraz drugie pytanie. Jesteœmy organizatorami

Euro 2012 i nie bez znaczenia jest klimat, jaki pa-
nuje wokó³ polskiej pi³ki no¿nej i w ogóle organi-
zacji tych mistrzostw. Ja sobie zdajê sprawê – zre-
szt¹ u¿y³ pan tutaj takiego okreœlenia – ¿e o wszy-
stkim nie decyduje ju¿ cenzura i nie na wszystko
ma pan wp³yw. Ale czy Krajowej Rady nie zastana-
wia klimat, jaki okreœlone stacje telewizyjne, g³ó-
wnie komercyjne, tworz¹ wokó³ tej imprezy i wo-
kó³ pi³ki no¿nej? Jeden z moich przyjació³, ¿eby to
przybli¿yæ, obrazowo powiedzia³, ¿e gdyby mia³
zak³ad pogrzebowy, to wiêkszoœæ tych dziennika-
rzy sportowych zatrudni³by do pisania nekrolo-
gów. Wiêc ja siê obawiam, czy takie nekrologi nie
bêd¹ dotyczy³y Euro. Jakie jest ewentualnie sta-
nowisko Krajowej Rady? Jakie s¹ mo¿liwoœci od-
dzia³ywania w celu budowania we wspólnym inte-
resie dobrego klimatu wokó³ sportu, zw³aszcza
wokó³ pi³ki no¿nej?

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, to jest problem wykraczaj¹cy
oczywiœcie poza sprawozdanie i poza w ogóle kom-
petencje Krajowej Rady.

(Senator Ryszard Bender: Ale mo¿e o szczypior-
niaku by coœ pan powiedzia³…)

(G³os z sali: A co to jest?)
Ja bym powiedzia³ w ten sposób… To znaczy ja

nie odpowiem, tylko opiszê sytuacjê. Jeœli chodzi
o Euro, to Krajowa Rada ze œrodków publicznych
przekaza³a 25 milionów z³ na potrzeby realizacji

obs³ugi medialnej tej imprezy. To jest zwi¹zane
zarówno z wykupem praw, jak i z zapewnieniem
odpowiednich œrodków technicznych obs³ugi itd.
Ale oczywiœcie to nie s¹ œrodki, które wystarcz¹ na
te cele. Telewizja publiczna lwi¹ czêœæ tych kosz-
tów bêdzie pokrywa³a z przychodów w³asnych.

Jeœli chodzi o klimat wokó³ Euro 2012 w innych
mediach, to ja powiem tylko tak… Ja tego nie œle-
dzê i nie wiem, jaki jest klimat, ale zawsze musimy
pamiêtaæ, ¿e tu jest te¿ walka konkurencyjna
i chodzi o wp³ywy i interesy. Pamiêtajmy o tym, ¿e
telewizja publiczna jako posiadacz praw do trans-
misji jest bezpoœrednim graczem, jeœli chodzi o or-
ganizacjê, a przede wszystkim transmisjê i obs³u-
gê mistrzostw. Pamiêtajmy o tym, ¿e inne grupy
medialne, takie jak TVN, ITI czy Polsat, to s¹ gru-
py, które maj¹ nie tylko swoje g³ówne anteny, ale
te¿ kana³y tematyczne, w tym kana³y sportowe,
i mo¿liwoœæ wykupienia czêœci praw do transmi-
sji. Dzisiaj tematyczne programy sportowe s¹
w grupie tych najbardziej dochodowych progra-
mów telewizyjnych. Czêsto ci nadawcy s¹ te¿ w³a-
œcicielami klubów sportowych, jak to jest w przy-
padku ITI itd., itd.

Tak ¿e ta sytuacja rzeczywiœcie jest doœæ skom-
plikowana, bo tu krzy¿uj¹ siê ró¿ne biznesy ró¿-
nych osób, ró¿nych firm, ró¿nych spó³ek. Z tym ¿e
jest to sytuacja, mo¿na powiedzieæ, do przewidze-
nia, do przeanalizowania, to nie jest sytuacja nie-
dozwolona, w ka¿dym razie mam nadziejê, ¿e nikt
nie stosuje tu niedozwolonych praktyk, a uczci-
woœæ nadawców powinna nakazywaæ oddzielenie
pewnych w³asnych kampanii, które mo¿na by
traktowaæ jako kampanie czêœciowo biznesowe,
zwi¹zane z prowadzeniem innych interesów. Tak
to siê dzieje. To skrzy¿owanie, skrosowanie do-
strzegamy te¿ na przyk³ad na rynku prasowym
i radiowym. Grupa Agora jest czwartym, a trze-
cim, jeœli chodzi o wp³ywy z rynku reklamowego
radiowego, operatorem, nadawc¹ radiowym, je-
dnoczeœnie jest wydawc¹ gazety na tym rynku.
Bezpoœredni¹ dla niej konkurencj¹ s¹ inni na-
dawcy radiowi, a szczególnie Program 3 Polskiego
Radia. To wszystko siê coraz bardziej zaczyna
krzy¿owaæ i nale¿y siê spodziewaæ coraz wiêkszej
liczby podtekstów. Grupa ZPR jest potê¿n¹ grup¹
radiow¹, ale te¿ wydawc¹ „Super Expressu”. Wiêc
widaæ, jak ró¿ne interesy wystêpuj¹ na ró¿nych
polach, a to niestety mo¿e wp³ywaæ na rzetelnoœæ
przekazu dziennikarskiego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Abgarowicz.
Proszê bardzo.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! W ze-

sz³ym roku w mediach publicznych we wszyst-
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kich spó³kach nast¹pi³y zmiany zarz¹dów. Na-
st¹pi³o to w wyniku porozumienia PiS – SLD. Czy
pan uczestniczy³ w rozmowach, które doprowa-
dzi³y do tych zmian? To po pierwsze.

Po drugie. Czy rada interesowa³a siê podzia³em
anten pomiêdzy wp³ywy poszczególnych partii,
które wynik³y z tych rozmów? Pytam, bo nast¹pi³
tu wyraŸny podzia³. W œlad za tym nast¹pi³y g³ê-
bokie zmiany kadrowe, równie¿ wœród dziennika-
rzy. Czy Krajowa Rada interesowa³a siê, czy bada-
³a w tym kontekœcie zachowanie pluralizmu œwia-
topogl¹dowego w mediach?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Zw³aszcza teraz mamy pluralizm.)

Pytam, bo w przekonaniu opinii publicznej roz-
maite anteny, co zreszt¹ by³o poruszane ju¿ na tej
sali… Ja nie mówiê o pluralizmie politycznym,
wyra¿aj¹cym siê w mierzeniu czasu wystêpowa-
nia rozmaitych polityków, mam na myœli progra-
my publicystyczne, mam na myœli sposób przeka-
zywania wiadomoœci. W przekonaniu opinii pub-
licznej to jest zachwiane. Czy rada interesuje siê
obiektywizmem przekazu i zachowaniem plura-
lizmu œwiatopogl¹dowego?

Chcia³bym równie¿ zapytaæ o sprawê filmu
pana Pospieszalskiego. Czy rada interesowa³a
siê tym filmem? W³aœciwie wszystkie œrodowis-
ka, w tym Rada Etyki Mediów, wypowiedzia³y
siê o tym filmie krytycznie, a rada przez pana
prowadzona nie zabra³a na ten temat g³osu. Czy
pañstwo interesowali siê na przyk³ad umow¹
pomiêdzy…

(Senator Ryszard Bender: Wspania³y film.)
…telewizj¹ a „Rzeczpospolit¹”, na podstawie

której ten film jest dalej kolportowany? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o umowê miêdzy telewizj¹ a „Rzecz-
pospolit¹”, to oczywiœcie tym siê nie interesowaliœ-
my. To jest raczej kwestia tego, kto ma prawa, kto
sprzedaje. Je¿eli telewizja ma te prawa, to mo¿e
z tym filmem zrobiæ to, co chce. Je¿eli pan senator
oczekuje ode mnie, ¿ebym zakaza³ kolportowania
tego filmu, to muszê powiedzieæ, ¿e nie mam takich
mo¿liwoœci i nie mam te¿ mo¿liwoœci œcigania au-
torów za nakrêcenie takiego filmu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Po prostu nie ma
kompetencji.)

Powiedzia³em ju¿, ¿e to, co mogliœmy zrobiæ,
aby wyjaœniæ sprawê tego filmu, to zrobiliœmy,

mianowicie skierowaliœmy zapytanie do telewizji
publicznej, ale jeszcze nie otrzymaliœmy odpowie-
dzi. Jednak to s¹ wyjaœnienia, które nie bêd¹ mia-
³y wielkiego wp³yw na zarzuty, które s¹ tu posta-
wione, bo przecie¿ nie bêdziemy nadawcy zakazy-
waæ emitowania filmu, tym bardziej ¿e do Krajo-
wej Rady wp³ywaj¹ równie¿ pisma, stanowiska
wyra¿aj¹ce g³êbokie poparcie dla tego filmu. Nie-
zale¿nie od tego zarówno skargi, jak i wyrazy po-
parcia s¹ dla nas w tym sensie neutralne, ¿e odpo-
wiedzialnoœæ spoczywa na nadawcy. Tak jak po-
wiedzia³em na podstawie tego, co ju¿ zd¹¿y³em
ustaliæ, by³a tam koncepcja dokonania pewnych
poprawek warsztatowych, skrócenia tego filmu,
byæ mo¿e wyciêcia pewnych kontrowersyjnych
scen, ale to by³a po prostu relacja z wydarzeñ, do-
syæ obiektywna, bo tam panowa³a taka atmosfe-
ra, trudno by³o wybieraæ jakieœ inne wypowiedzi.
Nie wiem, ja tego nie ocenia³em. Je¿eli Rada Etyki
Mediów dopatrzy³a siê tam manipulacji, to jest to
do udowodnienia przez Radê Etyki Mediów, a nie
przez Krajow¹ Radê. My na pewno nie bêdziemy
œledzili dalszych losów tego filmu.

Jak zwykle, pan senator zada³ pytanie o to, czy
my siê zgadzamy na manipulowanie w „Wiadomo-
œciach” itd. Nie, oczywiœcie na manipulowanie
w ¿adnych mediach siê nie zgadzamy. To jest ko-
lejne pytanie z tez¹, bo ja nie stwierdzi³em, ¿e do-
patrujemy siê tam manipulacji.

Jeœli chodzi o program, ofertê programów
publicystycznych i o pluralizm, to zwrócê uwagê
choæby na to, ¿e jest program Bronis³awa Wil-
dsteina i jest program Tomasza Lisa. Moim zda-
niem to jest pluralizm. Je¿eli chodzi o taki plura-
lizm, jaki zaprezentowa³ ostatnio w wywiadzie re-
daktor ¯akowski, mówi¹c o innym radiu komer-
cyjnym – po wyrzuceniu z niego pewnego prawi-
cowego dziennikarza – ¿e w tym radiu jest plura-
lizm, dlatego ¿e jest on, pani redaktor Paradow-
ska i pani redaktor Wielowieyska, to my nie bê-
dziemy okreœlali, jakie s¹ granice pluralizmu.
Niemniej jednak program Jana Pospieszalskiego
od wielu lat jest w telewizji obecny, owszem,
i program jest charakterystyczny, i prowadz¹cy
jest bardzo charakterystyczny, ale te¿ nie uwa-
¿am, ¿eby by³a podstawa do tego – bo ju¿ wczeœ-
niej by³y skargi, g³ównie klubu lewicy – aby ogra-
niczaæ takim dziennikarzom mo¿liwoœæ wypo-
wiedzi. Pluralizm nie polega na ograniczaniu wy-
powiedzi i niedopuszczaniu pewnych filmów, tyl-
ko na umo¿liwieniu wypowiedzi wszystkim.
Mam nadziejê, ¿e telewizja publiczna, mam na-
dziejê, ¿e tak¿e inni nadawcy bêd¹ siê kierowali
tak¹ zasad¹. Na marginesie jeszcze dodam, ¿e
pan redaktor ¯akowski te¿ wystêpuje w Telewizji
Polskiej, ma tam swój program.

Je¿eli mówimy o publicystyce i o tym, ¿e nie ma
pluralizmu, bo jest program tego czy innego pub-
licysty, to dobrze by by³o wymieniæ wszystkich
publicystów, którzy maj¹ programy w telewizji,
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i zobaczyæ, jakie opcje s¹ tam reprezentowane.
Moim zdaniem reprezentacja jest bardzo szeroka,
znacznie szersza ni¿ w innych telewizjach, przede
wszystkim dlatego, ¿e oferta publicystyczna jest
znacznie wiêksza. Je¿eli z³amanie zasady w publi-
cystyce traktuje pan jako pewnik, bo tak wygl¹da-
³o to pytanie, pyta³ pan, dlaczego jest taka zasada,
to musi pan okreœliæ, czy chodzi o program Wil-
dsteina, ¯akowskiego, Lisa czy Pospieszalskiego.
Ja nie wiem. A s¹ jeszcze inne programy, które
funkcjonuj¹ na tych antenach.

Czy uczestniczy³em w porozumieniu PiS –
SLD? Nie uczestniczy³em w takim porozumieniu,
uczestniczy³em w wyborze, o porozumieniu nic
nie wiem. Uczestniczy³em, powtarzam, w wyborze
rad nadzorczych do mediów publicznych oraz
w dosyæ trudnych i d³ugich rozmowach w gronie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w efekcie
których musia³em mieæ cztery g³osy, aby przeg³o-
sowaæ uchwa³y o powo³aniu rad nadzorczych.
O tym mówi³em ju¿ w zesz³ym roku, pod koniec
lipca. Otó¿ po wyborze rad nadzorczych dyskuto-
waliœmy tutaj o rozpatrzeniu sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wtedy te¿ powie-
dzia³em o moim zdziwieniu, ¿e to sprawozdanie
jest rozpatrywane tak póŸno, bo prezydent zapo-
wiada³, dawa³ do zrozumienia, ¿e w takiej sytuacji
jest mo¿liwoœæ odrzucenia tego równie¿ przez pre-
zydenta. Ale to by³ wtedy taki normalny tryb, nor-
malny termin rozpatrywania sprawozdania,
w koñcu lipca, a rozmowy w sprawie powo³ania
rad nadzorczych odbywa³y siê w po³owie lipca
ubieg³ego roku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Borusewicz, proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Przewodnicz¹cy, ja z uwag¹ s³ucham pa-
na odpowiedzi, ale nie mogê siê zgodziæ z pana su-
gesti¹, jaka nam w tej chwili zosta³a przekazana,
¿e tym razem rozpatrujemy to sprawozdanie w ja-
kimœ trybie nadzwyczajnym.

A teraz pytania…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Ale, Panie Marsza³ku,
ja tego nie powiedzia³em.)

Ale by³a taka sugestia.
Teraz pytania, Panie Przewodnicz¹cy. Najpierw

odnoœnie do podwy¿szania poziomu g³oœnoœci
w czasie emisji reklam. Pyta³em ju¿ o tê sprawê
w ubieg³ym roku i wtedy pan czêœciowo odpowie-
dzia³. Pyta³em, dlaczego Krajowa Rada nie zajmu-
je siê spraw¹ zwiêkszania mocy w czasie nadawa-
nia reklam. Pan stwierdzi³, ¿e nie mia³a do tego

odpowiedniego sprzêtu, ¿e na jego zakup potrze-
bowa³a 300 tysiêcy. Wiem te¿, ¿e nie chodzi o pod-
wy¿szanie si³y g³osu, ale, jak siê zdaje, o podwy¿-
szanie czêstotliwoœci. Niewa¿ne, o co chodzi, wa¿-
ny jest efekt, a tego efektu, jak uwa¿am, my od-
biorcy nie powinniœmy akceptowaæ. Ogl¹damy te-
lewizjê i raptem jest to uderzenie reklamowe, któ-
re powoduje niedobre skutki dla ka¿dego cz³owie-
ka. W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy Kra-
jowa Rada bêdzie w tej kwestii podejmowa³a ja-
kieœ skuteczne dzia³ania. Je¿eli nie mo¿na kupiæ
tego sprzêtu za 300 tysiêcy, to czy Krajowa Rada
nie zamierza dokonaæ leasingu albo wypo¿ycze-
nia tego sprzêtu na czas, który bêdzie potrzebny
do zmierzenia i ustalenia obiektywnych parame-
trów.

Kolejne pytanie, dotycz¹ce Telewizji Polonia.
Czy uda³o siê odblokowaæ nadawanie Telewizji
Polonia w Stanach Zjednoczonych? Tam jest za-
sta³a kwestia umowy podpisanej, zawartej przez
jednego z poprzedników obecnego szefa telewizji,
z której prawdopodobnie trudno jest siê wycofaæ.
Chcia³bym zapytaæ, czy by³y podjête w tej kwestii
jakieœ dzia³ania.

I ostatnie pytanie, tak¿e w sprawie Telewizji Po-
lonia. W ramach ograniczenia œrodków Telewizja
Polonia zosta³a tym ograniczeniem uderzona doœæ
dotkliwie. Na przyk³ad jest zapowiedŸ likwidacji
cyklicznego programu „Polonia z Wilna”. Pytanie,
czy to jest konieczne. Czy telewizja publiczna,
ograniczaj¹c swoje wydatki, w pierwszej kolejno-
œci ogranicza Telewizjê Polonia, czy jest odwrotnie
i Telewizja Polonia jest jakoœ chroniona? To wszy-
stkie moje pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Przewodnicz¹cy, proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Marsza³ku, jeœli chodzi o ewentualn¹ su-
gestiê, ja odnosi³em siê do tego, ¿e debata nad
sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji odbywa³a siê w Senacie pod koniec lipca,
a w Sejmie to w ogóle pod koniec wrzeœnia, wiêc je-
szcze znacznie póŸniej. Ale tutaj nie chodzi³o o ja-
kiœ komentarz do kwestii rozmów i negocjacji. Te
rozmowy trwa³y d³ugo, toczy³y siê w atmosferze,
w której, wydawa³oby siê, przyspieszenie prac
nad sprawozdaniem by³o korzystne, poniewa¿ by-
³y w³aœnie wybory do Parlamentu Europejskiego,
poniewa¿ by³y problemy… I wtedy ja apelowa³em,
¿eby nast¹pi³o przyspieszenie, które da³oby real-
ne rozwi¹zanie. I to o to mi chodzi³o. Ale, jak mó-
wiê, w Sejmie by³o to dopiero we wrzeœniu.
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Jeœli chodzi o g³oœnoœæ reklam, to myœmy wy-
dali zarz¹dzenie wprowadzaj¹ce jednolite zasady
mierzenia tej g³oœnoœci. Poniewa¿ to zarz¹dzenie
postawi³o przed nadawcami dosyæ wysokie wy-
magania technologiczne, si³¹ rzeczy musia³o mieæ
vacatio legis w wymiarze pó³ roku, tak ¿eby na-
dawcy te¿ mogli siê do tego dostosowaæ. I to pó³ ro-
ku minie w³aœnie 15 czerwca. My nie mamy w bu-
d¿ecie pieniêdzy na odpowiedni sprzêt i oprogra-
mowanie. Oczywiœcie zwróciliœmy siê do instytu-
tów badawczych w Polsce, ¿eby sprawdziæ, czy
mog¹ œwiadczyæ tego typu us³ugê, i je¿eli znaj-
dziemy taki instytut, to bêdziemy siê tym zajmo-
wali. Niestety, na razie to bêd¹ takie wyrywkowe
badania, wyrywkowe kontrole, ale mamy nadzie-
jê, ¿e one dadz¹ efekty i wreszcie uda nam siê to
unormowaæ. Tak ¿e od 15 czerwca nadawcy bêd¹
mieæ taki obowi¹zek. Nie mamy na razie mo¿liwo-
œci sprawdzania, ale bêdziemy jeszcze próbowali
do 15 czerwca podpisaæ jak¹œ umowê, znaleŸæ ja-
kiœ instytut, który bêdzie móg³ to sprawdzaæ.
Oczywiœcie poziom g³oœnoœci zale¿y nie tylko od
tego, jaki jest poziom decybeli nadawanego syg-
na³u. To subiektywne odczucie zale¿y te¿ od tego,
jaki jest poziom g³oœnoœci fragmentu audycji bez-
poœrednio przed reklam¹ i bezpoœrednio po rekla-
mie itd. oraz od tego, z jakich sk³adowych czêsto-
tliwoœci ten sygna³ siê sk³ada, czy to s¹ tony tylko
œrednie i wysokie, czy równie¿ niskie. Tak na-
prawdê, ¿eby okreœliæ i póŸniej udowodniæ
w s¹dzie, ¿e coœ jest g³oœne, potrzebna jest szcze-
gó³owa analiza. Powtarzam: dzisiaj jest problem
ze znalezieniem takiego instytutu, bo te algoryt-
my opracowane przez firmy zajmuj¹ce siê dŸwiê-
kiem przestrzennym s¹ dosyæ nowe, dopiero
wprowadzane.

Przy okazji powiem, ¿e to dotyczy nie tylko pol-
skiego rynku. Z tym problemem borykaj¹ siê na
pewno tak¿e inni europejscy regulatorzy i obser-
wujemy du¿e zainteresowanie z ich strony tym,
jak ta metoda regulacji zostanie u nas zastosowa-
na. Bo ten problem pojawia siê praktycznie na ca-
³ym œwiecie.

Jeœli chodzi o Telewizjê Polonia, to oczywiœcie
nie jest tak, ¿e ktoœ jakoœ specjalnie chcia³by siê
zemœciæ na Telewizji Polonia. Po prostu jest dok³a-
dnie tak samo, jak w oœrodkach regionalnych: jak
siê obetnie 10% w ramach anteny g³ównej, to tego
a¿ tak nie widaæ, ale jak siê obetnie 10% w Tele-
wizji Polonia czy w oœrodku regionalnym, to jest to
ju¿ znacznie dotkliwsze ciêcie. Tyle tylko, ¿e re-
dukcja dotycz¹ca anteny g³ównej oznacza z kolei
wielomilionowy spadek przychodów, a te przy-
chody zasilaj¹ kana³y tematyczne czy oœrodki re-
gionalne. A wiêc tutaj s¹ podejmowane decyzje
dosyæ trudne i dramatyczne, ale zarz¹d zapewnia,
¿e bez potrzeby nic nie bêdzie redukowa³. Pewne
ograniczenia s¹ jednak konieczne, tak samo jak

ograniczenia dotycz¹ce kana³ów tematycznych,
na przyk³ad TVP Kultura, a g³ównie TVP Historia.
To wynika po prostu z sytuacji ekonomicznej.

Co prawda nie jest to przedmiot sprawozdania
Krajowej Rady, ale powiem, ¿e z du¿ym zaintere-
sowaniem przygl¹dam siê podejmowanym przez
telewizjê publiczn¹, przez obecny zarz¹d, próbom
naprawy sytuacji ekonomicznej spó³ki. Ufam, ¿e
one rzeczywiœcie podejmowane s¹ w interesie tej
spó³ki. Zreszt¹ na tej sali wielokrotnie mówiliœmy
o potrzebach restrukturyzacji, to na tej sali i na
sali sejmowej pojawia³y siê opinie o tym przero-
œcie zatrudnienia, o zwiêkszonych kosztach. To
jest w³aœnie proces ciêcia kosztów.

Z tego, co wiem, jeœli chodzi o zakres i zasiêg
nadawania, na Litwie tocz¹ siê nieustanne roz-
mowy o tym, ¿eby Telewizja Polonia by³a obecna
w sieciach kablowych. Bo to te¿ jest kwestia sa-
mego zasiêgu, dotarcia Telewizji Polonia.

Struktura gatunkowa jest przedstawiona na
stronie 85 i wygl¹da tak: 30% filmów fabular-
nych, 16%, prawie 17% publicystyki… Jeœli cho-
dzi o film fabularny, to jest to w prawie 100% film
polski. A wiêc ta oferta jest konstruowana pod
okreœlonego widza. Co ciekawe, jest to widz z wy-
kszta³ceniem œrednim i wy¿szym, zdecydowanie
lepiej wykszta³cony ni¿ widz wszystkich pozosta-
³ych programów – ja mówiê tutaj o TVN, Polsat,
TVP1, TVP2, o tych g³ównych. Tak ¿e ta oferta te¿
powinna byæ tak przystosowywana.

Obowi¹zek finansowania Telewizji Polonia bra-
³o na siebie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Jeœli chodzi o genezê powstania tego programu,
zreszt¹ wpisan¹ w ustawê, to by³a mowa w³aœnie
o finansowaniu z bud¿etu pañstwa, konkretnie
z bud¿etu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dzisiaj tego finansowania praktycznie nie ma. To
zreszt¹ by³ argument w dyskusjach o tym, ¿e mo-
del finansowania bud¿etowego telewizji publicz-
nej nie jest dobrym modelem – ¿eby nie by³o w³aœ-
nie tak, jak z Telewizj¹ Polonia, która mia³a byæ fi-
nansowana przez rz¹d, a w koñcu znalaz³a siê
w powa¿nych tarapatach finansowych. Na po-
cz¹tku model tego programu by³ taki, ¿e wykorzy-
stywano ofertê produkowan¹ dla innych anten, to
znaczy, nie by³o w³asnej produkcji i w³asnej publi-
cystyki, tylko raczej zbierano ofertê z innych an-
ten. Ta produkcja pojawi³a siê z czasem. Jednak
wymagana jest jakaœ ekonomizacja funkcjonowa-
nia równie¿ tej anteny, bo niestety spó³ka nie mo-
¿e sobie pozwoliæ na kolejn¹ stratê. Tutaj jest po
prostu walka o ¿ycie, o zbilansowanie przycho-
dów i wydatków.

Jeœli chodzi o dostêpnoœæ w Stanach Zjedno-
czonych, to, proszê pañstwa, Telewizja Polonia
jest oczywiœcie dostêpna, ale tu chodzi o tê umo-
wê z panem Spañskim, o sprawê dostêpnoœci tyl-
ko na jednej platformie, co jest niezbyt korzystne
dla wielu Polaków. Telewizja Polska podjê³a pew-
ne dzia³ania. Za czasów prezesury Bronis³awa
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Wildsteina zosta³a przygotowana koncepcja pra-
wna, a prezes Urbañski wdro¿y³ i realizowa³ tê
koncepcjê. Zreszt¹ tu by³o zastrze¿enie audytu
wewnêtrznego robionego w pewnym momencie
na zlecenie ministra Grada co do rezerw na proce-
sy. Tam by³y rzeczywiœcie du¿e pieni¹dze. To by³
2008 r. Rezerwy na procesy s¹dowe to by³y w³aœ-
nie rezerwy przygotowane przez Telewizjê Polsk¹
na ten proces ze Spañskim. Ca³a sprawa toczy³a
siê w Nowym Jorku. Ja jednak z zaskoczeniem
dowiedzia³em siê, ¿e prezes Farfa³ podpisa³ ugodê
ze Spañskim, w zwi¹zku z tym procesu ju¿ nie ma.
Nie mam wgl¹du w dokumenty, trudno mi oceniæ,
czy to jest korzystne, czy nie. Wiem, ¿e jest roz-
powszechniana… Bêdzie mo¿na ogl¹daæ na tych
zasadach… Nie wiem, czy kontynuacja tego pro-
cesu przez telewizjê publiczn¹ by³aby korzystna
czy nie, wi¹za³em jednak z t¹ spraw¹ du¿e nadzie-
je. Mam nadziejê, ¿e ta ugoda jest przynajmniej
korzystna dla Telewizji Polskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam kilka pytañ na temat… Chodzi mi o zja-

wisko tak zwanego product placement, czyli umie-
szczania produktów w programach. Czy w 2009 r.
Krajowa Rada pochyla³a siê nad tym nieusan-
kcjonowanym, w mojej opinii, w polskim prawie
problemem generowania zysków przez stacje tele-
wizyjne poprzez wprowadzanie do programów pe-
wnych produktów? Tu naprawdê chodzi o bardzo
du¿e sumy. Ten proceder wystêpuje w szczegól-
noœci w serialach.

Druga sprawa. Jak pan mo¿e siê odnieœæ do te-
go, i¿ telewizja publiczna w sposób drastyczny
jest coraz mniej misyjna? Mog¹ o tym mówiæ licz-
by, na przyk³ad w Telewizji Polskiej w 2009 r. na
program TVP Kultura wydano 28 milionów, pod-
czas gdy w 2008 – 35 milionów; na TVP Historia
w 2008 r. wydano oko³o 11,5 miliona z³, a w 2009 –
8 milionów. Ju¿ nie wspomnê o emisji premier
sztuk teatralnych – tu ta liczba spad³a z dwudzie-
stu do kilku. Oczywiœcie zdajê sobie sprawê, ¿e
d¹¿y siê do tego, aby nie by³o abonamentu, jednak
koszty realizacji programów rozrywkowych czy
te¿ seriali w telewizji publicznej s¹ zdecydowanie
wy¿sze ni¿ w telewizjach komercyjnych, tak wyni-
ka z opinii fachowców. Na przyk³ad koszt realiza-
cji programu rozrywkowego w telewizji publicznej
wynosi oko³o 800 tysiêcy z³, a jednego odcinka se-
rialu – oko³o 1,5 miliona.

Na koniec odniosê siê do tego, o czym mówi³
mój przedmówca, senator Abgarowicz. Chodzi
mi o program pana Pospieszalskiego. Mówi³ pan,
i¿ to jest kwestia pluralizmu, ¿e mo¿e byæ pro-
gram Lisa, mo¿e byæ kontrowersyjny program
Moniki Olejnik czy te¿ programy innych osób…
Ale w mojej ocenie Krajowa Rada jako regulator
i stra¿nik rynku telewizyjnego, zgodnie z art. 213
konstytucji, powinna w sposób adekwatny do sy-
tuacji zareagowaæ na propagowanie nieuzasa-
dnionych teorii spiskowych i nakrêcanie pewnej
spirali nienawiœci, bo tak trzeba powiedzieæ,
w telewizji publicznej. I to nie jest moje prywatne
zdanie, to jest zdanie sk³adaj¹cej siê z autoryte-
tów Rady Etyki Mediów, która skrytykowa³a spo-
sób przedstawiania opinii i wypowiedzi w tym
kontrowersyjnym dokumencie oraz wyda³a oœ-
wiadczenie, i¿ zosta³y z³amane zasady obiekty-
wizmu, szacunku i tolerancji zapisane w Karcie
Etycznej Mediów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Rachoñ. Proszê o pytanie.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Przewodnicz¹cy! Krajowa Rada co roku
otrzymuje sprawozdania Telewizji Polskiej.
Chcia³bym zapytaæ, z czego wynikaj¹ rozbie¿noœci
miêdzy pañsk¹ ocen¹ Telewizji Polskiej a ocen¹
Najwy¿szej Izby Kontroli. Raport Najwy¿szej Izby
Kontroli jest mia¿d¿¹cy. Najwy¿sza Izba Kontroli
negatywnie ocenia gospodarowanie mieniem
przez Telewizjê Polsk¹. Stwierdzone nieprawid³o-
woœci w tym zakresie w szczególnoœci dotycz¹…
Pan g³ówny akcent, jeœli chodzi o k³opoty finanso-
we Telewizji Polskiej, k³adzie na abonament,
a Najwy¿sza Izba Kontroli wymienia zaniechanie
okreœlenia strategicznych kierunków rozwoju
spó³ki, niegospodarne i niezgodne z prawem dzia-
³ania podczas zatrudniania i zwalniania praco-
wników, przypadki nieprawid³owego gospodaro-
wania maj¹tkiem spó³ki, zawieranie umów na
us³ugi prawne oraz naruszanie prawa podczas
udzielania zamówieñ publicznych. Nawiasem
mówi¹c, NIK oceni³, ¿e Telewizja Polska, która sa-
ma zatrudnia wiêcej ni¿ dwudziestu radców pra-
wnych, korzysta z us³ug zewnêtrznych kancelarii
prawnych i w pierwszej po³owie 2009 r. wyda³a
4 miliony z³ na porady prawne. Sam proces pani
Ma³gorzaty Raczyñskiej z redakcj¹ „Dziennika”
kosztowa³ spó³kê 97 tysiêcy z³. Co wiêcej, Najwy¿-
sza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizacjê
niektórych zadañ TVP jako nadawcy publicznego.
Stwierdzone nieprawid³owoœci w tym zakresie
w szczególnoœci dotycz¹ nieustalenia kryteriów
kwalifikuj¹cych ofertê programow¹ do zadañ rea-
lizowanych w ramach misji publicznej. Pan w od-
powiedzi skierowanej do pana senatora Owczar-
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ka i pani senator Rotnickiej powiedzia³, ¿e ta mi-
sja jest wype³niana w pe³ni, podczas gdy w ocenie
Najwy¿szej Izby Kontroli, któr¹ teraz przytoczê,
zaliczanie wszystkich programów, czyli ca³ej tele-
wizyjnej oferty, oczywiœcie poza reklamami, do
misyjnych, jest nierzetelne. Innymi s³owy, z czego
wynika rozbie¿noœæ tych ocen, pañskiej i Najwy¿-
szej Izby Kontroli? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie…

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, od razu powiem, ¿e jeœli cho-
dzi o kwestie finansowe, to nie s¹ to oceny Krajo-
wej Rady. I nie wiem, czy ten proces tyle koszto-
wa³. A jeœli chodzi o kwestie programowe, to ten
raport opiera siê w du¿ej mierze na sprawozda-
niach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tu nie
ma rozbie¿noœci.

(Senator Janusz Rachoñ: Czy ja mogê konty-
nuowaæ, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak,oczywiœcie,PanieSenatorze,proszêbardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Przewodnicz¹cy, niestety mijamy siê
z prawd¹, dlatego ¿e i w waszym sprawozdaniu,
jak wyliczy³ to pan senator Owczarek, tych pro-
gramów misyjnych jest niemal¿e 100%, a Najwy¿-
sza Izba Kontroli wyraŸnie pisze w raporcie – przy-
toczê to jeszcze raz – ¿e w jej ocenie zaliczanie
wszystkich programów, czyli ca³ej oferty telewi-
zyjnej, do misyjnych, jest nierzetelne. To jest jed-
na sprawa.

Drugie pytanie. W odpowiedzi na pytania pani
senator Rotnickiej powiedzia³ pan, ¿e nie ogl¹da
„Kocham ciê, Polsko”. W zwi¹zku z tym mam py-
tanie, czy w ogóle ogl¹da pan telewizjê i jakie pro-
gramy, je¿eli w ogóle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Najczêœciej ogl¹dam TVP Kultura. Uwa¿am, ¿e
jest to fenomen, jeœli chodzi o rynek telewizyjny,
bo to rzeczywiœcie program, który zdobywa naj-

wiêcej nagród w Europie i na œwiecie za swoj¹
ofertê kulturaln¹; jest tylko jeden program tele-
wizji francuskiej, który mo¿e z nim konkurowaæ.
Zaznaczam, ¿e jest to program, który nie jest zu-
pe³nie finansowany z abonamentu, tylko z przy-
chodów komercyjnych telewizji publicznej, byæ
mo¿e równie¿ takiego programu, jak „Kocham ciê
Polsko”.

Jeœli chodzi o koszty realizacji programów, to
nie wiem, czy one rzeczywiœcie s¹ wy¿sze w tele-
wizji publicznej ni¿ w komercyjnej, to ju¿ jest ra-
czej kwestia odpowiedniej… Trudno bêdzie to po-
równaæ, dlatego ¿e ani telewizja komercyjna, ani
telewizja publiczna nie udostêpni takich danych.
Mo¿e w raporcie jest…

(Senator Janusz Rachoñ: Ale ja o nic takiego nie
pyta³em.)

A nie, to…
(Senator Tadeusz Gruszka: Senator Szewiñski

pyta³.)
Aha, tak, tak, to senator Szewiñski o to pyta³.

Redukcja misji, koszty programu i product place-
ment – to by³y te trzy pytania.

Myœlê, ¿e w przypadku tych drogich progra-
mów, drogich emisji – to s¹ g³ównie du¿e wido-
wiska rozrywkowe albo seriale – o tym decyduje
rynek. Telewizja ma wdro¿one pewne procedu-
ry. Jest po prostu tak, ¿e program musi na sie-
bie zarobiæ, czyli, krótko mówi¹c, wiêkszy jest
przychód z reklamy skupionej wokó³ tego pro-
gramu, który generuje wysok¹ ogl¹dalnoœæ ni¿...
A je¿eli tak nie jest, to ten program jest wycofywa-
ny. W telewizji by³y tutaj stosowane dosyæ jasne
procedury. Ale jest to pytanie wykraczaj¹ce poza
zakres sprawozdania i w ogóle poza zakres dzia-
³añ Krajowej Rady.

Rzeczywiœcie jest redukcja misji. Ju¿ nie mam
si³y powtarzaæ tego samego, bo argumenty s¹ na-
prawdê podstawowe. Zmniejszanie siê udzia³ów
abonamentu w strukturze wp³ywów i roœniêcie
udzia³ów przychodów reklamowych te¿ wymu-
sza okreœlon¹ zmianê w ramówce Programu 1
i Programu 2, a to g³ówne anteny zarabiaj¹ce na
ca³¹ telewizjê. I do tego to siê odnosi. W raporcie
NIK s¹ przytoczone dane ze sprawozdañ Krajo-
wej Rady i na tym bazowa³a Najwy¿sza Izba Kon-
troli. Ale przede wszystkim pamiêtajmy – i to
podnosiliœmy na posiedzeniu komisji, na którym
ten raport NIK by³ prezentowany – ¿e to jednak
wykracza poza zakres tej kontroli, bo to by³a in-
terpretacja zagadnieñ programowych, zreszt¹
dokonana na podstawie sprawozdañ Krajowej
Rady. Najwy¿sza Izba Kontroli nie mia³a ani narzê-
dzi, ani danych, ¿eby to zinterpretowaæ. Co wiêcej,
te dane Krajowej Rady by³y wyrywkowe. Gdybyœ-
my bardzo szczegó³owo przeanalizowali ów raport
od tej strony, to mo¿na by³oby to wykazaæ. Ale to
jest do odczytania chocia¿by w protokole z tam-
tego posiedzenia komisji, dlatego ¿e myœmy siê
szczegó³owo do tego ustosunkowali, bo akurat
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ten zakres zazêbia³ siê z zakresem dzia³añ Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji.

Jeœli chodzi o product placement, to rzeczywi-
œcie jest to sfera niedoregulowana w polskim
prawie. Mam nadziejê, ¿e nied³ugo to siê zmieni,
dlatego ¿e implementacja dyrektywy wprowadza
w³aœnie regulacjê product placement. Dzisiaj na-
dawcy korzystaj¹ z §3 ust. 1 rozporz¹dzenia Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, zgodnie z któ-
rym w przypadku sponsorowania audycji lub in-
nego przekazu przez udostêpnianie towarów lub
us³ug wykorzystywanych przy ich tworzeniu in-
formacje o pochodzeniu towarów lub us³ug mog¹
byæ podawane wy³¹cznie po zakoñczeniu audycji
lub innego przekazu. Proszê pañstwa, jest to
sprawa, któr¹ zbadaliœmy, przeanalizowaliœmy
i opracowaliœmy, a potem podzieliliœmy siê swoi-
mi wnioskami z ministerstwem kultury. Zosta³o
to zrobione z uwagi na potrzebê opracowania no-
wego prawa, które wejdzie w implementacjê dy-
rektywy. Nie jest to du¿y rynek, jeœli chodzi
o skalê procentow¹. W porównaniu z rynkiem re-
klamy on wci¹¿ jest marginalny, za to nies³ycha-
nie uci¹¿liwy dla widza, bo czasami jest bardzo
drastycznie nadu¿ywany, po prostu wp³ywa na
scenariusz, co nie powinno mieæ miejsca. To jed-
na z zasad i ograniczeñ, jakie powinny byæ stoso-
wane przy lokowaniu produktu. Zobaczymy, jak
bêdzie to zaimplementowane w dyrektywie. Zgo-
dnie z ni¹ product placement jest dopuszczalne,
ale naszym zdaniem, je¿eli to bêdzie dopuszczo-
ne, a jednoczeœnie zostanie lepiej opisane, to bê-
dzie to z korzyœci¹ dla widza. Zauwa¿yliœmy bo-
wiem bardzo niepokoj¹ce i negatywne, czasami
wrêcz oœmieszaj¹ce dan¹ audycjê, próby nachal-
nego stosowania product placement, kiedy to
przez ca³y odcinek telenoweli promuje siê jeden
produkt. Czasami po prostu ju¿ siê nie chce og-
l¹daæ takiego odcinka. Mam nadziejê, ¿e w tej
chwili bêdzie to na tyle dobrze uregulowane, ¿e to
bêdzie mo¿na nie tylko kontrolowaæ, ale przede
wszystkim mierzyæ, bo bêdziemy musieli mierzyæ
to zjawisko.

Proszê pañstwa, nie mogê siê ustosunkowaæ do
przyk³adów podanych w raporcie NIK. Tak jak po-
wiedzia³em, on jest cenny dla zarz¹du, bo wska-
zuje równie¿ s³abe punkty w funkcjonowaniu
spó³ki. To nie jest coœ, co powsta³o teraz. To nawet
nie jest coœ, co powsta³o w 2007 r., tylko to jest
coœ, co w³aœciwie funkcjonowa³o w tej spó³ce od
pocz¹tku.

No có¿, jeœli chodzi o zamówienia i koniecznoœæ
stosowania procedury zamówieñ publicznych, to
ja te¿ t¹ spraw¹ w 2009 r., czyli w okresie objêtym
sprawozdaniem, siê zajmowa³em i wysy³a³em do
prezesa telewizji pisma w tej sprawie. To dotyczy³o
kontraktów na nadawanie cyfrowe i satelitarne
z satelity Astra jak równie¿ kontraktów doty-

cz¹cych wy³aniania operatora w multipleksie
pierwszym. Wspólnie z Urzêdem Komunikacji
Elektronicznej organizowaliœmy spotkania. To
przedstawiciele Urzêdu Komunikacji Elektroni-
cznej spotykali siê w tej sprawie z prezesem UZP.
Problem jest nam znany. Bardziej jest to problem,
który chcielibyœmy rozwi¹zaæ, ni¿ zastrze¿enie,
bo to dla nas te¿ by³ du¿y problem i na to te¿ zwra-
caliœmy uwagê.

Czy zamawianie porad prawnych na zewn¹trz
by³o uzasadnione, czy nie? No, moim zdaniem –
nie wiem, jakie one by³y – w przypadku takich pro-
cesów jak proces ze Spañskim w Nowym Jorku
trudno siê opieraæ na pracownikach biura praw-
nego, wtedy trzeba wynajmowaæ miêdzynarodo-
we kancelarie adwokackie, które bêd¹ za granic¹
prowadzi³y sprawy procesowe wed³ug prawa lo-
kalnego, miejscowego.

Czy proces z pani¹ Raczyñsk¹ kosztowa³ 97 mi-
lionów z³? Z tego, co s³ysza³em, wynika, ¿e on nie
kosztowa³…

(Senator Janusz Rachoñ: Nie, nie powiedzia³em
tak.)

(G³os z sali: Tysiêcy.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tysiêcy.)
Przepraszam, 97 tysiêcy z³. Ale jest ju¿ godzina

12.00 i to zmêczenie.
Z tego wyjaœnienia wynika, ¿e to nie jest koszt

procesu, tylko koszt rezerwy na wypadek proce-
su, która oczywiœcie nie zosta³a uruchomiona. Ale
tak czy inaczej ja siê odnieœæ nie mogê do tych
szczegó³owych zarzutów, bo nie mam ani infor-
macji, ani nawet podstawy do tego, ¿eby takich in-
formacji ¿¹daæ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Prze-
wodnicz¹cy, dziêkujê. Proszê pañstwa…)

Aha, jeszcze jedno. Jeœli chodzi…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, ale ja

zaraz…)
Jeszcze jedna sprawa, realizacji misji i szero-

kiego jej pojêcia. Tak naprawdê chodzi o to sze-
rokie kwalifikowanie ró¿nych programów jako
programów misyjnych. Na podstawie definicji
ustawowej mo¿na bardzo szeroko to stosowaæ.
I oczywiœcie ka¿dy nadawca mo¿e to wykorzy-
staæ i to stosowaæ. Krajowa Rada przyjmuje te
sprawozdania nadawców, ale proszê wyobraziæ
sobie i uœwiadomiæ, ¿e my nie mamy dzisiaj ta-
kiego problemu, ¿e… Bo gdybyœmy przekazali
1 miliard z³ i telewizja by nam powiedzia³a: zro-
bi³am, i wykaza³a w sprawozdaniu, ¿e zrobi³a
programów misyjnych za 1 miliard z³, to musie-
libyœmy ka¿d¹ z³otówkê dok³adnie obejrzeæ, jak
zosta³a rozliczona, czy przypadkiem któraœ
z tych z³otówek nie zosta³a rozliczona na pro-
gram pozamisyjny. Skoro jednak telewizja pub-
liczna w swoim sprawozdaniu wykazuje, ¿e
w produkcjê programów misyjnych zainwesto-
wa³a 1,5 miliarda z³, a my daliœmy 200 milio-
nów z³, to naprawdê wystarczy wzi¹æ kilka fil-
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mów dokumentalnych, teatrów telewizji, ¿eby tê
kwotê w ca³oœci wyczerpaæ. Ale to, co jest w ra-
porcie NIK, odnosi siê równie¿ do naszej uwagi
w sprawozdaniu, uwagi, któr¹ zamieœciliœmy
i w tym roku, i w roku poprzednim, i dwa lata
wczeœniej, ¿e doprecyzowanie zadañ misyjnych
jest pilnym zadaniem ustawodawczym. To jest
w naszym sprawozdaniu wœród tych zadañ
okreœlone i do tego te¿ Najwy¿sza Izba Kontroli
siê odnosi³a, na tym siê opiera³a.

(G³os z sali: Pan senator Rachoñ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zaraz, Panie Senatorze, przepraszam, ale naj-
pierw mia³bym apel. Minê³o w³aœnie po³udnie, ju¿
trzy godziny trwa debata. Wyst¹pi³a mniej wiêcej
po³owa mówców chc¹cych zadaæ pytania. Potem
bêdzie jeszcze dyskusja. W zwi¹zku z tym, ¿e czas
zadawania niektórych pytañ przekracza³ cztery
minuty, co by³o ³amaniem Regulaminu Senatu,
mimo ¿e by³o tam po kilka pytañ, proszê, ¿eby od
tej pory by³o inaczej. Ja po minucie bêdê przery-
wa³ zadawanie pytania, bo chcia³bym jednak, ¿e-
by to siê odbywa³o zgodnie z regulaminem. Czas
mojej ³askawoœci siê skoñczy³. Minê³o po³udnie
i koniec.

Topowiedziawszy, oddajêg³ospanusenatorowi.
(Senator Ryszard Bender: W swojej ³aska-

woœci.)
Proszê bardzo, ad vocem. Ale proszê sprawnie,

Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wniosek formalny

o piêtnastominutow¹ przerwê…)
Nie. Odrzucam wniosek formalny, Panie Sena-

torze.
Proszê bardzo, pan senator Rachoñ zadaje py-

tanie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
…a pan senator Andrzejewski zaraz bêdzie

mia³ minutê na swoje.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Przewodnicz¹cy, ja krótko pyta³em o roz-
bie¿noœci. Z pañskiej wypowiedzi wynika, ¿e ra-
port NIK tam, gdzie dotyczy zagadnieñ, które pod-
legaj¹ Krajowej Radzie, opiera³ siê wy³¹cznie na
sprawozdaniu Krajowej Rady.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Nie wy³¹cznie.)

No ale g³ównie. W zwi¹zku z tym, stawiaj¹c
kropkê nad „i”, zapytam, czy mam rozumieæ przez
to, ¿e zgadza siê pan, uto¿samia z ocenami z ra-
portu NIK w tym zakresie, który dotyczy obszaru
nadzorowanego przez Krajow¹ Radê.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Nie, nie zgadzam siê. To by³o szeroko…
(Senator Janusz Rachoñ: Aha, czyli nie zgadza

siê pan.)
…omawiane na posiedzeniu komisji kultu-

ry, na którym rozpatrywany by³ raport NIK. Je-
¿eli jest protokó³ z tego posiedzenia komisji,
to…

(Senator Piotr Andrzejewski: S³u¿ê protoko-
³em.)

(Senator Janusz Rachoñ: Ale na moje pytanie
pan nie odpowiedzia³, bo pyta³em o to, z czego wy-
nika rozbie¿noœæ tych ocen. Gdyby pan odpowie-
dzia³ na piœmie…)

O to poproszê…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bardzo

dziêkujê za tê supozycjê, Panie Rektorze.)
Ale generalnie s¹ to rozbie¿noœci interpreta-

cyjne. Najwy¿sza Izba Kontroli w swoim zakre-
sie kontroli ma inny przedmiot ni¿ ocena pro-
gramowa, w zwi¹zku z czym opar³a siê na spra-
wozdaniach Krajowej Rady i dane, które prezen-
tujemy, potraktowa³a wybiórczo. St¹d nie mo¿-
na bezpoœrednio z tych danych wyci¹gn¹æ ta-
kich wniosków.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Przewodnicz¹cy, jest proœba o odpowiedŸ
na piœmie.

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Start!
(Weso³oœæ na sali)
Czy kryteria misyjnoœci, o których by³a mowa,

by³y negowane przez walne zgromadzeni spó³ki,
to znaczy przez w³aœciciela, czyli przez Skarb Pañ-
stwa? To pierwsze.

Drugie: czy uzasadniony jest wyra¿any w pyta-
niach pogl¹d, ¿e obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny
dopuszcza interwencjê Krajowej Rady w uk³ad ra-
mówki i narzucanie treœci programu?

Trzecie: czy ustawowe zobowi¹zania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjnego
organu pañstwa s¹ realizowane, a jeœli tak, to
w jakim zakresie, w ramach kontaktów zw³aszcza
z poszczególnymi ministrami?

Czwarte: jaki wynika z tego stosunek Skarbu
Pañstwa do odwo³ania Farfa³a i jaka by³a rola or-
ganów pañstwa w stosunku do Krajowej Rady
i zarz¹du w zakresie utrzymania dotychczasowej
patologii, kwestionowanej przez Krajow¹ Radê?
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Minuta trzy sekundy – rewelacja. Dziêkujê
(G³os z sali: Ka³asznikow.)
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Przepraszam, ale mu-
szê przed³u¿yæ… Drugie pytanie czego dotyczy³o?)

Senator Piotr Andrzejewski:

Mogê powtórzyæ, gdyby nie wszystko…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Drugie pytanie, Panie
Senatorze.)

…pan zanotowa³. Trzeba by³o zmieœciæ siê
w minucie, zgodnie ze sprintem, który zarz¹dzi³
pan marsza³ek.

(Senator Ryszard Bender: Ale przedtem by³ ³a-
godny dla innych…)

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Drugie pytanie czego
dotyczy³o?)

Drugie pytanie dotyczy³o tego, czy obowi¹zu-
j¹cy porz¹dek prawny dopuszcza – tego siê doma-
gano w pytaniach – interwencjê Krajowej Rady
w uk³ad ramówki i narzucanie treœci programu.

Pierwsze dotyczy³o kryteriów. Czy kryteria mi-
syjnoœci z raportu NIK i z tej statystyki, które pod-
legaj¹ ex lege kontroli w³aœciciela, by³y negowane
przez walne zgromadzenie spó³ki, to jest w³aœci-
ciela, to jest ministra skarbu. To by³o pierwsze py-
tanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Kryteria misyjnoœci wynikaj¹ z art. 21 ustawy
o radiofonii i telewizji i nigdy nie by³y negowane
przez w³aœciciela spó³ki, czyli ministra skarbu.

Jeœli chodzi o ramówkê, to mamy zapis w roz-
dziale 3 art. 13 ustawy o radiofonii i telewizji: na-
dawca kszta³tuje program samodzielnie w zakre-
sie zadañ okreœlonych w art. 1 ust. 1 i ponosi od-
powiedzialnoœæ za jego treœæ. To jest podstawowy
zapis, który œwiadczy o samodzielnoœci nadawcy.
Art. 14 dodatkowo mówi o tym, ¿e na³o¿enie na
nadawcê obowi¹zku lub zakazu rozpowszechnia-
nia okreœlonej audycji lub przekazu mo¿e na-
st¹piæ wy³¹cznie na podstawie ustawy. I to wszys-
tko. Krótko mówi¹c…

(Senator Piotr Andrzejewski: Kompetencje Kra-
jowej Rady…)

To s¹ kompetencje dotycz¹ce funkcji kontrol-
nych. Wy³¹cznie po wyemitowaniu danej audycji

Krajowa Rada mo¿e siê odnieœæ… Jest to zreszt¹
zapis ustawowy wynikaj¹cy z gwarancji…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wszyscy senato-
rowie o tym wiedz¹.)

…konstytucyjnych.
Jeœli chodzi o kontakty z ministerstwami, z mi-

nistrami, to…

Senator Piotr Andrzejewski:

£¹czy siê to z kwesti¹ wype³niania konstytucyj-
nych zobowi¹zañ. S³yszeliœmy podczas jedno-
stronnego i jedynego wyst¹pienia przedstawiciela
Platformy na posiedzeniu komisji, ¿e Krajowa Ra-
da nie wype³nia konstytucyjnych zadañ w tym za-
kresie. Prosi³bym wiêc, ¿eby przedstawiæ, rozsze-
rzyæ na forum Senatu to ca³e zagadnienie konsty-
tucyjnych zobowi¹zañ w kontakcie i w uzgadnia-
niu z ministrami.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o kontakty z ministerstwami i z mi-
nistrami…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jak przebiega ak-
tywnoœæ nakazana konstytucj¹?)

…to Krajowa Rada ma dosyæ dobre, spore do-
œwiadczenie z kontaktów z ministerstwem kultu-
ry, Ministerstwem Infrastruktury. Uczestniczy-
my w pracach tamtejszych zespo³ów roboczych.
Konsultujemy te¿ akty prawne z ministerstwem
skarbu. Nie mamy ¿adnych kontaktów poza wy-
j¹tkowymi sytuacjami, w których… Na przyk³ad
minister skarbu przes³a³ nam do wiadomoœci au-
dyt z telewizji, ale póŸniej szybko go wycofa³, bo
okaza³o siê, ¿e to by³ dokument niejawny i ¿e mi-
nister skarbu nie móg³ tego przes³aæ… Te kontak-
ty dotyczy³y tego typu sytuacji i generalnie po-
przestawano na wyborze swoich cz³onków do rad
nadzorczych.

Jeœli chodzi o sprawê prezesa Farfa³a, to tutaj
rzeczywiœcie aktywnoœæ ministra skarbu by³a
bardzo wyraŸna. Przez prawie pó³ roku sytuacja
w telewizji by³a niekorzystna, mianowicie trzech
cz³onków zarz¹du by³o zawieszonych, a faktycz-
nie obowi¹zki prezesa sprawowa³ jeden z cz³on-
ków zarz¹du, pan Piotr Farfa³. Wystêpowa³ on
wtedy w³aœnie jako pe³ni¹cy obowi¹zki prezesa.
Wtedy by³y sygna³y od ministra, wtedy by³y pisma
do Krajowej Rady, ¿e ta sytuacja jest niekorzystna
dla spó³ki i ¿e obowi¹zkiem Krajowej Rady jest
uzupe³niæ sk³ad rady nadzorczej. W maju, bo by³o
to bodaj¿e ju¿ w maju albo na pocz¹tku czerwca
zesz³ego roku, kiedy uzupe³niliœmy ten sk³ad… A,
przepraszam, by³o to nawet nieco póŸniej, bo
w lipcu, kiedy uzupe³niliœmy sk³ad rady nadzor-
czej. I wtedy minister skarbu w trybie bardzo pil-
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nym zwo³a³ walne zgromadzenie wygaszaj¹ce ka-
dencjê rady nadzorczej. PóŸniej wystêpowa³ ze
swoimi zastrze¿eniami w KRS, bo by³a kwestia
rozbie¿noœci interpretacji prawnych – my uwa¿a-
liœmy, ¿e rada nadzorcza w tym dniu jeszcze mia³a
prawo dzia³aæ i odwo³aæ prezesa Farfa³a, z kolei
pan minister Grad uwa¿a³, ¿e ju¿ nie mia³a prawa
dzia³aæ. By³a to taka ewidentna sprzecznoœæ inte-
resów. Nam zale¿a³o na tym, ¿eby uzupe³niæ Kra-
jow¹ Radê po to, ¿eby pan prezes Farfa³ przesta³
pe³niæ jednoosobowo swoj¹ funkcjê, a pan mini-
ster Grad poczyni³ kroki, które prezesa Farfa³a
chroni³y na tym stanowisku. Sprawa w s¹dzie siê
nie rozstrzygnê³a, bo Krajowa Rada pod koniec
lipca wybra³a ca³kowicie nowy sk³ad rady nadzor-
czej, wiêc takich w¹tpliwoœci ju¿ nie by³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Panie Przewodnicz¹cy, czy wiadomo panu, dla-
czego pan sk³ada tak wczeœnie, ju¿ w maju, spra-
wozdanie? Czy wiadomo panu, ¿e ¿aden z pañ-
skich poprzedników, ani pierwszy przewodni-
cz¹cy Krajowej Rady, pan Marek Markiewicz, mój
poprzednik, ani moi nastêpcy, nikt nie sk³ada³
sprawozdañ tak wczeœnie?

Nastêpnie: czy wiadomo panu, ¿e wieœæ, nie ty-
le gminna, ile warszawska, niesie, i¿ to jest po-
dzwonne dla Krajowej Rady, której pan przewo-
dniczy? Czy wiadomo panu, ¿e istotn¹ przyczyn¹
tego przyspieszenia jest to – tak wiele, wiele œro-
dowisk uwa¿a, mo¿e pañskie równie¿ – ¿e chodzi
o to, by Sejm i Senat odrzuci³y to sprawozdanie,
i to szybko, co siê najprawdopodobniej stanie,
i ¿eby pe³ni¹cy obowi¹zki prezydenta pan Broni-
s³aw Komorowski móg³ zd¹¿yæ odrzuciæ sprawo-
zdanie, zanim naród wybierze nowego prezydenta
po œmierci w katastrofie smoleñskiej œwiêtej pa-
miêci prezydenta Lecha Kaczyñskiego? Proszê
³askawie odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To by³o piêæ pytañ w rzeczywiœcie szeœædziesi¹t
sekund. Dziêkujê bardzo.

(Senator Ryszard Bender: Trzeba by³o tak to
zrobiæ, skoro pan poleci³…)

Proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Taki szybki sprint,

jak to mówi senator Andrzejewski.)

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Nie mogê siê, oczywiœcie… Musia³bym wyraziæ
swoj¹ prywatn¹ opiniê, odpowiadaj¹c na te pyta-
nia. W sumie prywatne opinie wyra¿am czêsto,
nawet publicznie, w mediach, w jakichœ wywia-
dach, gdy dziennikarze mnie o to pytaj¹. Niemniej
jednak z tej trybuny tego zrobiæ nie mogê, bo wy-
stêpujê tu jako przewodnicz¹cy Krajowej Rady,
pe³ni¹c swoje s³u¿bowe obowi¹zki.

Dlaczego tak wczeœnie jest to sprawozdanie?
Nie wiem, nie mogê odpowiedzieæ, dlaczego. Mogê
siê tego domyœlaæ, ale o tym wola³bym siê…

(Senator Ryszard Bender: Kiedyœ sk³adano to
we wrzeœniu, a ostatnio z regu³y w lipcu.)

Prawd¹ jest, ¿e ten tryb jest rzeczywiœcie naj-
szybszy, bo rzeczywiœcie wczeœniej lipiec czy wrze-
sieñ to by³y te miesi¹ce, kiedy sprawozdanie by³o
rozpatrywane.

Co do dalszych konsekwencji, to te¿ nie
chcia³bym siê do tego odnosiæ i wyra¿aæ opinii.
Fakty s¹ takie, ¿e to marsza³ek Sejmu jako mar-
sza³ek Sejmu i marsza³ek Senatu decyduj¹ o tym,
kiedy sprawozdanie jest rozpatrywane. I w wyni-
ku zaistnia³ej sytuacji to marsza³ek Sejmu bêdzie
decydowa³ o losach tego sprawozdania.

(Senator Ryszard Bender: Cui bono?)
(Senator Janusz Sepio³: Pro publico bono.)
(Senator Ryszard Bender: Pro domo sua.)
W jednej sytuacji decyduje o tym jako marsza-

³ek Sejmu, a w innej – jako pe³ni¹cy obowi¹zki
prezydenta. Tak mogê odpowiedzieæ na to pyta-
nie.

(Senator Ryszard Bender: Rozumiem pana
skrêpowanie…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, teraz s¹ pytania.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê.
Panie Przewodnicz¹cy, opinia jest taka – ja te¿

siê ku tej opinii sk³aniam – ¿e teraz telewizja, w ja-
kiejœ czêœci równie¿ telewizja publiczna, stoi se-
rialami. Konia z rzêdem temu, kto zliczy, ile tych
ró¿nych seriali jest emitowanych w telewizji. Nie-
które s¹ tak beznadziejne, ¿e naprawdê trudno siê
po³apaæ, o co tam w tym wszystkim chodzi. A to
przecie¿ kosztuje, i to sporo kosztuje. Czy nie
mo¿na by³oby, zamiast produkowaæ kolejnego ta-
siemca, przeznaczyæ te pieni¹dze na program rze-
czywiœcie misyjny, na przyk³ad na teatr telewizji,
na jakieœ programy przyrodnicze czy dla m³odzie-
¿y? To jest jedna sprawa.
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Chcia³abym te¿ zapytaæ, jak wygl¹da funkcja
kontrolna Krajowej Rady, gdy chodzi o odpro-
wadzanie przez rozg³oœnie radiowe i oœrodki te-
lewizyjne, nazwijmy to, daniny dla ZAiKS. Wia-
domo, ¿e twórcy stale siê skar¿¹, ¿e s¹ wrêcz
okradani przez nadawców, którzy nie odprowa-
dzaj¹ stosownych op³at za wykorzystanie ich ut-
worów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o seriale, to oczywiœcie jest ich du-
¿o, one s¹ kosztowne, ale za to wszystkie telewiz-
je na nich zarabiaj¹, to nie jest podyktowane ni-
czym innym jak zyskiem, zreszt¹ ju¿ w samej
strukturze ogl¹dalnoœci widaæ, ¿e w godzinach
emisji seriali jest po prostu tak zwany peak og-
l¹dalnoœci, czyli wtedy wszyscy zasiadaj¹ przed
telewizorami, ¿eby obejrzeæ kolejny odcinek swo-
jej ulubionej telenoweli. I to jest dzia³alnoœæ,
z której nadawcy po prostu czerpi¹ korzyœci, bo
emituj¹ w tym czasie reklamy. Tak wiêc to nie
jest kwestia przeniesienia œrodków z produkcji
filmu fabularnego czy telenoweli na Teatr Tele-
wizji, bo bilans jest taki, ¿e tam siê zarabia, za³ó¿-
my, pó³ miliona z³otych, a tu trzeba zap³aciæ
pó³tora miliona, i to o to chodzi. Inn¹ kwesti¹ jest
ju¿ produkcja czy koprodukcja filmów fabular-
nych, bo, tak jak wspomnia³em, telewizja publi-
czna jest najwiêkszym wspó³producentem pol-
skiej produkcji filmowej i te wszystkie du¿e pro-
dukcje, z którymi mamy do czynienia, z du¿ymi
premierami, w du¿ej mierze s¹ przedsiêwziêcia-
mi telewizji publicznej. I tutaj mo¿na siê zastana-
wiaæ, czy telewizja mo¿e… byæ mo¿e warto by by-
³o mniej inwestowaæ w filmy, a wiêcej w Teatr Te-
lewizji. To jest, myœlê, kwestia wypracowania ja-
kichœ proporcji. Ale przypomnê, ¿e taki film pro-
dukowany przez telewizjê publiczn¹ jak „Katyñ”
by³ ogl¹dany i sprzedawany przez telewizjê do
ró¿nych krajów na œwiecie, wiêc… To rzeczywi-
œcie jest trudna decyzja. Dzisiaj, poniewa¿ za-
rz¹d zredukowa³ koszty, to bardzo ograniczy³
produkcjê filmow¹, wiêc i tak w roku 2010 – przy-
najmniej – ten temat jest nieaktualny, bo ta pro-
dukcja, i teatralna, i filmowa, jest mocno ograni-
czona.

Jeœli chodzi o prawa autorskie i pokrewne, to
telewizja wydatkowa³a na ZAiKS 100,5 miliona z³,
a Polskie Radio – 16 milionów z³. Wszystkie spó³ki
radiofonii regionalnej razem wyda³y 10,5 milio-

na z³. Tak wiêc wszystkie media publiczne wyda³y
na ZAiKS ³¹cznie 124 miliony z³. Mniej wiêcej tak
siê te koszty kszta³tuj¹.

Czy pani senator pyta³a o to, czy telewizja siê
wywi¹zuje z umów z ZAiKS, czy o coœ innego?

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Tak, czy radio i telewizja… Jaka jest funkcja
kontrolna Krajowej Rady nad tymi nadawcami?
Jak to jest? Bo na pewno s¹ takie rozg³oœnie, które
siê wywi¹zuj¹ z tych zobowi¹zañ w miarê rzetel-
nie, ale s¹ te¿ takie, które podobno prawie w ogóle
nie odprowadzaj¹…

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Funkcja kontrolna nale¿y do ustawowych obo-
wi¹zków, jeœli chodzi o media komercyjne, a to,
o czym pani mówi, jest podstaw¹ do wszczêcia po-
stêpowania o cofniêcie koncesji. Jeœli zaœ chodzi
o media publiczne, to takich kompetencji Krajowa
Rada wobec tych mediów nie ma. Ale media publi-
czne co kwarta³ przysy³aj¹ sprawozdania ze szcze-
gó³owymi rozliczeniami pieniêdzy przelewanych
na konta ZAiKS i to jest przez nas kontrolowane,
wiêc mamy te informacje na bie¿¹co.

Zapewne ma pani na myœli sytuacjê, która mia-
³a miejsce w kilku oœrodkach regionalnych, w kil-
ku rozg³oœniach regionalnych Polskiego Radia.
Otó¿ by³ spór spó³ki z ZAiKS o wysokoœæ op³at i to
powodowa³o blokowanie pieniêdzy na kontach,
ale te pieni¹dze by³y odk³adane na specjalnej re-
zerwie, przeznaczonej w³aœnie na uregulowanie
tych nale¿noœci. Tak ¿e rozwi¹zanie tego proble-
mu polega³o na rozwi¹zaniu sporu. O co chodzi³o?
Przede wszystkim nadawcy publiczni podnosili
kwestiê pewnej nierównoœci w stosunku do pod-
miotów komercyjnych. Powiem krótko: radio ko-
mercyjne p³aci³o ZAiKS du¿o mniej… To jest
wszystko kwestia konkretnych, indywidualnych
umów. Radio publiczne p³aci³o ZAiKS mniej ni¿
radio komercyjne – i tu by³a negocjacja stawek –
a poza tym ZAiKS w umowach chcia³, i de facto to
robi³, wliczaæ do podstawy, od której odprowadza-
ne s¹ œrodki na Stowarzyszenie ZAiKS, wszystkie
pieni¹dze przekazywane z abonamentu, równie¿
te, które id¹ na emisjê, na us³ugi transmisyjne, na
inwestycje, czyli wszystkie pieni¹dze abonamen-
towe od tych en bloc traktowanych kwot by³y od-
prowadzane na ZAiKS. Spó³ki – zreszt¹ my rów-
nie¿ wychodziliœmy z takiego za³o¿enia – uwa¿a³y,
¿e to s¹ pieni¹dze publiczne i trzeba nimi gospo-
darowaæ rozs¹dnie, a jako ¿e ZAiKS jest organiza-
cj¹ reprezentuj¹c¹ twórców, wiêc z tych pieniê-
dzy, które id¹ bezpoœrednio na tworzenie progra-
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mu, rzeczywiœcie powinny byæ p³acone nale¿noœci
z tytu³u praw autorskich, tyle ¿e nie od transmisji,
emisji, inwestycji itd. Ale te spory s¹ ju¿ w du¿ej
mierze rozwi¹zane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski…
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Pan dyrektor medio-
wa³ w tym sporze miêdzy spó³kami a ZAiKS.)

Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Przewo-
dnicz¹cy! Kondycja telewizji zale¿y w du¿ej mie-
rze od ogl¹dalnoœci. Ja wielokrotnie bywam na
dworcach i tam – mimo ¿e s¹ to przecie¿ miejsca
u¿ytecznoœci publicznej – nie ma telewizji publi-
cznej, s¹ inne telewizje. Czy jest tutaj mo¿liwa
pewna wspó³praca? PrzewoŸnik jest narodowy,
dworce to miejsca u¿ytecznoœci publicznej, tele-
wizja jest publiczna. A wiêc jak wygl¹da ta
wspó³praca – chodzi mi generalnie o wspó³pracê
miêdzy tymi instytucjami wy¿szej u¿ytecznoœci
publicznej, takimi jak koleje, nie wiem, lotniska,
dworce itp., itd.

I druga sprawa. Wspomnia³ pan w swoim spra-
wozdaniu o przydzielaniu koncesji w zakresie fal
œrednich. To jest chyba jakaœ nowoœæ. Czy ostat-
nio pojawi³o siê jakieœ zainteresowanie tymi fala-
mi? Bo z tego, co wiem, jeszcze kilka lat temu
w tym zakresie w ogóle nic nie by³o nadawane.
Zreszt¹ po remoncie chyba Raszyna, odk¹d zosta-
³y wy³¹czone, niczego na tych falach œrednich nie
by³o. Dziêkujê bardzo.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o fale œrednie, to jest pewna bardzo
ciekawa koncepcja. Od kilku lat na naszym rynku
funkcjonuje taki przedsiêbiorca, który wystêpuje
o kolejne koncesje na kolejne radia lokalne na fa-
lach œrednich. Fale œrednie to s¹ czêstotliwoœci
pozostaj¹ce w dyspozycji Krajowej Rady i nie s¹
one wykorzystywane, nikt nie chce na nich nada-
waæ programu. A on znalaz³ sposób na budowê ra-
dia lokalnego przy wsparciu struktur samorz¹do-
wych. To jest tanie radio, jak na razie, to jest coœ,
co siê rozwija, to jest projekt po³¹czony z analogo-
w¹ emisj¹ na falach œrednich oraz z uzupe³nie-
niem w internecie. Je¿eli jest chêtny na rozwijanie
takiego radia, to my jesteœmy temu oczywiœcie
bardzo przychylni. Jesteœmy przychylni takim

pomys³om. Wszystko, co mo¿e zintensyfikowaæ
wykorzystanie zasobów czêstotliwoœciowych,
chêtnie przyjmujemy. Dodatkowo to jest projekt
lokalny, to jest kilkadziesi¹t koncesji lokalnych.
W strukturze ekonomicznej takiej rozg³oœni jest
g³êbokie zaanga¿owanie samorz¹du. To oczywi-
œcie nie s¹ du¿e pieni¹dze, bo to nie jest klasyczne
komercyjne radio, tylko trochê bardziej rozbudo-
wany lokalny radiowêze³, niemniej jednak umo¿-
liwiaj¹cy informowanie lokalnych spo³ecznoœci
na przyk³ad o tym, co siê dzieje w lokalnym samo-
rz¹dzie. To jest tego typu przedsiêwziêcie. To jest
projekt pod nazw¹ Polskie Fale Œrednie. Byæ mo¿e
pojawi siê koncepcja, aby we wspó³pracy z samo-
rz¹dami na tych falach zrobiæ te¿ radio cyfrowe.
Na razie jeszcze nie ma o tym mowy.

Jeœli chodzi o wspó³pracê, to oczywiœcie decy-
duje tu rynek. Je¿eli spó³ka ITI czy Polsat podpi-
sze umowê z dysponentem dworca kolejowego, to
ta umowa bêdzie realizowana. Nie wiem, jak wy-
gl¹da ta umowa, kto i co w zamian daje, czy to jest
tylko kwestia udostêpnienia sygna³u, czy te¿
sprzêtu. Nie wiem, to s¹ umowy handlowe, ale to
jest na tej zasadzie. Ma pan racjê, mówi¹c o tym,
¿e to jest przewoŸnik narodowy. Czy jest mo¿liwa
jakaœ wspó³praca miêdzy tymi instytucjami? Z te-
go, co wiem, to nie by³o, ja nie widzia³em ¿adnych
przyk³adów takiej wspó³pracy. Ona wygl¹da
mniej wiêcej tak, jak miêdzy InterCity a InterRe-
gio, tak jak to dzisiaj widzimy na kolei.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pierwsze py-

tanie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadaje
koncesje, ale równie¿ je odbiera, ma tak¹ mo¿li-
woœæ. Ile koncesji w ubieg³ym roku zosta³o przy-
znanych, a ile zosta³o odebranych? Czym by³o
spowodowane odebranie koncesji? Czy to by³o
naruszenie warunków zapisanych w koncesji, czy
te¿ by³y inne przyczyny? Kogo dotyczy³y sytuacje
odebrania koncesji? Gdyby pan móg³ to przybli-
¿yæ, to prosi³bym o to.

Kolejna sprawa. Dzisiejsze media informuj¹
o tym, ¿e przed kilkoma dniami do laski mar-
sza³kowskiej trafi³ projekt nowelizacji ustawy
o radiofonii i telewizji, w myœl której prowadzone
bêd¹ nowe konkursy na cz³onków rad nadzor-
czych i ju¿ nie tylko minister skarbu, ale równie¿
minister finansów i minister kultury bêd¹ wska-
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zywali swoich cz³onków do rad nadzorczych me-
diów publicznych, a do okreœlonej liczby te stano-
wiska bêd¹ uzupe³niane osobami wy³onionymi
w konkursach. Czy nie widzi pan minister pewnej
zale¿noœci miêdzy tym projektem nowelizacji
a przyspieszeniem rozpatrywania sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok ubieg-
³y? Czy w pana odczuciu to nie jest chêæ przejêcia
mediów publicznych przez funkcjonariuszy Plat-
formy Obywatelskiej, przez jedn¹ tylko partiê
i zmonopolizowania ca³ego aparatu pañstwowego
przez PO? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Przewodnicz¹cy Krajowej rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Dziêkujê bardzo. Jeœli
chodzi o nowelizacjê…)

Przepraszam bardzo, ¿e przerwê. Panie Mini-
strze, w tej drugiej czêœci, dotycz¹cej pañskich
pogl¹dów na upartyjnienie, ja oczywiœcie zwal-
niam pana z odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Powiem mo¿e, jak wygl¹da sytuacja zarz¹dów
i rad nadzorczych mediów publicznych. Wed³ug
dzisiejszej ustawy ani Krajowa Rada, ani mini-
ster nie ma mo¿liwoœci wp³ywania na rady nad-
zorcze mediów publicznych. O konsekwencjach
wynikaj¹cych z takiej regulacji wielokrotnie
przekonywa³a siê, te¿ boleœnie, Krajowa Rada,
równie¿ minister. Przypominam, ¿e spór o media
publiczne i sk³ady rad nadzorczych toczy siê w³a-
œciwie od pocz¹tku, od momentu rozpadu Radio-
komitetu. W wielu sytuacjach by³o tak, ¿e Krajo-
wa Rada mia³a zupe³nie inne pogl¹dy na funkcjo-
nowanie telewizji ni¿ rada nadzorcza, mimo to
nie udawa³o siê, nie mo¿na by³o odwo³ywaæ rad
nadzorczych. Do tej pory nie by³o takiej sytuacji.
Je¿eli mówimy o ustawie z 2005 r., to ona te¿ ta-
kich mo¿liwoœci nie wprowadza³a i nie wykorzy-
stywa³a. W 2006 r. po prostu koñczy³a siê kaden-
cja i Krajowa Rada powo³ywa³a now¹ radê nad-
zorcz¹ na now¹ kadencjê.

Jeœli chodzi o kolejne projekty ustaw, które
w ubieg³ych latach by³y przedmiotem obrad par-
lamentu, to pierwsza ustawa, która rozwi¹zywa³a
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, tak naprawdê
odbiera³a jej wiele kompetencji dotycz¹cych po-
wo³ywania rad nadzorczych. Druga ustawa
okreœla³a inny sposób powo³ywania rad nadzor-
czych te¿ ju¿ bez kompetencji… Nie, to by³o jesz-
cze z udzia³em Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-

ji. Teraz zmiana idzie w tym kierunku, ¿e czêœæ
rad nadzorczych powo³uje Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji. Jeœli oczywiœcie wczeœniej Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji zostanie rozwi¹zana
z powodu odrzucenia sprawozdania, to inna Kra-
jowa Rada bêdzie powo³ywa³a tê czêœæ rad nadzor-
czych.

Nowoœci¹ s¹ tu dwa elementy. Nie widzia³em
projektu, ale wiem o jednym, o tym, ¿e trzech mi-
nistrów bêdzie powo³ywa³o swoich cz³onków i bê-
dzie mo¿liwoœæ ich odwo³ywania. Obowi¹zek re-
komendacji przez uczelnie to nie jest ¿adna no-
woœæ, bo ró¿ne rekomendacje by³y ju¿ wczeœniej
wprowadzane. Nie jest to mechanizm skuteczny.
Gdy siê weŸmie pod uwagê mnogoœæ podmiotów,
które mog¹ udzieliæ takich rekomendacji, to z na-
szych symulacji wynika³o, ¿e nie jest to mecha-
nizm skuteczny. To, co jest tu istotne z praktycz-
nego punktu widzenia, to fakt, ¿e cz³onków rad
nadzorczych mo¿na powo³ywaæ i odwo³ywaæ. Wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego wskazywa³ kie-
dyœ na to, ¿e ta niezale¿noœæ to jest specjalna
ustawowa gwarancja dla mediów publicznych,
tak jak w przypadku Krajowej Rady, której cz³on-
ków nie mo¿e odwo³aæ organ, który ich powo³a³.
Uwa¿am, ¿e niejako poza sfer¹ interpretacji pozo-
staje to, kto i kiedy bêdzie wy³ania³ sk³ad rad nad-
zorczych, a tak¿e zarz¹dów. Równie¿ nie bêdê siê
odnosi³ do tego, czy to bêdzie system wielo-, czy
monopartyjny.

Powiem mo¿e o tym, ¿e zdecydowanie zwiêksza
siê tu rola rz¹du, jeœli chodzi o bezpoœredni¹ kon-
trolê i wp³yw na zarz¹dzanie telewizj¹. Rz¹d bê-
dzie mia³ trzech cz³onków w radzie. Bêd¹ to tak
naprawdê bardzo du¿e uprawnienia, bo wiêk-
szoœæ, która jest potrzebna w g³osowaniu, czêsto
jest taka, ¿e te trzy g³osy bêd¹ decyduj¹ce. Do tego
dochodzi mo¿liwoœæ odwo³ywania, a to oznacza,
¿e wraz ze zmian¹ rz¹du bêdzie mo¿liwoœæ doko-
nania zmian wœród cz³onków rad nadzorczych,
tak¿e wraz ze zmian¹ sk³adu Krajowej Rady bê-
dzie mo¿liwoœæ dokonania zmian wœród cz³onków
rad nadzorczych. To jest – tak mi siê wydaje – bar-
dzo niebezpieczny mechanizm.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Jeszcze koncesje.)

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Krajowa Rada nie odebra³a ¿adnej koncesji
w 2009 r., poza takimi przypadkami, kiedy by³ to
proces bardziej formalny. Na przyk³ad je¿eli jest
nadawca, który wyst¹pi³ o program satelitarny
i po prostu go nie uruchomi³ w okreœlonym termi-
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nie – po pó³ roku, roku, dwóch latach, to Krajowa
Rada wszczyna postêpowanie o cofniêcie konce-
sji. A je¿eli nadawca twierdzi, ¿e dalej chce uru-
chomiæ taki program, to musi podj¹æ jakieœ
dzia³ania. Je¿eli nie ma ¿adnego odzewu, to tak¹
koncesjê siê odbiera. Ale to jest po prostu odbie-
ranie martwych koncesji.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A czy wszczêto
procedury i jakie by³y…)

Tak, wszczynaliœmy procedurê o cofniêcie kon-
cesji. To jest zawarte w za³¹czniku 14 do sprawo-
zdania. S¹ dwadzieœcia dwa postêpowania. Kilka-
naœcie z nich dotyczy Polskich Fal Œrednich i to s¹
postêpowania bardziej porz¹dkuj¹ce. Przepra-
szam, s¹ wszczête czterdzieœci trzy postêpowania
o odebranie koncesji. To by³y g³ównie postêpowa-
nia porz¹dkuj¹ce, jak w przypadku TVN SA i pro-
gramu TVN MED. By³ to program, który mia³ kon-
cesjê, ale nie by³ nadawany, zreszt¹ na proœbê na-
dawcy uchyliliœmy koncesjê. TVN Lingua – by³o
tak samo. Mia³y miejsce tego typu postêpowania
koncesyjne. A jeœli chodzi o typowe cofniêcia kon-
cesji, to jest to opisane w pkcie 8. Na przyk³ad
z powodu nienadawania programu cofniêto kon-
cesjê Media Ekspert na program Promocja TV.
Jak mówiê, z uwagi na zaprzestanie rozpowsze-
chnienia programu. I tak te postêpowania wy-
gl¹da³y. Na kilkadziesi¹t postêpowañ przyzna-
j¹cych koncesjê nie by³o takiej sprawy w zesz³ym
roku ani w tym roku, ¿e tak naprawdê program,
który jest nadawany i funkcjonuje, mia³by cofniê-
t¹ koncesjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Moje pytania dotycz¹ samej Krajowej Rady.
Mianowicie po pierwsze, chcia³bym siê dowie-
dzieæ, czy w ostatnich latach cz³onkowie Krajowej
Rady b¹dŸ osoby na kierowniczych stanowiskach
w tej instytucji, otrzymywa³y jakieœ odznaczenia
pañstwowe od prezydenta Kaczyñskiego. Chodzi
o te wy¿sze, nie medal za wieloletni¹ s³u¿bê. Czy
prawd¹ jest to, ¿e korzystaj¹ z prezydenckich oœ-
rodków wypoczynkowych?

Po drugie, chcia³bym zapytaæ o koszty funkcjo-
nowania Krajowej Rady, ich strukturê. Jak¹ Kra-
jowa Rada zajmuje powierzchniê biurow¹? Jaki
jest koszt jej utrzymania? Jaki jest park samo-
chodowy i czym pan jeŸdzi? Ile wynosi fundusz
nagród i bonusów dla kierownictwa Krajowej Ra-
dy? Ile wynosi³ w 2009 r.?

I chcia³bym tak¿e zapytaæ, jak to jest, ¿e taki ty-
powy schemat, notorycznie powtarzaj¹cy siê, pro-
gramu propagandowego w telewizji polega na
tym, ¿e zaprasza siê przedstawiciela jednej partii,
drugiej partii, z tych g³ównych, i powiedzmy
trzech jakichœ kanapowców czy dysydentów, któ-
rzy mówi¹ to samo, co jeden z tych g³ównych. Pro-
porcja opinii jest 4:1 i zawsze ostatnia wypowiedŸ,
ta koñcz¹ca, nale¿y do przedstawiciela PiS. Jak
Krajowa Rada reaguje na tak notorycznie powta-
rzaj¹cy siê schemat programów w mediach publi-
cznych? Dziêkujê.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o odznaczenia pañstwowe, to nie
dotar³y do mnie ¿adne informacje, ¿eby ktokol-
wiek z cz³onków Krajowej Rady w ostatnim czasie
dosta³ jakieœ pañstwowe odznaczenie. Nie wiem,
sk¹d takie przypuszczenia w ogóle, sk¹d to pyta-
nie. Swego czasu dyrektor Krajowej Rady dosta³
odznaczenie za dzia³alnoœæ opozycyjn¹. Tyle
wiem. Ja na pewno nie dostajê takich odznaczeñ.
Tak samo nikt nie korzysta z ¿adnych oœrodków
rz¹dowych itp. Na wakacje je¿d¿ê z rodzin¹ nad
morze i wynajmujê tam dom.

Jeœli chodzi o park maszynowy, to s¹ to samo-
chody. Ile? W sumie jest ich dziesiêæ. Tak na-
prawdê to s¹ samochody… Ostatni samochód
by³ kupiony dwa lata temu i to jest najnowszy sa-
mochód, którym dysponuje Krajowa Rada. Pozo-
sta³e maj¹ po kilka, kilkanaœcie lat. S¹ to skody,
opel, daewoo lanosy, tego typu auta. Cz³onkowie
Krajowej Rady korzystaj¹ z piêciu samochodów.
Ja je¿d¿ê samochodem chyba z 2000 r. Szczerze
mówi¹c, nie jestem przygotowany do takiej odpo-
wiedzi, nie s¹dzi³em, ¿e to bêdzie tematem zain-
teresowania Wysokiej Izby. Ale jestem gotów
szczegó³owo odpowiadaæ na tego rodzaju pyta-
nia. Mamy samochody dziesiêcioletnie, niekiedy
kilkunastoletnie.

Je¿eli pan senator pyta o szczegó³y, to jest to
daewoo nubira z 2000 r. – 240 tysiêcy km, daewoo
nubira z 2000 r. – 150 tysiêcy km, peugeot par-
tner z 2001 r. – 125 tysiêcy km, volvo 60 z 2002 –
225 tysiêcy km, opel vectra z 2003 – 204 tysi¹ce
km, volkswagen pasat z 2004 – 113 tysiêcy km,
skoda superb z 2004 – 180 tysiêcy km, dwa nisan-
ny primera – 150 i 97 tysiêcy km, no i opel vectra –
83 tysi¹ce km z 2007 r. Na zakup opon przezna-
czyliœmy 4 tysi¹ce z³, na paliwo 130 tysiêcy z³
w skali roku – na wszystkie samochody.

Jeœli chodzi o schemat, to rozumiem, ¿e to jest
jakiœ konkretny program, gdzie siedz¹ goœcie z je-
dnej partii na jednej kanapie, z drugiej partii na
drugiej i dyskutuj¹. Jest kilka takich programów
– program Tomasza Lisa, program Pospieszal-
skiego itd. Nie bêdê siê do tego ustosunkowywa³,
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bo nie potrafiê. Tak naprawdê musielibyœmy oce-
niaæ wydanie konkretnego programu, a oczywi-
œcie Krajowa Rada takich rzeczy nie robi. A poza
tym zapewne nie ogl¹da³em niczego takiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Owczarek, proszê bardzo. Nie,

przepraszam, jeszcze pan senator Szaleniec.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, du¿o i chêtnie wypowia-

da siê pan na temat pana Farfa³a – s³usznie, ¿e
krytycznie – który znalaz³ siê w telewizji z wiado-
mego uk³adu politycznego. Ale w sprawozdaniu
nigdzie nie znalaz³em zaniepokojenia aktualn¹
sytuacj¹, która jest powszechnie znana; tym, ¿e
telewizja jest podzielona, jeœli chodzi o wp³ywy,
pomiêdzy dwie partie, czyli PiS i SLD, które na za-
sadzie jakieœ umowy podzieli³y siê antenami, fun-
kcjami itd. Czy pan zna zasady obsady tych sta-
nowisk, zasady tej umowy? Czy pana to nie niepo-
koi? Czy pan interweniowa³, aby tak siê nie dzia-
³o? Bo skutkiem tego s¹ ró¿ne wydarzenia, które
co prawda nie wi¹¿¹ siê z ubieg³ym rokiem, ale
które siê powtarzaj¹. Na przyk³ad takich osób,
które odesz³y z „Wiadomoœci”, dlatego ¿e nie mog-
³y znieœæ aktualnej formy ich kszta³towania czy
budowania informacji w tym programie… Ostat-
nio odesz³a kolejna prezenterka, tak zwana znana
twarz. Odesz³a i teraz opowiada, jak to tworzy siê
„Wiadomoœci” pod k¹tem jednej tylko partii.

Chcia³bym te¿ pana spytaæ, czy byæ mo¿e z po-
wodu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwol-
niono z radia pana Sobalê za agitacjê polityczn¹.
Czy to by³ wasz wp³yw, czy podjêliœcie jakieœ dzia-
³ania w tym zakresie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o podzia³ anten, to przede wszyst-
kim, tak jak mówi³em, nie uczestniczy³em w ¿a-
dnej umowie.

Jeœli chodzi o zwolnienie pana Sobali, to Krajo-
wa Rady w tym nie uczestniczy³a. Byliœmy tylko
pytani, czy udzia³ pana Sobali w koncercie chary-
tatywnym le¿y w obszarze zainteresowañ Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji. Sprawdziliœmy za-
proszenia i ulotki wydrukowane na tê okazjê. Nie
by³ to wiec wyborczy i nie by³o na nim ¿adnego re-
prezentanta ani komitetu wyborczego, ani partii
politycznej. Tak wiêc nie le¿y to w obszarze na-
szych zainteresowañ. To by³ po prostu koncert
charytatywny. To jest decyzja…

(Senator Zbigniew Szaleniec: To czemu zwol-
niono pana Sobalê? Nie zainteresowa³ siê pan?)

To jest decyzja tylko i wy³¹cznie Zarz¹du Pol-
skiego Radia, wiêc ja nie mam na ni¹ wp³ywu.
Oczywiœcie, je¿eli wp³ynê³yby do mnie jakieœ
protesty, to zapewne za¿¹da³bym wyjaœnieñ.
Domyœlam siê, ¿e raczej chodzi o wewnêtrzny
konflikt w Programie 3, a nie inne sprawy.
Wiem, bo tym siê interesowa³em, ¿e Program 3
Polskiego Radia – zreszt¹ Program 1 te¿ – ma co-
raz lepsze udzia³y w s³uchalnoœci. Wyniki tego
programu id¹ do góry. Twórc¹ sukcesu nie jest
zreszt¹, moim zdaniem, pan Sobala, tylko Krzy-
sztof Skowroñski, który odchodzi³ w atmosferze
protestów i zosta³ zast¹piony przez pani¹ redak-
tor Jethon. Z kolei póŸniej pani¹ redaktor Jet-
hon zast¹pi³ pan Sobala, czemu równie¿ towa-
rzyszy³y takie same protesty. Krótko mówi¹c,
rzeczywiœcie œrodowiska zawsze bardzo emocjo-
nalnie na to reagowa³y, ale to by³y ró¿ne œrodo-
wiska i ró¿nie to w zwi¹zku z tym wygl¹da³o.
Myœlê, ¿e chodzi raczej o kwestie wewnêtrznych
stosunków w Programie 3 i kwestie zwi¹zane
z tym, ¿e tam równie¿ szykuje siê pewnie reduk-
cja zatrudnienia, a z tym wi¹¿e siê sprawa wypo-
wiedzi dziennikarzy.

Jak rozumiem, chodzi o relacje pani Ma³gorza-
ty Wyszyñskiej. Zaczynamy teraz komentowaæ
artyku³y prasowe. Z tego, co siê dowiedzia³em,
pani Wyszyñska nie odesz³a, tylko zosta³a zwol-
niona i ma z TVP proces o dosyæ du¿e odszkodo-
wanie. To jest w³aœnie kwestia tych odpraw, któ-
re wynika³y z wczeœniejszych, zreszt¹ bardzo ko-
rzystnych dla twórców, kontraktów twórczych,
kontraktów dziennikarskich. To jest po prostu
tak, ¿e tê sprawê wyjaœnia Zarz¹d TVP. A sytua-
cja jest taka, ¿e osoba zwolniona ma prawo
przedstawiaæ swoje zdanie, ale niekoniecznie to
musi byæ zdanie obiektywne. Pani Wyszyñska
bardzo d³ugo pracowa³a w telewizji – i za prezesa
Wildsteina, i za prezesa Urbañskiego, i za preze-
sa Farfa³a. Pan Karnowski równie¿ wtedy praco-
wa³ w Agencji Informacji TVP. Tak ¿e to nie jest
sytuacja… Wtedy, ¿e tak powiem, ¿adnych tego
typu zastrze¿eñ nie by³o, wiêc myœlê, ¿eby po-
dejœæ do tego z wiêkszym dystansem. A przede
wszystkim Krajowa Rada na pewno siê nie za-
jmuje takimi rzeczami, jak opinie pracowników
i jak tego typu kwestie personalne.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Owczarek.
(Senator Andrzej Szewiñski: Nie ma go.)
Nie ma go w tej chwili na sali.
Pan senator Smulewicz…
(Senator Andrzej Szewiñski: Senator Grusz-

czyñski.)
Senator Gruszczyñski. Proszê bardzo, Panie

Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, Telewizja Polska podjê-

³a decyzjê, której konsekwencj¹ mo¿e byæ to, ¿e
Telewizja Trwam, Radio Maryja oraz Telewizja Po-
lonia maj¹ mieæ ograniczony zasiêg. Jakie jest
stanowisko Krajowej Rady w tej sprawie? To pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Powiedzia³ pan dzisiaj, ¿e g³ó-
wnie ogl¹da pan Telewizjê Kultura. Czy wed³ug
pana opieranie siê na tej telewizji nie zaciemnia
obrazu, jeœli chodzi o obiektywizm i odbiór? Zw³a-
szcza gdy weŸmie siê pod uwagê fakt, ¿e Krajowa
Rada ma jednak inne stanowisko co do spostrze-
¿eñ NIK. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Jeœli chodzi o analizê misji, to my siê opieramy
nie na tym, co ja ogl¹dam, tylko na tym, co nam
wychodzi z monitoringów, sprawozdañ, zesta-
wieñ – a te dane s¹ umieszczone w naszym spra-
wozdaniu.

Na temat raportu NIK te¿ ju¿ nie chcê siê wypo-
wiadaæ, bo tak naprawdê nie jest to tematem dzi-
siejszego posiedzenia. Ja dosyæ szczegó³owo to
omawia³em, ale trzeba by wnikn¹æ w szczegó³y sa-
mego raportu, a my tylko wyrywkowo korzystamy
z danych zamieszczonych w sprawozdaniu Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji.

To by³o drugie pytanie. Tak? A jakie by³o pier-
wsze?

(Senator Piotr Gruszczyñski: Pierwsze dotyczy-
³o ograniczenia zasiêgu Telewizji Trwam.)

Tak. To te¿ jest sprawa, do której dzisiaj trudno
mi siê odnieœæ, dlatego ¿e to jest informacja z osta-
tnich dni. To wi¹¿e siê z przeniesieniem sygna³u
z jednego transpondera na drugi transponder sa-
telity Astra. To oczywiœcie jest kwestia do wyjaœ-

nienia przez sam¹ telewizjê. Czyli je¿eli sygna³ Te-
lewizji Polonia bêdzie przeniesiony z jednego sate-
lity na drugi, to ograniczenie wi¹zki przez tak zwa-
ny spot beam bêdzie dalej stosowane przez opera-
tora satelitarnego czy nie. Dla nas istotne jest to –
na inne rozwi¹zanie nie mamy ju¿ wp³ywu – ¿eby
Telewizja Polonia by³a propagowana w szerokiej
wi¹zce, a nie ograniczonej przy pomocy technolo-
gii spot beam do terenu niewiele wykraczaj¹cego
poza Polskê. Ja oczywiœcie nie dopuszczam takiej
mo¿liwoœci, ¿eby Telewizja Polonia nie mog³a byæ
odbierana z satelity w ca³ej Europie. Ale to, jak te-
lewizja rozwi¹zuje to technicznie i biznesowo, bo
to jest te¿ kwestia zmiany umowy z operatorem
satelitarnym, to jest sprawa zarz¹du. My siê na
pewno bêdziemy temu przygl¹daæ, bo akurat do-
stêpnoœæ Telewizji Polonia dla Polaków mieszka-
j¹cych zagranic¹ to jest obowi¹zek ustawowy,
którego Krajowa Rada bêdzie pilnowa³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam wniosek

formalny, Panie Marsza³ku, je¿eli mo¿na.)
Tak.

Senator Piotr Andrzejewski:

Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i higienê pracy,
które w Senacie te¿ w jakimœ zakresie musz¹ byæ
przestrzegane – odpowiadaj¹cy stoi na trybunie
ju¿ cztery godziny i odpowiada – nale¿a³oby mu
chyba daæ mo¿liwoœæ skorzystania z higienicz-
nych… Nie wypada, ¿eby sam o to prosi³.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze…)

Ja bym prosi³ o zarz¹dzenie piêciominutowej
przerwy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, s¹ jeszcze cztery pytania.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale…)
Pan jest czwarty, tak ¿e mo¿e pan ewentualnie

oszczêdziæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie dlatego,

¿e chcê zapytaæ, proszê o przerwê.)
Proszê bardzo, ale minutowe pytania. Ja bêdê

tego bardzo przestrzega³.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest. Dziêkujê.)
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Przewodnicz¹cy, mam pytanie: co z cyf-
ryzacj¹? Czy przewidujecie j¹ pañstwo i w jakim
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czasie? Czy te¿ brak œrodków finansowych jest
obecnie przeszkod¹?

(G³os z sali: By³o.)
By³o. To wycofujê pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nastêpne pytanie.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

To by³o tylko jedno pytanie? To ja mo¿e uzu-
pe³niê, bo czegoœ nie dopowiedzia³em. Je¿eli ten
proces bêdzie uruchomiony, a myœmy uruchomili
ju¿ pewn¹ procedurê nowych og³oszeñ i bêdzie in-
ny model obsadzania multipleksów, wczoraj
o tym mówi³em. I je¿eli nie bêdzie jakichœ prze-
szkód w postaci, sam nie wiem, sprzecznych po-
suniêæ legislacyjnych czy jakichœ innych roz-
wi¹zañ, to mamy szansê na uruchomienie we
wrzeœniu drugiego multipleksu, czyli oferty ko-
mercyjnej na 80% powierzchni kraju. A wiêc –
wrzesieñ. Wtedy telewizja publiczna te¿ by mog³a
swoje programy uruchamiaæ we wrzeœniu, ale ¿e-
by to by³ proces op³acalny, to Krajowa Rada musi
wybraæ te nowe programy, a wtedy to siê przesu-
nie na koniec roku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie do pana prezesa. Telewizja

publiczna emituje du¿o programów o rolnictwie,
które interesuj¹ nas, spo³eczeñstwo wiejskie, ale
coraz trudniej je ogl¹daæ, gdy¿ godziny emisji s¹
coraz mniej dogodne dla rolników. Chodzi o pro-
gram „Tydzieñ”, zreszt¹ dzisiaj dosta³em dodatko-
w¹ informacjê, ¿e ten program zostaje wy³¹czony
na miesi¹c, ponoæ ze wzglêdu na kampaniê wy-
borcz¹. Czy to jest mo¿liwe, ¿eby nam, rolnikom,
kiedy powinniœmy mieæ wiedzê, informacje,
szczególnie w ramach programów unijnych, ale
i innych, które s¹ bardzo istotne, o korzystaniu ze
œrodków, o powodziach, zawieszaæ teraz na mie-
si¹c ten program „Tydzieñ”? Teraz, w ostatniej
chwili dosta³em tak¹ informacjê. Proszê o odpo-
wiedŸ, czy jest rzeczywiœcie taki mechanizm, ¿e
trzeba to tak wymuszaæ i realizowaæ, czy nie mo¿-

na by zrezygnowaæ z innych programów, tak aby
by³ utrzymany przep³yw informacji, jakie dociera-
³y do rolników.

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Panie Senatorze, jeœli chodzi o kampaniê wy-
borcz¹, to rzeczywiœcie telewizja publiczna ma na-
³o¿ony obowi¹zek emisji kilkudziesiêciu godzin
programów wyborczych w trakcie jej trwania, ale
w tym roku nak³ada siê na to jeszcze obowi¹zek
wyemitowania szeœædziesiêciu godzin programu
informacyjnego o spisie rolnym. Za chwilê rusza
kampania samorz¹dowa i te¿ bêdzie obowi¹zek
emisji spotów, takich obowi¹zkowych spotów wy-
borczych. A GUS ju¿ zapowiedzia³ kolejny spis,
tym razem spis powszechny, i równie¿ z tego po-
wodu na³o¿ono na nadawcê publicznego te obo-
wi¹zki. W zwi¹zku z tym mo¿e nast¹piæ taka ku-
mulacja tego darmowego czasu – senator Augu-
styn mówi³ o czasie dla organizacji po¿ytku publi-
cznego – i je¿eli to wszystko siê skumuluje… Myœ-
my wprowadzili ju¿ w ¿ycie rozporz¹dzenie o udo-
stêpnieniu przez telewizjê czasu na prezentacjê
pogl¹dów nie tylko polityków, ale tak¿e zwi¹zków
zawodowych, a jak zwi¹zków zawodowych, to tak-
¿e pracodawców. Zaczyna brakowaæ pasma ante-
nowego na te darmowe emisje. Tak ¿e szczególnie
teraz, w tym czasie, to ju¿ rzeczywiœcie zaczyna siê
kumulowaæ. My oczywiœcie nie uk³adamy ramów-
ki, ten problem do nas nie trafi³, wiêc nie wiemy,
co bêdzie z programem dla rolników. Ja mogê tyl-
ko przypuszczaæ, ¿e to jest w³aœnie efekt tej ku-
mulacji obci¹¿eñ nadawcy publicznego, ale oczy-
wiœcie mogê siê zwróciæ do zarz¹du telewizji o wy-
jaœnienie tej sytuacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I na koniec pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Interesuje mnie zakres dzia³añ w strukturze
konstytucyjnej w ramach wykonywania obowi¹z-
ków odnoœnie do implementacji dyrektywy o au-
diowizualnych us³ugach medialnych, i to
w pe³nym wymiarze, a wiêc chodzi tu nie tylko
o cyfryzacjê. Czy, a jeœli tak, to w jakim wymiarze
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjê³a in-
wentaryzacjê zakresu koniecznych zmian w tej
kwestii i jakie by³y inicjatywy Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji w tej sprawie oraz jakie inicja-
tywy podjêto odnoœnie do dzia³alnoœci legislacyj-
nej Krajowej Rady, która to dzia³alnoœæ jest jej
uprawnieniem konstytucyjnym.
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I jeszcze pytanie szczegó³owe: dlaczego nie
mo¿na finansowaæ z abonamentu takich progra-
mów jak TVP Historia i TVP Kultura? Dlaczego to
musz¹ byæ programy koncesyjne? Czy nie mo¿na
ich w³¹czyæ do grona programów finansowanych
z abonamentu? Bo rozumiem, ¿e w tej chwili one
s¹ finansowane z reklam i z dzia³alnoœci komer-
cyjnej. Jakie tu istniej¹ przeszkody prawne i orga-
nizacyjne? Czy widzi pan koniecznoœæ albo mo¿li-
woœæ podjêcia przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Te-
lewizji dzia³añ w tym zakresie?

Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

To s¹ przede wszystkim przeszkody prawne,
dlatego ¿e ustawa wprost okreœla, jaka oferta na-
dawcy publicznego jest finansowana z pieniêdzy
abonamentowych. I to jest oferta w programie
pierwszym, drugim i w programach regionalnych,
wiêc…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jako w³¹czenie do
tych programów, jako zadanie misyjne…)

To trzeba by zmieniæ ustawê, to o to chodzi.
Dlatego to jest...

(Senator Piotr Andrzejewski: Jako inicjatywê…)
Tak. Ale…
(Senator Piotr Andrzejewski: Czy widzi pan tak¹

koniecznoœæ?)
Szczerze mówi¹c, ja bym… Poniewa¿ te progra-

my funkcjonuj¹, opieraj¹c siê na przychodach ge-
nerowanych w programach ogólnopolskich, pier-
wszym i drugim programie Telewizji Polskiej, to
tak naprawdê te œrodki s¹ póŸniej w jakimœ stop-
niu transferowane, przeznaczane na produkcjê
w TVP Kultura. Ale problemem nie jest to, czy
w ustawie zapisaæ, ¿e mo¿na na to przeznaczaæ
pieni¹dze. Nale¿y tê ustawê tak skonstruowaæ,
¿eby te pieni¹dze by³y, bo…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Mo¿na tak…)
…bo dzisiaj za 100 milionów, je¿eli do³o¿ymy

jeszcze kilka…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Jeszcze 8 mi-

lionów…)
Chodzi raczej o znalezienie pieniêdzy i oczywi-

œcie dobrze by by³o to zrobiæ i poprawiæ to, tylko ¿e
– i to chcia³bym podkreœliæ – to by nie rozwi¹za³o
problemu. Sama mo¿liwoœæ wpisania w ustawê
takiego rozwi¹zania daje uproszczenie w ksiêgo-
woœci, ale nie rozwi¹¿e problemu, bo jak nie ma
pieniêdzy, to trudno je dzieliæ. I to o to chodzi.

Rzeczywiœcie kana³y tematyczne telewizji pol-
skiej s¹ utrzymywane z przychodów komercyj-
nych i jeœliby dzisiaj telewizja publiczna dosta³a
wiêcej pieniêdzy z abonamentu, to ³atwiej by³oby
za³ataæ dziurê w programach pierwszym i drugim
i wtedy wiêcej œrodków mo¿na by przesun¹æ na

TVP Kulturê. Krótko mówi¹c, problemem nie jest
sam podzia³ tych przychodów, a tylko ich wielkoœæ.

Jeœli zaœ chodzi o…
(Senator Piotr Andrzejewski: …implementacjê,

to jakie dzia³ania organizacyjne, strukturalne
i konstytucyjne z innymi organami podjê³a Krajo-
wa Rada?)

…o implementacjê, to Krajowa Rada przede
wszystkim prowadzi³a ca³y proces konsultacji, or-
ganizowa³a miêdzynarodowe konferencje, które
przygotowywa³y polski rz¹d do tej implementacji.
To by³o jeszcze jesieni¹ 2008 r., póŸniej to ju¿
przesz³o w rêce rz¹du, ministerstwa kultury. Do
19 grudnia 2009 r., w zesz³ym roku, ta implemen-
tacja mia³a ju¿ wejœæ w ¿ycie, ale nie wesz³a i na
razie jej nie mamy. Zobaczymy… Ministerstwo
kultury zapowiada, ¿e ju¿ nied³ugo ujrzymy za³o-
¿enia do ustawy, i wtedy bêdziemy mogli je oceniæ.

Myœmy zorganizowali szereg spotkañ, konfe-
rencji i konsultacji z nadawcami, z rynkiem, i te
nasze uwagi przes³aliœmy do ministerstwa kultu-
ry, które opracowuje za³o¿enia do tej ustawy. To
by³y uwagi dotycz¹ce w³aœnie product placement,
dotycz¹ce reklamy, nowego zadania, jakie usta-
wodawca na nas nak³ada, czyli pewnych form
kontroli dzia³alnoœci internetowej. Mówi¹c
w skrócie: dzia³ania nadawcze w internecie rów-
nie¿ maj¹ byæ kontrolowane przez organ do tego
powo³any, w Polsce to jest w³aœnie Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji. Tutaj jest kwestia zwi¹zana
z kontrol¹ rynku wideo na ¿¹danie, itd., itd. Krót-
ko mówi¹c: w za³o¿eniach bud¿etowych przedsta-
wiliœmy takie plany, opieraj¹c siê równie¿ na wyli-
czeniach ministerstwa kultury, które oszacowa³o
przyrost kosztów funkcjonowania Krajowej Rady
zwi¹zany z implementacj¹ dyrektywy. No, ale te
pieni¹dze te¿ zosta³y z bud¿etu wyciête, wiêc na-
wet lepiej, ¿e dzisiaj ona nie jest implementowa-
na, bo Krajowa Rada i tak nie ma pieniêdzy.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo…)

Na razie Komisja Europejska w sprawie braku
implementacji nie zajê³a wobec Polski jakiegoœ
twardego stanowiska.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
To by³o ostatnie pytanie, tak ¿e zwalniam pana

ministra, mo¿e pan chwilkê odpocz¹æ. Dziêkujê
bardzo.

A teraz poprosimy sprawozdawcê komisji, pa-
ni¹ senator Borys-Damiêck¹.

Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Marsza³ek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r.

skierowa³ do Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
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Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w roku 2009. To jest druk nr 842 i obowi¹zuj¹cy
po posiedzeniu komisji druk nr 842S.

W dniu 25 maja 2010 r. na zwo³anym przez
przewodnicz¹cego posiedzeniu komisji, po jedno-
g³oœnej akceptacji, podjêto decyzjê o wy³¹czeniu
z porz¹dku posiedzenia punktu drugiego: finan-
sowanie misji publicznej Polskiego Radia i Tele-
wizji Polskiej w œwietle orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego, i przeniesieniu go na kolejne
posiedzenie.

Po wys³uchaniu informacji cz³onków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji i po przeprowadzeniu
dyskusji na posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r.
oraz po przeprowadzeniu g³osowania komisja
wnosi o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz
z informacj¹ o podstawowych problemach radio-
fonii i telewizji w roku 2009.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Czy to wszystko?
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Tak.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: W trybie art. 51…)
Zaraz, chwileczkê…
(Senator Piotr Andrzejewski: …w zwi¹zku

z art. 48 proszê o udzielenie mi g³osu poza porz¹d-
kiem obrad.)

Ale co? Wniosek formalny?
(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o sprosto-

wanie nieœcis³ej wypowiedzi w sprawozdaniu.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Na podstawie art. 51 jako przewodnicz¹cy ko-
misji, która opracowywa³a sprawozdanie, stwier-
dzam, i¿ niezgodne z rzeczywistoœci¹ jest powie-
dzenie, ¿e komisja po przeprowadzeniu dysku-
sji… Albowiem by³y fazy zadawania pytañ, a póŸ-
niej by³a faza dyskusji. Pani senator sprawozdaw-
ca w fazie zadawania pytañ ustosunkowa³a siê do
sprawozdania w sposób negatywny, zajê³a stano-
wisko i jeszcze zanim przeszliœmy do dyskusji
wnios³a o przyjêcie wniosku o zaniechanie dysku-
sji, poza jej g³osem oczywiœcie. Wiêkszoœæ komisji,
z³o¿ona z cz³onków Platformy Obywatelskiej, ten
wniosek przyjê³a. W zwi¹zku z tym niezgodne
z rzeczywistoœci¹ jest stwierdzenie: komisja po
przeprowadzeniu dyskusji. Na pewno w sposób
bardzo wyczerpuj¹cy, przez ponad cztery godziny,
zadawaliœmy pytania przewodnicz¹cemu…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Szeœæ.)

S³ucham?
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: W sumie

szeœæ godzin.)
Nawet szeœæ. Tak, to potwierdzam. Bardzo wy-

czerpuj¹ce by³y pytania dotycz¹ce treœci sprawo-
zdania, one wyczerpywa³y w zasadzie te kwestie,
które znajdowa³y siê w sprawozdaniu. Ale to nie
by³a faza dyskusji, bo komisja wyraŸnie przeg³o-
sowa³a sprawê zaniechania dyskusji. I to chcia-
³em dodaæ jako sprostowanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pani…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Czy mogê?)
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Odczyta³am sprawozdanie, którego treœæ
przedstawi³ pan przewodnicz¹cy komisji i podpi-
sa³ je. W treœci, któr¹ pan podpisa³ i przekaza³ ja-
ko druk nr 842S, by³o to sformu³owanie, które ja
przeczyta³am. Ono brzmi: „Po wys³uchaniu infor-
macji cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji oraz po przeprowadzeniu dyskusji na posie-
dzeniu w dniu 25 maja 2010 r. Komisja przedsta-
wia projekt uchwa³y Senatu, w którym wnosi
o odrzucenie Sprawozdania Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 roku wraz
z Informacj¹ o podstawowych problemach radio-
fonii i telewizji w 2009 roku. Przewodnicz¹cy Ko-
misji Kultury i Œrodków Przekazu Piotr £ukasz
Andrzejewski”.

(G³os z sali: Brawo!) (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo dziêkujê

pani senator, ¿e uzasadni³a dodatkowo moje
sprostowanie…)

Dobrze. Dziêkujê bardzo… Przepraszam, mo¿e
przejdŸmy…

(Senator Piotr Andrzejewski: …bo ta treœæ wy-
maga³a sprostowania. Dziêkujê.)

…w tej chwili do debaty.
W tej chwili otwieram debatê.
Jako pierwszy o zabranie g³osu jest proszony

pan senator Witczak.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Debata,

tak?)
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytania jeszcze

mamy.)
Jeszcze pytania… A tak, przepraszam, zapom-

nia³em. Tak, pytania trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹
minutê.
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A wiêc senator Skurkiewicz, senator Arciszew-
ska, senator Wittbrodt… Czy to ju¿ wszyscy? Bo
chcia³bym móc zaplanowaæ posiedzenie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ mam py-
tanie.)

Jeszcze Andrzejewski. Czyli cztery osoby, do-
brze.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Senator, czy podczas posiedzenia komisji

kultury po jednym tylko g³osie w dyskusji pad³
wniosek formalny o zamkniêcie dyskusji i unie-
mo¿liwienie w ten sposób zabrania g³osu pozosta-
³ym cz³onkom komisji?

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mogê
udzieliæ odpowiedzi?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, bardzo proszê.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

O ile sobie dobrze przypominam – dysponujê
równie¿ stenogramem i w ka¿dej chwili mogê go
odczytaæ – po rozpoczêciu posiedzenia i po przyjê-
ciu propozycji prze³o¿enia punktu drugiego na
nastêpne posiedzenie komisji g³os zabra³ pan se-
nator Skurkiewicz, który zg³osi³ wniosek o przyjê-
cie sprawozdania. I tylko dziêki przytomnoœci
umys³u i znajomoœci regulaminu przez pana prze-
wodnicz¹cego, który nie podda³ tego wniosku pod
g³osowanie, mogliœmy przejœæ ca³¹ fazê zadawa-
nia pytañ, po czym – tak jest zgodnie ze stenogra-
mem – odby³a siê dyskusja, mo¿e nie satysfakcjo-
nuj¹ca wszystkich. Po trzech i pó³ godzinie debaty
z³o¿y³am wniosek o odrzucenie sprawozdania.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, ja chcê sprostowaæ tê wypowiedŸ, jeœli
mo¿na.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Pani senator mija siê w sposób znacz¹cy z pra-
wd¹ i proszê o przedstawienie Wysokiemu Sena-
towi… Ja powiedzia³em, ¿e zanim zadam pytania
panu przewodnicz¹cemu Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji, chcê poinformowaæ, i¿ sk³adam
wniosek o przyjêcie sprawozdania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Je¿eli pan

marsza³ek pozwoli, to jestem gotowa odczytaæ ca-
³y ten pocz¹tek, poniewa¿ mam stenogram.)

Proszê.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Po zg³oszeniu wniosku o prze³o¿enie punktu
drugiego na kolejne posiedzenie, którego nie bêdê
czytaæ, bo rozumiem, ¿e nie jest on przedmiotem
konfliktu, pan przewodnicz¹cy zaakceptowa³ go
i zada³ pytanie, czy s¹ jeszcze jakieœ wnioski for-
malne. Potem udzieli³ g³osu panu przewodni-
cz¹cemu Krajowej Rady, który zrobi³ krótki
wstêp. Pomijam te wypowiedzi, poniewa¿ wtedy
jeszcze nie zapocz¹tkowano ¿adnej dyskusji. PóŸ-
niej wypowiedzia³ siê pan przewodnicz¹cy Krajo-
wej Rady, jest wypowiedŸ przewodnicz¹cego Kra-
jowej Rady, a po wypowiedzi przewodnicz¹cego
Krajowej Rady pan przewodnicz¹cy komisji zada³
pytanie g³ównemu legislatorowi w Biurze Legisla-
cyjnym, pani Danucie Drypie, czy Biuro Legisla-
cyjne zg³asza uwagi do przed³o¿onego sprawozda-
nia. Nie zg³asza³o, nie mia³o ¿adnych uwag odnoœ-
nie do poprawnoœci i niepoprawnoœci. I dalej pan
przewodnicz¹cy mówi:„Czy Biuro Legislacyjne…
Zak³adam, ¿e zapozna³o siê dok³adnie ze sprawo-
zdaniem i nie ma zastrze¿eñ. Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie i Panowie Senatorowie, kto
z pañstwa ma pytania, to serdecznie zapraszam,
abyœmy pog³êbili tematykê. Bardzo proszê, pan
senator Skurkiewicz”. Senator Skurkiewicz:
„Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy. Zanim przed-
stawiê swoje dwa pytania, to maj¹c na uwadze to,
i¿ sprawozdanie przedstawione przez Krajow¹ Ra-
dê Radiofonii i Telewizji jest w moim przekonaniu
kompletne, przygotowane rzetelnie, w sposób
bardzo profesjonalny, chcia³bym z³o¿yæ wniosek,
bo pewnie te wnioski i tak bêd¹ sk³adane, o przy-
jêcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji za rok…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Zanim.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Za-

nim.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zada³em dwa

pytania, tylko pani nie dawa³a…)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Cii!)
...za rok 2009 przez Wysok¹ Komisjê”. I potem

nastêpuj¹ wypowiedzi pana Skurkiewicza. Ja za-
cytowa³am to, co powiedzia³ pan Skurkiewicz.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Spra-
wa jest wyjaœniona.)

Nie by³o fazy pytañ. Pan Skurkiewicz zapowie-
dzia³, ¿e bêd¹ pytania, ale postawi³ wniosek
o przyjêcie sprawozdania. I pan prowadz¹cy,
uwa¿aj¹c, ¿e najpierw jest faza pytañ, nie podda³
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tego wniosku pod g³osowanie. Bo gdyby podda³
ten wniosek pod g³osowanie, zgodnie z pana ¿y-
czeniem, nie obradowalibyœmy szeœciu godzin.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Przewo-
dnicz¹cy, niech pan powie: czy ja wyrazi³em ¿y-
czenie, aby g³osowaæ nad wnioskiem?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: To nie jest,

wydaje mi siê, moment na dyskusjê, stenogram
mówi swoje.)

S¹dzê, ¿e pañstwo przedstawili swoje stano-
wiska.

Wobec tego przejdziemy dalej.
Pani senator Arciszewska, proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator! Czy komisja wyjaœnia³a wskaza-

ne w sprawozdaniu zastrze¿enia co do termino-
woœci wdra¿ania wskazañ dyrektywy unijnej? Je-
œli tak, to w jakim zakresie?

Czy przedmiotem zainteresowania komisji by³
zakres aktywnoœci Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji na polu procesu cyfryzacji telewizji? Jak
komisja oceni³a sprawozdanie w zakresie aktyw-
noœci Krajowej Rady w tej sprawie?

Jak komisja ustosunkowa³a siê do przedsta-
wionych jej dzia³añ nadzorczych, propozycji orga-
nizacyjnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
dotycz¹cych sieci multipleksów, koncesjonowa-
nia drugiego multipleksu i procesu koncesyjnego
zwi¹zanego z cyfryzacj¹?

I ostatnie pytanie. Jak komisja ustosunkowa³a
siê do przedstawionych w sprawozdaniu zagro¿eñ
funkcjonowania oœrodków regionalnych Telewizji
Polskiej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Pada³o rzeczywiœcie bardzo du¿o pytañ. Czêœæ
tych pytañ, które pani wymieni³a, te¿ pad³a. Na te
wszystkie pytania udziela³ odpowiedzi pan prze-
wodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Zreszt¹ to s¹ te same pytania, które pada³y dzisiaj
na tej sali i na które zosta³y udzielone odpowiedzi,
i podobne do nich. Komisja wys³ucha³a pytañ za-
dawanych przewodnicz¹cemu Krajowej Rady Ra-

diofonii i Telewizji, poniewa¿ by³o to w fazie zada-
wania pytañ. Gdy dosz³o do debaty lub stawiania
wniosków, obecni przedstawiciele komisji nie
ustosunkowywali siê ju¿ do zadawanych pytañ,
poniewa¿ oparli siê na wys³uchaniu sprawozda-
nia przewodnicz¹cego Krajowej Rady. To wszyst-
ko jest ujête w stenogramie. Bo wydaje mi siê, ¿e
nie mo¿emy poœwiêcaæ teraz ca³ego czasu na od-
czytywanie stenogramu.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Przepraszam, Panie Marsza³ku, w sprawie for-
malnej. Pani przewodnicz¹ca Borys-Damiêcka
dysponuje tym sprawozdaniem. W takim razie
bardzo proszê spowodowaæ…

(G³os z sali: Stenogramem.)
Tak, stenogramem.
Bardzo proszê, ¿eby spowodowaæ, ¿eby ten do-

kument, który nie jest dostêpny wszystkim sena-
torom, a przynajmniej cz³onkom senackiej Komi-
sji Kultury i Œrodków Przekazu, zosta³ nam dorê-
czony, abyœmy równie¿ i my, i inni senatorowie,
mogli siê z nim zapoznaæ. Bo podpieranie siê ste-
nogramem...

(G³os z sali: W ka¿dej odpowiedzi.)
...w ka¿dej odpowiedzi, gdy pozostali nie maj¹

dostêpu do tego stenogramu, jest przynajmniej
nie w porz¹dku.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mogê?)
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Chcia³abym tylko powiedzieæ, ¿e w stenogra-
mie jest absolutnie dok³adnie to, co ka¿dy na tym
spotkaniu powiedzia³. Jako sprawozdawca nie
mam obowi¹zku, tak mi siê przynajmniej wydaje,
streszczaæ wypowiedzi przewodnicz¹cego Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji, czy streszczaæ py-
tañ, które pañstwo zadawali. Ja przedstawi³am
przebieg posiedzenia komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo. Pani senator chce zg³osiæ wnio-

sek formalny.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku, chcia³abym, ¿eby pan mar-
sza³ek zwróci³ uwagê pani sprawozdawcy. Po to s¹
pytania do sprawozdawcy, aby odpowiedzia³a na
pytania zwi¹zane z posiedzeniem komisji. My nie
jesteœmy cz³onkami tej komisji i po to jest senator
sprawozdawca, któremu zadaje siê pytania. Jest
co najmniej nie w porz¹dku odbijanie pi³ki i odsy-
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³anie nas do stenogramu. Bo jaki sens mia³oby
wtedy zadawanie pytañ senatorowi sprawozdaw-
cy? Przepraszam, ale to jest podejœcie aroganckie.
Ja chcia³abym us³yszeæ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pani
Senator…)

…odpowiedzi na swoje pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pani Senator, nie przeszkodzi³o to nam dzisiaj
w zadawaniu pytañ przewodnicz¹cemu.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
nie mam odpowiedzi na pytania.)

Ale odpowiada³ ju¿ pan prezes…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale na te

wszystkie pytania…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

pyta³am o posiedzenie komisji.)

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Na te wszystkie pytania odpowiada³ pan prze-
wodnicz¹cy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja
ich nie zadawa³am.)

Nie by³y one przedmiotem dyskusji, to siê odby-
wa³o na zasadzie: pytanie – odpowiedŸ. Na posie-
dzeniu komisji nie odby³a siê dyskusja na temat
zadawanych pytañ.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Bo pani za-
mknê³a dyskusjê, zamknê³a nam usta.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Borusewicz, proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja tak¿e mam pytanie dotycz¹ce przebiegu po-
siedzenia komisji. Czy 21 maja, na tym posiedze-
niu pi¹tkowym, od razu po otwarciu posiedzenia
komisji pan senator Skurkiewicz przedstawi³
wniosek o przerwanie posiedzenia komisji i prze-
³o¿eniu tego posiedzenia komisji?

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Tak, 21 maja na posiedzeniu Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu zosta³ postawiony taki wnio-
sek. Tak…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)

…zosta³ postawiony wniosek o zamkniêcie po-
siedzenia, zosta³ on przeg³osowany i posiedzenie
bodaj¿e po piêciu czy dziesiêciu minutach zosta³o
zamkniête.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Wittbrodt…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-

sza³ku, jeœli mogê, bo dotyczy³o to mojej osoby…)
Dobrze, proszê.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeœli mogê wy-

jaœniæ…)
(Senator Bogdan Borusewicz: A pytanie?)
(G³os z sali: Ale jest kolejka do pytañ.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale to jest spro-

stowanie wypowiedzi, jeœli pañstwo pozwol¹… Bo
pan marsza³ek Borusewicz by³ ³askaw przywo³aæ
moje nazwisko.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak jest.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Proszê?)
(G³os z sali: Pan senator sk³ada³ taki wniosek.)
(G³os z sali: O co chodzi…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mogê, Panie

Marsza³ku?)
Tak, tak, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Szanowni Pañstwo! Nale¿a³oby wyjaœniæ, dla-
czego posiedzenie komisji, a pan marsza³ek Bo-
rusewicz najlepiej to wie, zosta³o zwo³ane w try-
bie pospiesznym na pi¹tek. My, wszyscy senato-
rowie, byliœmy przygotowani na to, ¿e posiedze-
nie komisji bêdzie odbywa³o siê we wtorek. Tak¹
informacjê otrzymaliœmy i tak¹ informacjê rów-
nie¿ i ja otrzyma³em. Byæ mo¿e inni senatorowie
mogli, ale ja akurat nie mog³em zapoznaæ siê do-
g³êbnie ze sprawozdaniem z dzia³alnoœci Krajo-
wej Rady Radiofonii i Telewizji w roku 2009. I to
jest umotywowanie mojego wniosku, który z³o¿y-
³em w pi¹tek, nie po trzech minutach, jak to mó-
wi³ jeden senator w telewizji, nie po piêciu minu-
tach, jak tu jest mówione, tylko po rozpoczêciu
posiedzenia i po przedstawieniu przez przewo-
dnicz¹cego ca³ej sprawy, czyli trwa³o to znacznie
d³u¿ej. Z³o¿y³em na rêce przewodnicz¹cego ko-
misji proœbê czy te¿ wniosek formalny o odrocze-
nie, nie zamkniêcie, ale odroczenie, posiedzenia
komisji, tak abyœmy wszyscy, a przynajmniej ja,
mogli siê zapoznaæ dog³êbnie ze sprawozdaniem
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2009.
Mam prawo jako senator Rzeczypospolitej Pol-
skiej z³o¿yæ taki wniosek i taki wniosek z³o¿y³em
i nikt mi tego prawa nie bêdzie odmawia³. A ¿e by-
³a taka, a nie inna wiêkszoœæ na posiedzeniu ko-
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misji, ten wniosek zosta³ pozytywnie przeg³oso-
wany i druga czêœæ posiedzenia komisji odby³a
siê w miniony wtorek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo za wyjaœnienie.
Proszê, pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pani senator sprawozdawcy.

Bo mówi pani, ¿e by³y sk³adane ró¿ne wnioski
w ró¿nych fazach, niektóre by³y poddawane pod
g³osowanie, niektóre nie. Kto wtedy, kiedy te spra-
wy by³y dyskutowane na posiedzeniu komisji, pro-
wadzi³ obrady i kto podejmowa³ takie decyzje, ¿e
raz siê przeg³osowywa³o zg³aszane wnioski, a raz
nie, tak ¿e dosz³o na przyk³ad do zamkniêcia posie-
dzenia komisji bez odbycia debaty?

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Mówimy o posiedzeniu komisji 25 maja, bo jes-
tem zobowi¹zana do sk³adania sprawozdania tyl-
ko z tego posiedzenia, nie z wczeœniejszego. Jak
ju¿ powiedzia³am, na samym wstêpie wniosek
o przyjêcie sprawozdania z³o¿y³ pan senator
Skurkiewicz. Ten wniosek nie zosta³ poddany pod
g³osowanie. Pan przewodnicz¹cy powiedzia³, ¿e
jesteœmy w fazie zadawania pytañ i przyst¹pi³ do
tej fazy.

(Senator Edmund Wittbrodt: Pan przewodni-
cz¹cy komisji?)

Tak, pan przewodnicz¹cy komisji. I rozpoczê³a
siê faza zadawania pytañ. W tej fazie zadawania
pytañ, a trwa³a ona ponad trzy godziny, pad³o –
nie chcê teraz tego wyliczaæ – oko³o trzydziestu,
a mo¿e wiêcej pytañ, po czym na wniosek pana se-
natora Skurkiewicza, który o to poprosi³, zosta³a
og³oszona dziesiêciominutowa przerwa. Z tym, ¿e
po przerwie nikt ju¿ nie zadawa³ pytañ, co jest od-
notowane. Po prostu skoñczy³ siê etap pytañ. Po
przerwie, czyli oko³o czwartej godziny naszych de-
bat, pan przewodnicz¹cy udzieli³ mi g³osu i wtedy
ja w swoim wyst¹pieniu, które oczywiœcie mogê
odczytaæ, ¿eby by³o to dok³adnie podane, ale mogê
równie¿ to powiedzieæ, z³o¿y³am wniosek o nieu-
dzielenie…

(G³os z sali: O zamkniêcie.)
Nie o zamkniêcie, nie ma tu takiego s³owa jak

„zamkniêcie”. Z³o¿y³am wniosek i jestem gotowa
przeczytaæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, nie, proszê
przytoczyæ.)

Proszê bardzo, mogê odczytaæ dok³adnie to, co
powiedzia³am: sk³adam wniosek o odrzucenie

sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji wraz z informacj¹ o podstawowych proble-
mach. Wtedy zosta³am poinformowana przez pa-
na przewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady, ¿e
mamy jeszcze w tej chwili fazê debaty.

(G³os z sali: Fazê pytañ.)
Potem ju¿ pytañ nie by³o, jak dowodzi przebieg

obrad, by³y tylko ró¿ne g³osy, ró¿ne wypowiedzi.
I po którejœ wypowiedzi pan przewodnicz¹cy po-
wiedzia³, ¿e teraz mo¿emy poddaæ wnioski pod
g³osowanie.

(Senator Edmund Wittbrodt: Czyli pan przewo-
dnicz¹cy…)

Pan przewodnicz¹cy komisji. I wnioski zosta³y
poddane pod g³osowanie.

(Senator Edmund Wittbrodt: To znaczy tamtego
nie podda³, a ten podda³ pod g³osowanie.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,
bo one w pierwszej kolejnoœci s¹ odrzucane i po-
tem ju¿ mo¿na nad nimi g³osowaæ.)

(Senator Piotr Andrzejewski: W zwi¹zku z nie-
œcis³oœci¹ tego, co w tej chwili s³yszê, interpretacji
i wypowiedzi, proszê o udzielenie mi g³osu zgodnie
z art. 58 i art. 51, jako przewodnicz¹cemu komi-
sji, która opracowa³a sprawozdanie. Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê.
Otó¿, proszê pañstwa, wnioski zosta³y z³o¿one,

ale nie mo¿na wniosków nieformalnych, a mery-
torycznych, rozpatrywaæ na pocz¹tku posiedze-
nia komisji. Rozpatrywaæ mo¿na tylko wnioski
formalne i we w³aœciwym momencie. Wnioski do-
tycz¹ce dyskusji i ograniczenia dyskusji zapad³y
w fazie zadawania pytañ po zajêciu stanowiska
przez pani¹ senator, pani¹ wiceprzewodnicz¹c¹
komisji Borys-Damiêck¹. Najprêdzej, jak tylko
mo¿na by³o to zrobiæ, przewodnicz¹cy podda³ je
pod g³osowanie komisji, to znaczy w momencie,
kiedy przeszliœmy do fazy, której dotyczy³ wniosek
formalny. A poniewa¿ bez protestu przyjêliœmy na
pocz¹tku taki porz¹dek, ¿e najpierw mia³o byæ
przedstawienie zagadnienia przez przewodni-
cz¹cego, póŸniej zabiera³oby g³os Biuro Legisla-
cyjne, póŸniej by³aby faza pytañ cz³onków komi-
sji, wyjaœniaj¹cych zagadnienia ze sprawozdania,
a nastêpnie przeszlibyœmy do fazy debaty i dysku-
sji, w zwi¹zku z czym wniosek formalny dotycz¹cy
debaty i dyskusji podda³em pod g³osowanie na-
tychmiast po przerwie, w momencie, kiedy do tej
fazy doszliœmy. Wniosek ten przeg³osowa³a ca³a
komisja w obecnoœci siedmiu cz³onków Platformy
Obywatelskiej, którzy jednomyœlnie zamknêli
dyskusjê przed jej rozpoczêciem, podczas gdy
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czterech cz³onków PiS g³osowa³o jednak za dys-
kusj¹ i ocen¹. Zrozumieliœmy tym samym – mo¿-
na tak przyj¹æ, chocia¿ jest to pewne pytanie – ¿e
nie by³o zastrze¿eñ co do rzetelnoœci, poprawno-
œci i prawid³owoœci odpowiedzi na pytania pog³ê-
biaj¹ce treœæ, zakres i charakter sprawozdania.
To wyjaœnienia dla tych pañstwa, którzy nie wie-
dz¹, jaki by³ przebieg tych obrad; taki by³ algorytm
dzia³añ. Poniewa¿ dyskusja zosta³a wy³¹czona
przez wiêkszoœæ komisji, podda³em to pod g³oso-
wanie w trybie demokratycznym i regulamino-
wym. Zgodnie z przepisami regulaminu z³o¿y³em
jeszcze nastêpny wniosek, co przewiduje regula-
min w tym zakresie, wniosek o opatrzenie stano-
wiska komisji zastrze¿eniem i uwag¹. Czyli by³ to
trzeci wniosek dotycz¹cy stanowiska merytorycz-
nego komisji. Pierwszy by³ wniosek o przyjêcie,
drugi – wniosek o odrzucenie, trzeci – wniosek
o przyjêcie z zastrze¿eniami zg³oszonymi przez se-
natora Piotra £ukasza Juliusza Andrzejewskiego.
I w tej kolejnoœci nad nimi g³osowaliœmy, najpierw
nad wnioskiem o przyjêcie – by³y cztery g³osy za,
a siedem przeciw – a potem nad wnioskiem o przy-
jêcie z poprawk¹. W g³osowaniu nad tym drugim
wnioskiem by³y cztery g³osy za, a bodaj¿e jeden
senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Trzy g³osy
za, jeden senator wstrzyma³ siê od g³osu, czterech
by³o przeciw.)

Nie, cztery za, szeœæ przeciw… W protokole to
jest. I wniosek o odrzucenie: siedem g³osów za,
cztery przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³osu.
I tak wygl¹da³a procedura i algorytm dzia³añ za-
rz¹dzonych przez przewodnicz¹cego komisji.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: …siê pra-
wid³owo odby³a.)

I na tym koñczê swoje uzupe³nienie. Dziêkujê
bardzo za udzielenie g³osu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo za wyjaœnienia.
Wniosek formalny czy…

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Marsza³ku, zada³em tutaj proste pytanie
i powinna paœæ krótka odpowiedŸ, a ona zosta³a,
jak mi siê wydaje, rozmyta. Bo pytanie moje doty-
czy³o tego, ¿e dosz³o do zamkniêcia dyskusji,
a wniosek taki…

(G³os z sali: Komisji.)
No zaraz, ale pod g³osowanie podda³ go przewo-

dnicz¹cy…
(G³os z sali: Oczywiœcie.)
…i to zadecydowa³o, ¿e…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

A kto móg³ to zrobiæ?
Dobrze, dziêkujê bardzo. Sprawa jest jasna.
Proszê pañstwa, ja bym proponowa³ przejœæ…
(Senator Edmund Wittbrodt: Ale w kontekœcie

wczeœniejszych wniosków, których nie poddawa-
no pod g³osowanie…)

Ten temat ju¿ zosta³ wyjaœniony i niezgodnoœci
pomiêdzy stanowiskiem…

Senator Piotr Andrzejewski:

W trybie sprostowania.
Wszystkie wnioski zosta³y poddane pod g³oso-

wanie. Je¿eli nie jest to jasne dla pana senatora,
to proszê siêgn¹æ do stenogramu i nie insynuo-
waæ, ¿e czegoœ nie zrobi³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, my nie prowadzimy w tej chwi-
li dyskusji nad posiedzeniem komisji. Wydaje mi
siê, ¿e przedstawione przez pani¹ senator spra-
wozdanie i wnioski przed³o¿one przez senatora
Andrzejewskiego nie s¹ na tyle rozbie¿ne, ¿ebyœ-
my w tych subtelnoœciach byli w tej chwili w sta-
nie siê po³apaæ. Tak ¿e proponujê przejœæ dalej.

Czy pan senator Andrzejewski ma jakieœ pyta-
nia, czy jest to ju¿ wyczerpane?

(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie do pani
przewodnicz¹cej.)

Tak.

Senator Piotr Andrzejewski:

Chodzi o zakres sprawozdania. Czy by³o sfor-
mu³owane jakkolwiek zastrze¿enie co do wyczer-
puj¹cego charakteru samego sprawozdania?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Nie przypominam sobie, ¿eby by³y jakiekolwiek
zastrze¿enia. Chcia³abym powiedzieæ, ¿e debaty
nie przerwano, nie mo¿na nikomu zarzuciæ prze-
rwania debaty. Po tej przerwie w zasadzie nie by³o
¿adnych pytañ poza jednym skierowanym do
mnie pytaniem pana senatora Ryszki. Odpowie-
dzi na to pytanie udzieli³ sam pan przewodnicz¹cy
i wygasi³ to pytanie; potem by³o jeszcze kilka py-
tañ pana Ryszki. W niczyjej wypowiedzi, w ¿adnej
z wypowiedzi osób, które by³y na sali, nie odnaj-
dujê stwierdzenia, ¿eby nie kontynuowaæ debaty.
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Je¿eli podczas sk³adania wniosków pada sformu-
³owanie, ¿e sk³ada siê wniosek o to i o to, to ja ro-
zumiem, i¿ ten wniosek zosta³ z³o¿ony, co nie zna-
czy, ¿e wnioskodawca przerywa debatê czy prze-
rywa zadawanie pytañ. Chodzi wiêc tylko o takie
drobne sprawy. Nie mogê stwierdziæ, ¿e dosz³o do
naruszania regulaminu, naruszania przebiegu
obrad itd., bo moim zdaniem wszystko by³o dalej
procedowane zgodnie z regulaminem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Przewodnicz¹ca, je¿eli pani pozwoli…
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mo¿e pan

troszkê g³oœniej mówiæ?)
Oczywiœcie, oczywiœcie, ju¿ to robiê.
Je¿eli pani pozwoli, to zadam dwa pytania. Czy

pani ma wiedzê o tym, dlaczego pan marsza³ek
Borusewicz w takim trybie zwo³a³ posiedzenie tej
komisji? To jest pierwsze pytanie.

I pytanie odnosz¹ce siê ju¿ mo¿e bardziej do pa-
ni. Liczê na szczer¹ odpowiedŸ. Czy wniosek o od-
rzucenie sprawozdania komisji z³o¿y³aby pani ró-
wnie¿ nie zapoznaj¹c siê z tym sprawozdaniem?

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mogê?)
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Na pierwsze pytanie odpowiem tak: ja nie zaj-
mujê siê trybem pracy kancelarii pana mar-
sza³ka Senatu i jako szeregowy senator nie ucze-
stniczê w uk³adaniu kalendarza, dostosowujê
siê do zawiadomieñ, jakie przysy³a mi przewo-
dnicz¹cy naszej komisji, informuj¹c mnie o zwo-
³aniu posiedzenia. To jest odpowiedŸ na pier-
wsze pytanie.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to odpowiem
tak. Proszê pana, ja nie mam zwyczaju, przystê-
puj¹c do stawiania wniosków czy bior¹c udzia³
w jakiejkolwiek debacie, nie zapoznawaæ siê z do-
kumentami. Zapozna³am siê ze sprawozdaniem.

Zreszt¹ zaznaczy³am na pocz¹tku mojego spra-
wozdania, ¿e pan marsza³ek ju¿ 6 b¹dŸ 7 kwietnia
przes³a³ do komisji wniosek o zwo³anie komisji
i rozpatrzenie tego sprawozdania, wiêc by³o do-
statecznie du¿o czasu, ¿eby siê z tym sprawozda-
niem zapoznaæ, co te¿ uczyni³am. Przedstawiaj¹c
to pañstwu, nie bazowa³am jedynie na samym
sprawozdaniu, ale równie¿ na obserwacji tego, co
siê wokó³ nas dzieje, i na moich doznaniach, od-
czuciach oraz faktach, jakie pojawiaj¹ siê w na-
szym ¿yciu w zwi¹zku z mediami.

(Senator Piotr Kaleta: A czy mog³aby siê pani ty-
mi odczuciami podzieliæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Proszê mi nie podpowiadaæ. Ja wiem, co mam
powiedzieæ. Je¿eli bêdziemy mieli ochotê spotkaæ
siê prywatnie, to bêdziemy mogli o tym rozma-
wiaæ, tu nie widzê powodu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Do zadania pytania jest jeszcze zapisany pan

senator Wittbrodt.
(Senator Edmund Wittbrodt: Ja by³em…)
A, to pan wszed³ w kolejkê, bo by³ pan w innym

miejscu. Wszystko jedno. Dobrze.
(Senator Edmund Wittbrodt: Ja w ogóle siê teraz

nie zapisywa³em.)
Pan senator Konopka.
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, chcê zapytaæ: jak pani uwa¿a,

czy trzygodzinne zadawanie pytañ to nie jest ju¿
dyskusja, debata?

(Senator Piotr Kaleta: To s¹ pytania.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: S¹ pytania i jest

debata.)

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Je¿eli pañstwo na posiedzeniu naszej komisji
zadawali pytania przez szeœæ godzin, a by³o tylko
jedenaœcie osób, to tym bardziej tutaj, na posie-
dzeniu plenarnym, gdzie jest du¿o wiêksze gre-
mium, mo¿e to trwaæ doœæ d³ugo. Widocznie by³a
taka potrzeba.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Czy komisja rozpatrywa³a sytuacjê finansow¹

dotycz¹c¹ wykonania przez telewizjê i radio usta-
wowych zadañ publicznych na³o¿onych na mocy
ustawy? Czy zadawano panu przewodnicz¹cemu
takie pytania i jakie pada³y odpowiedzi? Dziêkujê
bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Nie potrafiê odpowiedzieæ panu na to pytanie
szczegó³owo, tak aby zacytowaæ odpowiedŸ. By³o
kilka pytañ na temat finansowania, g³ównie by³y
to pytania dotycz¹ce spadku œci¹galnoœci abona-
mentu i jego wp³ywu na prowadzenie dzia³alnoœci
telewizji i radia publicznego. Pan przewodnicz¹cy
odpowiada³ na te pytania, przedstawiaj¹c obecn¹
sytuacjê. To pytanie dzisiaj siê powtórzy³o i zosta-
³a udzielona na nie odpowiedŸ. Pan przewodni-
cz¹cy Krajowej Rady nie udziela³ szczegó³owych
odpowiedzi na pytania zwi¹zane z prowadzeniem
gospodarki finansowej telewizji publicznej, po-
niewa¿ – jak twierdzi³ – nie le¿y to w zakresie dzia-
³alnoœci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego bardzo dziêkujê.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Dziêkujê.)
Otwieramy dyskusjê.
Jako pierwszy do debaty zapisa³ siê pan sena-

tor Witczak.
Bardzo proszê.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dyskusja. Tak?)
Tak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Jakiœ czas temu zastanawia³em siê, dlaczego to
w³aœnie pan zosta³ rzucony na taki trudny odci-
nek pracy, osoba o takim spokojnym usposobie-
niu, powiedzia³bym, nawet delikatnym. A pan siê
okaza³ – i to muszê szczerze powiedzieæ – twardym
facetem, naprawdê twardym mê¿czyzn¹, bo trze-

ba byæ kimœ szczególnie twardym, ¿eby w sytua-
cji, w której wszystko siê wali, na ró¿nych p³asz-
czyznach, przyjœæ i powiedzieæ, ¿e jest œwietnie.
Nie ka¿dy to potrafi. Ja ju¿ dzisiaj wiem, ¿e na-
prawdê nadaje siê pan do ró¿nych trudnych za-
dañ i robi to pan œwietnie, mo¿e dzisiaj z trochê
mniejsz¹ wiar¹ ni¿ rok temu, ale nadal twardo.
A warunki s¹ niesamowite. A¿eby w sytuacji,
w której – to nawet ma³e dziecko widzi – jest, jak
jest, powiedzieæ, ¿e telewizja publiczna i Polskie
Radio wykonuj¹ zadania misyjne, trzeba napraw-
dê mieæ niesamowicie twardy charakter.

Mówi¹c serio, misyjnoœæ w wydaniu telewizji
i w wydaniu radia to jest swego rodzaju forma pa-
rodii misyjnoœci. Ja chcia³bym spytaæ, jak tê mi-
syjnoœæ realizuje program „Misja specjalna”. Ten
program móg³by siê nazywaæ „Misyjnoœæ specjal-
na” albo „Misyjnoœæ specjalnej troski”. To jest bar-
dzo obiektywny program, który twardo zaj¹³ siê
Platform¹ Obywatelsk¹, bardzo misyjnie realizuje
misjê œcigania Platformy przez PiS. Gratulujê tej
misyjnoœci! Kolejny, bardzo delikatny, lekki pro-
gram w ramówce to „Warto rozmawiaæ”. Tam
w sposób rzeczywiœcie spokojny, obiektywny
w gronie reprezenuj¹cym wszystkie strony reali-
zowana jest publiczna misyjnoœæ. Gratulujê!
A „Wiadomoœci” to ju¿ naprawdê pere³ka misyjno-
œci, zreszt¹ przez dziennikarzy ze œrodowiska
„Wiadomoœci” nazywana „niewiadomoœciami”.
Gratulujê misyjnoœci i obiektywizmu w tej sferze
aktywnoœci publicznej! Jest jeszcze taki program
Bronis³awa Wildsteina „Bronis³aw Wildstein
przedstawia” i on te¿ oczywiœcie w sposób zu-
pe³nie apolityczny, w oderwaniu od jakichkolwiek
interesów partyjnych realizuje misyjnoœæ. Tego
te¿ chcia³bym pañstwu pogratulowaæ.

Bardzo lekko pan przewodnicz¹cy, pan mini-
ster, przeszed³ nad raportem NIK. A to jest bardzo
powa¿na sprawa, poniewa¿ raport NIK dotyczy te-
lewizji, dotyczy Polskiego Radia, i niestety wiado-
moœci pochodz¹ce z tego raportu s¹ pora¿aj¹ce.
Dlaczego? Dlatego ¿e ten raport mówi o tym, ¿e
dzia³alnoœæ zarz¹dów w latach 2007–2009 na
szkodê spó³ki – a to jest najbardziej istotna spra-
wa z perspektywy kodeksu spó³ek handlowych –
wyprowadzi³a w ramach pewnego niefrasobliwe-
go dzia³ania prawie 150 milionów z³. Ja zgadzam
siê z panem senatorem Rachoniem, który powie-
dzia³ panu, ¿e kwestia abonamentu jest bardzo
sprytnie przez pañstwa wykorzystywana do tego,
by mówiæ, ¿e telewizja ma pewne problemy finan-
sowe, a tak naprawdê trzeba zobaczyæ, jak t¹ tele-
wizj¹ pañstwo zarz¹dzacie. A zarz¹dzacie ni¹
w sposób fatalny. Karuzela stanowisk, z³e kon-
trakty, z³e umowy doprowadzi³y do potê¿nych
strat finansowych.

Rozbawi³ mnie pan, Panie Ministrze, mówi¹c
w pewnym momencie, ¿e nie, z tymi umowami to
w ogóle nie ma ¿adnego problemu, bo to s¹ pozwy
do s¹du pracy. Gdzie tam, telewizja mówi, ¿e nie
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ma problemu! A co bêdzie – a by³y ju¿ takie przy-
padki – jeœli pracownicy, którzy maj¹ umowy, bê-
d¹ wygrywaæ te sprawy? A na pewno bêd¹, bo tak
ju¿ by³o i wyp³acane by³y du¿e pieni¹dze. Co bê-
dzie?

Do czego doprowadziliœcie pañstwo wtedy, kie-
dy toczy³a siê, tak bym to powiedzia³, wojna bul-
dogów pod dywanami? Prezes Urbañski by³ w sta-
nie spoczynku, a tam by³ ju¿ nowy prezes Farfa³,
no i by³y te wszystkie zdarzenia, które doprowa-
dzi³y do tego, ¿e w pewnym momencie by³y co naj-
mniej dwa zarz¹dy na utrzymaniu, z ca³ym kon-
tekstem dzia³ania: telefonami, samochodami…
By³ zarz¹d w stanie spoczynku i by³ zarz¹d opera-
cyjny. Naprawdê rewelacyjny sposób nadzorowa-
nia, zarz¹dzania i troski o sposób funkcjonowa-
nia telewizji! Tego te¿ pañstwu gratulujê. Szkoda,
¿e pañstwo nie dostrzegacie takich rzeczy. Bardzo
jest mi z tego powodu przykro.

Szanowni Pañstwo, apartyjnoœæ, apolitycznoœæ
jest realizowana naprawdê doskonale – tego te¿
chcia³bym pogratulowaæ. Przyk³ad tego rajdu pa-
na Gadowskiego z Krakowa, bardzo apolitycznej
osoby, bardzo blisko zwi¹zanej z panem Ziobr¹,
formalnego wspó³pracownika pana Jana Olszew-
skiego, który te¿ jest zupe³nie niezwi¹zany z ¿a-
dnym œrodowiskiem politycznym. Tak, przyje¿d¿a
do Warszawy przypilnowaæ, te¿ w sposób zupe³nie
apolityczny, paru spraw, bo pewnie nie móg³,
w trosce o apolitycznoœæ, wytrzymaæ pewnych
b³êdów i uchybieñ. I przyjecha³ te sprawy za³atwiæ
pozytywnie. Tego te¿ chcê pañstwu serdecznie po-
gratulowaæ.

Wspomnê jeszcze tylko o panu Karnowskim,
szefie „Wiadomoœci”, który zbudowa³ bardzo do-
br¹ atmosferê w zespole pracuj¹cym nad „Wiado-
moœciami”. ¯aden z dziennikarzy nie jest zadowo-
lony… Nie by³o ¿adnych stresów, sporów, nikt nie
zosta³ wyrzucony – naprawdê idylliczna sytuacja,
sielanka! Genialna telewizja publiczna!

Gdyby chcieæ mówiæ o tych wszystkich nazwis-
kach, o tych wszystkich sytuacjach…

Och, zapomnia³bym, pan Sobala!
(Senator W³adys³aw Dajczak: My te¿ znamy pa-

rê przyk³adów.)
Apolityczny Sobala, który przez przypadek po-

jecha³ na wiec PiS, zupe³nie przez przypadek, za-
pl¹ta³ siê gdzieœ, zagubi³ siê. Zagubi³ siê… i zna-
laz³ siê na wiecu PiS. I w ramach tego porozumie-
nia PiS-SLD… SLD to taka ma³a furteczka, furte-
czka TVP Info, taka ma³a zrealizowana furteczka.
Ale panowie nie wytrzymali, pan Sobala nie wy-
trzyma³, ¿e tak powiem, próby kontraktu PiS
z SLD i musia³ po¿egnaæ siê ze stanowiskiem. Co
za strata! Naprawdê, du¿a strata.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Du¿a strata!)
Wielka strata. Bardzo jest mi przykro, ¿e do te-

go doprowadzono.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Zaraz powiemy
o tych przypadkach…)

Mo¿na by godzinami opowiadaæ o tych wszyst-
kich nazwiskach…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ju¿ niech pan
koñczy, bo my to znamy.)

…o tej karuzeli stanowisk, o tych zdarzeniach,
które s¹ – teraz ju¿ mówiê serio – absolutnie gor-
sz¹ce! Absolutnie…

(G³os z sali: To tamto nie by³o serio?)
Nie by³o serio, skoro wy nie jesteœcie powa¿ni

i skoro pan przewodnicz¹cy te¿ sobie trochê z nas
¿artuje. A jest naprawdê twardym zawodnikiem,
bo potrafi powa¿nie, bez parskniêcia œmiechem,
mówiæ o misyjnoœci, o dobrym zarz¹dzaniu,
a o problemy zwi¹zane z mediami obwiniaæ tych,
którzy mieliby inn¹ koncepcjê na temat abona-
mentu. No, w takiej sytuacji ja wam wszystkim
naprawdê serdecznie gratulujê!

(Senator W³adys³aw Dajczak: A jaka jest kon-
cepcja?)

I tak serio: to wszystko, co siê zdarzy³o, wo³a
o pomstê do nieba. Takich kuriozalnych sytuacji
jeszcze historia Trzeciej Rzeczypospolitej…

(Poruszenie na sali)
…naszej ukochanej Trzeciej Rzeczypospolitej

nie widzia³a. I naprawdê coœ trzeba z tym zrobiæ,
bo za chwilê to wszystko siê zawali, bez ingerencji
kogokolwiek, bo sytuacja jest naprawdê destruk-
cyjna.

Na koniec chcia³bym was poprosiæ, ¿ebyœmy
wszyscy wspólnie, w trosce o misyjnoœæ, w trosce
o apolitycznoœæ, w trosce o dobre zarz¹dzanie,
w trosce o dobór dobrych mened¿erów, fachow-
ców…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Z PO!)
…w trosce o zaanga¿owanie œrodowisk twór-

czych…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Maj¹ byæ z PO?)
...i dobrych dziennikarzy, w trosce o te wszyst-

kie wartoœci zastanowili siê, jak zmieniæ to, co siê
do tej pory dzieje. Dziêkujê serdecznie, Panie Mar-
sza³ku. (Oklaski)

(Senator W³adys³aw Dajczak: Wczesny Gierek!)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Borusewicz. Proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najpierw kilka s³ów o stronie formalnej, ponie-

wa¿ by³y podnoszone kwestie formalne co do po-
siedzenia komisji. Bêdê tê stronê formaln¹ wyjaœ-
nia³ z panem przewodnicz¹cym. Chcê te¿ powie-
dzieæ, ¿e ja, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 9 regulami-
nu, nadzorujê tryb prac komisji, a wiêc ka¿dy
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przewodnicz¹cy komisji, który chce przekroczyæ
trzydniowy termin na dostarczenie materia³u,
a s¹ takie sytuacje, zwraca siê do mnie o zgodê –
takie s¹ tutaj, w Senacie, zasady i wszyscy prze-
wodnicz¹cy komisji o tym wiedz¹. Pan przewodni-
cz¹cy komisji zwo³a³ posiedzenie komisji, prze-
kraczaj¹c ten termin bez mojej zgody, jako ¿e
wskaza³em, i¿ ostatnim mo¿liwym terminem jest
pi¹tek dwudziestego pierwszego. To tytu³em wy-
jaœnienia strony formalnej tej sprawy.

Teraz chcê powiedzieæ o realizacji misji telewizji
publicznej i radia publicznego, je¿eli chodzi o Se-
nat. Mia³em pytanie ze strony senatorów, jak to
wygl¹da, je¿eli chodzi o Sejm. Ale Sejm mnie w tej
chwili nie interesuje. Sejm to przede wszystkim
dziedzina marsza³ka Sejmu. Bardzo mo¿liwe, ¿e
ta sprawa te¿ tam stanie, ale to… Ja jestem mar-
sza³kiem Senatu, interesuje mnie Senat i to, jak
wygl¹da realizacja misji publicznej, radia publi-
cznego i telewizji, je¿eli chodzi o Senat.

Kancelaria Senatu wielokrotnie podejmowa³a
interwencjê w Krajowej Radzie Radiofonii i Tele-
wizji w zwi¹zku z niewype³nianiem misji przez
publiczn¹ telewizjê i publiczne radio. Do lipca
2009 r., i to wiemy wszyscy, w dni posiedzeñ Se-
natu trzeci kana³ telewizji publicznej, TVP Info,
realizowa³ na ¿ywo dwudziestopiêciominutowy
program publicystyczny „Studio senackie”. W ten
sposób telewizja publiczna prezentowa³a prace
Senatu. Formu³a ta funkcjonowa³a od 2002 r.
i w minimalnym stopniu wype³nia³a obowi¹zki
na³o¿one na publiczn¹ telewizjê przez ustawê
o radiofonii i telewizji. Odst¹pienie w po³owie
2009 r. od emisji tego programu, wobec jedno-
czesnego braku bezpoœredniej transmisji obrad
Senatu, stanowi przejaw jawnej dyskryminacji je-
dnej z izb parlamentu i narusza obowi¹zek reali-
zacji misji przez telewizjê publiczn¹. Do dziœ tele-
wizja publiczna nie przedstawia w tej formie prac
Senatu na swojej antenie.

(Senator Piotr Kaleta: Czy pan marsza³ek reago-
wa³ w tej sprawie?)

(Senator Marek Konopka: Przecie¿ mówi³ o tym,
mówi³.)

W czerwcu ubieg³ego roku, po dwóch mie-
si¹cach transmitowania obrad Senatu w interne-
cie, TVP Info odst¹pi³a od transmisji, t³umacz¹c,
¿e by³o zbyt ma³e zainteresowanie odbiorców.
Przy tym TVP Info nie podjê³a ¿adnej promocji te-
go programu, za to w telewizji publicznej czas an-
tenowy by³ obszernie wykorzystywany na promo-
cjê pracowników telewizji przed rozdaniem na-
gród dla postaci telewizyjnych – co chwila byliœmy
tego œwiadkami.

Z odpowiedzi Zarz¹du Telewizji Polskiej Kance-
laria Senatu dowiadywa³a siê, ¿e utrzymywanie
transmisji, które wymagaj¹ sta³ego nadzoru pra-
cowników oraz generuj¹ koszty, by³oby zbytni¹

ekstrawagancj¹, tym bardziej w sytuacji gdy TVP
jest zmuszona zwalniaæ pracowników i czyniæ in-
ne drastyczne oszczêdnoœci z powodu odebrania
jej, tak¿e g³osami senatorów, w miarê stabilnego
systemu finansowego.

Co to oznacza? ¯e jesteœmy karani za to, jak
g³osujemy? Przecie¿ nie g³osowaliœmy nad bud¿e-
tem radia ani telewizji!

W 2009 r. Kancelaria Senatu wielokrotnie sk³a-
da³a skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w sprawie niewype³niania przez telewizjê publicz-
n¹ jej misji, ale Krajowa Rada Radiofonii i Telewiz-
ji nie podejmowa³a ¿adnych dzia³añ, aby tê sytua-
cjê zmieniæ i wymusiæ na telewizji publicznej
spe³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy.
Krajowa Rada przesy³a³a pisma, które by³y kiero-
wane z administracji Senatu, do prezesa telewizji,
czyli w zasadzie by³o to realizowane wed³ug stare-
go powiedzenia: pisz na Berdyczów.

Przyk³adem arogancji jest odpowiedŸ przewo-
dnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z 24 lipca ubieg³ego roku w sprawie przerwania
relacji z debaty sto dwunastej sesji Zgromadzenia
Ogólnego PAN na temat wychodzenia Polski z ko-
munizmu, z udzia³em prezydenta Lecha Kaczyñ-
skiego, marsza³ka Sejmu Bronis³awa Komorow-
skiego i marsza³ka Senatu. Nie czekaj¹c na za-
koñczenie debaty, relacja zosta³a przerwana.
W odpowiedzi t³umaczono, ¿e w tym czasie mu-
sia³a byæ transmitowana konferencja prasowa
PiS. To jest sytuacja nie do zaakceptowania.

Panie Prezesie, kiedy tak wielokrotnie pisaliœ-
my do pana i kiedy otrzymywaliœmy takie odpo-
wiedzi, czeka³em z niecierpliwoœci¹ na to, a¿ z³o¿y
pan w Senacie sprawozdanie z dzia³alnoœci Krajo-
wej Rady. I niech pan nie s¹dzi, ¿e takie traktowa-
nie Senatu nie bêdzie mia³o wp³ywu na g³osowa-
nie nad tym sprawozdaniem. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³. Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kiedyœ Andrzej Wajda opowiedzia³ publicznie…
(G³os z sali: Uuu! Nie³adnie.)
(G³osy z sali: Ojej!)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Brawo, Pa-

nowie, brawo, prawdziwi patrioci.)
(Senator Zbigniew Szaleniec: Brawo!)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dob-

rze, proszê o…)
Otó¿ Andrzej Wajda udziela³ wywiadu jednej

z lokalnych telewizji. Wygl¹da³o to tak. Przyjecha³
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– pusto, tylko dwaj portierzy ogl¹daj¹ TVN. Przy-
chodzi kosmetyczka, przygotowuje go do wystê-
pu. W tym czasie s³ychaæ nadje¿d¿aj¹ce samo-
chody. Powoli pojawiaj¹ siê pracownicy. Zaczyna
siê wywiad, ale trwa tylko parê minut, bo telewizja
regionalna nie ma wiêcej czasu. I kiedy on idzie siê
rozcharakteryzowaæ, samochody z personelem
tego oœrodka szybko odje¿d¿aj¹. I znów tylko dwaj
portierzy przy bramie dalej ogl¹daj¹ TVN. I tu py-
tanie: po co taka telewizja istnieje? I jakie s¹ jej
koszty?

(G³os z sali: Tanie.)
Jaki to w ogóle ma sens?
Przywo³a³em s³owa Andrzeja Wajdy, bo on nie-

dawno powiedzia³, ¿e mamy wojnê œwiatów. A ja
myœlê, ¿e mamy telewizjê stanu wojennego, ¿e za-
toczyliœmy ko³o.

(G³osy z sali: Uuu!)
Doszliœmy do takiego poziomu, jak mniej wiê-

cej nieca³e trzydzieœci lat temu.
(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-

praszam, ja myœlê, ¿e…)
Myœlê tutaj o…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-

praszam, Panie Senatorze, ale ja myœla³em, ¿e
z tak¹ retoryk¹ „wy stoicie tam, gdzie ZOMO, a my
stoimy tam”, toœmy zerwali, prawda? Tak ¿e mo-
¿e…)

Ja bym prosi³ o…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo.)
…pozwolenie mi na dokoñczenie wypowiedzi.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo proszê.)
Ja myœlê, ¿e to jest ostatnie sprawozdanie Kra-

jowej Rady Radiofonii i Telewizji w tym sk³adzie i ¿e
nie mo¿na tu mówiæ o dorobku, ale o spuœciŸnie.
I to jest niedobra spuœcizna. To by³y lata, w których
dosz³o do upadku mediów publicznych. I media
publiczne, które powinny przewodziæ, wyznaczaæ
standardy, mobilizowaæ innych, sta³y siê œrodkiem
czy Ÿród³em deprawacji obyczajów w polskich me-
diach. Roztrwoniono pieni¹dze, by³ o tym raport
NIK. Myœlê, ¿e symbolem tego wszystkiego jest no-
wy gmach, do którego niedawno telewizja siê wpro-
wadzi³a. To architektoniczne Bizancjum jest po
prostu kontrastem dla nêdzy telewizji publicznej
czy w ogóle mediów publicznych, jak¹ mamy po
tych latach dzia³ania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
I poproszê pani¹ senator Arciszewsk¹.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Maciej Mrozowski, medioznawca z Uniwersy-

tetu Warszawskiego, powiedzia³: PO nie ma ¿a-
dnego pomys³u na media publiczne, najkrócej
mówi¹c. ¯adnego. Oczywiœcie PO pracuje nad
konkretnymi projektami, ale ¿adnej nowej filo-
zofii w tym nie ma. W tradycji tej partii, w po-
przednich wcieleniach, by³a idea prywatyzacji
telewizji publicznej. Politycy tego obozu przeko-
nywali, ¿e Telewizja Polska to jest gigantyczny
twór, niczym Huta Lenina, który nie powinien
istnieæ. A poniewa¿ w sensie prawnym taka ope-
racja by³a niemo¿liwa do przeprowadzenia,
stopniowo ewoluowali. Teraz przekonuj¹, ¿e ta
instytucja przetrwa, tylko trzeba zlikwidowaæ
najbardziej uci¹¿liw¹ jej czêœæ, czyli abonament.
Tusk nazywa go haraczem. Premier chlapn¹³
g³upotê, a teraz ca³y zespó³ od polityki medialnej
chce j¹ przerobiæ w cnotê.

(Oklaski)
Os³abiono media publiczne, a teraz tê instytu-

cjê, a w³aœciwie jej truch³o, chcecie pañstwo szyb-
ko przej¹æ, by ca³kowicie zmonopolizowaæ rynek
medialny. Ca³a w³adza w rêce rad!

Otó¿ wasz mentor, pan Wajda, mówi³ jasno
i wyraŸnie, ¿e TVN i ta druga telewizja – w domyœ-
le, jak rozumiem, Polsat – was wspieraj¹, tylko
z t¹ TVP trzeba jeszcze coœ zrobiæ. I robicie. Odda-
cie media w rêce bezstronnych fachowców: Waj-
dów i Olbrychskich. I to bêdzie kanon waszej
wolnoœci.

(Poruszenie na sali)
Przyk³ady panów Zyzaka i Cenckiewicza, pani

Ewy Stankiewicz czy medialna nagonka na re-
daktora Pospieszalskiego pokazuj¹, ¿e Polska
wcale nie zmierza w stronê Bia³orusi czy Rosji –
my tam ju¿ jesteœmy.

(Poruszenie na sali)
Wasi polityczni aktorzy mówi¹ dzisiaj ju¿ ja-

sno i bez ogródek, ¿e kara za nieprawomyœ-
lnoœæ byæ musi. Filmy niepoprawnych re¿yse-
rów musz¹ trafiæ na pó³ki. Duch ulicy Mysiej
zacz¹³ kr¹¿yæ nad Polsk¹. Zakneblujecie ostat-
nie wolne media i kiedyœ Polacy was za to rozli-
cz¹. Znajdziecie siê na œmietniku historii. Dziê-
kujê. (Oklaski)

(G³osy z sali: Brawo! Brawo!) (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(G³oszsali:Ha,ha,ha,aledowcip.Nocozadowcip.)
Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Piêkne wyst¹pienie, nie ma co.)
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Pan senator Bisztyga.
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja do protoko³u.)
A, pan senator do protoko³u. Dobrze.
Wobec tego pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie pytañ zadawanych panu przewodni-

cz¹cemu zasadniczo pomylono dwa sprawozda-
nia: sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji i sprawozdanie Telewizji Polskiej. Wiêk-
szoœæ pytañ, jakie zadawa³a lewa czêœæ tej sali, do-
tyczy³a Telewizji Polskiej. To nie miejsce do poró-
wnywania tych dwóch podmiotów, to s¹ dwaj ró¿-
ni adresaci. Ale na takiej podstawie postaraliœcie
siê zbudowaæ wizjê z³ej telewizji. Je¿eli mówi siê,
¿e Telewizja Polska czy ogólnie media publiczne
w sposób zdecydowany sprzyjaj¹ innym partiom,
to dlaczego nie chcecie zwróciæ uwagi na dane sta-
tystyczne, wedle których to przedstawiciele wa-
szej partii pokazywani s¹ w telewizji, w dzienni-
kach, w wiadomoœciach dwukrotnie czêœciej –
i w tym momencie senator Augustyn ze zdziwienia
otworzy³ twarz, s³ysz¹c o takich danych statysty-
cznych.

Jeœli siê okazuje, ¿e „Wiadomoœci” maj¹ wzrost
ogl¹dalnoœci, to nale¿y zrobiæ zamieszanie wokó³
tego, który ten wzrost wypracowa³. Poczynania
pana Skowroñskiego w Trójce kontynuowa³ So-
bala, który wymieni³ pewne audycje, co statysty-
cznie zwiêkszy³o s³uchalnoœæ. No wiêc nale¿a³o go
usun¹æ. Ka¿dy pretekst, który podrzuci³, ¿e tak
powiem, salon warszawski, zosta³ podchwycony.
I ju¿ nie mamy pana Sobali w Trójce. Gratulujê.
Je¿eli Trójka, moja ulubiona stacja radiowa, znik-
nie, to… Skwitujê to milczeniem.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Tam ca³y
czas jest Mann, Trójka nie zniknie.)

Trójka to jest symbol, to nie jest budynek.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Proszê

pañstwa, spokojnie, proszê o ciszê. Stosujmy pew-
ne zasady w Senacie. To nie wiec. Proszê bardzo.)

Chcia³bym tu przeciwstawiæ dwa nazwiska.
Kiedy mówi siê o Pospieszalskim, to s³ychaæ bu-
czenie. A dlaczego nie mówi siê o audycjach To-
masza Lisa, które s¹ w dwójce?

(Senator Zbigniew Szaleniec: Bo one s¹ obiekty-
wne.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
Jasne.)

(Weso³oœæ na sali)
Bo jak mówi po naszemu, jak po œl¹sku godo, to

wtedy jest okej. Gratulujê.

(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, przepraszam, chcia³bym przywróciæ
porz¹dek.)

Na zakoñczenie powiem w ten sposób. Je¿eli
senator Witczak jeszcze raz pobije rekord…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê nie dopowiadaæ, ka¿dy wyg³asza swoje wy-
st¹pienie i potem mo¿na siê ustosunkowaæ, mo¿-
na siê wypowiedzieæ. Je¿eli pan senator ma ocho-
tê, to proszê bardzo, przys³uguje panu jeszcze ko-
lejne piêæ minut.)

(Senator Mariusz Witczak: Nie reagowa³ pan tak
¿ywo, jak ja przemawia³em.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê pana, chwilowo mam ju¿ tego dosyæ. To by³o
bardzo trudne do opanowania, bo i z jednej stro-
ny, i z drugiej strony… Pañstwo buczeli i trudno
mi by³o pañstwa przebuczeæ.)

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Skoñczê
w ten sposób, ¿e powiem, i¿ dzisiaj senator Wit-
czak traci prawo do mówienia o skoku na telewiz-
jê dokonanym przez Prawo i Sprawiedliwoœæ. Tego
skoku wy dokonujecie dzisiaj. Nic ju¿ w zasadzie
nie pozosta³o, co moglibyœcie zagarn¹æ. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje wyst¹pienie bêdzie zupe³nie inne ni¿ to,

które sobie przygotowa³em, i bêdzie oczywiœcie
niemerytoryczne, podobnie jak wyst¹pienie pier-
wszej osoby, która uczestniczy³a w dyskusji.

Podczas posiedzenia komisji kultury nie zada-
wa³em pytañ pani senator Borys-Damiêckiej, nie
ci¹gn¹³em ¿adnych w¹tków odnoœnie do tego, co
by³o na posiedzeniu, ani odnoœnie do tego, jak ono
siê odbywa³o, z przyczyn czysto humanitarnych.
I chcia³em, aby moi koledzy te¿ ograniczyli swoje
pytania do koniecznego minimum. Ale na posie-
dzeniu pani Borys-Damiêcka powiedzia³a jedno
znacz¹ce zdanie: Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji w obecnej formie jest cia³em niepluralistycz-
nym. A ja dodam: bêdzie cia³em pluralistycznym
tylko wtedy, gdy w stu procentach bêdzie obsa-
dzona przez PO.

(G³os z sali: S³usznie.)
Jedyn¹ metod¹, ¿eby wszystko by³o w kraju

pluralistyczne, merytoryczne, zgodnie z czasem,
postêpem, osi¹gniêciami, jest obsadzenie przez
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funkcjonariuszy PO… Szanowni Pañstwo, to, co
dzieje siê w naszym kraju pod p³aszczykiem kata-
strofy smoleñskiej, to, co dzieje siê w naszym kra-
ju pod p³aszczykiem powodzi, która dotknê³a set-
ki tysiêcy mieszkañców naszego kraju, zakrawa
na skandal. Gdzie siê podzia³y zapowiedzi
pe³ni¹cego obowi¹zki g³owy pañstwa, ¿e dowódcy
najwa¿niejszych si³ zbrojnych bêd¹ powo³ywani
przez nowego prezydenta wybranego w demokra-
tycznych wyborach? A mieliœmy powo³anych do-
wódców najwa¿niejszych si³. Gdzie siê podzia³y
zapowiedzi, ¿e prezes Narodowego Banku Pol-
skiego bêdzie wskazany przez g³owê pañstwa wy-
bran¹ w demokratycznych wyborach? Wczoraj
PO… marsza³ek Komorowski wskaza³ Marka Bel-
kê. Gdzie siê podzia³y zapowiedzi, ¿e bêd¹ inne
dzia³ania, podejmowane w zgodzie z sumieniem
i racj¹ stanu? Pytam, gdzie?

(G³os z sali: To jest tekst do oœwiadczeñ.)
Szanowni Pañstwo, kontynuuj¹c, zapytam, jak

wam nie wstyd, z perspektywy blisko tych dwóch
miesiêcy, ¿e w przeddzieñ katastrofy smoleñskiej,
jak przyjmowaliœmy ustawê o Instytucie Pamiêci
Narodowej… Kto wtedy podnosi³ rêkê i kiedy, i ja-
ka wtedy odbywa³a siê dyskusja?

(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, powiedzia³em, ¿e moje wy-

st¹pienie bêdzie niemerytoryczne, tak samo jak
wyst¹pienie pana Witczaka, i mam do tego prawo.

Szanowni Pañstwo, a co ze stanowiskiem szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które Plat-
forma Obywatelska równie¿ obsadzi³a swoim
cz³owiekiem, co z wieloma innymi instytucjami.
Pañstwo zaw³aszczacie aparat pañstwowy, w na-
szym kraju zaczyna funkcjonowaæ monopol jed-
nej tylko partii, Platformy Obywatelskiej, a z tak¹
sytuacj¹ mieliœmy ju¿ do czynienia wiele lat temu
i myœla³em, ¿e ju¿ z tym skoñczyliœmy.

(G³os z sali: To PiS mia³ monopol.)
Monopol jednej partii. PO w natarciu.
Szanowni Pañstwo, apelujê o powstrzymanie

swoich zapêdów. Rozpoczê³a siê procedura odwo-
³ania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która
pañstwa zdaniem jest cia³em niepluralistycznym.
Je¿eli powo³acie swoich aparatczyków, to bêdzie
pluralistyczne, tak, bêdzie pluralistyczne z nada-
nia PO. Jakim prawem w ten sposób siê wypowia-
dacie o funkcjonariuszach pañstwowych?

Szanowni Pañstwo, je¿eli Senat odrzuci spra-
wozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, je-
¿eli Sejm odrzuci sprawozdanie Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, to co powstrzyma pe³ni¹ce-
go obowi¹zki g³owy pañstwa przed odrzuceniem
sprawozdania? A wtedy w ci¹gu czternastu dni to
cia³o konstytucyjne zostanie rozwi¹zane. To s¹
oczy… Kiedyœ straszono Bab¹ Jag¹, teraz bêdzie-
my straszyæ takimi oczami wszystkich, równie¿
dzieci.

(Senator Stanis³aw Karczewski: To bêdzie prze-
moc w rodzinie.)

18 maja do laski marsza³kowskiej marsza³ka
Sejmu trafi³a ustawa o radiofonii i telewizji…

(G³os z sali: Niech pan poka¿e jeszcze raz, bo
niektórzy senatorowie nie widzieli.)

…w której pos³owie Platformy Obywatelskiej
proponuj¹, aby zast¹piæ obecnych cz³onków rad
nadzorczych mediów publicznych osobami, które
bêd¹ wskazywane w nastêpuj¹cy sposób: jedna –
przez ministra skarbu, druga – przez ministra
kultury, trzecia – przez ministra finansów; pozo-
sta³e dwie osoby w mediach regionalnych, bo
sk³ad bêdzie piêcioosobowy, bêd¹ wybierane
w tak zwanych konkursach apolitycznych.
A przecie¿ obserwujemy ¿ycie, to, co robicie i wie-
my, kto te konkursy wygrywa i jaki jest stosunek
g³osów. Co pañstwa powstrzyma przed zmian¹
warty w mediach publicznych?

(Senator Zbigniew Szaleniec: M¹droœæ.)
Oczywiœcie, powstrzyma was m¹droœæ… W pa-

na m¹droœæ, Panie Senatorze, wierzê, ale w m¹d-
roœæ pana liderów – absolutnie nie. To jest za-
ch³annoœæ, pazernoœæ i monopol jednej w³adzy.
PO d¹¿y do tego, aby mieæ monopol w³adzy w na-
szym kraju we wszystkich instytucjach pañstwo-
wych. I to musimy powstrzymaæ.

A teraz kilka s³ów merytorycznych. Sprawozda-
nie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedsta-
wione przez pana ministra Ko³odziejskiego
w moim przekonaniu, jak równie¿ w przekonaniu
senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci, by³o kom-
pletne, wyczerpuj¹ce, a przede wszystkim mery-
toryczne. Dlatego te¿ w imieniu senatorów Prawa
i Sprawiedliwoœci sk³adam wniosek o przyjêcie
sprawozdania. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Borys-Damiêcka, proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym, ¿ebyœmy troszkê ostudzili atmo-

sferê po burzliwym przemówieniu pana Skurkie-
wicza. Myœlê, ¿e telewizja publiczna wielokrotnie
bêdzie pokazywa³a w ca³ej okaza³oœci wyst¹pienie
pana senatora, mo¿emy na to spokojnie liczyæ. Ja
jednak chcia³abym, ¿ebyœmy wrócili do meritum.
Dzisiaj, proszê pañstwa, debatujemy nad sprawo-
zdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, roz-
patrujemy je, i powinniœmy siê skupiæ tylko i wy-
³¹cznie na tym. Powinniœmy powiedzieæ sobie,
a jako senator sprawozdawca nie mia³am mo¿li-
woœci w ramach sprawozdania wypowiedzieæ siê
na ten temat… Chcia³abym przede wszystkim po-
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wiedzieæ, dlaczego odrzucamy to sprawozdanie
i dlaczego powinniœmy je odrzuciæ.

(G³os z sali: To wiemy.)
Poniewa¿ ta informacja nale¿y siê wszystkim

ludziom mediów publicznych. (Oklaski) Wszyscy
ludzie mediów publicznych musz¹ wiedzieæ, ¿e
o telewizjê publiczn¹ bêdzie siê walczyæ. Bêdzie
siê walczyæ o telewizjê pluralistyczn¹, o radio plu-
ralistyczne, o fachowców, których te media bêd¹
zatrudniaæ, o ludzi, którzy przychodz¹ do pracy
tylko po to, ¿eby pro publico bono robiæ programy,
dzieliæ siê swoj¹ wiedz¹, talentami oraz umiejêt-
noœciami, aby telewizji publicznej nie zalewa³a
bylejakoœæ, brak profesjonalizmu, fachowoœci.
Dlatego chcia³abym z du¿ym spokojem, w przeci-
wieñstwie do kolegi Skurkiewicza, powiedzieæ,
uœwiadomiæ wszystkim, ¿e dzia³alnoœæ Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji jest wpisana w art. 213
naszej konstytucji, który to artyku³ mówi: „Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na stra¿y wol-
noœci s³owa, prawa do informacji oraz interesu
publicznego w radiofonii i telewizji. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji wydaje rozporz¹dzenia,
a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwa-
³y”. Proszê pañstwa, nie jest prawd¹, ¿e Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji swój pluralizm – jak
zrozumia³am z wypowiedzi – wykazuje li tylko
w zakresie polityki koncesyjnej i ró¿nych innych
dzia³añ cyfryzacyjnych itd. Zwracam uwagê, ¿e
media publiczne s¹ dobrem wspólnym i maj¹ s³u-
¿yæ wspólnocie. Wszyscy powinni o tym pamiêtaæ,
jak równie¿ o tym, ¿e dzia³alnoœæ mediów publicz-
nych jest oparta na obowi¹zku edukacyjnym,
prospo³ecznym, kulturotwórczym, patriotycz-
nym, informacyjnym i tylko na takich zasadach
powinna siê opieraæ.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wy-
wi¹zuje siê i nie wywi¹zywa³a siê z obowi¹zku sta-
tutowego, jaki nak³ada na ni¹ ustawa o radiofonii
i telewizji publicznej. W art. 6 ustawy w dziesiêciu
punktach zawarty jest katalog obowi¹zków do
wykonania przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Tele-
wizji. Co najmniej cztery punkty albo piêæ pun-
któw tego zapisu nie jest realizowanych. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e rada, stoj¹c na stra¿y wolnoœci s³owa
i interesów odbiorców, nie przestrzega szeregu re-
gu³, a przecie¿ zgodnie z zapisem ustawy na Kra-
jowej Radzie Radiofonii i Telewizji spoczywa obo-
wi¹zek i odpowiedzialnoœæ za utrzymanie ³adu
medialnego gwarantuj¹cego przestrzeganie zasad
konstytucyjnych. W pierwszym artykule w roz-
dziale 4 ustawa mówi, ¿e publiczna radiofonia i te-
lewizja realizuje misjê publiczn¹, ma obowi¹zek
zaoferowaæ ca³emu spo³eczeñstwu i poszczegól-
nym jego czêœciom zró¿nicowane programy i inne
us³ugi w zakresie informacji, publicystyki, kultu-
ry, rozrywki, edukacji i sportu, cechuj¹ce siê plu-
ralizmem, bezstronnoœci¹, wywa¿eniem, nieza-

le¿noœci¹, a tak¿e innowacyjnoœci¹, wysok¹ jako-
œci¹ i integralnoœci¹ przekazu. Dalej w rozdziale 4
ustawa nakazuje, proszê pañstwa, Krajowej Ra-
dzie sprzyjaæ swobodnemu kszta³towaniu siê po-
gl¹dów obywateli oraz formowaniu siê opinii pub-
licznej. Zamiast staæ na stra¿y… Nie ma takich
dzia³añ, chocia¿by w sferze fluktuacji kadr.

To, co siê dzieje w telewizji publicznej – mamy
informacje od ludzi z oœrodków, z poszczególnych
programów, z radia publicznego… Na kierownicze
stanowiska s¹ przyjmowani ludzie z preferowa-
nych partii politycznych. Odbywaj¹ siê przedzi-
wne roszady personalne. Krajowa Rada twierdzi,
¿e nie mo¿e dzia³aæ. To wszystko, co przeczyta³am
przed chwil¹, le¿y w zakresie obowi¹zków Krajo-
wej Rady, wiêc ona musi siê takimi rzeczami inte-
resowaæ. Chcê powiedzieæ, ¿e protesty, które
wp³ywaj¹ drog¹ listow¹, e-mailow¹, spotkania,
które siê odbywaj¹… Ja przytoczê tylko kilka wy-
powiedzi ludzi z mediów, którzy apeluj¹: „my,
dziennikarze, realizatorzy, operatorzy, technicy
¿¹damy telewizji, w której zachowane s¹ standar-
dy profesjonalizmu i obiektywnego dziennikar-
stwa. Stanowczo odcinamy siê od dzia³añ obecne-
go Zarz¹du Telewizji Polskiej. ¯¹damy telewizji
niezale¿nego dziennikarstwa, a nie politycznych
uleg³oœci i politycznej s³u¿alczoœci”. Dalej: „nie
chcemy sfanatyzowanych misjonarzy czwartego
programu, a po katastrofie w Smoleñsku kana³
pierwszy Telewizji Polskiej sta³ siê tub¹ dla po-
gl¹dów i postaw histerycznych, dziwacznych. ¯a-
dna powa¿na telewizja prywatna”…

(G³os z sali: Prawdziwych.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Przesadza pani.)
(G³os z sali: Mo¿na dewiantów cytowaæ, ale nie

z tej trybuny.)
(Senator Tadeusz Skorupa: Nazwisko.)
(Senator Stanis³aw Kogut: O czym pani mówi?)
Ja cytujê, proszê pañstwa, apele ludzi.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, proszê o ciszê. Proszê nie przeszka-
dzaæ w wypowiedziach.)

Ja cytujê ludzi, którzy zwracaj¹ siê z apelem nie
tylko do swoich œrodowisk, ale równie¿ do pos³ów
i senatorów.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po-
spieszalski te¿ ma prawo przedstawiaæ wypowie-
dzi ludzi.)

Pani Senator, bêdzie pani mia³a okazjê wypo-
wiedzieæ siê, gdy poprosi pani o zabranie g³osu.

Czy mogê kontynuowaæ?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo proszê. Bardzo proszê równie¿ o ciszê.)
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e w obowi¹zuj¹cej

ustawie o radiofonii i telewizji jest punkt, który
brzmi: „inicjowanie postêpu naukowo-technicz-
nego i kszta³cenia kadr w dziedzinie radiofonii i te-
lewizji”. To jest punkt, który mówi o tym, ¿e Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji musi dbaæ o to, ¿e-
by w mediach pracowali profesjonaliœci, ludzie
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douczeni, a nie niedouczeni, ludzie przygotowani
do spe³niania potrzeb mediów elektronicznych.
Chodzi o to, ¿eby nie by³o dyletantów dziennikar-
skich, pseudorealizatorów, którzy s¹ nieprzygo-
towani do zawodu.

Chcê powiedzieæ, ¿e w ustawie w punkcie
okreœlaj¹cym obowi¹zki Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji jest zapis, który mówi o tym, ¿e na
Krajowej Radzie spoczywa obowi¹zek wspó³pracy
z w³aœciwymi organizacjami i instytucjami w za-
kresie ochrony praw autorskich – o tym by³a dzi-
siaj mowa – praw wykonawców, praw producen-
tów, nadawców programów radiowych i telewizyj-
nych. Organizacje zarz¹dzaj¹ce prawami autor-
skimi interweniuj¹ i nie mog¹ doczekaæ siê efek-
tów. Chodzi o to, ¿e zosta³y naruszone ich nabyte
prawa autorskie. Chcê równie¿ zwróciæ uwagê na
to, ¿e zapis dotycz¹cy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji „wspó³praca z w³aœciwymi organizacja-
mi i instytucjami w zakresie ochrony praw autor-
skich, praw wykonawców, praw producentów
oraz nadawców programów radiowych i telewizyj-
nych” oznacza, ¿e rada powinna siê anga¿owaæ
w zawieranie umów wszelkiego rodzaju, chocia¿-
by dla Telewizji Polonia. Proszê zobaczyæ, co siê
dzieje z Telewizj¹ Polonia. Pan marsza³ek Boruse-
wicz poruszy³ dzisiaj kwestiê umowy zawartej ze
Stanami Zjednoczonymi na nadawanie programu
na pó³kuli Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej, któ-
ra to umowa od kilku lat le¿y w szufladzie. Braku-
je konsekwencji i ten problem nie jest rozwi¹zany
– nie doprowadzono do w³aœciwej realizacji umo-
wy. Ja w 2007 r. sk³ada³am interpelacjê senator-
sk¹ do pana prezesa Urbañskiego w sprawie umo-
wy, w wyniku której niemo¿liwy jest przekaz pro-
gramu. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e Telewizja Polo-
nia mia³a i w dalszym ci¹gu ma problemy z nada-
waniem swojego programu na Litwie, bo nie do-
pe³niono warunków umowy. Oczywiœcie, Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych wspó³tworzy Tele-
wizjê Polonia poprzez jej finansowanie, ale regula-
tor, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
powinien wspó³dzia³aæ ze wszystkimi organami
pañstwa i wszystkimi instytucjami po to, ¿eby
praca przebiega³a przychylnie i pomyœlnie dla Te-
lewizji Polonia. Ju¿ nie mówiê o samym finanso-
waniu.

Proszê pañstwa, dlatego miêdzy innymi chcê
powiedzieæ, ¿e zgodnie z art. 10 ust. 4 – trzymam
siê tekstu ustawy – przewodnicz¹cy rady mo¿e
wydaæ decyzjê na podstawie uchwa³y wzywaj¹c¹
nadawcê do zaniechania tworzenia i rozpowsze-
chniania programów, jeœli na przyk³ad naruszaj¹
one przepisy ustawy lub warunki koncesji. Z ta-
kiego uprawnienia Krajowa Rada ma prawo sko-
rzystaæ w przypadku programów, które tu kwe-
stionujemy. Ale nic takiego siê nie wydarzy³o. Pro-
szê pañstwa, wnieœliœmy o odrzucenie sprawo-

zdania Krajowej Rady, poniewa¿ wziêliœmy pod
uwagê wiele g³osów ró¿nych œrodowisk – twór-
czych, dziennikarskich – nawo³uj¹cych do odwo-
³ania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która
ani nie gwarantuje pluralizmu i zawodowstwa
w mediach publicznych, ani nie jest uwra¿liwiona
na sprawy spo³eczne i obywatelskie, ani nie daje
poczucia pe³nego wykonywania zawodu ludziom
mediów, ani nie wskazuje na wykonanie poleceñ,
ani nie protestuje przeciwko wykonywaniu pole-
ceñ mocodawców politycznych. Za dope³nienie
tego wszystkiego i przestrzeganie tego ³adu me-
dialnego odpowiada w³aœnie Krajowa Rada Radio-
fonii i Telewizji. To na jej ramionach spoczywa od-
powiedzialnoœæ za dopilnowanie przestrzegania
zasad bêd¹cych zapisem konstytucyjnym i usta-
wowym. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê bardzo o zabranie g³osu pana senatora

Cichonia.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja siê przygotowujê.)
Tak, przygotowuje siê pan senator Kogut.
Przypominam, ¿e wyst¹pienie w dyskusji nie

mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Chcê powiedzieæ, ¿e po zakoñczeniu debaty

przewidujemy czterogodzinn¹ przerwê. Godzina
rozpoczêcia przerwy zale¿y od d³ugoœci debaty.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wys³uchuj¹c wyst¹pienia mojej przedmówczy-

ni, szanownej pani senator Borys-Damiêckiej,
postawi³em sobie dwa pytania. Po pierwsze, czy
nasza debata dotyczy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, czy te¿ telewizji? A po drugie, czy kryte-
rium dania akceptacji i przyjêcia sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji s¹ czyjeœ po-
bo¿ne ¿yczenia, ró¿nych rzekomo œrodowisk opi-
niotwórczych, nie wiadomo jak zdefiniowanych,
czy te¿ prawo? Moja odpowiedŸ jest taka, ¿e pod-
staw¹ powinno byæ i jest prawo.

A zatem wróæmy do rzeczy. Przedmiotem dzi-
siejszego postêpowania jest ocena sprawozdania,
które zosta³o przed³o¿one w sposób rzetelny, wy-
czerpuj¹cy i bardzo obszerny. Nie znalaz³em
w tym sprawozdaniu niczego, co dawa³oby nam
podstawy do tego, ¿eby je zakwestionowaæ. To, ¿e
siê nam nie podoba, bo mnie te¿ do koñca siê nie
podoba, program telewizyjny, który ogl¹damy czy
radiowy, którego s³uchamy, to nie jest powód do
tego, ¿eby winiæ za to Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji. Przypominam, jakie s¹ kompetencje
Krajowej Rady, a jakie s¹ kompetencje spó³ek,
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w ramach których funkcjonuje Telewizja Polska
i Polskie Radio. Kompetencje Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji s¹ zwi¹zane ze staniem na stra-
¿y wolnoœci s³owa w mediach i samodzielnoœci na-
dawców, strze¿eniem interesów odbiorców oraz
zapewnieniem otwartego i pluralistycznego cha-
rakteru radiofonii i telewizji. Nie jest kompetencj¹
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co chcê wy-
raŸnie podkreœliæ, wp³ywanie na sk³ad zarz¹du
spó³ek akcyjnych, które kieruj¹ Telewizj¹ Polsk¹
czy Polskim Radiem. Ka¿dy prawnik wie, i nie tyl-
ko, bo maturzysta po kursie podstawowego pra-
wa te¿, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie
ma ¿adnych kompetencji w³adczych, ¿eby wp³y-
waæ na sk³ad zarz¹du spó³ki akcyjnej. Nigdy tak
nie by³o i nigdy tak nie jest, ¿eby organ nadzorczy,
który stoi na zewn¹trz i ma sprawowaæ nadzór
nad funkcjonowaniem okreœlonych mediów,
móg³ wp³ywaæ na sk³ad osobowy cia³a zarz¹dza-
j¹cego. Warto, ¿eby siê wszyscy nad tym pochylili
i sobie to uprzytomnili, zanim bêdziemy wysuwaæ
jakiekolwiek zarzuty pod adresem Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji. Ju¿ zupe³nie nie na miejscu
moim zdaniem jest odwo³ywanie siê do tego, ¿e
rzekomo taki jest g³os ludu – no to mniej wiêcej ta-
ki mia³o wydŸwiêk. Myœmy ju¿ s³yszeli tego typu
wypowiedzi. Myœla³em, ¿e one minê³y bezpowrot-
nie w 1989 r., ale okazuje siê, ¿e czasami argu-
mentacja i historia lubi¹ siê powtarzaæ.

Proszê pañstwa, naprawdê apelujê o zdrowy
rozs¹dek i poczucie realizmu. Je¿eli pani Barbara
Borys-Damiêcka mówi³a o tym, ¿e chcia³aby wi-
dzieæ w tych mediach fachowców, to ja owszem
popieram to. Uwa¿am, ¿e tak powinno byæ. Ale,
proszê pañstwa, przede wszystkim my tutaj po-
winniœmy byæ odrobinê fachowcami i wiedzieæ,
kogo oceniamy, jaki organ, czego mo¿emy wyma-
gaæ od tego organu i jakie kryteria stosujemy, ¿e-
by tê ocenê daæ. Z tego punktu widzenia nie ma
moim zdaniem ¿adnych podstaw do tego, ¿eby de-
cyzja by³a odmowna. Przy ca³ym szacunku dla pa-
na marsza³ka Borusewicza, uwa¿am za niedopu-
szczalne wypowiedzenie s³ów, ¿e sam fakt, i¿ jego
zdaniem reakcja prezesa Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji na wezwania do przywrócenia fun-
kcjonowania programu InfoTV, który rzeczywi-
œcie nale¿a³oby przywróciæ, co do tego jestem
zgodny, bêd¹ mia³y wp³yw na nasz¹ ocenê i
decyzjê, czy daæ akceptacjê temu sprawozdaniu,
czy nie.

Proszê pañstwa, to jest tak jak z s¹dem. My tu
wystêpujemy w roli swego rodzaju s¹du. Mamy
rozstrzygn¹æ, czy dajemy akceptacjê, czy nie. Co
byœmy, proszê pañstwa, powiedzieli o sêdzi, który
kierowa³by siê w³asnymi uprzedzeniami z tego ty-
tu³u, ¿e pods¹dny niew³aœciwie siê zachowa³ wo-
bec niego? My sobie cenimy takiego sêdziego, któ-
ry stoi ponad tym. Jest obiektywny, ch³odny, roz-

wa¿ny, racjonalny w podejmowaniu decyzji. Ape-
lujê o to, ¿ebyœmy tak¹ decyzjê podjêli, choæ z góry
wiem, ¿e mój apel jest zdany na niepowodzenie,
albowiem sam tryb procedowania wskazuje na to,
¿e co innego jest celem tego posiedzenia. Nie jest
to rzeczywista ocena dzia³alnoœci Krajowej Rady,
tylko instrumentalne odmówienie akceptacji po
to, aby dosz³o w konsekwencji nastêpnej odmo-
wy, tym razem pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta,
do rozwi¹zania tego cia³a. Jestem realist¹, ale su-
mienie karze mi powiedzieæ to, co powiedzia³em
wczeœniej, i wezwaæ pañstwa do kierowania siê
prawem, poczuciem zdrowego rozs¹dku i s³u-
sznoœci¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Kogut, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Prezesie! Szanowni Goœcie!

Wiele rzeczy, które mia³em powiedzieæ, powie-
dzia³ mój przedmówca pan senator Cichoñ. Dro-
dzy Pañstwo, by³em w tamtym miejscu w dniu
10 kwietnia. Pojecha³em tam poci¹giem. Ale nie
przypuszcza³em, ¿e ta ogromna tragedia narodo-
wa doprowadzi do takich rzeczy, jak zaw³aszcza-
nie pañstwa. Drodzy Pañstwo, Pani Senator Da-
miêcka, ja czyta³em o bohaterze – nie wiem, czy to
by³ pani dziadek, czy nie – który w czasie wojny
zrobi³ zamach w Warszawie. Kiedy pani¹ wybra-
no, myœla³em: to bêdzie ogromna patriotka Rze-
czypospolitej. Skoro ma takie korzenie rodzinne,
to na pewno ojczyzna jest dla niej na pierwszym
miejscu.

(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: I jest, i jest.)
Drodzy Pañstwo, proszê nie przerywaæ.
Ale dzisiaj powiem jedno: fa³sz, ob³uda i zak³a-

manie przechodzi, Drodzy Pañstwo, wszelkie gra-
nice. Cz³owiek, który by³ wybrany na prezesa Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, dla mnie spe³ni³
siê i realizuje to, co mówi ustawa.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Media kwitn¹,
media kwitn¹.)

Drodzy Pañstwo… Panie Kolego Augustyn, ja
ju¿ wczoraj powiedzia³em, ¿e trzeba pokazaæ swo-
je ¿yciorysy, ¿eby zabieraæ g³os. Ja, Drodzy Pañ-
stwo, nie lubiê nikomu przeszkadzaæ… (Oklaski)

(G³os z sali: Brawo!)
Nie lubiê nikomu przeszkadzaæ, szanujê cz³o-

wieka jako podmiot, a ojczyzna jest dla mnie rze-
cz¹ œwiêt¹, najwa¿niejsz¹.

Drodzy Pañstwo, dzisiaj jest kierunek, aby fak-
tycznie przej¹æ ca³kowit¹ w³adzê w Rzeczypospo-
litej i w telewizji.

(G³os z sali: Od kogo?)
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Drodzy Pañstwo, od kogo? Z kim trzymacie?
Kto to jest pan Belka, który ma byæ w narodowym
banku? Kto to jest? Pañstwo Drodzy, kto to jest
pani Hübner? Powiedzmy, od kogo! WeŸmy ¿ycio-
rysy i zobaczmy, kto by³ we frontach jednoœci, jak
wczoraj powiedzia³em. I proszê nie zbijaæ nikogo
z tropu, bo taki macie g³ówny cel.

Przede wszystkim uwa¿am, ¿e jeœli chodzi
o sprawozdanie, to Krajowa Rada wykona³a to
w 100%. Atak, kiedy pañstwo ¿eœcie przejêli w³a-
dzê polityczn¹… (oklaski) …od samego pocz¹tku
szed³ na telewizjê. Ale wtedy by³ jeszcze œwiêtej
pamiêci pan prezydent Lech Kaczyñski, który fak-
tycznie blokowa³ pewne rzeczy. Teraz, Drodzy
Pañstwo, to jest naprawdê nieetyczne, niemoral-
ne, to jest fa³sz i zak³amanie! Pos³ugiwanie siê
tym, ¿e ktoœ tam powiedzia³… Proszê podaæ kon-
kretne nazwiska. Bo my te¿ otrzymujemy e-maile
i ludzie pisz¹: co siê w tej Polsce dzieje? Ca³kowita
wymiana IPN w dniu tragedii. PóŸniej, Drodzy
Pañstwo, Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego.
Wczoraj, jak¿em us³ysza³, kogo siê proponuje…
To mo¿e jeszcze trzeba by³o do Biura Bezpieczeñ-
stwa Narodowego poprosiæ pana genera³a Wojcie-
cha Jaruzelskiego! Wtedy wszystko by³oby OK.
I Drodzy Pañstwo, ja wiem… Panie Prezesie, de-
cyzja jest przes¹dzona. Ja panu z tego miejsca
dziêkujê za te lata pracy…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: I s³u¿by.)
…i mo¿e s³u¿by Rzeczypospolitej. Ale nie s³u¿-

by, Kolego Drogi, PRON. (Oklaski) Bo, Kolego Dro-
gi, Kolego Augustyn, mówimy o tym, ale nie
o PRON.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze…)

I w zwi¹zku z tym proszê nie atakowaæ, bo kto
jak kto, ale ludzie „Solidarnoœci”, którzy byli inter-
nowani… A ludzie PRON walczyli, ¿eby Polska nie
by³a wolna i niepodleg³a. Trzeba daæ œwiadectwo
przed ojczyzn¹. Kiedyœ Pan Bóg te¿ o to siê upomni!

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze…)

Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pana senatora Andrzejewskiego…
(Senator Stanis³aw Kogut: Chce siê rzygaæ na to

wszystko.)
(Senator Jan Dobrzyñski: On by³ w PRON? Nie

wiedzia³em.)
(Senator Stanis³aw Kogut: A w czym?)
Panie Senatorze, gdyby pan jeszcze kontynuo-

wa³ przez minutê, to zgodnie z art. 44 pkt 7 wez-
wa³bym: proszê do rzeczy. Bo naprawdê mówimy
o czymœ innym. Prosi³bym wiêc, ¿eby…

(Senator Stanis³aw Kogut: Przepraszam.)

Ja teraz w takim razie, gdy ktoœ nie bêdzie mó-
wi³ na temat, bêdê wzywa³: proszê do rzeczy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-

wizji analizowaliœmy przez wiele godzin, najpierw
w ramach przepytywania w Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu, póŸniej w toku debaty. To
jest, jak obliczy³em, oko³o dziesiêciu godzin odpo-
wiedzi przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji. Sprawozdanie to jest pe³ne, rzetelne
i wyczerpuj¹ce, jeœli chodzi o to, czemu ma s³u¿yæ,
co ma byæ w nim zawarte.

Z g³êbokim niepokojem patrzê na degradacjê
œwiadomoœci prawnej, i to nie tylko u przeciêt-
nych ludzi – tam jest jeszcze zdrowy rozs¹dek – ale
w Sejmie i Senacie. Powtarzam: z g³êbokim niepo-
kojem. Dlaczego? Dlatego, ¿e uto¿samia siê i mie-
sza przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z prezesem zarz¹du, Krajowej Radzie
Radiofonii i Telewizji przypisuje siê moc sprawcz¹
i zakres w³adztwa i rady nadzorczej, i zarz¹du te-
lewizji i têskni siê – jest to g³êboka têsknota prze-
bijaj¹ca z pytañ i nawet ze stanowiska prezento-
wanego przez marsza³ka Borusewicza, nie mó-
wi¹c ju¿ o pani sprawozdawcy komisji, bardzo do-
œwiadczonej w pracy w mediach – za rêcznym ste-
rowaniem programem radia i telewizji, za powro-
tem do czasów przed 1989 r., do radiokomitetu,
do czasów, gdy linia partyjna wytycza³a do same-
go do³u dyrektywy programowe i sk³ady personal-
ne. Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawa nie
przewiduje tego wszystkiego, o czym mówi³a pani
senator Borys-Damiêcka. Mówi³a ona o obowi¹z-
kach telewizji, o obowi¹zkach radia, natomiast
ustawa… Dziêkujê, ¿e pan przyszed³, Panie Mar-
sza³ku, bo sprawa jest dosyæ istotna. My tu, na
sali dokonujemy oceny ca³oœci funkcjonowania
radia i telewizji w zakresie swobody i samodziel-
noœci nadawców, ograniczaj¹c tê samodzielnoœæ
i swobodê przez domaganie siê, ¿eby ingerowa³a
w nie, wbrew ustawie, Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji. Tak, Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji stoi na stra¿y wolnoœci s³owa w radiu i tele-
wizji i samodzielnoœci nadawców, ale zapewnia
otwarty i pluralistyczny charakter mediów. Je¿eli
stacja nie narusza prawa, to ka¿da, czy to bêdzie
lewicowa, czy prawicowa, czy indywidualna, ma
prawo do prezentowania swoich pogl¹dów. Na
tym polega wolnoœæ s³owa w spo³eczeñstwie de-
mokratycznym.

I nie mo¿na karaæ dzisiaj odrzucaniem sprawo-
zdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za to,
¿e zarz¹d telewizji, nad czym te¿ ubolewam, zlik-
widowa³ programy dotycz¹ce Senatu. Nie jest to
rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I nie mo-
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¿emy siê dziwiæ, ¿e nasze pisma do Krajowej Rady
s¹ przes³ane, podobnie jak pan marsza³ek przesy-
³a coœ do okreœlonej komisji wed³ug w³aœciwoœci,
do organu, który ma moc decyzyjn¹ w tym zakre-
sie. Trzeba wreszcie uporz¹dkowaæ tê materiê.

My ci¹gle siê domagamy rêcznego sterowania
programem i personaliami radia i telewizji przez
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji. Jest to rosz-
czenie nieuprawnione w œwietle obowi¹zuj¹cego
porz¹dku prawnego. (Oklaski)

Wype³nianie funkcji przez media publiczne
potrzebuje solidnych podstaw prawnych z po-
dzia³em kompetencji. I tych kompetencji nie wol-
no nam myliæ, a tego na tej sali, w Sejmie, w Se-
nacie, powszechnie siê dokonuje, podobnie jak
w œrodowiskach opiniotwórczych wywieraj¹cych
presjê.

Wreszcie trzeba pamiêtaæ, ¿e Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji nie mo¿e ingerowaæ, ma wrêcz
zakaz ustawowy, w niezale¿noœæ programow¹, in-
stytucjonaln¹ oraz finansow¹, chodzi tu równie¿
o finansowanie ze œrodków publicznych. Dlatego
na przyk³ad publiczne finansowanie pochodz¹ce
z op³at abonamentowych ma tak ogromne znacze-
nie, zaœ nak³anianie obywateli, i to przez organa
w³adzy pañstwowej, do nieuiszczania tej daniny
publicznej stanowi powa¿ne zagro¿enie nie tylko
dla prawid³owego funkcjonowania mediów publi-
cznych, ale dla praworz¹dnoœci obowi¹zuj¹cego
w Polsce systemu. Cofamy siê. Jest dzisiaj groŸba
cofniêcia siê, przypisywania nastêpnemu sk³ado-
wi Krajowej Rady, ju¿ s³usznemu w aspekcie per-
sonalnym, roli radiokomitetu, który bêdzie decy-
dowa³ na telefon… (oklaski) …jaki ma byæ pro-
gram i kto reprezentuje pluralizm, a kto powinien
byæ w ogóle bez prawa do wyra¿ania publicznie
swoich pogl¹dów.

W tej chwili w znikomym tylko stopniu wp³ywy
z op³at abonamentowych pozwalaj¹ telewizji na
prezentowanie audycji, zw³aszcza tych misyj-
nych, jakie z regu³y przecie¿ nie pojawiaj¹ siê
w oficjalnej ofercie stacji komercyjnych: progra-
mów edukacyjnych, dla dzieci, m³odzie¿y, audycji
religijnych, programów dla mniejszoœci narodo-
wych i etnicznych, programów dla niepe³nospra-
wnych, audycji poœwiêconych kulturze, historii.
Odcinaj¹c abonament, odcinamy krwiobieg
i mo¿liwoœæ realizowania misji. I taki jest skutek
zaniechania przez inne organa w³adzy wykonaw-
czej w Polsce. Swego czasu partia, jedynie s³uszna
si³a, wybiera³a, z kim chce rozmawiaæ, a z kim nie
chce rozmawiaæ. Byæ mo¿e to Ÿród³o finansowania
odetka siê wtedy, kiedy bêd¹ tym programem za-
rz¹dzaæ ci w³aœciwi ludzie. Dobrze, odejdziecie
pañstwo, odejdzie Krajowa Rada. OdejdŸcie dla
dobra publicznego, bo tego siê dzisiaj domaga
wiêkszoœæ parlamentarna. Je¿eli w ten sposób
mamy ratowaæ misjê, je¿eli tak mamy ratowaæ

dzisiaj to, czego oczekuj¹ ludzie, pluralistyczny
charakter mediów publicznych… Tylko bez tej hi-
pokryzji, bez mówienia, ¿e tu chodzi o co innego,
bez tego m¹cenia w systemie prawnym. Uczcie
siê, wszyscy panowie, tego, co mówi prawo.

A wiêc sk³adam wniosek o przyjêcie sprawo-
zdania. I nie opieram siê na przypisywanych Kra-
jowej Radzie zarzutach, które jej dotyczyæ nie mo-
g¹, a sk³adam ten wniosek w zwi¹zku z brakiem
zarzutów co do rzetelnoœci, poprawnoœci i zakre-
su kompetencyjnego tego, co jest przedmiotem
sprawozdania. Jednoczeœnie na podstawie
art. 85g regulaminu, który w tym wypadku po-
zwala z³o¿yæ poprawkê w toku tej debaty, proszê,
sk³adam wniosek o dodanie do stanowiska Sena-
tu uwagi i zastrze¿enia nastêpuj¹cej treœci.

Senat wyra¿a zaniepokojenie brakiem egzek-
wowania finansowych zobowi¹zañ publiczno-
-prawnych przez w³adzê wykonawcz¹ oraz zanie-
dbañ w tym zakresie.

Panie Prezesie! Dziêkujê bardzo za pracê wyko-
nan¹ i tu w Senacie, i tam w Krajowej Radzie Ra-
diofonii i Telewizji oraz za te wysi³ki, które pan
w³o¿y³, ¿eby w zakresie kompetencji, a nie ponad
nimi, dbaæ o samodzielnoœæ nadawców, plurali-
styczny charakter, i za to, ¿e tam, gdzie to jest
mo¿liwe, – mimo ¿e minister skarbu przeszkadza
w usuniêciu pana Farfa³a – pan i pana Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji wywa¿y³a sprawê za-
kresu praworz¹dnego funkcjonowania w prawo-
rz¹dnym pañstwie w oparciu o obowi¹zuj¹cy sys-
tem prawny. Dziêkujê za pana wysi³ek i proszê
o z³o¿enie podziêkowania tak¿e pana wspó³praco-
wnikom.

Sk³adam poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo… A, prze-

praszam, przepraszam, pan marsza³ek Boruse-
wicz w trybie sprostowania. Przepraszam bardzo,
Panie Marsza³ku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, w trybie sprostowania.
Zorientowa³em siê, ¿e pan senator Andrzejew-

ski Ÿle zrozumia³ to, co mówi³em, i w zwi¹zku
z tym chcê powiedzieæ, ¿e mój zarzut nie dotyczy
kierowania bezpoœredniego, to nie by³a sugestia
dotycz¹ca bezpoœredniego kierowania mediami.
Mój zarzut wobec Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji dotyczy wielokrotnej bezczynnoœci. Admini-
stracja Senatu, i ja tak¿e osobiœcie, interwenio-
wa³a w sprawach, o których mówi³em. Mój zarzut
dotyczy bezczynnoœci. Jest coœ takiego jak bez-
czynnoœæ, tak¿e w zakresie prawnym.
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(Senator W³adys³aw Dajczak: Jakiej bezczyn-
noœci?)

Chodzi o zaniechanie dzia³añ, bezczynnoœæ.
Krajowa Rada nie podejmowa³a w tej kwestii ta-
kich dzia³añ, jakie mog³a podj¹æ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
PoproszêpanasenatoraKaletêo zabranieg³osu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Przerazi³a mnie pani senator, zreszt¹ nie pier-

wszy raz. Je¿eli dostrzega pani bylejakoœæ we
wszystkich tych wspania³ych ludziach, takich
jak Jan Pospieszalski, Bronis³aw Wildstein czy
Rafa³ Ziemkiewicz, je¿eli o dostrzega pani byleja-
koœæ w takich programach jak „Misja specjalna”,
„Warto rozmawiaæ”, „Antysalon”, je¿eli dostrzega
pani bylejakoœæ w takich mediach jak Telewizja
Polonia, jak telewizje regionalne czy w tych wszy-
stkich misjach, które wykonuje Telewizja Pol-
ska, o czym wspomina³ pan senator Andrzejew-
ski, to wydaje mi siê, ¿e nale¿a³oby zadaæ sobie
pytanie o definicjê bylejakoœci, o to, co to takiego
jest bylejakoœæ. A mo¿e mówi¹c o bylejakoœci,
nale¿a³oby zacz¹æ od siebie? Bo tu pojawiaj¹ siê
pewne w¹tpliwoœci. To, ¿e ktoœ ma odwagê mó-
wiæ o bylejakoœci… Pañstwo mówicie, ¿e to s¹
nieudacznicy. Jak mo¿na mówiæ o nieudaczni-
kach albo, tak jak pani mówi³a, o tym, ¿e w me-
diach wreszcie bêd¹ dobrzy dziennikarze, w³a-
œciwi dziennikarze? A teraz s¹ Ÿli? Czy nie ubli¿a
pani tym osobom, które obecnie zajmuj¹ siê me-
diami publicznymi? Ja nie wiem, czy mo¿na na-
zwaæ odwag¹ to, ¿e pani w ten sposób o tym mó-
wi. To jest raczej brak odwagi.

Pan senator Sepio³ wspomnia³ o autorytetach.
Ja nie wiem, jak mo¿na mówiæ o autorytetach,
skoro nie tak dawno te osoby mówi³y o wojnie do-
mowej w Polsce. Pan pose³ Schetyna powiedzia³,
¿e autorytetom wolno wiêcej. No to ja pytam w ta-
kim razie, czy nie nale¿a³oby od autorytetów wy-
magaæ wiêcej. Bo je¿eli nie bêdziemy wymagaæ
wiêcej od autorytetów, to bêdziemy mieli antyau-
torytety. Czy o to nam chodzi?

Szanowni Pañstwo! Panie Prezesie! Zwracam
siê do cz³onków Krajowej Rady, do pracowników
z takim apelem. Dziêkujê wam za wasz¹ dotych-
czasow¹, wspania³¹ pracê. Nie rozchodŸcie siê
pañstwo na d³ugo, bo powrócicie. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Piotr Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najpierw parê takich uwag na gor¹co. Mnie siê

wydaje, ¿e w ostatniej czêœci tej dyskusji pad³o
sporo zdañ demagogicznych, miêdzy innymi z ust
pana senatora Skurkiewicza, pana senatora Ko-
guta, jak równie¿ pana senatora Andrzejewskie-
go. Przede wszystkim myœlê tu o zarzucie doty-
cz¹cym…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy pozwoli

pan kontynuowaæ panu senatorowi Wachowi?
Panie Senatorze!)

…zaw³aszczania przestrzeni publicznej przez
Platformê Obywatelsk¹. To jest demagogia, dla-
tego ¿e ka¿da partia, ka¿de legalne ugrupowanie
polityczne ma prawo w³aœnie o to zabiegaæ i to
czyni. To samo czyni¹ wszystkie partie i PiS…
(Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, od tego jest system demokra-

tyczny, od tego s¹ wybory. Ka¿da partia stara siê
uzyskaæ jak najwiêcej i mieæ jak najwiêcej w³adzy.
I w systemie demokratycznym jest to… (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Pañstwo nie musicie biæ braw, dlatego ¿e pañ-

stwo to stale realizujecie.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: O,

a wy to nie? Panie Senatorze, brawo szczeroœci.)
Jest jedno zastrze¿enie: to siê musi odbywaæ

zgodnie z porz¹dkiem konstytucyjnym i zgodnie
ze szczegó³owymi ustawami, które wynikaj¹ z po-
rz¹dku konstytucyjnego. Wobec tego…

(Senator Piotr Kaleta: I przyzwoitoœci¹.)
Proszê pañstwa, to jest znowu moralizowanie,

tutaj pad³o wiele zdañ moralizatorskich, a to nie
ma wiêkszego sensu, podobnie jak nie ma sensu
licytacja na patriotyzmy. Patriotyzm jest trudno
mierzalny, szczególnie w czasach pokojowych.
Tak ¿e nie ma to sensu. Naturalnym kierunkiem
rozwoju, naturaln¹ dzia³alnoœci¹ partii jest to,
aby wygrywaæ wybory, aby w legalny sposób uzys-
kiwaæ w³adzê i ¿eby realizowaæ to, co uwa¿a siê za
s³uszne. To jest weryfikowane okresowo w³aœnie
poprzez wybory i przez system demokratyczny.
I te zarzuty, które pañstwo tu stawiali, s¹ zupe³nie
nieusprawiedliwione.

A przechodz¹c do meritum zwi¹zanego ze spra-
wozdaniem i z jego przyjêciem b¹dŸ odrzuceniem,
powiem, ¿e to, co mnie najbardziej nie odpowiada,
to jest to, co czêœciowo zawar³em w pytaniu do pa-
na przewodnicz¹cego, mianowicie brak obiekty-
wizmu w mediach publicznych, a przede wszyst-
kim brak reakcji Krajowej Rady na systemowy
brak obiektywizmu. Tu nie chodzi o incydenty,
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nie chodzi o jakieœ poszczególne elementy audycji
czy audycje. Tu chodzi o to, ¿e program jest kon-
struowany tak, ¿eby przekazywaæ bardzo wyraŸ-
nie jak¹œ tezê, która odbiega od sprawy, i czyni siê
to systemowo, zgodnie ze schematami. A to jest
niedopuszczalne. Rada, zgodnie ze swoimi obo-
wi¹zkami ustawowymi, powinna to dostrzegaæ
i powinna na to reagowaæ. Brak obiektywizmu
jest tym bardziej karygodny, ¿e w³aœciwie nie ma
tutaj problemu w zwi¹zku z czasem wyst¹pieñ.
Czas wyst¹pieñ mo¿e byæ zbilansowany, ktoœ
przecie¿ mo¿e wystêpowaæ nawet bardzo d³ugo,
a i tak w³aœnie ze wzglêdu na sposób pokazania
i brak obiektywizmu mo¿e byæ skrzywdzony. Nie
ma to tak¿e zwi¹zku z sytuacj¹ finansow¹. Wcale
nie musi byæ tak, ¿e pieni¹dze wp³ywaj¹ na obiek-
tywizm przekazu. Ja dzisiaj ju¿ to pokazywa³em.
W przypadku bardzo wielu wiadomoœci konstruk-
cja jest taka czy system jest taki… W poszczegól-
nych wiadomoœciach mo¿na ten system odnaleŸæ.
Mianowicie w jednej wersji podaje siê wiadomoœci
w sposób szeroki, ³¹cznie z ca³ymi wypowiedziami
ekspertów, po czym powtarza siê je w wersji skró-
conej, w wybiórczy sposób traktuj¹c przekaz,
a przy tym u¿ywa siê nazwisk i wypowiedzi osób
tam wystêpuj¹cych w sposób wybiórczy. I to jest
tak przejrzyste i jasne, ¿e mo¿na nawet ustaliæ tu-
taj pewne schematy. To jest powód, dla którego ja
osobiœcie uwa¿am, ¿e Krajowej Radzie nie powin-
no byæ udzielone absolutorium i taki jest mój
wniosek.

Panie Marsza³ku, zakoñczê formalnym z³o¿e-
niem wniosku o odrzucenie poprawki pana sena-
tora Andrzejewskiego, która polega na tym, ¿eby
z zastrze¿eniami przyj¹æ sprawozdanie. Ponawiam
wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej Ra-
dy. Uwa¿am, ¿e dorobek Krajowej Rady w pe³ni na
to zas³uguje. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja myœlê, ¿e dzisiaj zapomnieliœmy o tym,

a w szczególnoœci wiêkszoœæ senatorów z prawa…
przepraszam bardzo… z Platformy Obywatelskiej
zapomnia³a o tym, ¿e poprzez dzisiejsz¹ debatê
tworzymy pewne podstawy do debaty, która odbê-
dzie siê na ten temat jeszcze w Sejmie.

Ja myœlê, ¿e ta parada kpin plus parada niena-
wiœci, rozpoczynaj¹ca siê od wypowiedzi senatora
Witczaka, a koñcz¹ca siê na wyst¹pieniu senato-
ra Sepio³a, jest g³êboko niepokoj¹ca. Jasnowidz

Sepio³ powiedzia³, ¿e Sejm odrzuci, powiedzia³, ¿e
marsza³ek Komorowski odrzuci. On ju¿ wszystko
wie! (Oklaski)

To, ¿e ktoœ potrafi poprawnie sformu³owaæ zda-
nie po polsku, nie znaczy, ¿e ma racjê, to nie zna-
czy, ¿e mo¿e tworzyæ podstawy moralne, to nie
znaczy, ¿e mo¿e pos³ugiwaæ siê tym wszystkim po
to, ¿eby kogoœ tumaniæ. Tak nie mo¿na, tak nie
mo¿na! (Oklaski)

My jesteœmy w Senacie, i wy o tym zapomina-
cie. Si³a was gubi, si³a was zaœlepia i si³a was
skrzywdzi! Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W tej chwili wracam myœl¹ do momentu, gdy

powstawa³a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Liczono na jej trwa³oœæ i rzeczywiœcie, przynaj-
mniej w jakiejœ mierze, siê nie przeliczono. Trwa
ona do dziœ, ale to ju¿ jest chyba ostatni… jeœli nie
poranek, jeœli nie brzask, to ostatnie jej tchnienie
niemal¿e, ostatnie chwile jej istnienia.

(G³os z sali: Ostatnie podrygi.)
I to niedobrze. Gdy wychodziliœmy z dawnego

systemu, gdy dokonywa³a siê transformacja, zro-
biono maksimum tego, co mo¿na by³o wówczas
zrobiæ, ¿eby by³ zachowany pluralizm. Pamiêtam,
jak nadawaliœmy w Krajowej Radzie koncesje.
Pierwszy przewodnicz¹cy KRRiT, pan Marek Mar-
kiewicz, zrobi³ to nawet na zasadzie takiego filmo-
wego przedstawienia sposobów przyznawania
koncesji. Tak dbaliœmy o to, ¿eby by³a równowa-
ga. W pewnym momencie zaczêliœmy siê zastana-
wiaæ – niezale¿nie od ró¿nych pogl¹dów – nad
tym, ¿e w katolickiej Polsce musi byæ jakieœ me-
dium katolickie, przynajmniej jedno radio, jedna
telewizja katolicka. Ba, koledzy proponowali na-
wet, ¿e maj¹ byæ dwie katolickie, a tylko jedna
œwiecka, laicka, uwa¿ali, ¿e to bêdzie sprawiedli-
we. Ale naprawdê trudno by³o tego dokonaæ, bo
pewne œrodowiska by³y do tego nieprzygotowane.
Otó¿ jak póŸniej zwraca³em siê jako kolejny, drugi
przewodnicz¹cy Krajowej Rady do zakonów, ju¿
tych sêdziwych, ¿e tak powiem, takich jak jezuici
czy dominikanie, to oni powiedzieli: nie, nie, to
przekracza nasze mo¿liwoœci. I dopiero, gdy zjawi-
³o siê dwóch zakonników redemptorystów, jeden
wysoki – ojciec Jan, drugi ni¿szy – ojciec Tadeusz,
omal ¿e ich nie pomyli³em… Bo wiecie Pañstwo,
ludzie œredniego wzrostu, do których siê zali-
czam, maj¹ jakiœ respekt wzglêdem wysokich, Ko-
lego Idczak. (Weso³oœæ na sali)

I w zwi¹zku z tym omal¿e nie pope³ni³em faux
pas…
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(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, powróæmy do tematu, proszê na temat…)

To jest na temat.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To nie jest

na temat…)
Ale¿, Kolego, jak to nie? Przecie¿ mówiê o Krajo-

wej Radzie, o tym, czego ona dokona³a.
Ona w³aœnie dokona³a podzia³u komitetu i to za

jej spraw¹ mo¿liwy sta³ siê pluralizm nadawczy
w telewizji i w radiu. I cieszyliœmy siê, ¿e niezale¿-
nie od sk³adu… Bo w tej radzie byli ró¿ni ludzie.
By³y nawet pewne osoby, które mi mówi³y: panie
przewodnicz¹cy, czy pan wie, ¿e s¹ tu osoby indy-
ferentne? A ja odpowiada³em: tak, i cieszê, ¿e oso-
ba indyferentna g³osuje w³aœciwie, rozumiej¹c, ¿e
jest czêœci¹ spo³ecznoœci ludzi wierz¹cych, spo³e-
czeñstwa katolickiego itd.

Ale, Drodzy Pañstwo, sytuacja trwa³a i póŸniej,
gdy po mnie przyszed³ pan Janusz Zaorski, który
przedtem kierowa³ komitetem – on równie¿ umia³
wyci¹gaæ wnioski, ¿e to nie jest ju¿ dawny czas, ¿e
nie ma radiokomitetu – i podobno ³adnie
wspó³pracowa³, rozwija³ sprawê. PóŸniej by³ Ma-
rek Jurek… Dalej ju¿ w tej chwili pamiêci¹ nie siê-
gam, musia³bym siêgn¹æ do notatek, ale nie bêdê
tego robi³, bo bojê siê, ¿e pan marsza³ek rzeczywi-
œcie znajdzie tutaj jak¹œ ma³o dostateczn¹ racjê
i powie, ¿e mówiê nie na temat. (Weso³oœæ na sali)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To przewi-
dywanie by³o trafne, Panie Profesorze.)

No w³aœnie tak pan powie, no co zrobiæ. Wie
pan, taka natura socjologa, który zawsze znajdzie
dziurê w ca³ym – mam tu na myœli oczywiœcie spo-
³eczne dzia³anie. (Weso³oœæ na sali)

Szanowni Pañstwo, cieszyliœmy siê wszyscy,
niezale¿nie od tego, sk¹d siê wywodziliœmy, jako
przewodnicz¹cy czy póŸniej, jako byli przewodni-
cz¹cy, ¿e ten ³ad, jaki powsta³ w 1992 r. w zwi¹zku
z utworzeniem Krajowej Rady Radiofonii i likwi-
dacj¹ radiokomitetu, siê utrzymuje i ¿e siê ³adnie
utrzymuje, mimo spiêæ, ró¿nych naprê¿eñ, i ¿e ni-
gdy trzy instancje nie odrzuci³y sprawozdania
przewodnicz¹cego Krajowej Rady. Chocia¿ czêsto
te sprawozdania by³y sk³adane póŸno, nieraz do
wrzeœnia, po to, ¿eby by³y nale¿ycie przygotowa-
ne, tak jak trzeba. I cieszono siê jawnie, mo¿e cza-
sami skrycie, z tego, ¿e prezydent nie odrzuci³ – to
dobrze, bo dziêki temu Krajowa Rada istnieje. Od-
rzuca³ raz Sejm, a raz Senat, ale chodzi³o o zacho-
wanie jestestwa, ¿e tak powiem, tej¿e Rady. Rada
istnia³a i istnieje do dzisiaj, ale tak jak tu s³ysze-
liœmy od kolegi Koguta i od kolegi Ortyla, to s¹ ju¿
chyba rzeczywiœcie ostatnie jej chwile przed sko-
nem. Ten skon nast¹pi nie z jej w³asnej woli, tylko
na skutek umiejêtnego pos³u¿enia siê fortelem
polegaj¹cym na tym, a¿eby j¹ zobligowaæ do wcze-
œniejszego z³o¿enia sprawozdania – tak wczesne-
go, jak nigdy dot¹d – po to, by siê jej pozbyæ. Ju¿

o tym mówi³em, pytaj¹c pana przewodnicz¹cego,
czy zdaje sobie sprawê, co siê dzieje. Byæ mo¿e
takt mu nakazywa³ powiedzieæ, ¿e nie dostrzega,
¿e to wszystko po to tylko, by Sejm i Senat przyj¹³
sprawozdanie wczeœniej i ¿eby mo¿na siê by³o tej
Rady pozbyæ, powo³aæ nowy twór, przeprowadziæ
w Sejmie i w Senacie inn¹ ustawê, zanim naród
wybierze nastêpcê œwiêtej pamiêci prezydenta na-
szej Najjaœniejszej Rzeczypospolitej Lecha Ka-
czyñskiego. I czekaæ tylko na to, a¿eby surogat
w³adzy prezydenckiej, jakim jest dzisiaj pe³ni¹cy
obowi¹zki prezydenta, jak to mówi¹ w mediach…
No jest gdzieœ pe³ni¹cy obowi¹zki referenta, ale
jak siê jest pe³ni¹cym obowi¹zki prezydenta to
trudno, obieg musi byæ. Na pewno to nie jest ja-
kieœ nie¿yczliwie okreœlenie, jest ono bardzo po-
wszechne. Tak wiêc ¿eby ten¿e surogat w³adzy
prezydenckiej, pe³ni¹cy obowi¹zki prezydent, pan
Bronis³aw Komorowski, mia³ czas powo³aæ nowy
twór, zlikwidowaæ to, co dobre, powo³aæ to, co byæ
mo¿e bêdzie dobre, ale obawiamy siê, ¿e bêdzie
z³e. Skoñczy³em. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Abgarowicz. Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Najbardziej umiar-

kowany senator.)

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, dziêkujê równie¿ za okreœle-

nie mnie mianem najbardziej umiarkowanego se-
natora.

Panie Senatorze, najpierw k³adê przed panem
mój ¿yciorys, ¿eby pan móg³ zaakceptowaæ to
wszystko, co powiem.

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Masz racjê.)
Chcê powiedzieæ, ¿e pad³o wiele niepotrzeb-

nych s³ów z obydwu stron, ale wiêcej ze strony ko-
legów.

(Senator Stanis³aw Kogut: Niech nie prowokuje.)
Chcê coœ przypomnieæ. Pan mówi³ dziœ o trwa-

³oœci Krajowej Rady w konkretnym sk³adzie, my
mówiliœmy o tym, jaki mamy stosunek do obecnej
Krajowej Rady i dlatego pragnê przypomnieæ po-
przedni¹ kadencjê, kiedy to uchwa³¹ Sejmu, a po-
tem Senatu, podjêt¹ w nocy, skrócono kadencjê
Krajowej Rady po to, ¿eby j¹ powo³aæ w swoim
sk³adzie.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ma prawo powie-
dzieæ.)

Proszê pañstwa, tutaj pada³o wiele wielkich
s³ów.

(Senator Stanis³aw Kogut: Masz racjê.)
Mówiono o ojczyŸnie, o patriotyzmie.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak jest.)
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Na czym polega dzisiaj patriotyzm? Bo dzisiaj
nie jesteœmy na froncie.

(G³os z sali: Dok³adnie.)
Najbardziej na tym, ¿eby dalej upodmiotawiaæ

spo³eczeñstwo. Nie ma upodmiotawiania spo³e-
czeñstwa bez rzetelnej informacji. Ja nie mówiê,
¿e wszystko, co jest w publicznej telewizji, jest z³e.
Uwa¿am, ¿e nigdy nie by³o tyle dobrych progra-
mów historycznych. Budowanie œwiadomoœci hi-
storycznej jest rzecz¹ wa¿n¹. Ale co do informacji
mamy bardzo powa¿ne zastrze¿enia. Jeœli chodzi
o mo¿liwoœci budowania pluralizmu œwiatopo-
gl¹dowego i dobrej, rzetelnej informacji, dawania
ludziom rzeczywistych podstaw do wyborów poli-
tycznych i wszystkich innych, równie¿ ¿yciowych,
to z tym nie jest dobrze. Z nadzorem te¿ nie jest
dobrze.

Proszê pañstwa, pragnê te¿ przypomnieæ, ¿e je-
¿eli dojdzie do tego – wydaje mi siê bowiem, ¿e rze-
czywiœcie odrzucimy to sprawozdanie, które nas
nie satysfakcjonuje… Jednak, wbrew temu, co tu
pada³o, w naszym przekonaniu w wielu obsza-
rach Krajowa Rada albo zaniecha³a dzia³añ, albo
nie wykonywa³a ich poprawnie. Nie wiem, czy in-
ne organy pañstwa równie¿ odrzuc¹ to sprawo-
zdanie. Nie wiem, czy kadencja bêdzie skrócona,
ale prawdopodobnie tak siê stanie. Dlatego prag-
nê powiedzieæ, ¿e to nie dzieje siê po to, ¿eby wyko-
naæ skok na cokolwiek. Przypomnê jeszcze s³owa
pana przewodnicz¹cego, który w odpowiedzi na
moje pytanie powiedzia³, ¿e nic mu nie wiadomo
o porozumieniu PiS-SLD w sprawie zmian, które
w zesz³ym roku nast¹pi³y w mediach. No, wydaje
mi siê, ¿e nie tylko nie ogl¹da tego programu,
o którym mówi³, ale w ogóle nie ogl¹da progra-
mów…

(Senator Ryszard Bender: Pan senator Ortyl
poprawia…)

(SenatorW³adys³awOrtyl:…¿enieuczestniczy³.)
(Senator Ryszard Bender: Powiedzia³, ¿e nie

uczestniczy³.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze!)
Nie. Powiedzia³ równie¿, ¿e nic mu nie wiadomo

o takim porozumieniu. Sprawdzimy w protokole.
Wydaje mi siê, ¿e nie czyta równie¿ prasy. Prze-

cie¿ jest to wiedza powszechna.
My chcemy, ¿eby takich typów porozumieñ

wiêcej nie by³o. I doskonale pañstwo wiecie, ¿e to
jest obowi¹zek nie tylko nasz, ale i wasz, ¿ebyœmy
wreszcie media odciêli od polityki. I takie jest na-
sze d¹¿enie. Tak jest w propozycjach, które sk³a-
damy. Bêdziemy d¹¿yæ do tego, a¿ doprowadzimy
do sytuacji, ¿e byæ mo¿e organy parlamentu bêd¹
powo³ywa³y Krajow¹ Radê, bêd¹ mia³y wp³yw na
mianowanie jej cz³onków, ale wy³¹cznie spoœród
przedstawicieli delegowanych przez zupe³nie inne
œrodowiska, spoza œwiata polityki. Przecie¿ o tym

wiecie. Tu nie chodzi o jakikolwiek skok. Przeciw-
nie, chodzi, Panie Senatorze, o odebranie pewnego
monopolu w pañstwie, który wy wziêliœcie. Rów-
nie¿ na informacjê. I to jest sprawa najwa¿niejsza.
To jest moja odpowiedŸ na te wszystkie kwestie.

Uwa¿am jednak, ¿e niepotrzebnie u¿ywa siê
rozmaitych obraŸliwych s³ów, wyci¹ga siê ró¿ne
sprawy i mówi siê w taki sposób, który jest nie-
przyzwoity. Ka¿dy ma prawo do patriotyzmu i ro-
zumienia go na swój sposób. Ja rozumiem w³aœ-
nie w taki sposób swój patriotyzm. Chcia³bym, ¿e-
by media by³y naprawdê niezale¿ne, ¿eby by³y za-
chowane te programy historyczne, które s¹, ale
¿eby debata by³a ró¿nokolorowa – nie myœlê o tê-
czowej, proszê pañstwa, ale o ró¿nokolorowej –
i ¿eby informacje by³y naprawdê rzetelne. Tego
bym chcia³ i tego bym oczekiwa³ od mediów. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bohdan Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do wyst¹pienia sk³oni³y mnie wypowiedzi, któ-

re us³ysza³em.
Przede wszystkim chcia³bym zaprotestowaæ,

wyraziæ swój sprzeciw. Tu odwo³am siê nawet do
wypowiedzi pana senatora Abgarowicza. Je¿eli ja
s³yszê na tej sali, ¿e Telewizja Polska w zasadzie
jest telewizj¹ stanu wojennego, to przyznam, ¿e
wszyscy, którzy mamy jak¹œ œwiadomoœæ history-
czn¹, pamiêæ tamtych czasów, niezale¿nie od na-
szych podzia³ów politycznych, powinniœmy po
prostu powiedzieæ, ¿e to jest nieprawda. To jest
nieprawda! (Oklaski) Mo¿na siê nie zgadzaæ z pew-
nymi okresami, z programami, z wypowiedziami
itd., ale takie stwierdzenia padaj¹ce na tej sali s¹
po prostu przykre. To znaczy, ¿e cz³owiek, który
jest senatorem koalicji rz¹dowej, uwa¿a, i¿ w Pol-
sce istnieje prawie stan wojenny?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jak
oni wypowiadaj¹ wojnê, to co?)

Przyznam z czystej uczciwoœci, ¿e nie mo¿emy
nad takimi stwierdzeniami przejœæ do porz¹dku
dziennego. Myœlê, ¿e dyskusja, która tutaj siê od-
bywa, dotyczy równie¿ kwestii zwi¹zanej z grani-
cami wolnoœci s³owa, z granicami pluralizmu.
Mnie niektóre stwierdzenia, które dzisiaj us³y-
sza³em, trochê zmrozi³y. Przyznam, i¿ nie mo¿e
byæ tak, ¿eby w kontekœcie tej dyskusji pojawia³
siê taki nurt, ¿e w zasadzie kto ma wiêkszoœæ, ten
mo¿e dyktowaæ to, co siê bêdzie dzia³o w telewizji
publicznej.

Nie doœæ na tym. Ja siê bojê – nie ma tu pani Bo-
rys-Damiêckiej – oddaæ twórcom media publicz-
ne. A dlaczego? Dlatego ¿e widzia³em wybitnych
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twórców… Do takich zaliczam równie¿ Andrzeja
Wajdê, i lubiê jego filmy, ale ten cz³owiek w tej
chwili mówi rzeczy niedorzeczne. Chcemy oddaæ
media publiczne takim osobom, ¿eby realizowa³y
misjê? Osobom, które twierdz¹, ¿e mamy wojnê
domow¹ w kraju. (Oklaski) Przyznam, ¿e siê tego
obawiam. Wolê, ¿eby to byli politycy, którzy mimo
wszystko, w wiêkszoœci przypadków, zachowuj¹
zdrowy rozs¹dek, bo s¹ potem rozliczani, ni¿ od-
dawaæ media twórcom, którzy maj¹ pewne wyob-
ra¿enie i przekonanie o w³asnej misji.

(Senator Ryszard Bender: S³uchajmy, bo to s¹
œwiête s³owa.)

Ja siê bojê oddaæ media publiczne wspó³auto-
rom tej ustawy medialnej, miêdzy innymi panu
¯akowskiemu, który wystêpuje w naszej telewizji
publicznej, ma odrêbny program i mówi, ¿e zgod-
nie z jego wyobra¿eniem w mediach publicznych
nie ma miejsca dla takich publicystów jak Broni-
s³aw Wildstein.

(Senator Stanis³aw Kogut: Bo on by³, jak by³
stan wojenny. Dzia³a³ z Jaruzelskim.)

Proszê pañstwa, nie schodŸmy do takiego po-
ziomu, ¿eby wa¿ne fragmenty ¿ycia publicznego
oddawaæ reprezentantom pewnych œrodowisk,
którzy maj¹ w³asne przekonanie o misji, maj¹
w³asne wyobra¿enia o tym, jak powinien byæ wy-
chowywany naród. Zachowajmy tutaj zdrowy roz-
s¹dek.

Ponadto zwracam siê do pañstwa, bo pewnie
Krajowa Rada zostanie rozwi¹zana zgodnie
z przyjêt¹ procedur¹. Nie mo¿na zapominaæ, na-
wet je¿eli bêdziecie mieli wiêkszoœæ, ¿e w tym kra-
ju bêdzie ¿y³o 30, 40, 45% ludzi, którzy nie podzie-
laj¹ waszych pogl¹dów. Im te¿ nale¿y zagwaranto-
waæ miejsce w mediach publicznych. To nie mo¿e
odbywaæ siê na takiej zasadzie, ¿e kto ma wiêk-
szoœæ, ten bêdzie dyktowaæ warunki.

Chcia³bym powiedzieæ jeszcze jedn¹ rzecz.
W tej dyskusji dominuje przekonanie, ¿e w zasa-
dzie Krajowa Rada ma mo¿liwoœæ kreowania pew-
nych pogl¹dów czy nawet pewnych programów
w telewizji. A mnie siê zdaje, ¿e myœmy stworzyli
taki trochê system… Poniek¹d na to siê na³o¿y³o
to, co wystêpuje w naszym spo³eczeñstwie, mia-
nowicie kult pieni¹dza. Zarz¹d telewizji i dyrekcje
programów myœl¹ o tym, jak sobie zapewniæ naj-
wiêksz¹ ogl¹dalnoœæ, itd., itd. Taki jest proces. My
tutaj podnosimy ró¿ne argumenty, miêdzy inny-
mi dotycz¹ce misji, ale decyduj¹ce jest to, czy bê-
d¹ wp³ywy, czy nie.

Mam podstawowy zarzut, jeœli chodzi o media
publiczne. Mianowicie je¿eli odcina siê abona-
ment, to trzeba coœ zaproponowaæ w zamian, a nie
pozostawiaæ media na ³asce wolnego rynku. Trze-
ba wyci¹gaæ wnioski z tych dokonañ, które by³y,
z tych deklaracji, oœwiadczeñ lub te¿ prób usta-
wowych, bo przecie¿ projekty by³y.

Zwracam siê teraz do senatora Abgarowicza.
Pan senator mówi, ¿e nie bêdziemy dogadywaæ siê
co do tego, jak maj¹ wygl¹daæ media. Przecie¿ tak
robicie. Dogadywaliœcie siê co do ustaw itd. Prze-
cie¿ SLD wam zrobi³o woltê w ostatnim momen-
cie, bo ¿eœcie powprowadzali w Senacie, o ile dob-
rze pamiêtam, poprawki, których oni nie mogli za-
akceptowaæ. A wiêc by³o to dogadywanie siê. Nie
przyjmujmy takiej postawy, ¿e my nie wiemy, o co
chodzi, my chcemy dobrze, a PiS wszystko upoli-
tyczni³. Uderzmy siê w piersi i powiedzmy, ¿e to
nie jest tak. Je¿eli chcemy pewne kwestie roz-
wi¹zaæ, to trzeba otworzyæ debatê publiczn¹
z udzia³em wszystkich, a nie na zasadzie dogady-
wania siê w tym zakresie, tak aby uzyskaæ wystar-
czaj¹c¹ wiêkszoœæ parlamentarn¹. Mam nadziejê,
¿e w jakiœ tam sposób przynajmniej wp³ynê na wy-
tworzenie siê pewnego dystansu do tego, co pañ-
stwo chcecie zrobiæ. Mo¿e wp³ynê. Dziêkujê pañ-
stwu za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze, i proszê do rzeczy.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, tak, do rzeczy

zawsze mówimy.)
Bez wycieczek ¿yciorysowych poproszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku, zawsze do rzeczy. Patriotyzm
to te¿ jest historia. Narody, które trac¹ pamiêæ,
trac¹ ¿ycie. Panie Marsza³ku, pan te¿ jest cz³owie-
kiem wywodz¹cym siê z „Solidarnoœci”, pan wal-
czy³ razem z innymi. Powinno siê broniæ pewnych
idea³ów. Cz³owiek albo ma krêgos³up, albo nie ma
krêgos³upa. Ja nigdy ¿adnych wycieczek do kogo-
kolwiek nie robiê. Szanujê ka¿dego cz³owieka,
traktujê go jako podmiot, a nie jako rzecz, bo ma-
my cudowne przykazanie mi³oœci. Ale druga stro-
na te¿ niech cz³owieka szanuje.

Drodzy Pañstwo, szkoda, ¿e nie ma na sali se-
natora Abgarowicza, bo chcia³em grzecznie mu
powiedzieæ, ¿e ja te¿ jestem za pe³n¹ demokracj¹.
Analizowa³em i œledzi³em, przygotowuj¹c siê do
dzisiejszej dyskusji, kiedy sprawozdania by³y
przyjmowane. Panie Marsza³ku, Panie i Panowie
Senatorowie, sprawozdanie za rok 2006 by³o
przyjmowane w lipcu 2007 r., za 2007 r. – w lipcu
2008 r., za 2008 r. – w lipcu 2009 r. Dlatego jes-
tem naprawdê za tym, co mówi³ senator Wach.
Miejmy cywiln¹ odwagê zaczekaæ i przyj¹æ spra-
wozdanie po wyborze nowego prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Moje argumenty – w³aœnie
wszed³ pan senator Abgarowicz – jednoznacznie
przemawiaj¹ za tym. Pokaza³em pañstwu, kiedy
sprawozdania zosta³y przyjête. Jestem ca³kowicie
za tym, co mówi senator Wach. Zaczekajmy do
wyborów prezydenta. Miejmy cywiln¹ odwagê. Je-
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¿eli ktoœ wychodzi i mówi, ¿e nie widzi nic pozyty-
wnego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to
ja od razu wiem, w jakim kierunku zmierza. Jak
mówimy, Krajowa Rada zrobi³a wiele bardzo pozy-
tywnych rzeczy. Ja nie chcê ju¿ wracaæ do radio-
komitetów, nie chcê wracaæ do czasów, kiedy
w niedzielê wyszed³ pewien kapitan i og³asza³
w mundurze wojskowym stan wojenny. Ja te¿ jes-
tem za tym, ¿eby telewizjê odpolityczniæ, jestem za
tym, ¿eby sekretarzy i agentów w telewizji nie by-
³o. Jestem za tym. Ale, Drodzy Pañstwo, od tego
jest zarz¹d, a nie Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
wczoraj spotka³em pracowników telewizji. Nigdy
nie ukrywa³em i nie bêdê ukrywa³, ¿e jestem cz³o-
wiekiem „Solidarnoœci”. Ci ludzie przyszli – szko-
da, ¿e nie ma prezesa Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji – i mówili tak: tysi¹c osób odejdzie. Ale,
Drodzy Pañstwo, byli prezesi maj¹ potworzone
spó³ki i ju¿ czekaj¹ na to, ¿eby tym spó³kom zlecaæ
zadania. Chyba, ¿e idzie to w tym kierunku – dob-
rze pamiêtam, ¿e by³a propozycja prywatyzacji te-
lewizji – ¿eby te 6 miliardów z³ za reklamê przeka-
zaæ komu innemu. I to tyle. Drodzy Pañstwo, jak
powiedzia³em senatorowi Wachowi i senatorowi
Abgarowiczowi, jestem za pe³n¹ demokracj¹. Ale
nie wyprzedzajmy pewnych zdarzeñ. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Zdzis³aw Pupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Wiele s³ów dzisiaj pad³o na tej sali, które mówi¹

o sytuacji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji,
wskazuj¹ na to, co czeka Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji, a tak¿e co czeka telewizjê publiczn¹.
By³o te¿ wiele odniesieñ do demokracji. Ja szanu-
jê zasadê demokracji, ale jest te¿ potrzeba usza-
nowania rozs¹dku i m¹droœci opozycji przez uk-
³ad rz¹dz¹cy, przez koalicjê, która wygra³a w de-
mokracji i aktualnie sprawuje rz¹dy. Demokracja
to jest nie tylko arytmetyka. Demokracja to rów-
nie¿ poszanowanie praw i obowi¹zków opozycji.
Kiedy obserwowa³em na tej sali dzisiejsz¹ debatê,
dyskusjê, pytania, nie zauwa¿y³em tego.

Ja rozumiem rz¹dz¹c¹ w tej chwili koalicjê, ro-
zumiem Platformê Obywatelsk¹. Wiem, ¿e maj¹
swój czas, maj¹ swój moment, bo oto dostali
w 2007 r. legitymacjê od spo³eczeñstwa, ¿eby
sprawowaæ w jego imieniu rz¹dy. Ale nie rozu-

miem sytuacji, która ma miejsce po 10 kwietnia
2010 r., odk¹d praktycznie próbuje siê – przepra-
szam, ¿e powiem bardzo bolesne s³owa – na trage-
dii smoleñskiej zbiæ kapita³ polityczny. Tego nie
rozumiem. Szanowni Pañstwo z Platformy Oby-
watelskiej, tego proszê nie robiæ.

Je¿eli chcecie argumentów, to proszê bardzo.
Szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego bardzo
szybko powo³any, szef Kancelarii Prezydenta bar-
dzo szybko powo³any. Mo¿ecie tu uzasadniaæ, ¿e
tak trzeba by³o. Ale idŸmy dalej. Co siê sta³o z IPN?
Szybciutko próbujecie zaw³aszczyæ Instytut Pa-
miêci Narodowej poprzez podpisanie ustawy, któ-
ra w jakiœ sposób by³a kwestionowana przez sza-
nownego pana prezydenta Lecha Kaczyñskiego –
prezydenta, który by³ oœmieszany, poniewierany,
któremu siê ubli¿a³o. Po jego œmierci okaza³o siê,
¿e to cz³owiek wielki, m¹¿ stanu, szanowany na
œwiecie, choæ ma³o szanowany w Polsce przez
tych, którzy aktualnie ni¹ rz¹dz¹.

Proszê zobaczyæ, co dalej siê dzieje. Narodowy
Bank Polski. W tej chwili bardzo szybko porozu-
mieliœcie siê z Sojuszem Lewicy Demokratycznej
i próbujecie promowaæ by³ego premiera Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.

Kolejny ruch, co senator Kogut bardzo ³adnie
podkreœli³, ale inni koledzy tak¿e. Ju¿ nie potrafi-
cie wytrzymaæ i próbujecie zrobiæ skok na telewiz-
jê publiczn¹. Zgadzam siê, ¿e macie do tego pra-
wo, bo macie swoje piêæ minut. Potraficie to zrobiæ
i zrobicie. Ale jestem pe³en podziwu, w cudzys³o-
wie oczywiœcie, dla ludzi z Platformy Obywatel-
skiej, którzy potrafi¹ uzasadniæ rzeczy nie do uza-
sadnienia, staj¹ na tej mównicy i potrafi¹ uzasa-
dniæ k³amstwa.

Szanowni Pañstwo, o wielu problemach tutaj
¿eœmy mówili. Pamiêtam, jak nie pozwolono sta-
n¹æ na tej mównicy œwiêtej pamiêci profesorowi
Relidze, kiedy odbywa³a siê dyskusja na temat
zdrowia. Kiedy odbywa³a siê dyskusja na temat
Instytutu Pamiêci Narodowej, te¿ wczeœniej, kie-
dy odbywa³a siê dyskusja na temat odwo³ywania
rzecznika praw dziecka, pada³y wszystkie te argu-
menty, które pada³y dzisiaj. Gdybyœmy odtworzyli
dyskusjê z tamtego okresu, to mog³aby zast¹piæ tê
dzisiejsz¹. Padaj¹ te same argumenty, te same
s³owa, to jest ta sama retoryka. Dlatego uwa¿am,
¿e nie jesteœcie w stanie wymyœliæ niczego nowe-
go, pos³ugujecie siê praktycznie t¹ sam¹ retoryk¹
w przypadku ka¿dej newralgicznej ustawy, gdy
chcecie zaw³aszczyæ pañstwo.

Szanowni Pañstwo, powinniœmy siê skoncen-
trowaæ na jednym. Tutaj w parlamencie powinno
nam wszystkim zale¿eæ na tym, aby nasz¹ p³asz-
czyzn¹ dyskusji i obszarem naszej troski by³a oj-
czyzna, ojczyzna, o której siê mówi i której proble-
my stawia siê w œwietle jupiterów prawdy. Nieste-
ty czêsto do tego nie dochodzi.

Obchodzimy Rok Chopina. Pamiêtam jeden
z fragmentów pieœni chopinowskiej, pieœni zaty-
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tu³owanej „Leci liœcie z drzewa”, taki jest jej orygi-
nalny tytu³. Ten fragment koñczy siê w ten spo-
sób. Proszê tego nie odebraæ osobiœcie, bo do ni-
kogo osobiœcie tego nie adresujê. Patrz¹c jednak
na ca³okszta³t pracy parlamentu i Senatu w tej
kadencji, chcê przywo³aæ tych kilka s³ów. Mo¿e
komuœ nasunie siê jakaœ analogia. Ca³a ta pieœñ
mówi o Polsce, o trosce o Polskê, o odpowiedzial-
noœci za Polskê. Te s³owa s¹ bardzo trudne i boles-
ne: zdrajców wci¹¿ przybywa, a naród poczciwy.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Augustyn.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Stajê przed pañstwem z podniesionym czo³em,

z mandatem, za którym stoi sto czterdzieœci tysiê-
cy wyborców znaj¹cych dok³adnie mój ¿yciorys.
Kto chce, niech siê z nim zapozna. Nie ma tam rze-
czy, myœli ani s³ów, których musia³bym siê wsty-
dziæ. Nie mogê sobie przypisaæ kombatanctwa
w „Solidarnoœci”. Mo¿e i dobrze, bo szef „Solidar-
noœci” w Pile okaza³ siê esbekiem.

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: No nie…)
To on wyniós³ radomskie wiadomoœci.
(G³os z sali: Do rzeczy.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do rzeczy.)
W tamtym czasie w naszym mieœcie dzia³alnoœæ

„Solidarnoœci” budzi³a w¹tpliwoœci wielu ludzi
i czas pokaza³, ¿e s³usznie.

Proszê pañstwa, chcia³bym tylko z³o¿yæ takie
zapewnienie, bo wielu zna mnie wystarczaj¹co
d³ugo, ¿e niezmiennie chcê kontynuowaæ to, co
robi³em, zaœ ci, którzy odmawiaj¹ mi tego prawa,
a teraz nie maj¹ nawet odwagi s³uchaæ tych s³ów,
sami sobie wystawiaj¹ œwiadectwo, dewaluuj¹c
w³asny ¿yciorys.

Na koniec chcê á propos i na temat…
(G³os z sali: Nareszcie.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie o sobie, tylko na

temat.)
(Senator Witold Idczak: To nie autobiografia.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I bardzo do-

brze.)
…nie w ramach polemiki, powiedzieæ tak.

W sprawach mediów publicznych Prawo i Spra-
wiedliwoœæ jest autorem dwóch precedensów,
mo¿e nawet trzech. Pierwszy dotyczy tempa. Ni-
komu po objêciu w³adzy nie uda³o siê w tak rekor-
dowym tempie, w ci¹gu jednej nocy przej¹æ polity-
cznej w³adzy nad mediami publicznymi. Druga
sprawa. Co póŸniej siê pañstwu uda³o? Uda³o

wam siê po raz pierwszy stworzyæ radê, Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji, bez jakiegokolwiek
udzia³u opozycji. Jest i trzeci precedens. Jeszcze
póŸniej uda³o siê pañstwu stworzyæ radê, która
jest ca³kowicie pozbawiona udzia³u rz¹dz¹cych.
Trzeba przyznaæ, ¿e te trzy precedensy s¹ wspa-
nia³ym dowodem na tezy, które pañstwo tu wyg³a-
szaliœcie.

(Senator Piotr Kaleta: Ju¿ czekamy na waszych
bezpartyjnych fachowców.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Karczewski.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, esbecy byli wszêdzie, pene-

trowali wszystkie œrodowiska, ale gwarantujê pa-
nu, jeœli pan o tym nie wie, ¿e w „Solidarnoœci” by-
³o ich najmniej. To komentarz do pana pierwszej
tezy.

Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo!
W waszych wypowiedziach bardzo czêsto prze-

wija siê nutka zazdroœci, powtarzacie: wy potrafi-
liœcie to zrobiæ tak szybko, w jedn¹ noc. Ja pamiê-
tam tê noc. By³em wtedy parlamentarzyst¹, byliœ-
my razem w Senacie. Ja to pamiêtam, ale pañstwo
chyba nie pamiêtacie, kogo my odwo³ywaliœmy,
jaka to by³a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
kto sta³ na jej czele, kto ni¹ rz¹dzi³. Czy chcieliby-
œcie pañstwo, ¿eby oni rz¹dzili i ¿eby oni stali na
czele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do dziœ?
Mo¿e oni byliby wygodniejsi, mo¿e byliby wam
bli¿si? S¹dzê, ¿e tak.

Najgorsze jest to – to mnie niezwykle boli – ¿e
pañstwo nie chcieliœcie rozmawiaæ o tragedii smo-
leñskiej. Stwierdziliœcie, ¿e je¿eli na ten temat mó-
wi³ Sejm, to my ju¿ jesteœmy zwolnieni z tego obo-
wi¹zku. Mówiliœcie pañstwo, ¿e na ten temat bê-
dzie mo¿na porozmawiaæ i trzeba bêdzie porozma-
wiaæ wtedy, kiedy wszystkie komisje, œledztwo
prokuratorskie wyjaœni wszystkie przyczyny tej
tragedii. A mo¿e siê to staæ za dziesiêæ, za dwa-
dzieœcia lat, wtedy kiedy ju¿ na pewno wiêkszoœæ
z nas nie bêdzie zasiada³a w Senacie. Ponowiliœmy
tê proœbê i mam nadziejê, ¿e na nastêpnym posie-
dzeniu senatorowie uzyskaj¹ od rz¹du tak¹ infor-
macjê, bo Senat zas³u¿y³ na to, aby mówiæ o spra-
wach bie¿¹cych, aby mówiæ o sprawach wa¿nych,
aby mówiæ o tym, o czym mówi¹ Polacy.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ale proszê wróciæ do tematu…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, wczeœniej Augustyn mówi³ na temat…)

Dochodzê w tej chwili do…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Augustyn ca³¹ auto-

biografiê przedstawi³ i to by³o do rzeczy.)

56. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2010 r.
188 Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 r. … (cd.)

(senator Z. Pupa)



(Senator Witold Idczak: Opowiedz o swoim ¿y-
ciorysie, to bêdzie do rzeczy.)

Ja by³em w „Solidarnoœci” i jestem z tego
dumny.

Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, boli mnie
to, ¿e pañstwo nie chcecie rozmawiaæ na temat tej
tragedii, ale wykorzystujecie j¹ do niecnych czy-
nów politycznych. Wszystkie stanowiska w pañ-
stwie, wszystkie stanowiska w kraju obsadzacie,
nie czekaj¹c na wynik demokratycznych wybo-
rów. Dlaczego? Ja wiem, po prostu boicie siê, bo
wiecie, ¿e Jaros³aw Kaczyñski wygra te wybory i to
w pierwszej turze. (Oklaski)

Zgadzam siê z panem senatorem Abgarowi-
czem, ¿e pad³o z tej trybuny sporo przykrych, byæ
mo¿e z³ych s³ów. Oczywiœcie nie zgadzam siê z je-
dnym, bo na pewno ze strony pañstwa tych przy-
krych s³ów, krytycznych s³ów, krzywdz¹cych s³ów
pad³o du¿o wiêcej. Bo jak mo¿na inaczej wyt³uma-
czyæ to, jak¹ cenzurkê pracownikom polskiej tele-
wizji wystawi³a pani senator Borys-Damiêcka? Ja
widzê tê telewizjê w inny sposób. Pañstwo chyba
zak³adacie jakieœ inne okulary. Ja nie widzê tam
dziennikarzy w mundurach. O tym mówi³ pan se-
nator Sepio³, mówi³ o tym, ¿e ta telewizja to tele-
wizja stanu wojennego. Nie. To jest telewizja,
w której toczy siê debata – widocznie pañstwo jej
nie obserwujecie, wiêc nie wiecie – to jest na przy-
k³ad TVP Kultura. Jest te¿ radio, Program 2 radia,
Program 3, wreszcie Program 1, do którego pan
marsza³ek Borusewicz jest bardzo czêsto zapra-
szany, w którym bardzo czêsto wypowiada siê
i bardzo czêsto wprowadza opiniê publiczn¹…

(Senator Piotr Kaleta: W b³¹d.)
…w b³¹d.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê pañstwa, pañstwo dokonujecie zama-

chu, bardzo nieudolnego, d³ugo trwaj¹cego, przy-
krego, na wszystkie instytucje i wszystkie wa¿ne
stanowiska w Polsce. Pewnie to wam siê uda. Bê-
dzie to przykre, z³e, niedobre. Ale te¿ pamiêtajcie
pañstwo z historii, ¿e wszystkie ugrupowania po-
lityczne, które przejmowa³y w ten sposób w³adzê,
w krótkim czasie traci³y j¹ i stawa³y siê nicoœci¹.

Boli mnie to, ¿e wykorzystujecie pañstwo trage-
diê smoleñsk¹. Boli mnie to, ¿e nie chcecie rozma-
wiaæ merytorycznie. Boli mnie to, ¿e mówicie pañ-
stwo, ¿e TVN24 to taki wspania³y program. Wido-
cznie ogl¹dacie „Szk³o kontaktowe”, ja kilka razy
spróbowa³em, wiêcej do tego nie wraca³em. Dziwi
mnie to, ¿e pañstwo dziêki swojej pani prezydent
przekazaliœcie tej stacji 50 milionów z³ na…

(Senator Stanis³aw Kogut: Wiêcej.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ponad.)
Jeœli siê mylê, to przepraszam bardzo.
…Ponad 500 milionów z³ na budowê stadionu.
Panie Senatorze, pan senator Wach powiedzia³

z rozbrajaj¹c¹ szczeroœci¹, o co chodzi, i ja na to

wyst¹pienie czeka³em. Bardzo dziêkujê za to wy-
st¹pienie, klaska³em panu. Bo pan powiedzia³
wszystko szczerze. Ale jeœli chodzi o te parametry,
które powinny nam towarzyszyæ w naszej dzia³al-
noœci, to potrzebna jest jeszcze zwyk³a ludzka
przyzwoitoœæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Strach ma wielkie oczy…
(G³osy z sali: Ooo!) (Oklaski)
Pewn¹ czêœæ Izby strach oblecia³.
Otó¿, proszê pañstwa, jak senator Kogut po-

wiedzia³, sprawozdania Krajowej Rady zawsze by-
³y rozpatrywane w lipcu, a obecne jest rozpatry-
wane o dwa miesi¹ce wczeœniej. Czy¿byœcie mieli
pañstwo jakiœ wewnêtrzny sonda¿ – i dlatego ten
strach tak was oblecia³ – ¿e Jaros³aw Kaczyñski
mo¿e te wybory wygraæ w pierwszej turze, i dlate-
go tak pospiesznie biegniecie, aby przed wybora-
mi zdobyæ, zaw³aszczyæ jeszcze jedn¹ instytucjê,
¿eby zd¹¿yæ jeszcze coœ porwaæ, zaw³aszczyæ,
osi¹gn¹æ? Proszê pañstwa, taki wewnêtrzny son-
da¿ gdzieœ tam musia³ siê pojawiæ, skoro ten
strach was oblecia³. Byæ mo¿e zaw³aszczycie tê
Krajow¹ Radê, przejmiecie j¹. Wygl¹da na to, ¿e
tak siê stanie. Ale têsknoty, jakie tu objawiliœcie,
têsknota za radiokomitetem, têsknota za „Krwa-
wym Maækiem”, têsknota pana marsza³ka za sys-
temem esbeckim, za tym, ¿e wyœle list i wszyscy
siê zatrzês¹ i bêd¹ dzia³aæ na polecenie jak w cza-
sach PRL, kiedy s³u¿by decydowa³y, jak to ma wy-
gl¹daæ, czy nawet metodami goebbelsowskimi,
które wszystko podporz¹dkowywa³y pewnym…

(Senator Leon Kieres: Panie Marsza³ku!)
(SenatorStanis³awIwan: Proszê interweniowaæ.)
(Senator Leon Kieres: Podwa¿any jest autorytet

Senatu.)
To wszystko jest oburzaj¹ce. Te têsknoty, gwa-

rantujê pañstwu, siê nie spe³ni¹. Krajowa Rada
byæ mo¿e bêdzie przejêta, ale wasze têsknoty ju¿
na pewno siê nie spe³ni¹. Polska jest ju¿ inna.
M³ode pokolenie na pewno zobaczy… Ludzie, Po-
lacy widz¹, jak trzeba postêpowaæ, do czego
d¹¿yæ. I wiêkszoœæ Polaków czeka na tê chwilê,
kiedy w tych wszystkich instytucjach znajdzie siê
m³ode pokolenie Polaków nieska¿one przesz³o-
œci¹ w SB, PRON, WRON i innych instytucjach.
Bêd¹ to ludzie…

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

…m³odzi, z m³odego pokolenia…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: ...proszê siê

trzymaæ tematu dyskusji, naprawdê.)
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W³aœnie mówiê, ¿e tê Krajow¹ Radê…
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W³aœnie

pan mówi, tak.)
…wreszcie przejmie m³ode pokolenie.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: M³ode pokole-

nie z PiS.)
I nie bêd¹ patrzeæ… (oklaski) …wstecz, ale bêd¹

wybiegaæ w przysz³oœæ.
(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)
Dlatego ¿yczê Polakom, aby w przysz³oœci Kra-

jowa Rada by³a taka, na jak¹ zas³uguje naród
polski, m³ode pokolenie. Wszystkiego dobrego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Nie bêdê siê wypowiada³ na temat sprawozda-
nia – tak sobie powiedzia³em, wiedzia³em bowiem,
co mnie i tê Izbê bêdzie czekaæ po z³o¿eniu wczoraj
tego sprawozdania. Ale nie chcê byæ senatorem
w Izbie, w której pada s³owo „Goebbels”, i w Izbie,
w której mówi siê o ubeckich metodach. Stanow-
czo protestujê przeciwko u¿ywaniu przez senato-
ra reprezentuj¹cego ca³y naród, jak mówi konsty-
tucja, tego rodzaju sformu³owañ. Mam nadziejê,
¿e wiêcej takich sytuacji w moim ¿yciu parlamen-
tarnym nie doczekam. Nie ma tu pani Hanny
Gronkiewicz-Waltz, nie ma wiêc ona mo¿liwoœci
obrony, Panie Senatorze Karczewski. O ile ja
wiem, przekazanie pieniêdzy na budowê stadionu
przy ulicy £azienkowskiej nie by³o przekazaniem
50 milionów z³…

(Senator Stanis³aw Karczewski: 500 milio-
nów z³.)

(Senator W³adys³aw Ortyl: 500 milionów z³.)
…czy 500 milionów z³ koncernowi ITI. W³aœci-

cielem tego stadionu, a wiêc nieruchomoœci, jest
miasto sto³eczne Warszawa. W tej sprawie wyjaœ-
nienia by³y wielokrotnie publicznie sk³adane.

S¹dzê wiêc, ¿e sprawa ta powinna byæ, Panie
Marsza³ku, wyjaœniona, a osobie, która w Wyso-
kiej Izbie zosta³a przedstawiona w niekorzystnym
œwietle, powinna byæ dana mo¿liwoœæ repliki w tej
sprawie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Ortyl.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Stan

wojenny te¿ by³…)

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym, ¿eby pan senator Kieres zapozna³ siê

ze stenogramem i odczyta³ to, co powiedzia³ pan se-
nator Sepio³, zobaczy³, kiedy zaczê³a siê ta wymiana
ciosów i nawi¹zywanie do tych mrocznych spraw
i porównañ. Bardzo proszê z tym siê zapoznaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Byæ mo¿e w niektórych momentach puszczaj¹

nam nerwy, byæ mo¿e mówimy nie zawsze na te-
mat. Emocje s¹ naprawdê bardzo du¿e, dotykaj¹
i pañstwa stronê, i nasz¹ stronê.

Nie bêdê w tej chwili t³umaczy³ sprawy ITI,
sprawy w³asnoœci, tego, czy w sposób formalny
przekazano pieni¹dze spó³ce, czy na stadion, na
którym gra zespó³, którego w³aœcicielem jest spó-
³ka. To s¹ sprawy skomplikowane. Ale na pewno,
Panie Senatorze, bardziej bym siê cieszy³ – ja bym
siê cieszy³ i pan senator bardziej by siê cieszy³
– gdyby miasto sto³eczne Warszawa 500 milio-
nów z³ wyda³o na inne, lepsze cele, na przyk³ad na
pomoc dzieciom.

(Senator Piotr Kaleta: Na wa³y powodziowe.)
Sprawdzimy, Panie Marsza³ku, w protokole,

w stenogramie, w jaki sposób wypowiadaliœmy
siê. Ja rozumiem, Szanowni Pañstwo, ¿e kilku
waszych polityków i kilka autorytetów was popie-
raj¹cych mówi³o o wojnie domowej, mówi³o o woj-
nie, o wysy³aniu swoich ludzi do Sejmu, do parla-
mentu po to, ¿eby by³a wojna. Byæ mo¿e niepotrzeb-
nie wpisujemy siê w tê konwencjê. Nikt z nas nie
chcia³ inie chcewojnydomowej.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Proszê pañstwa, dla porz¹dku informujê, ¿e

wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli sena-
torowie Andrzejewski i Skurkiewicz.

Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ pana przewodnicz¹cego

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy chce za-
braæ g³os. Chce.

Proszê bardzo… Przepraszam, przemówienia
do protoko³u z³o¿yli senator Ryszka i senator Bi-
sztyga*.

Panie Przewodnicz¹cy, proszê bardzo.
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Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Szanowni Pañstwo!
Myœla³em, ¿e dyskusja by³a na tyle wyczerpu-

j¹ca, ¿e ju¿ nie bêdê musia³ zabieraæ g³osu, tym
bardziej ¿e pewne argumenty pada³y w wyst¹pie-
niach. Jednak muszê z³o¿yæ pewne wyjaœnienia
i wyst¹piæ w obronie pewnych osób. Wyjaœnienia
dotycz¹ miêdzy innymi kwestii transmisji obrad
Senatu i Sejmu i mojej odpowiedzi skierowanej do
pana marsza³ka Borusewicza. OdpowiedŸ jest
w sprawozdaniu Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, jest tam zamieszczony pe³ny tekst. Ona na
pewno nie by³a ani tak lapidarna, ani tak zbywa-
j¹ca, jak to zosta³o przedstawione. Przedstawiliœ-
my konsekwencje i szereg propozycji, jakie Tele-
wizja Polska przygotowa³a dla polskiego parla-
mentu. Na marginesie powiem, ¿e decyzja o za-
przestaniu transmisji by³a decyzj¹ Piotra Farfa³a.
By³o to omawiane na posiedzeniu sejmowej komi-
sji kultury i, ku mojemu zaskoczeniu, zyska³o ap-
robatê wiêkszoœci komisji. A wiêc parlament mia³
okazjê dobrze zapoznaæ siê z t¹ propozycj¹.

Jeœli chodzi o misyjnoœæ, pan senator Witczak
doœæ kategorycznie wypowiada³ siê na temat za-
dañ misyjnych i na temat tego, ¿e w sprawozdaniu
nie ma o tym informacji. Na 75 stronie i na kolej-
nych stronach s¹ wymienione liczby godzin pro-
gramów tygodniowo, takich jak filmy, reporta¿e,
filmy dokumentalne… Audycje edukacyjne –
cztery i pó³ godziny tygodniowo, reporta¿e – sie-
dem godzin tygodniowo, Teatr Telewizji – godzina
tygodniowo, audycje religijne, widowiska teatral-
ne itd., trzydzieœci cztery spektakle w telewizji
publicznej w 2009 r. Jak rozumiem, to nie jest ar-
gument, który decyduje o przyjêciu sprawozda-
nia, ale wa¿ne jest, ¿eby jeszcze raz z tej trybuny
powiedzieæ, ¿e telewizja publiczna jakoœ radzi³a
sobie z realizacj¹ zadañ misyjnych, chocia¿ rze-
czywiœcie oferta misyjna pogorszy³a siê, równie¿
jeœli chodzi o jakoœæ. Krótko mówi¹c, szersza jest
oferta programów popularnych ni¿ tych z zakresu
tak zwanej kultury wysokiej. Przypomnê jednak,
¿e to w³aœnie telewizja publiczna transmitowa³a
rozdanie nagród dla muzyków, kompozytorów
wspó³czesnej muzyki polskiej. Jeœli chodzi o dzia-
³alnoœæ nadawcy, by³o to wydarzenie bezprece-
densowe. Zatem absolutnie nie mo¿na siê zgodziæ
z tym, ¿e telewizja publiczna to – jak powiedzia³
pan senator Sepio³ – Bizancjum i nêdza. Obrazo-
wo odwo³a³ siê do budynku telewizji, który teraz
zosta³ wykoñczony, a wybudowany zosta³ wiele,
wiele lat temu.

Co do tego, o czym mówiliœmy, to nie chodzi³o
o to, ¿e jest œwietnie, tylko ¿e… Powracamy do
sprawy zwi¹zanej z abonamentem, bo rzeczywi-
œcie jest to wynik pewnych decyzji politycznych.
To spowodowa³o, ¿e w ci¹gu trzech, czterech lat

pieni¹dze publiczne na media publiczne zmniej-
szy³y siê o ponad po³owê i powsta³ problem. Nie
wypracowano ¿adnej oferty zastêpczej i nie zape-
wniono ¿adnych pieniêdzy dla mediów publicz-
nych. Oczywiœcie to jest powód do alarmu i po-
winno byæ przedmiotem g³êbokiej troski Wysokiej
Izby. Myœlê, ¿e byæ mo¿e zmiana sytuacji – chodzi
o zarz¹d mediów publicznych – pozwoli nieco
przychylniej spojrzeæ na te problemy, bo do tej po-
ry to przypomina³o raczej rozgrywkê polityczn¹.

Jeœli chodzi o wypowiedŸ pana senatora Wit-
czaka, o to oskar¿enie wobec Krajowej Rady, gdzie
by³a Krajowa Rada i jak reagowa³a wtedy, kiedy
w telewizji funkcjonowa³y praktycznie dwa za-
rz¹dy, czy wystêpowa³a itd., gdy telewizj¹ rz¹dzi³
prezes Farfa³… No w³aœnie, Panie Senatorze, robi-
liœmy to. Ta skarga powinna zostaæ skierowana do
ministra Grada, bo wtedy on to blokowa³, ja zaœ
móg³bym spytaæ, czy w tej sprawie pañstwo te¿
zabieraliœcie g³os.

Proszê pañstwa, nie mówi³bym o tym wszy-
stkim… Uwa¿am, ¿e sprawy zosta³y dostatecznie
dobrze wyjaœnione. Je¿eli ktoœ chce, mo¿e po pro-
stu przeczytaæ sprawozdanie i tam to znajdzie. Je-
œli zaœ chodzi o raport NIK, to te¿ trzeba go prze-
czytaæ, bo tam nie ma mowy o stu piêædziesiêciu
milionach straty, tylko jest mowa o w¹tpliwo-
œciach co do sposobu zaszeregowania i wydawa-
nia pieniêdzy, czyli, krótko mówi¹c, o w¹tpliwo-
œciach co do tego, czy zgodnie z tak¹ a tak¹ proce-
dur¹ pieni¹dze mog³y byæ uruchamiane. Chodzi³o
miêdzy innymi o przetargi, zamówienia publicz-
ne. A wiêc to s¹ powa¿ne sprawy, ale nikt nie napi-
sa³, ¿e to jest strata.

Jeœli chodzi o karuzelê stanowisk, to by³y dwa
raporty NIK. Niemniej jednak zapoznaj¹c siê z ty-
mi raportami, chocia¿by z przyk³adem, który Naj-
wy¿sza Izba Kontroli poda³a w odniesieniu do spó-
³ek radiofonii publicznej, gdzie nast¹pi³a wczeœ-
niejsza wymiana zarz¹dów… Je¿eli zestawimy to
z wczeœniejszymi sprawozdaniami Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, to zobaczymy, ¿e w³aœnie
w wypadku tych spó³ek nast¹pi³a poprawa s³u-
chalnoœci, poprawa kondycji ekonomicznej. Krót-
ko mówi¹c, decyzje nowych rad nadzorczych na-
le¿a³oby uznaæ za jak najbardziej s³uszne, dlatego
¿e w ich wyniku zdecydowanie poprawi³a siê kon-
dycja spó³ek. Radzi³bym przeœledziæ sprawozda-
nie za rok 2006, bo te wskaŸniki s¹ tam zamiesz-
czone.

Proszê pañstwa, pad³o tu wiele bezpodstawnych
zarzutów, mówiono o wielu sprawach, które nie
mia³y odzwierciedlenia w rzeczywistoœci, ale zde-
cydowa³em siê zabraæ g³os na koniec tej debaty po
to, ¿eby broniæ ludzi, broniæ dziennikarzy, broniæ
te¿ moich kolegów, zarówno tych, którzy teraz pra-
cuj¹ w telewizji, jak i tych, którzy ju¿ tam nie pra-
cuj¹, bo zwolniona pani Ma³gorzata Wyszyñska te¿
jest moj¹ kole¿ank¹ z pracy. To, o czym mówiê, po-
jawi³o siê w wyst¹pieniu pani senator Borys-Da-
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miêckiej i pana senatora Witczaka. Tak naprawdê
dzisiaj mówi³o siê o telewizji publicznej w kontekœ-
cie czterech programów. S¹ to „Misja specjalna”,
„Warto rozmawiaæ”, „Wiadomoœci” i „Bronis³aw
Wildstein przedstawia”. Te programy, oprócz „Wia-
domoœci”, na ogó³ w ramówce s¹ oko³o godzi-
ny 23.00, 24.00. Za tymi programami… I to jest za-
rzut wobec nadawcy publicznego, ¿e takie progra-
my wtedy s¹ pokazywane. Pad³ zarzut taki, ¿e to
jest kryzys i zagro¿enie dla pluralizmu, ¿e takie po-
staci jak Bronis³aw Wildstein, Jan Pospieszalski
i Jacek Karnowski nie s¹ profesjonalnymi dzienni-
karzami. Proszê pañstwa, takie porównanie i przy-
toczenie przyk³adu… Je¿eli oni nie s¹ profesjonal-
nymi dziennikarzami, to kto w takim razie jest pro-
fesjonalnym dziennikarzem? Gdy obejrzymy wyni-
ki ogl¹dalnoœci programów, a szczególnie wyniki
ogl¹dalnoœci „Wiadomoœci”… Kto jest profesjonal-
nym dziennikarzem i jakie jest zadanie profesjo-
nalnego dziennikarza, jeœli nie takie, aby spowodo-
waæ, ¿eby program mia³ wiêksz¹ ogl¹dalnoœæ.
A przecie¿ program „Wiadomoœci” jest dzisiaj lide-
rem w rankingach. Ostatnio bardzo wzros³a jego
ogl¹dalnoœæ. Ale nawet nie chodzi o osi¹gniêcia –
bo ró¿nie mo¿na to oceniaæ, ró¿nie mo¿na patrzeæ
na efekt antenowy, mo¿na siê te¿ nie zgadzaæ z opi-
niami prezentowanymi przez autorów reporta¿y –
tylko chodzi o to, ¿e na pewno nie mo¿na tym oso-
bom odmówiæ profesjonalizmu. Mówiê to jako oso-
ba, która przez trzynaœcie lat pracowa³a w mediach
publicznych i wie, jak ró¿ni ludzie o ró¿nych po-
gl¹dach tam pracuj¹. Najbardziej krzywdz¹cym
dla nich zarzutem jest w³aœnie zarzut o brak starañ
i profesjonalizmu. Na pewno do tych ludzi nie mo¿-
na odnieœæ takich zarzutów. A je¿eli przy porówny-
waniu u¿ywa siê stwierdzenia, ¿e telewizja zaczyna
przypominaæ telewizjê stanu wojennego, je¿eli to
wszystko mówi siê po dyskusji, w której zosta³o
wymienione nazwisko chocia¿by Bronis³awa Wil-
dsteina, który stan wojenny spêdzi³ na emigracji
po tym, jak jego przyjaciel zosta³ zamordowany, to
jest to ju¿ naprawdê niestosowne. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, s³ucham?

Senator Marek Rocki:

Chcia³bym prosiæ o pó³ godziny przerwy.
(Senator W³adys³aw Dajczak: W jakim trybie?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przychylam…
(Senator Stanis³aw Kogut: Bêd¹ cztery godziny.)
Przepraszam, czy jest sprzeciw? Proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:

Zg³aszam sprzeciw, dlatego ¿e wczeœniej pan
marsza³ek poinformowa³ o czterogodzinnej
przerwie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to ja po
tej pó³godzinnej przerwie jeszcze zarz¹dzê cztero-
godzinn¹ przerwê.)

Je¿eli tak, to nie sk³adam wniosku, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

W takim razie pó³godzinna przerwa.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 01
do godziny 16 minut 33)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê o zajmowanie miejsc.
Wysoki Senacie, koniec przerwy.
Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku

obrad.
Zakoñczyliœmy na ostatniej wypowiedzi prze-

wodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Kultury
i Œrodków Przekazu o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Proponujê, aby Senat wyznaczy³ komisji taki
termin przedstawienia tego dodatkowego sprawo-
zdania, aby mo¿liwe by³o przyst¹pienie do trzecie-
go czytania projektu uchwa³y na obecnym posie-
dzeniu, jeszcze w dniu dzisiejszym.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Senat
przyj¹³ przedstawiony wniosek.

Panie senatorze Andrzejewski, có¿ bêdzie ³as-
kaw pan powiedzieæ?

Senator Piotr Andrzejewski:

Sprzeciw. (Weso³oœæ na sali)
G³osujciepañstwo.Oczywiœciewynik jest znany.
Zg³aszam sprzeciw, dlatego ¿e na posiedzeniu

komisji nie by³o dyskusji. Jesteœmy bogatsi
o emocje, ale chodzi te¿ o merytoryczny zakres
analizy prawnej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Og³oszê d³ug¹ przerwê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dobrze.)
Proszê siê nie denerwowaæ.
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Mam tak¹ w¹tpliwoœæ, czy pan marsza³ek mo¿e
narzuciæ termin, a nawet godzinê, jeœli chodzi
o prace komisji. Komisja mo¿e pracowaæ piêæ czy
szeœæ godzin, jednak jak mo¿na, nie znaj¹c mery-
torycznej treœci, zobowi¹zaæ…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja mogê to zmodyfikowaæ: jeszcze na obecnym
posiedzeniu Senatu, jeszcze w dniu dzisiejszym.
Mo¿e to byæ w ka¿dej chwili. Mo¿e jutro o godzinie
14.00…

(Poruszenie na sali)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku, to

jest troszeczkê absurdalne, naprawdê, niech pan
marsza³ek siê zastanowi, czy tu jest jakaœ logika.)

Panie Senatorze…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Pytam pana, czy tu

jest jakaœ logika. Czy pan marsza³ek potwierdza,
¿e ona jest?)

Wyk³ada³em studentom logikê, wiêc wydaje mi
siê, ¿e jest.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja nie twierdzê, ¿e
jej nie ma, tylko pytam, czy pan uwa¿a, ¿e jest.)

Chcia³bym jeszcze raz powiedzieæ, ¿e Senat,
kieruj¹c projekt ustawy do komisji – to jest art. 81
pkt 4 – mo¿e wyznaczyæ równie¿ termin przedsta-
wienia dodatkowego sprawozdania. Teraz powra-
cam do…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-
sza³ku, chcia³bym zg³osiæ wniosek formalny.)

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

W imieniu senatorów Klubu Prawa i Sprawied-
liwoœci bardzo proszê o piêtnaœcie minut przerwy.

(Poruszenie na sali)
(Senator Janusz Rachoñ: Przecie¿ niedawno

by³a przerwa.)
(Senator Piotr Andrzejewski: No, ale teraz jest

nowa sytuacja.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zaraz, chwileczkê…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie rozpocz¹³

pan jeszcze g³osowania…)
Przepraszam, rozpocz¹³em w tym sensie, ¿e

us³ysza³em g³os sprzeciwu… By³ sprzeciw, wiêc
procedura…

(Senator Edmund Wittbrodt: To jest faza g³oso-
wania…)

(G³os z sali: Nie wypowiedzia³ pan formu³y.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Panie Mar-

sza³ku, myœlê, ¿e chyba nie naruszymy w ¿aden
sposób regulaminu, jeœli og³osi pan piêtnaœcie
minut przerwy.)

Dobrze,w takimraziepiêtnaœcieminutprzerwy.
Og³aszam przerwê do godziny 16.51.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 36
do godziny 16 minut 51)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przed³u¿am przerwê o trzy minuty.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 51
do godziny 16 minuty 54)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam…
(G³os z sali: Jeszcze dwie minuty.)
Jeszcze dwie minuty? No tak, przepraszam,

czekaj¹c na wejœcie senatorów, przed³u¿y³em
przerwê o trzy minuty, do godziny 16.54. Czyli za
pó³torej minuty wznowiê obrady.

Pan przewodnicz¹cy, senator Person, w³aœnie
wszed³, co mnie bardzo cieszy.

(G³osy z sali: Mo¿na gdzieœ iœæ?)
Nie, nie mo¿na.
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Przypominam, ¿e w tej chwili przeprowadzam

g³osowanie nad przedstawionym przeze mnie
przed przerw¹ wnioskiem. Chodzi o to, ¿eby komi-
sji wyznaczyæ taki termin przygotowania dodat-
kowego sprawozdania dotycz¹cego punktu dzie-
si¹tego, ¿eby mo¿na by³o przyst¹piæ do czytania
trzeciego projektu tej uchwa³y jeszcze na tym po-
siedzeniu Senatu, mam nadziejê, w dniu dzisiej-
szym.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³ zg³oszony sprzeciw,
przeprowadzam g³osowanie w tej sprawie.

Proszê pañstwa o naciœniêcie przycisku obec-
noœci.

(G³os z sali: Nie by³o sprzeciwu.)
Sprzeciw, przypominam, zg³osi³ pan senator

Andrzejewski.
Jeszcze raz. Wniosek o to, ¿eby komisja…

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku, poprzednio by³ pan ³askaw,
nie wiem, czy œwiadomie, ale zak³adam, ¿e zawsze
œwiadomie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie zawsze,
nie zawsze.)

By³ pan ³askaw wyznaczyæ termin ad quem, to
znaczy zwo³uj¹c posiedzenie komisji, wyznaczyæ
zakoñczenie tego w takim to a takim terminie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, ja po-
wiedzia³em „w dniu dzisiejszym”… To w ogóle jest
niepoprawne, nie ma takiego wyra¿enia „dzieñ
dzisiejszy”.)

No w³aœnie. Tak wiêc skoro pan marsza³ek sko-
rygowa³ treœæ wniosku, to ja wycofujê sprzeciw.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo siê cieszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
W zwi¹zku z tym rozumiem, ¿e Senat przyj¹³ tê

propozycjê.
Skierujemy wniosek do komisji bez g³osowania.
Dziêkujê, Wysoki Senacie, g³osowanie jest nie-

potrzebne. (Oklaski)
Proszê pañstwa, za chwilê poproszê o przeczy-

tanie komunikatów.
Og³aszam w tej chwili trzy godziny przerwy na

posiedzenia komisji.
Wznowienie obrad nast¹pi w takim razie o go-

dzinie 20.00, ju¿ te piêæ minut pañstwu podarujê.
Za chwilê og³oszê przerwê do godziny 20.00.
Proszê pana senatora o odczytanie komuni-

katów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu w sprawie rozpatrzenia wniosku zg³oszonego
do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2009 r. odbêdzie siê bezpoœrednio po og³osze-
niu przerwy w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
odbêdzie siê dziœ bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych do usta-
wy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemo-
cy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw odbê-
dzie siê dzisiaj bezpoœrednio po og³oszeniu prze-
rwy w obradach w sali nr 217. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, oczekujê pañstwa o godzinie
20.00. Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 57
do godziny 20 minut 01)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie
podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 869Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Kazi-
mierza Kleinê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów

Publicznych w sprawie zmiany ustawy o doradz-
twie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych prosi
Wysok¹ Izbê o poparcie nastêpuj¹cych poprawek
zawartych w druku nr 869Z: drugiej, trzeciej,
czwartej, pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej, dzie-
wi¹tej, dziesi¹tej, jedenastej, trzynastej, czterna-
stej i szesnastej.

Równoczeœnie proponujemy, aby g³osowaæ
³¹cznie nad poprawkami: drug¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
trzynast¹ i szesnast¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Panowie senatorowie: Cichoñ, Zientarski, Klei-

na. Nie chc¹?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Je¿eli mo¿na.)
A, pan senator Cichoñ.
Proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Senator Zbigniew Szaleniec: No nie, nie…)
Proszê o spokój.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Apelujê o przyjêcie poprawki, albowiem na

skutek oczywistego b³êdu dosz³o do takiej sytua-
cji, ¿e pominiêci zostali…

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale której po-
prawki?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Której po-
prawki?)

No tej pierwszej, jako ¿e adwokaci zostali wy-
³¹czeni z grona osób œwiadcz¹cych czynnoœci do-
radztwa podatkowego, a zawsze to robili i robi¹
nadal. Czynili to nawet wtedy, gdy nie istnia³
w ogóle zawód doradcy podatkowego. Tak ¿e jest
to typowa pomy³ka, przeoczenie, które powinno
byæ naprawione. Tylko tyle. Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: To i ja jeszcze.)
(G³os z sali: G³os przeciw.)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, ale tu nie ma g³osu przeciw.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, ja nie przeciw, tyl-

ko jako wnioskodawca…)
(Weso³oœæ na sali)

Pan jako…
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
A nie zosta³ pan wymieniony? Proszê bardzo,

Panie Senatorze.
(SenatorPiotrZientarski: Zosta³emwymieniony.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja równie¿ rekomendujê tê poprawkê. I tu, ¿e-

byœmy zrozumieli…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tê o adwoka-

tach?)
Tak. (Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Chodzi o to, ¿e we wszystkich ustawach, tam,

gdzie s¹ uprawnieni radcowie prawni, tam s¹ ad-
wokaci. I chcia³bym przypomnieæ, co powiedzia³
pan senator Cichoñ, ¿e w postêpowaniu podatko-
wym…

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: A, dobrze, ju¿ wiem.)
(Rozmowy na sali)
Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, ¿e…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Podatkowym.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

brze, ju¿ wiemy.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o chwi-

lê spokoju!)
Proszê pañstwa!
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Naprawdê,

proszê pozwoliæ…)
Niechodzi oadwokatów,chodzi oograniczenie…
(Senator Piotr Kaleta: Popieramy.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po-

pieramy.)
Kiedyœ prawo socjalistyczne zobowi¹zywa³o do

preferowania wy³¹cznie ludzi na etatach, czyli za-
trudnionych. I tu jest ten relikt. W tej sprawie up-
rawnieni s¹ tylko ci, którzy s¹ zatrudnieni na eta-
cie. Nie mo¿e byæ takiej sytuacji, ¿eby ograniczaæ
to tylko do tych zatrudnionych na etacie, a nie do
wszystkich. (Oklaski)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Oni nie s¹ na eta-
tach.)

No w³aœnie o to chodzi, ¿e nie s¹ na etatach.
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê.

Poprawka pierwsza zmienia warunki prowa-
dzenia doradztwa podatkowego przez spó³ki kapi-
ta³owe, organizacje zawodowe oraz spó³dzielnie,
stowarzyszenia i izby gospodarcze w ten sposób,
¿e dodaje do listy zawodów, poprzez przedstawi-
cieli których mo¿e byæ œwiadczone doradztwo po-
datkowe, zawód adwokata. Jednoczeœnie po-
prawka rezygnuje z przes³anki zatrudnienia
w podmiocie œwiadcz¹cym doradztwo podatkowe.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ale proszê s³uchaæ.)
(Rozmowy na sali)
Panowie! Ka¿dy ju¿ móg³ swoj¹ poprawkê za-

chwalaæ i proponowaæ.
Przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
(Rozmowy na sali)
Proszê o wyniki!
Na 83 obecnych senatorów...
(G³os z sali: Pomy³ka!)
(G³os z sali: Na 89!)
41 g³osowa³o za, 33 – przeciw, 15 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
(G³os z sali: Reasumpcja?) (Weso³oœæ na sali)

(Oklaski)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale proszê ju¿ nie

og³aszaæ reasumpcji.) (Weso³oœæ na sali)
Proszê bez komentarzy, Panowie.
Czy ktoœ jest przeciw wnioskowi o ³¹czne g³oso-

wanie nad poprawkami: drug¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
trzynast¹ i szesnast¹? Nie ma sprzeciwu.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Za-
wsze razem.)

W zwi¹zku z tym g³osujemy nad tymi popraw-
kami ³¹cznie. Maj¹ one charakter legislacyjny
i formalny.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 7)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami jedenast¹ i czternast¹ g³osu-

jemy ³¹cznie. Usuwaj¹ one w¹tpliwoœci interpre-
tacyjne zwi¹zane z czasowym utrzymaniem w mo-
cy dotychczasowego rozporz¹dzenia wykonuj¹ce-
go dwa odrêbne upowa¿nienia ustawowe, tak aby
jednoznacznie przes¹dziæ o terminie utraty mocy
rozporz¹dzenia i umo¿liwiæ jego zastosowanie
tak¿e po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 – za. (G³osowa-

nie nr 8)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmiana-
mi wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o

za,1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 9)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bu-
dowlane.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druk nr 871A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawki do ustawy – druk nr 870A.

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

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
przedstawion¹ przez Komisjê Gospodarki Naro-
dowej.

Poprawka zmierza do usuniêcia niekonsek-
wencji terminologicznych w ramach ustawy oraz
precyzuje przepisy pod wzglêdem stylistyczno-jê-
zykowym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat…
(G³os z sali: Ca³oœæ.)
A, ca³oœæ, przepraszam. Przystêpujemy do g³o-

sowania nad podjêciem uchwa³y w sprawie usta-
wy w ca³oœci, ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z przyjêtej po-
prawki.

Przycisk obecnoœci… A, tamta poprawka zosta-
³a oczywiœcie przyjêta.

G³osowanie nad ca³oœci¹.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 12)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju
rolnego.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Jest ono w druku nr 873Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Piotra
G³owskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja na dzi-
siejszym posiedzeniu nie popar³a ¿adnego wnios-
ku. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Zaraz, zaraz…
(Poruszenie na sali)
Ale jest wniosek o przyjêcie? Panie Senatorze,

jest wniosek o przyjêcie?
(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku, tak jak powiedzia³em wczeœ-
niej, komisja nie popar³a ¿adnego wniosku, rów-
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nie¿ wniosku o przyjêcie ustawy bez poprawek, to
znaczy, oddaje tê sprawê pod debatê i g³osowanie
Wysokiej Izby.

(Rozmowy na sali) (Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, o ile mi wiadomo, jest wnio-
sek o przyjêcie bez poprawek. Tak?

(G³osy z sali: Nie, nie.)
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Mogê wyjaœniæ?)
(Rozmowy na sali)
OK, rozumiem, dziêkujê. Dobrze, rozumiem.
Czy senator Chróœcikowski chce jeszcze zabraæ

g³os
jako wnioskodawca lub jako sprawozdawca

wniosku mniejszoœci komisji?

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Tak, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jeœli mogê,
to powiem dwa zdania. Rzeczywiœcie na posiedze-
niu komisji wynik g³osowania by³ 5:5 i 5:5.
W zwi¹zku z tym uznaliœmy, ¿e po prostu nie ma
rozstrzygniêcia i w takiej sytuacji zostaje decyzja
Wysokiej Izby. Jednak w imieniu mniejszoœci ko-
misji proszê o poparcie tego wniosku. Chcê tutaj
sprostowaæ, na komisji by³o sprostowanie, bo pan
minister rolnictwa wczoraj bardzo ogólnikowo po-
wiedzia³ o kompetencjach, które wynikaj¹ z tej¿e
ustawy, i warunkach, co do których siê okaza³o…
Ja dzisiaj przedstawi³em na posiedzeniu komisji
dokument, który wyjaœnia, i sam pan minister to
potwierdzi³, ¿e w dwunastu przypadkach dopusz-
cza siê niezawieranie aktów wstêpnych. Z tych
dwunastu najwa¿niejsza sprawa, o której mogê
powiedzieæ jednym zdaniem, to taka, ¿e jeœli chodzi
o powiêkszenie gospodarstwa rodzinnego do
300 ha… Jeœli chodzi o grunty s¹siada, s¹siedniej
gminy, nie obowi¹zuj¹ ¿adne akty wstêpne. Czyli
ta ustawa idzie w tym kierunku, ¿e w przypadku
powiêkszania gospodarstw przez ludzi, którzy ¿yj¹
w danej gminie czy s¹siedniej, nie trzeba… Ona
idzie te¿ w innym kierunku, bardzo istotnym, któ-
ry bêdzie dzia³a³ mo¿e nawet w naszej podœwiado-
moœci – bêdzie nastêpowa³a sprzeda¿ ziemi cudzo-
ziemcom i to, mo¿na powiedzieæ, lada dzieñ bêdzie
funkcjonowa³o. My tu chcemy, ¿eby teraz funkcjo-
nowa³ ten przepis, ¿e do 5 ha, to jest wniosek wcze-
œniejszy, a wniosek mniejszoœci mówi o 1 ha. I ja
mam proœbê o pozostawienie tego 1 ha, tak jak
przeg³osowaliœmy w projekcie senackim, pier-
wszym, wychodz¹cym do Sejmu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
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 przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjêcie usta-
wy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
(G³osy z sali: Nie ma wniosku, nie ma wniosku!)
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 13)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym
Banku Polskim.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, a mniejszoœæ
komisji przedstawi³a wniosek o wprowadzenie
poprawki do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowa-
dzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawion¹
poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 14)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach odszkodowawczych przys³uguj¹cych w ra-
zie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku
ze s³u¿b¹ wojskow¹ oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk
nr 882A i B.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
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œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza koreluje odnoœnik do tytu-

³u ustawy z treœci¹ ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹, pi¹t¹ siódm¹, dzie-

wi¹t¹, trzynast¹ i szesnast¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cz-
nie. Zmierzaj¹ one do uwzglêdnienia w noweliza-
cji zasad techniki prawodawczej dotycz¹cych
ustalenia wzajemnych relacji pomiêdzy przepisa-
mi merytorycznymi szczegó³owymi oraz przepisa-
mi wprowadz¹cymi od nich wyj¹tki.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 16)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki trzecia i dziesi¹ta zmierzaj¹ do tego,

aby minister obrony narodowej okreœli³ równie¿,
w drodze rozporz¹dzenia, zasady przyznawania
zapomóg rodzicom ¿o³nierza, który zgin¹³
w zwi¹zku z wykonywaniem zadañ s³u¿bowych
lub zmar³.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 17)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta zmierza do uwzglêdnienia

w przepisie obowi¹zuj¹cych zasad oznaczenia
podstawowych jednostek redakcyjnych ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta dostosowuje redakcjê doda-

wanej regulacji do przepisów, które ju¿ znajduj¹
siê w systemie prawnym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki proszê.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ujednolica sposób sformu³o-

wania nowelizowanych przepisów oraz usuwa
zbêdny znak interpunkcyjny, którego pozosta-
wienie utrudni³oby interpretacjê dodawanego
przepisu.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami jedenast¹ i piêtnast¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Poprawka jedenasta zmierza do je-
dnoznacznego wskazania intencji prawodawcy
w zakresie okolicznoœci, w których minister ob-
rony narodowej bêdzie móg³ podj¹æ decyzjê
o okreœleniu innego, ni¿ wynika to z zasad ogól-
nych, terminu zwolnienia ¿o³nierza z zawodowej
s³u¿by wojskowej, a poprawka piêtnasta jest
konsekwencj¹ zmian dokonanych poprawk¹ je-
denast¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 21)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwunasta uzupe³nia przepis prze-

jœciowy, wskazuj¹c, i¿ dotyczy on równie¿ przepi-
su dodawanego do ustawy o s³u¿bie funkcjona-
riuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S³u¿by Wywiadu Wojskowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta uzupe³nia przepisy prze-

jœciowe o regulacjê okreœlaj¹c¹ sytuacjê prawn¹
¿o³nierza zawodowego bêd¹cego w trakcie prze-
kwalifikowania zawodowego w dniu wejœcia w ¿y-
cie rozpatrywanej ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 23)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta formu³uje przepis

przejœciowy czasowo utrzymuj¹cy w mocy do-
tychczasowe rozporz¹dzenia zgodnie z zasadami
techniki prawodawczej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemnasta koreluje termin wejœcia

w ¿ycie art. 7 rozpatrywanej ustawy z terminem
wejœcia w ¿ycie jednej ze zmian dokonywanej
ustaw¹ z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach odszkodowawczych
przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozo-
staj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹ oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³o-
rusi o zasadach ma³ego ruchu granicznego, podpi-
sanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Spraw Zagrani-
cznych przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uch-
wa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek. Druk senacki nr 881A i 881B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 27)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach ma³ego
ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia
12 lutego 2010 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, które ustosunkowa³y
siê do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje siê ono w druku nr 872Z.

Proszê pana senatora Mieczys³awa Augustyna
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ przyjêcie po-

prawek zawartych w punkcie oznaczonym rzym-
sk¹ dwójk¹. Ponadto zg³oszone zosta³y trzy
wnioski mniejszoœci. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji
pana senatora Jana Rulewskiego

o przedstawienie wniosków mniejszoœci.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje, o których mówi³ pan prze-

wodnicz¹cy Augustyn, proponuj¹, aby przyj¹æ
wnioski mniejszoœci… Zaraz, zaraz… Wnioski za-
warte w sprawozdaniu w druku nr 872. (Oklaski)

Mam problem, proszê pañstwa, bo moja Kacha
zapyta, coœ ty Janek tak d³ugo robi³, a ja bêdê mu-
sia³ odpowiedzieæ: Janek Rulewski pad³. (Weso-
³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, dziêkujê.
(Weso³oœæ na sali)
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(G³os z sali: Za to, ¿e pad³?)
Za zabranie g³osu dziêkujê.
Szanowni Pañstwo, ja proszê o spokój, bo przed

nami jeszcze trochê g³osowañ.
Tym bardziej proszê o spokój, ¿e oddajê g³os

sprawozdawcy mniejszoœci po³¹czonych komisji
panu senatorowi Piotrowi Kalecie.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest ten moment, to jest ten czas, ¿eby jesz-

cze siê zastanowiæ i pomóc polskiej rodzinie. Pro-
szê o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Dotyczy to senatorów: Kieresa, Rulewskiego, An-
drzejewskiego, Kalety, Gruszki, Bendera, Skur-
kiewicza.

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, choæ moja poprawka nie spotka³a

siê z przychylnoœci¹ po³¹czonych komisji,
chcia³bym zwróciæ uwagê na jej wa¿noœæ. Mówi-
my o momencie wype³niania formularza niebies-
kiej karty, co obecnie nastêpuje w momencie po-
wziêcia pewnej wiadomoœci. Moja poprawka idzie
w tym kierunku, ¿eby ten formularz niebieskiej
karty zosta³ wype³niony w przypadku stwierdze-
nia tego faktu. Proszê o poparcie mojej poprawki.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Ponadto sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji by³ pan senator Sta-
nis³aw Piotrowicz.

Czy chce pan zabraæ g³os? Nie.
Pan senator Bender, proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Bender:

Pragnê, Wysoki Senacie, prosiæ o poparcie po-
prawki z³o¿onej przez pana senatora Piotra £uka-
sza Juliusza Andrzejewskiego i przeze mnie.

(Weso³oœæ na sali)
S³uchajcie Pañstwo, rzeczywiœcie nie mo¿emy

zgadzaæ siê na to, ¿eby cz³owiek by³ uznany za
cz³owieka po urodzeniu. Przecie¿ wiemy dok³a-

dnie sami, chocia¿by z naszych osobistych zwi¹z-
ków rodzinnych, ¿e cz³owiek wczeœniej ju¿ jest
cz³owiekiem, nie dopiero po urodzeniu. Proszê
uprzejmie o poparcie tej poprawki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie – w wypadku odrzucenia tego
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 senatorów 36 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 28)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami pierwsz¹, szóst¹, siódm¹,
czterdziest¹ pierwsz¹, szeœædziesi¹t¹, szeœædzie-
si¹t¹ drug¹ g³osujemy ³¹cznie. Zmieniaj¹ one ty-
tu³ ustawy oraz jej terminologiê. Konsekwencj¹
przyjêcia tych poprawek bêdzie odpowiednia mo-
dyfikacja poprawki szesnastej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 33 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 29)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga nadaje nowe brzmienie pre-

ambule.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 33 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia nadaje nowe brzmienie pre-

ambule.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 32 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka czwarta powoduje uznanie, ¿e w pre-
ambule ustawy za przemoc w rodzinie naruszenie
podstawowych praw cz³owieka… Przepraszam.
Poprawka czwarta powoduje uznanie w pream-
bule ustawy za przemoc w rodzinie naruszenie
podstawowych praw cz³owieka posiadanych
przed urodzeniu, jak i po nim.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 33 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta modyfikuje preambu³ê w celu

na³o¿enia na w³adze publiczne obowi¹zku zape-
wnienia ka¿demu miêdzy innymi równego trakto-
wania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 senatorów 31 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta usuwa zasadnicz¹ czêœæ

przepisów wprowadzaj¹cych zmiany w ustawie
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 33 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Wszyscy maj¹ g³owy

opuszczone!)
Poprawka dziesi¹ta powoduje, ¿e do zadañ w³a-

snych samorz¹du wojewódzkiego nie bêdzie nale-
¿a³o organizowanie szkoleñ dla osób realizu-
j¹cych zadania zwi¹zane z przeciwdzia³aniem
przemocy w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Na 86 senatorów 31 g³osowa³o za, 55 – przeciw.
(G³osowanie nr 36)

Poprawka zosta³a odrzucona.
(Senator Ryszard Bender: Maszynka do g³oso-

wania PO dzia³a.)
Poprawki jedenasta i dwunasta usuwaj¹ czêœæ

zadañ ministra w³aœciwego do spraw zabezpiecze-
nia spo³ecznego oraz wojewody miêdzy innymi
w zakresie powo³ywania i odwo³ywania wojewódz-
kiego koordynatora realizacji Krajowego Progra-
mu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 33 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 37)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka trzynasta powoduje rezygnacjê z po-

wo³ywania krajowego koordynatora realizacji
Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy
w Rodzinie w randze sekretarza lub podsekreta-
rza stanu.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 senatorów 34 g³osowa³o za, 53 – przeciw.

(G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta usuwa przepis nak³ada-

j¹cy na prokuratora generalnego obowi¹zek opra-
cowywania wytycznych w zakresie przeciwdzia³a-
nia przemocy w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 senatorów 34 g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêtnasta powoduje, ¿e w sk³ad ze-

spo³u interdyscyplinarnego nie bêd¹ wchodzili
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 34 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami szesnast¹, siedemnast¹

i dwudziest¹ trzeci¹ g³osujemy ³¹cznie. Powoduj¹
one likwidacjê zespo³ów interdyscyplinarnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³…
(Rozmowy na sali)
Przycisk obecnoœci… Przepraszam.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 34 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 41)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka osiemnasta precyzuje intencje usta-

wodawcy odnoœnie do zakresu zadañ zespo³u in-
terdyscyplinarnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 57 g³osowa³o za, 2 – przeciw,

29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta powoduje rezygnacjê

z przyk³adowego wyliczania form, w jakich zespól
interdyscyplinarny realizuje swoje zadania.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 32 g³osowa³o za, 54 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta ma na celu doprecyzo-

wanie, ¿e grupy robocze opracowuj¹ realizacjê
planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wyst¹pienia przemocy w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 63 g³osowa³o za, 2 – przeciw,

22 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a odrzucona…
(G³osy z sali: Przyjêta!)
A, przyjêta, tak. Przepraszam bardzo. Popraw-

ka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza powoduje, ¿e

podejmowanie interwencji w oparciu o procedurê
„Niebieskie Karty” wymagaæ bêdzie zgody osoby
dotkniêtej przemoc¹, z wyj¹tkiem przypadku, gdy
przemoc dotyczy ma³oletnich dzieci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 35 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 45)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta druga powoduje, ¿e pod-

jêcie interwencji na podstawie procedury „Nie-
bieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniêtej
przemoc¹ w rodzinie, o ile jest w niej osoba ma³o-
letnia.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 33 g³osowa³o za, 54 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu do-

precyzowanie, ¿e wszczêcie procedury „Niebieskie
Karty” nastêpuje w przypadku powziêcia uzasa-
dnionego podejrzenia stosowania przemocy

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 60 g³osowa³o za,

27 – przeciw. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta powoduje, ¿e

wszczêcie procedury „Niebieskie Karty” bêdzie
nastêpowa³o w przypadku stwierdzenia, a nie tyl-
ko powziêcia podejrzenia stosowania przemocy
w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 48)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta szósta rozszerza zakres

zadañ Krajowego Programu Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie o dzia³ania w zakresie prze-
ciwdzia³ania upowszechnianiu przemocy w me-
diach i internecie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta siódma usuwa przepisy

wskazuj¹ce, ¿e Krajowy Program Przeciwdzia³a-
nia Przemocy w Rodzinie realizuj¹ okreœleni
w ustawie koordynatorzy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta ósma usuwa przepis

tworz¹cy zespó³ monitoruj¹cy do spraw przeciw-
dzia³ania przemocy w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta powoduje, ¿e

cz³onek zespo³u monitoruj¹cego do spraw prze-
ciwdzia³ania przemocy w rodzinie zostanie od-
wo³any przed up³ywem kadencji w przypadku
skazania go prawomocnym wyrokiem za prze-
stêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,

30 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 52)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta uwzglêdnia wynikaj¹ce

z ustawy o finansach publicznych zasady dyspo-
nowania odpowiednimi czêœciami bud¿etowymi.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza powoduje, ¿e

Rada Ministrów bêdzie sk³ada³a tak¿e Senatowi
sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu
Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Nareszcie.)
(G³os z sali: Ooo!)
(Oklaski)

Poprawka trzydziesta druga usuwa powinnoœæ
zawiadamiania odpowiednich organów o przemo-
cy wystêpuj¹cej w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta trzecia nak³ada na osoby

udzielaj¹ce pomocy ofiarom przemocy obowi¹zek
zawiadamiania odpowiednich organów po uzys-
kaniu zgody osoby pokrzywdzonej.

(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marsza³ku,
przepraszam, kolega senator tam krêci film z na-
szych g³osowañ. Nie wiem, czy to jest dozwolone.)

Ale który?
(Senator Roman Ludwiczuk: No tam, pan sena-

tor, który siedzi w ostatnim rzêdzie, krêci film
z naszych g³osowañ.)

Ja nie widzê problemu. (Oklaski)
(Senator W³adys³aw Ortyl: …widzia³ korbê.)
(G³os z sali: Obrady Senatu s¹ jawne.)
(G³os z sali: Niech krêci.)
Proszê o spokój!
(G³os z sali: Nadgorliwy jakiœ.)
Proszê o spokój.
Obrady Senatu s¹ jawne. Je¿eli ktoœ jeszcze ma

jakieœ urz¹dzenia do krêcenia, to proszê wyci¹g-
n¹æ. (Weso³oœæ na sali) (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Zgoda buduje!)
Dziêkujê bardzo.
Panowie, przepraszam, wracamy po tym prze-

rywniku, przepraszam za niego, wszyscy jesteœ-
my zmêczeni.

Która teraz?
(G³os z sali: Trzydziesta trzecia.)
G³osujemy nad poprawk¹ trzydziest¹ trzeci¹.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta usuwa ca³¹ re-

gulacjê, wprowadzaj¹c¹ mo¿liwoœæ zabierania
dziecka z rodziny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 57)

Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka trzydziesta pi¹ta usuwa czêœæ regu-
lacji dotycz¹cej zabierania dziecka z rodziny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta szósta ma na celu dopre-

cyzowanie, ¿e dziecko mo¿e byæ zabrane z rodziny
w razie bezpoœredniego zagro¿enia jego ¿ycia lub
zdrowia w zwi¹zku z przemoc¹ w rodzinie. Ponad-
to usuwa zbêdne zastrze¿enie w ramach tego sa-
mego artyku³u.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta siódma przyznaje praco-

wnikowi socjalnemu prawo wyst¹pienia do s¹du
o wydanie postanowienia o odebraniu dziecka
i nadanie mu klauzuli natychmiastowej wykonal-
noœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

55 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 60)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta ósma powoduje, ¿e praco-

wniksocjalnymo¿eodebraædziecko z rodzinywobe-
cnoœci psychologa lub negocjatora policyjnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta ósma powoduje, ¿e pra-

cownik socjalny…
(G³os z sali: To ju¿ by³o.)
A tak, to ju¿ by³o.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta powoduje, ¿e

s¹d opiekuñczy wydaje zarz¹dzenie o powrocie
dziecka do rodziny w ci¹gu dwudziestu czterech
godzin.

Przycisk obecnoœci.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 62)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta ma charakter redakcyj-

ny, polega na u¿yciu w³aœciwego wyrazu.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta druga… Czterdziesta

pierwsza? Nie, ta ju¿ by³a. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Ju¿ by³a.)
By³a. To teraz czterdziesta druga.
Poprawka czterdziesta druga usuwa przepis

wprowadzaj¹cy zakaz stosowania kar cielesnych
w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuñczy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 64)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta trzecia precyzuje, ¿e

w³adza rodzicielska ma byæ sprawowana z posza-
nowaniem prawa do ¿ycia bez przemocy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta czwarta ma na celu

unikniêcie powtórzeñ regulacji zawartych w obo-
wi¹zuj¹cych aktach prawnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta pi¹ta…
(G³os z sali: Siódma.)
Aha, czterdziesta siódma. Ta jest wykluczona.

Tak?
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(G³os z sali: Tak, wykluczona.)
Dobrze. Dziêkujê.
Poprawka czterdziesta siódma powoduje re-

zygnacjê ze zmiany wprowadzonej w ustawie – Ko-
deks postêpowania cywilnego w zakresie wyda-
wania przez s¹d orzeczenia dotycz¹cego dziecka
odebranego z rodziny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta ósma ma na celu dopre-

cyzowanie, ¿e w orzeczeniu, na przyk³ad o powro-
cie dziecka do rodziny, s¹d okreœla tak¿e zakres
stosowania œrodków przewidzianych w ustawie
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

53 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta dziewi¹ta wprowadza

w ramach œrodków karnych nakaz opuszczenia
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym
oraz nakaz poddania siê oddzia³ywaniom korek-
cyjno-edukacyjnym.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

31 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a odrzucona.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski) (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Poprawka piêædziesi¹ta wprowadza fakultaty-
wne zarz¹dzenie przez s¹d wykonania kary.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

54 – przeciw. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta pierwsza powoduje, ¿e

s¹d bêdzie móg³ zarz¹dziæ wykonanie kary, je¿eli

skazany w okresie próby ponownie u¿yje przemo-
cy wobec osoby ma³oletniej wspólnie z nim zamie-
szkuj¹cej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta druga powoduje rezyg-

nacjê z wprowadzania zmian w ustawie – Kodeks
karny wykonawczy w zakresie mo¿liwoœci odwo-
³ywania warunkowego zwolnienia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 72)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta trzecia wprowadza ka-

rê pozbawienia wolnoœci za fa³szywe oskar¿enie
o pope³nienie przestêpstwa z u¿yciem przemocy
wobec osoby najbli¿szej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

53 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 73)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta czwarta powoduje,

¿e tytu³em œrodka zapobiegawczego bêdzie
mo¿na nakazaæ oskar¿onemu opuszczenie na
okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce lokalu mie-
szkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzyw-
dzonym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za,

58 – przeciw. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta pi¹ta ma na celu obli-

gatoryjne stosowanie nakazu opuszczenia lokalu
mieszkalnego w przypadku pope³nienia okreœlo-
nego przestêpstwa, miêdzy innymi w stanie nie-
trzeŸwoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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Na 88 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za,
57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 75)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta szósta usuwa przepis

umo¿liwiaj¹cy s¹dowi penitencjarnemu odwo³a-
nie warunkowego zwolnienia, jeœli skazany
w okresie próby ra¿¹co naruszy porz¹dek prawny,
ponownie u¿ywaj¹c przemocy wobec osoby naj-
bli¿szej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za,

57 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 76)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta siódma wprowadza fa-

kultatywne odwo³anie zwolnienia warunkowego,
je¿eli skazany w okresie próby ra¿¹co naruszy po-
rz¹dek prawny, ponownie u¿ywaj¹c przemocy
wobec osoby najbli¿szej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

55 – przeciw. (G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma powoduje, ¿e s¹d

penitencjarny bêdzie móg³ odwo³aæ warunkowe
zwolnienie, je¿eli skazany w okresie próby ponow-
nie u¿yje przemocy wobec osoby ma³oletniej
wspólnie z nim zamieszkuj¹cej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta dziewi¹ta nak³ada na

ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego oraz rzecznika praw dziecka obo-
wi¹zek przedstawiania Sejmowi i Senatowi infor-
macji o skutkach obowi¹zywania ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 79)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka szeœædziesi¹ta pierwsza przesuwa
termin wejœcia w ¿ycie ustawy na dzieñ 1 sierpnia
2010 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 66 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 21 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 80)

Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz uchwa³a w sprawie ca³ej ustawy, ze

zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 81)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw.

(Senator Piotr Kaleta: Wstyd.)
(SenatorRyszardBender:Parodiatroskiorodzinê.)
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego – Panie Senatorze Bender – porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci
w 2009 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji w 2009 r.

Przypominam, ¿e Senat po zakoñczeniu dru-
giego czytania projektu uchwa³y skierowa³ pro-
jekt do Komisji Kultury i Œrodków Przekazu w ce-
lu ustosunkowania siê do zg³oszonych w toku
dyskusji wniosków i przygotowania sprawozda-
nia w tej sprawie; druk nr 842Z.

A pani¹ senator Barbarê Borys-Damiêck¹ pro-
szê o przedstawienie dodatkowego sprawozdania.

Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:

Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo!
Komisja Kultury i Œrodków Przekazu nie po-

par³a ¿adnego wniosku, a tym samym podtrzy-
muje projekt uchwa³y Senatu o odrzuceniu spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w roku 2009. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisj, pa-

na senatora Andrzejewskiego, o przedstawienie
wniosków mniejszoœci.
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Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Marsza³ku,

pozwoli pan, ¿e z miejsca…)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Popieram wniosek mniejszoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców
w zwi¹zku z dodatkowym sprawozdaniem?

(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania w sprawie…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy wniosko-

dawca mo¿e zabraæ g³os?)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Zgodnie z regulami-

nem…)
Nie, w tym scenariuszu tego nie mam, w zwi¹z-

ku z tym nie udzielê panu g³osu.
(G³os z sali: Ale w regulaminie jest.)
Jest?
(G³os z sali: Tak, jest.)
Dobrze, skoro jest w regulaminie, to zapra-

szam, Panie Senatorze. Zawsze postêpujê zgodnie
z regulaminem.

Proszê bardzo.
(G³os z sali: Nie, zgodnie ze scenariuszem.)
Ale gdy s¹ ró¿nice, to wtedy zgodnie z regulami-

nem.
(G³os z sali: Czy jest w tym logika?)
Panie Senatorze, proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-
stwo!

Najpierw chcia³bym…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê, Pa-

nie Senatorze.)
Najpierw chcia³bym powiedzieæ „przepraszam”

tym osobom, które byæ mo¿e poczu³y siê ura¿one
moim wyst¹pieniem w pierwszej czêœci dzisiejszej
debaty. (Oklaski)

Szanowni Pañstwo, mimo wszystko rekomen-
dujê pañstwu przyjêcie sprawozdania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2009. Jest to
sprawozdanie przygotowane rzetelnie, w sposób
profesjonalny. Jest to sprawozdanie, któremu
niewiele mo¿na zarzuciæ. Nie ma dokumentów
idealnych. Ale na pewno, je¿eli mówimy o war-
stwie merytorycznej tego sprawozdania, nie mo¿-
na mu wiele zarzuciæ.

Nie mo¿na winiæ te¿ Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji za wszystko to, co dzieje siê w mediach.

I tutaj nie dokonujê gradacji na media prywatne,
na media publiczne. Nie mo¿na wszystkiego zrzu-
caæ na karb Krajowej Rady Radiofonii i Telefonii.

Szanowni Pañstwo, jeszcze raz powtarzam
apel, który wyartyku³owa³em w swoim wyst¹pie-
niu podczas dyskusji. I proszê potraktowaæ to ja-
ko ostrze¿enie czy jako przestrogê. Otó¿ Ÿle siê
dzieje, gdy w pañstwie demokratycznym pode-
jmowane s¹ dzia³ania w tym kierunku, aby jedna
opcja polityczna mia³a monopol na wszystko; aby
jedna opcja polityczna mia³a wiêkszoœæ w Sejmie
i w Senacie; osobê, która pe³ni obowi¹zki g³owy
pañstwa, i wszystkie kluczowe stanowiska, do-
k³adnie wszystkie w kraju. Takie dzia³ania, takie
postêpowanie...

(Senator Piotr Zientarski: To ju¿ by³o…)
…prowadzi do dyktatury. Przed tym chcê pañ-

stwa ustrzec. (Oklaski)
Jeszcze raz wnoszê o przyjêcie…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, przystêpujemy do g³osowania
nad przedstawionymi poprawkami do projektu
uchwa³y.

Poprawka pierwsza zmierza do przyjêcia przez
Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dzia³alnoœci 2009 r. Z³o¿ona zosta³a
przez pana senatora Andrzejewskiego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 56

– przeciw. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a odrzucona.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania

nad przedstawionym przez Komisjê Kultury
i Œrodków Przekazu projektem uchwa³y – druk
842S

(Senator Zbigniew Romaszewski: A druga po-
prawka?)

Odrzucenie poprawki pierwszej wyklucza g³o-
sowanie nad poprawk¹ drug¹.

Teraz g³osujemy nad projektem uchwa³y za-
proponowanym przez Komisjê Kultury i Œrodków
Przekaz – druk nr 842S.

(Senator Ryszard Bender: Likwidacja Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji.)

Jest towniosekoodrzucenie tegosprawozdania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 83)
(Oklaski)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji.

(Senator Piotr Kaleta: My te¿ siê z wami nie bê-
dziemy liczyæ.)

(Rozmowy na sali)
Powracamy do punktu jedenastego porz¹dku

obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo upad³oœciowe i naprawcze.

Drugie czytanie odby³o siê na piêædziesi¹tym
czwartym posiedzeniu Senatu 12 maja tego roku.
Senat skierowa³ projekt ustawy do Komisji Usta-
wodawczej i Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Komisje po dyskusji przygoto-
wa³y dodatkowe sprawozdanie w tej sprawie, za-
warte w druku nr 762X.

Pan senator Piotr Zientarski jest gotowy do
przedstawienia sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisje popar-

³y wniosek zawarty w zestawieniu wniosków
i wnosz¹ o jego przyjêcie przez Senat wraz z jedno-
litym projektem ustawy oraz projektem uchwa³y
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy, zawartymi w druku nr 762S. Jest to jed-
na poprawka poparta przez po³¹czone komisje
i projekt jednolity. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jako wnioskodawca pan senator nie chce ju¿
zabieraæ g³osu?

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
Dziêkujê serdecznie.
Czy s¹ pytanie do senatora sprawozdawcy, któ-

ry jest jednoczeœnie wnioskodawc¹? Nie.
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê pañstwa, najpierw odbêdzie siê g³oso-

wanie nad poprawk¹, a potem nad ca³oœci¹.
Poprawka zmienia sposób wykonania wyroku

Trybuna³u Konstytucyjnego. Dodatkowo popraw-
ka stanowi, ¿e w odniesieniu do wniosków z³o¿o-
nych przez adwokata lub radcê prawnego, które
zosta³y zwrócone jako niespe³niaj¹ce wymogów
ustawowych lub nienale¿ycie op³acone, mo¿liwe
jest ponowne z³o¿enie wniosku z zachowaniem
pierwotnego terminu wniesienia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 84)
Poprawka zosta³a przyjêta
I w zwi¹zku g³osujemy na przyjêciem projektu

ustawy w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 85)
Chcê jeszcze dodaæ, ¿e komisje proponuj¹, by

Senat upowa¿ni³ senatora Piotra Zientarskiego
do reprezentowania Senatu podczas dalszego po-
stêpowania z t¹ ustaw¹.

Proszê pañstwa, jeszcze raz stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo upad³oœciowe i naprawcze i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Reprezentuje nas senator Zientarski.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, zgodnie z przewidzianym po-
rz¹dkiem pozosta³ nam ostatni obowi¹zkowy
punkt.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: wybór przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Projekt uchwa³y przygotowany przez Komisjê
Regulaminow¹, Etyki i Spraw Senatorskich za-
warty jest w druku nr 890.

Informujê ponadto, ¿e wniosek w sprawie wy-
boru senatora Macieja Klimy na przewodnicz¹ce-
go Komisji Obrony Narodowej zosta³ pozytywnie
zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich senatora Zbigniewa
Szaleñca o zabranie g³osu i przedstawienie wnios-
ku komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Komisja rekomenduje przyjêcie uchwa³y,
której art. 1 ma nastêpuj¹c¹ treœæ: Senat
Rzeczypospolitej Polski na podstawie art. 13
ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senatora
Macieja Klimê na przewodnicz¹cego Komisji
Obrony Narodowej.

Rekomendujê przyjêcie tej uchwa³y. Dziêkujê.
(Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie proszê przedstawiciela Komisji Obro-

ny Narodowej senatora Henryka Górskiego o za-
branie g³osu i przedstawienie kandydatury sena-
tora Macieja Klimy na przewodnicz¹cego Komisji
Obrony Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk Górski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po-

proszê o ciszê.)
Komisja Obrony Narodowej w dniu 25 maja

w g³osowaniu tajnym jednog³oœnie popar³a kan-
dydaturê Macieja Klimy na funkcjê przewodni-
cz¹cego komisji.

Maciej Klima z zawodu jest lekarzem, senato-
rem z Ma³opolski, wiceprzewodnicz¹cym Komisji
Spraw Unii Europejskiej. By³ wojewod¹ ma³opol-
skim i przez pewien okres przewodnicz¹cym Ko-
misji Obrony Narodowej. Jest odpowiednim kan-
dydatem. Ale to do Wysokiej Izby nale¿y wybór.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego Komisji Ob-
rony Narodowej.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wybo-

ru senatora Macieja Klimy na przewodnicz¹cego
Komisji Obrony Narodowej.

Proszê pañstwa, ja poproszê o ciszê, piêtnaœcie
minut wytrzymamy.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: Andrzeja Szewiñskiego, Ta-
deusza Gruszkê i Waldemara Kraskê.

Za chwilê senatorowie sekretarze wrêcz¹ pañ-
stwu senatorom opieczêtowane karty do g³osowa-
nia tajnego.

Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak „x”. Postawienie wiêcej ni¿ je-
dnego lub niepostawienie ¿adnego znaku „x” spo-
woduje, ¿e g³os bêdzie uznany za niewa¿ny. Po
wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci alfa-
betycznej bêd¹ wrzucaæ swoje karty do urny.

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 o wy-
pe³nienie tych kart.

(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy senatorowie dostali karty? Bo ja

nie. A, jeszcze bêd¹.
Proszê bardzo, pan senator Szewiñski jeszcze

ma karty.
Czy ju¿ wszyscy maj¹ karty do g³osowania? Kto

nie ma, proszê zg³aszaæ. Czy wszyscy...
Proszê senatora Tadeusza Gruszkê o odczyty-

wanie kolejno nazwisk senatorów, zaœ pañstwa
senatorów, po wyczytaniu ich nazwisk, proszê
o wrzucanie do urny wype³nionych kart do g³oso-
wania.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
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Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Krzysztof Zaremba

Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Tadeusz Gruszka

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Czy ju¿ wszyscy zd¹¿yli wykonaæ obowi¹zek
wyborczy?

(G³os z sali: Czy teraz oœwiadczenia?)
Nie, najpierw komisja, a potem oœwiadczenia.
Proszê wyznaczonych do przeprowadzenia g³o-

sowania tajnego senatorów sekretarzy o oblicze-
nie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania
tajnego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny
21.24.

(G³os z sali: Wystarczy?)
Wystarczy dziesiêæ minut.
Zarz¹dzam przerwê w obradach.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 14
do godziny 21 minut 25)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹ce-
go Komisji Obrony Narodowej.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-

prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Se-
natu, senator Tadeusz Gruszka, senator Andrzej
Szewiñski i senator Waldemar Kraska, stwierdza-
j¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru se-
natora Macieja Klimy na przewodnicz¹cego Komi-
sji Obrony Narodowej oddano 84 g³osy, w tym
84 wa¿ne. 79 senatorów g³osowa³o za, 4 g³osowa³o
przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

I tu nastêpuj¹ podpisy sekretarzy. (Oklaski)
Dziêkujê bardzo.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym wrêczyæ panu

nominacjê w imieniu Senatu. (Oklaski)
(Senator Maciej Klima: Dziêkujê bardzo.)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru przewodni-
cz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut, przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
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czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu. Marsza³ek odmówi przyjêcia nie-
wyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci nie
mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez se-
natora nie by³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym na
to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut. Nad oœwiad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza siê dys-
kusji.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
Dwudziestu piêciu senatorów z³o¿y³o oœwiad-

czenia do protoko³u, wyg³osz¹ natomiast oœwiad-
czenia senator Andrzejewski i… W ka¿dym razie
senator Andrzejewski na pewno.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Sk³adam oœwiadczenie w trybie art. 49 z uw-

zglêdnieniem skutków art. 49 ust. 4 Regulaminu
Senatu.

Oœwiadczenie kierujê jako interwencjê sena-
torsk¹ do pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej marsza³ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego
i do wicepremiera, ministra gospodarki Walde-
mara Pawlaka.

Wyliczenia eksperckie profesora doktora habi-
litowanego Johna Cieœlewicza z USA wskazuj¹ na
miêdzynarodowy standard w wyliczaniu op³at
tranzytowych za przesy³ gazu, które na linii Euro-
pa – Azja wynosz¹ 2 dolary 75 centów za 1000 m3

gazu na 100 km.
W raporcie ekspercko-analitycznym, z³o¿onym

25 marca 2010 r. na u¿ytek prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Kancelarii Prezydenta, by³y mi-
nister, pracownik Kancelarii Senatu, Piotr Naim-
ski…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
Kancelarii Senatu? Nie. Chyba Kancelarii Pre-
zydenta.)

Przepraszam… pracownik Kancelarii Prezy-
denta, Piotr Naimski, stwierdza, ¿e Polska nie
otrzymuje op³at za tranzyt gazu, których ³¹czna
wysokoœæ – jeœli siê uwzglêdni czas kontraktu
i iloœæ przesy³anego gazu – wynosi³aby oko³o
45 milionów dolarów za okres obowi¹zywania za-
wiadywanego kontraktu na dostawê gazu rosyj-
skiego dla Polski.

Proszê o udzielenie informacji, po pierwsze, co
jest przyczyn¹ zaniechania przez organy pañstwa
polskiego okreœlenia i potr¹cenia tej kwoty z na-
le¿noœciami wynikaj¹cymi z kontraktu dla do-
stawcy gazu. A po drugie, jakie jest spo¿ytkowa-
nie raportu ministra Piotra Naimskiego w obronie

polskich interesów gospodarczych. W podpisie:
Piotr £ukasz Juliusz Andrzejewski.

Sk³adam to oœwiadczenie na pana rêce, Panie
Marsza³ku, z proœb¹ o nadanie mu biegu i dorê-
czenie wskazanym podmiotom celem uzyskania
odpowiedzi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie skierowane do pani Katarzyny

Hall, minister edukacji narodowej.
Zwracam siê z proœb¹ o rzetelne zbadanie dzia-

³alnoœci ³ódzkiego kuratora oœwiaty dotycz¹cej
postanowieñ w sprawie wniosku o odwo³anie pa-
na Rados³awa Herudziñskiego ze stanowiska dy-
rektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Be³chatowie.

Rados³aw Herudziñski zosta³ dyrektorem tej
szko³y 1 wrzeœnia 2007 r. w wyniku przeprowa-
dzonego konkursu. Podczas sprawowania funkcji
przez obecnego dyrektora szko³a znacznie pod-
nios³a poziom edukacji, o czym œwiadcz¹ wysokie
osi¹gniêcia jej uczniów i absolwentów oraz wyso-
kie lokaty w rankingach najlepszych szkó³ zaró-
wno w województwie, jak i w kraju. Dlatego jestem
zaniepokojony tym, ¿e, stosuj¹c ró¿ne wybiegi,
d¹¿y siê do zmiany dyrektora, który ma du¿e osi¹g-
niêcie w zakresie edukacji. Œwiadcz¹ o tym nastê-
puj¹ce dzia³ania ³ódzkiego kuratora oœwiaty.

Decyzj¹ nr 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r.
pe³ni¹cy obowi¹zki ³ódzkiego kuratora oœwiaty
zobowi¹za³ dyrektora Rados³awa Herudziñskiego
do wprowadzenia zmian do statutu kierowanej
przez niego wy¿ej wymienionej szko³y w terminie
trzydziestu dni od dnia otrzymania tej decyzji.
Statut szko³y zosta³ przyjêty w 2002 r., a wiêc
w okresie, kiedy obecny dyrektor nie pe³ni³ tej
funkcji. Po objêciu funkcji w 2007 r. obecny dy-
rektor wprowadza³ aktualizacjê zmian do statutu.
Dyrektor nie skorzysta³ z przys³uguj¹cego mu
prawa odwo³ania od decyzji pe³ni¹cego obowi¹zki
³ódzkiego kuratora oœwiaty, bowiem postanowi³
w wyznaczonym terminie wykonaæ zalecenie or-
ganu nadzoru pedagogicznego, jakim jest
pe³ni¹cy obowi¹zki kuratora. Dyrektor Rados³aw
Herudziñski przygotowa³ zmiany w statucie
i zwróci³ siê do rady pedagogicznej kierowanej
przez niego szko³y o podjêcie uchwa³y wprowa-
dzaj¹cej te zmiany. Rada pedagogiczna z inicjaty-
wy grupy nauczycieli, pomimo trzykrotnego
wniosku, nie wyrazi³a zgody na te zmiany, do któ-
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rych dyrektor zosta³ zobowi¹zany przez pe³ni¹ce-
go obowi¹zki kuratora. Dyrektor szko³y nie ma
narzêdzi prawnych, aby zmusiæ radê pedagogicz-
n¹ do wykonania zaleceñ organy nadzoru pedago-
gicznego. W zwi¹zku z tym dyrektor Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Be³chatowie skiero-
wa³ pismo o sygnaturze ZSP3-091-15/10 z dnia
6 maja 2010 r. do pe³ni¹cego obowi¹zki ³ódzkiego
kuratora oœwiaty, w którym poinformowa³ o tym,
¿e nie jest w stanie wykonaæ zaleceñ z powodu
niewyra¿enia zgody przez radê pedagogiczn¹ na te
zmiany.

W odpowiedzi na to pismo ³ódzki kurator oœwia-
ty sk ie rowa ³ wniosek – p ismo KO.DPT-
-OWS/0713/52/10/JŒ z dnia 18 maja 2010 r. –
do starosty be³chatowskiego zobowi¹zuj¹cy do od-
wo³ania pana Rados³awa Herudziñskiego ze sta-
nowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnaz-
jalnych nr 3 w Be³chatowie z powodu niewykona-
nia zaleceñ opisanych powy¿ej. Nie odniós³ siê
w ¿aden sposób do wyjaœnieñ z³o¿onych przez dy-
rektora dotycz¹cych braku mo¿liwoœci wprowa-
dzenia zalecanych zmian do statutu z powodu bra-
ku zgody rady pedagogicznej. W tej sytuacji, kiedy
dyrektor podj¹³ wszelkie dzia³ania niezbêdne do
wprowadzenia zmian zalecanych przez organ nad-
zoru pedagogicznego, nie mo¿e ponosiæ odpowie-
dzialnoœci za dzia³ania rady pedagogicznej, która
zablokowa³a wprowadzenie tych zmian.

Czy to dzia³anie maj¹ce na celu uniemo¿liwie-
nie dyrektorowi wprowadzenie zalecanych zmian
nie jest po to, aby pozbyæ siê niewygodnego dla
grupy nauczycieli zwierzchnika, który poprzez
podniesienie wymagañ wobec nich podniós³ po-
ziom nauczania?

Dlaczego ³ódzki kurator oœwiaty obci¹¿a dyrek-
tora odpowiedzialnoœci¹ za brak zgody rady peda-
gogicznej, jeœli chodzi o wykonanie swego zalece-
nia, dlaczego nie pomóg³ dyrektorowi w przekona-
niu rady do swej decyzji?

Zamiast otrzymywaæ pomoc, szko³a nêkana
jest przez organ nadzoru pedagogicznego ci¹g³ymi
kontrolami. Znamienne jest to, ¿e w ci¹gu ostat-
nich dwóch i pó³ roku, kiedy szko³¹ kierowa³ obec-
ny dyrektor, przeprowadzono a¿ piêtnaœcie kon-
troli szko³y, podczas gdy w ci¹gu poprzednich sie-
demnastu lat takich kontroli by³o dwadzieœcia
cztery. Jest to ponad czterokrotny wzrost intensy-
wnoœci przeprowadzania kontroli.

Nadmieniam, ¿e dzia³anie dyrektora Rados³a-
wa Herudziñskiego popiera NSZZ „Solidarnoœæ”,
który swoje stanowisko przedstawi³ w³adzom oœ-
wiatowym i Zarz¹dowi Powiatu Be³chatowskiego.

Proszê o informacjê, czy istnieje procedura, któ-
ra umo¿liwia wprowadzenie w szkole zaleceñ orga-
nu pedagogicznego mimo obstrukcji rady pedago-
gicznej blokuj¹cej ich wprowadzenie. Jeœli nie ma
takiej procedury, to wnoszê o podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do jej wprowadzenia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ

g³os?
Jeœli nie, to proszê sekretarza o odczytanie ko-

munikatów.
(G³os z sali: Nie ma komunikatów.)
Komunikatów nie ma.
Wobec tego informujê, ¿e protokó³ piêædzie-

si¹tego szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udo-
stêpniony senatorom w terminie trzydziestu dni
po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich,
w pokoju nr 255.

Zamykam piêædziesi¹te szóste posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 36)

56. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2010 r.
212 Oœwiadczenia

(senator W. Dobkowski)



Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . + + + + + + + - - + + + + + +
5 M. Augustyn - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ . . . . + - + + + + + + - - + + + + + +
7 R.J. Bender + + + - . + + + # + + + - - + + + + + +
8 J. Bergier - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga - - - + . ? + + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk . . . . . - + + + + + + - - + + + + + +
11 B.M. Borusewicz - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
13 J.M. Chróœcikowski + + + - + + + + + + + + - - + . + + + +
14 Z.J. Cichoñ + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
15 L. Cichosz + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
16 W. Cimoszewicz - - - ? . ? + + + + + + + + + + + + + +
17 G. Czelej . + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
18 W. Dajczak + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
19 W.J. Dobkowski + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
20 J. Dobrzyñski + + + - . + + + + + + + - - + + + + + +
21 J. Duda - - - + . - + + + + + + + + + + + + + +
22 P.K. G³owski - - - + + - + + + + + + + + + + + + . +
23 S. Gogacz + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
24 S.A. Gorczyca - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . + - + + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski . . . . . + + + + + + + - - + + + + + +
27 M.T. Grubski - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski - - - + . - + + + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
30 A.S. Grzyb - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
32 S.A. Iwan - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski . . . . + + + + + + + + - - + + + + + +
34 S. Jurcewicz - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
36 S. Karczewski + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
37 L. Kieres - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
40 P. Klimowicz - - - + . + + + + + + + + + + + + + + +
41 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 S. Kogut + + + - . + + + + + + + - - + + + + + +
43 M. Konopka - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
48 K. Kwiatkowski - - - + . ? + + + + + + + + + + . . . .
49 R.E. Ludwiczuk - - - + . ? + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Majkowski . . . . . + + + + + + + - - + + + + + +
51 A. Massalski + + + - + . . . . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Misiak - - - + . - + + + + + + + + + + + + + +
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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 A. Misio³ek - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl . . . . . + + + + + + + - - + + + + + +
61 A. Owczarek - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek - - - + . - + + + + + + + + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz - - - + . + + + + + + + + + + + + + + +
68 S. Piotrowicz + + + - . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Z.S. Pupa . . . . . + + + + + + + - - + + + + + +
70 J.W. Rachoñ - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
71 M.D. Rocki - - - + . + + + + + + + + + + + + + + +
72 Z. Romaszewski + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
73 J. Rotnicka - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
74 J. Rulewski - - ? + + - + + + + + + + + + + + + + +
75 C.W. Ryszka + + + - + . . . . . . . . . . . . . . .
76 S. Sadowski + + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
77 J. Sepio³ - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
78 W. Sidorowicz - - - + + . . . . . . . . . . . . . . .
79 T.W. Skorupa . + + - + + + + + + + + - - + + + + + +
80 W. Skurkiewicz + + + - + ? + + + + + + - - + + + + + +
81 E.S. Smulewicz - - - + + ? + + + + + + + + + + + + + +
82 J. Swakoñ - - - + . ? + + + + + + + + + + + + + +
83 Z.M. Szaleniec - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
84 A. Szewiñski - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
85 G.A. Sztark - - - + + - + + - + + + + + + + + + + +
86 M. Trzciñski - - - + . - + + + + + + + + + + + + + +
87 P. Wach - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
88 K.A. Wiatr + + + - . + + + + + + + - - + + + + + +
89 M.S. Witczak - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 E.K. Wittbrodt - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
91 G.M. Wojciechowski + + + - + + + + + ? + + - - + + + + . +
92 M. Wojtczak - - - + + - + + + + + + + + + + + + + +
93 H.M. WoŸniak - - - + . - + + + + + + + + + + + + + +
94 J. Wyrowiñski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 K.P. Zaremba + + + - . . . . . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 M. Zió³kowski - - - + + + + + + . + + . + + + + + + +

Obecnych 83 85 85 85 68 89 89 89 89 88 89 89 88 89 89 88 88 88 86 88
Za 27 29 29 55 68 41 89 89 87 87 89 89 55 56 89 88 88 88 86 88
Przeciw 56 56 55 29 0 33 0 0 1 0 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 1 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
2 M. Adamczak + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
3 P.£. Andrzejewski + + + + ? ? + + + - - + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
9 S. Bisztyga + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + + + - + - - - - + - - - + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 W. Cimoszewicz + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + . + + . + + + +
21 J. Duda + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
22 P.K. G³owski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
25 R.J. Górecki + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
26 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + . - - - - - + - - - - - -
33 K. Jaworski + + + + + + + + . + + . . . . . + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 L. Kieres + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
38 K.M. Kleina + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
39 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 P. Klimowicz + + + + + + + + - - - + - + - - - - - -
41 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Misiak + + + + + . + - - - - - - + - - - - - -
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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 A. Misio³ek + + + + + + + + - - - - - + - - - - - -
55 A.A. Motyczka + + + + + + + . - - - - - + - - - - - -
56 R.K. Muchacki + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
57 I. Niewiarowski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
58 M. Ok³a + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
59 J. Olech + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + # - + + - - + - - - - - -
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
65 A. Person + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + - - - - - + - - - - - -
67 K.M. Piesiewicz + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
68 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 J.W. Rachoñ + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
71 M.D. Rocki + + + + + + + - - - - - - + - - - . - -
72 Z. Romaszewski # + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 J. Rotnicka + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
74 J. Rulewski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
75 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 J. Sepio³ + + + . + + + - - - - - - + - - - - - -
78 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
80 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
81 E.S. Smulewicz + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
82 J. Swakoñ + + + + + + + - - - - ? - + - - - - ? -
83 Z.M. Szaleniec + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
84 A. Szewiñski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
85 G.A. Sztark + + + + + + + - - - - - - + + - - - - -
86 M. Trzciñski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
87 P. Wach + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 M.S. Witczak + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
90 E.K. Wittbrodt + + + + + + + - - - - - - - - - - - - -
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
92 M. Wojtczak + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
93 H.M. WoŸniak + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
94 J. Wyrowiñski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
95 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -
97 M. Zió³kowski + + + + + + + - - - - - - + - - - - - -

Obecnych 88 88 88 87 88 87 88 86 87 88 87 87 86 86 87 86 88 87 88 88
Za 86 88 88 87 87 86 88 36 33 33 32 33 31 85 33 31 33 34 34 34
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 49 54 55 55 53 55 1 54 55 55 53 53 54
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
Wyniki g³osowañ 217



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 B.M. Borusewicz + + + + + + + + - + + + + + - . + + + -
12 B. Borys-Damiêcka - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
13 J.M. Chróœcikowski + ? + . + + + + + + + - + + + + + + + +
14 Z.J. Cichoñ + ? + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
15 L. Cichosz + + + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
16 W. Cimoszewicz - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
17 G. Czelej + + + + + + - + + + + - + + + + + + + +
18 W. Dajczak + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
19 W.J. Dobkowski + ? + + + + - + + + + - + + + + + + + +
20 J. Dobrzyñski + ? + + + + . + + + + - + + + + + + + +
21 J. Duda - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
22 P.K. G³owski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
23 S. Gogacz + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
25 R.J. Górecki - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
26 H. Górski + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
27 M.T. Grubski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
28 P.A. Gruszczyñski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
29 T.J. Gruszka + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb - + - + - - + - - - - + + + - # - - + -
31 W.L. Idczak + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
32 S.A. Iwan - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
33 K. Jaworski + ? + ? ? ? - + + + + - + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
35 P.M. Kaleta + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
37 L. Kieres - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
38 K.M. Kleina - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
39 M. Klima + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
40 P. Klimowicz - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
41 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 S. Kogut + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
43 M. Konopka - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
46 N.J. Krajczy + ? + + + + - + + + + - + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . - - + + + - - - - + -
49 R.E. Ludwiczuk - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
50 K. Majkowski + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Misiak - - - + - - + - - - - + - + - - - - + -

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
218 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 A. Misio³ek - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
55 A.A. Motyczka - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
56 R.K. Muchacki - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
57 I. Niewiarowski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
58 M. Ok³a - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
59 J. Olech - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
60 W.Z. Ortyl + ? + ? + + - + + + + - + + + . + + + +
61 A. Owczarek - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
62 M. Pañczyk-Pozdziej - + - + - - + - - - - + + + - - ? - + -
63 B.J. Paszkowski + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
65 A. Person - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
66 A.K. Piechniczek - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
67 K.M. Piesiewicz - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
68 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Z.S. Pupa + ? + + + + - + + + + - + + + + + + + +
70 J.W. Rachoñ - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
71 M.D. Rocki - + - - - - + - - - - + + + - - - - + -
72 Z. Romaszewski + ? + + + + + + + + + - + + + + + + + +
73 J. Rotnicka - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
74 J. Rulewski - + - + - - + - - - - - + + - - - - + -
75 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 S. Sadowski + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
77 J. Sepio³ - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
78 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 T.W. Skorupa + ? + ? + + - + + + + ? + + + + + + + +
80 W. Skurkiewicz + ? + ? + + - . . + + - + + + + + + + +
81 E.S. Smulewicz - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
82 J. Swakoñ - + - + + - + - - - - + + + - - - - + ?
83 Z.M. Szaleniec - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
84 A. Szewiñski - + - + - - + - - - - + + + + - - - + -
85 G.A. Sztark - + - + + - + - - - - + + + - - - - + -
86 M. Trzciñski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
87 P. Wach - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
88 K.A. Wiatr + ? + ? + + - + + + + - + + + + + + + +
89 M.S. Witczak - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
90 E.K. Wittbrodt - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
91 G.M. Wojciechowski + ? + + + + - + + + + - + + + + + + + +
92 M. Wojtczak - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
93 H.M. WoŸniak - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
94 J. Wyrowiñski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
95 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -
97 M. Zió³kowski - + - + - - + - - - - + + + - - - - + -

Obecnych 88 88 88 87 88 88 87 87 87 89 89 89 89 89 89 87 89 89 89 89
Za 34 57 32 63 35 33 60 32 32 34 34 58 88 89 34 32 34 34 89 33
Przeciw 54 2 54 2 52 54 27 54 55 55 55 30 1 0 55 54 54 55 0 55
Wstrzyma³o siê 0 29 2 22 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
Wyniki g³osowañ 219



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 B.M. Borusewicz + + + - + + + + + - + - - - - - - + + +
12 B. Borys-Damiêcka - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + . + + - + + + + + + + + + + ?
14 Z.J. Cichoñ # + + + + + + + + + + + ? + ? + + + + +
15 L. Cichosz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
16 W. Cimoszewicz - - + - - ? - - + + + - - - - - - + + +
17 G. Czelej + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
18 W. Dajczak + . + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
21 J. Duda - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
22 P.K. G³owski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
24 S.A. Gorczyca - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
25 R.J. Górecki - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
26 H. Górski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
27 M.T. Grubski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
28 P.A. Gruszczyñski - - + - - + - - + - + - . - - - - + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + # + + + + + + + + + + ?
30 A.S. Grzyb - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan - - + - - + - - + + + - - - - - - + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
34 S. Jurcewicz - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
36 S. Karczewski + + + + + + + + - + + + + + . . . + + ?
37 L. Kieres - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
38 K.M. Kleina - - + - - . - - + - + - - - - - - + + +
39 M. Klima + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
40 P. Klimowicz - - + - - + - + + - + - - - - - - + + +
41 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 S. Kogut + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
44 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 S. Kowalski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
48 K. Kwiatkowski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
49 R.E. Ludwiczuk - - + - - . - - + - + - - - - - - + + +
50 K. Majkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 Z.H. Meres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 T. Misiak - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
220 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 A. Misio³ek - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
55 A.A. Motyczka - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
56 R.K. Muchacki - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
57 I. Niewiarowski - - + - - + - # + - + - - - - - - + + +
58 M. Ok³a - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
59 J. Olech # - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
61 A. Owczarek - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - ? + ? - + - - + - + - - - - - - + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
64 Z.M. Paw³owicz - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
65 A. Person - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
66 A.K. Piechniczek - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
67 K.M. Piesiewicz - - + - - + - - + - + . ? - - - + + + +
68 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
70 J.W. Rachoñ - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
71 M.D. Rocki - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
72 Z. Romaszewski + + . + + + + + - + + + + - + - + + + ?
73 J. Rotnicka - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
74 J. Rulewski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
75 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 S. Sadowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
77 J. Sepio³ - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
78 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
80 W. Skurkiewicz + + + + + + . + - + + + + + + + + + + ?
81 E.S. Smulewicz - - + - - + - - + - + - - - - - - + + -
82 J. Swakoñ - - + + - + - - + - + - - - - - - + + +
83 Z.M. Szaleniec - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
84 A. Szewiñski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
85 G.A. Sztark - - + - - + - - + - + + - - - - - + + +
86 M. Trzciñski - - + - - + - - + - + - + - - - - + + +
87 P. Wach - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + - + + + + + + + + + + ?
89 M.S. Witczak - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
90 E.K. Wittbrodt - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + - + + + ? + + + + + + ?
92 M. Wojtczak - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
93 H.M. WoŸniak - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
94 J. Wyrowiñski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
95 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 P.B. Zientarski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +
97 M. Zió³kowski - - + - - + - - + - + - - - - - - + + +

Obecnych 89 88 88 89 89 86 88 89 89 89 89 88 88 89 88 88 88 89 89 89
Za 33 33 88 34 34 85 33 35 57 35 89 33 32 31 30 30 33 89 89 66
Przeciw 54 54 0 54 55 0 55 53 31 54 0 54 53 58 57 57 55 0 0 2
Wstrzyma³o siê 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 21
Nie g³osowa³o 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
Wyniki g³osowañ 221



81 82 83 84 85
1 £.M. Abgarowicz + - + + +
2 M. Adamczak + - + + +
3 P.£. Andrzejewski - + - + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk - + - + +
5 M. Augustyn + - + + +
6 G.P. Banaœ - + - + +
7 R.J. Bender - + - + +
8 J. Bergier + - + + +
9 S. Bisztyga + - + + +

10 P.J. B³aszczyk - + - + +
11 B.M. Borusewicz + - + + +
12 B. Borys-Damiêcka + - + + +
13 J.M. Chróœcikowski - + - + +
14 Z.J. Cichoñ - + - + +
15 L. Cichosz - + - + +
16 W. Cimoszewicz + - + + +
17 G. Czelej - + - + +
18 W. Dajczak - + - + +
19 W.J. Dobkowski - + - + +
20 J. Dobrzyñski - + - + +
21 J. Duda + - + + +
22 P.K. G³owski + - + + +
23 S. Gogacz - + - + +
24 S.A. Gorczyca + - + + +
25 R.J. Górecki + - + + +
26 H. Górski - + - + +
27 M.T. Grubski + - + + +
28 P.A. Gruszczyñski + - + + +
29 T.J. Gruszka - + - + +
30 A.S. Grzyb + - + + +
31 W.L. Idczak - + - + +
32 S.A. Iwan + - + + +
33 K. Jaworski - + - + +
34 S. Jurcewicz + - + + +
35 P.M. Kaleta - + - + +
36 S. Karczewski - + - + .
37 L. Kieres + - + + +
38 K.M. Kleina + - + + +
39 M. Klima - + - + +
40 P. Klimowicz - - + + +
41 R. Knosala . . . . .
42 S. Kogut - + - + +
43 M. Konopka + - + + +
44 B.J. Korfanty . . . . .
45 S. Kowalski + - + + +
46 N.J. Krajczy - + - + +
47 W.J. Kraska - + - + +
48 K. Kwiatkowski + - + + +
49 R.E. Ludwiczuk + - + + +
50 K. Majkowski - + - + +
51 A. Massalski . . . . .
52 Z.H. Meres . . . . .
53 T. Misiak + - + + .

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
222 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



81 82 83 84 85
54 A. Misio³ek - - + + +
55 A.A. Motyczka + - + + +
56 R.K. Muchacki + - + + +
57 I. Niewiarowski + - + + +
58 M. Ok³a + - + + +
59 J. Olech + - + + +
60 W.Z. Ortyl - + - + +
61 A. Owczarek + - + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej # - + + +
63 B.J. Paszkowski - + - + +
64 Z.M. Paw³owicz + - + + +
65 A. Person + - + + +
66 A.K. Piechniczek - - + + +
67 K.M. Piesiewicz + - + + +
68 S. Piotrowicz . . . . .
69 Z.S. Pupa - + - + +
70 J.W. Rachoñ + - + + +
71 M.D. Rocki + - + + +
72 Z. Romaszewski - + - + +
73 J. Rotnicka + - + + +
74 J. Rulewski + - + + +
75 C.W. Ryszka . . . . .
76 S. Sadowski - + - + +
77 J. Sepio³ + - + + +
78 W. Sidorowicz . . . . .
79 T.W. Skorupa - + - + +
80 W. Skurkiewicz - + - + +
81 E.S. Smulewicz + - + + +
82 J. Swakoñ + - + + +
83 Z.M. Szaleniec + - + + +
84 A. Szewiñski + - + + +
85 G.A. Sztark + - + + +
86 M. Trzciñski + - + + +
87 P. Wach + - + + +
88 K.A. Wiatr - + - + +
89 M.S. Witczak + - + + +
90 E.K. Wittbrodt + - + + +
91 G.M. Wojciechowski - + - + +
92 M. Wojtczak + - + + +
93 H.M. WoŸniak + - + + +
94 J. Wyrowiñski + - + + +
95 K.P. Zaremba . . . . .
96 P.B. Zientarski + - + + +
97 M. Zió³kowski + - + + +

Obecnych 89 89 89 89 87
Za 52 33 56 89 87
Przeciw 36 56 33 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 56. posiedzenia Senatu





Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Szanowni Pañstwo!
27 maja 2010 r. mija dwadzieœcia lat od pierwszych po II wojnie œwiatowej demokratycznych wyborów

do samorz¹du terytorialnego. Obywatele wybrali wówczas swoich przedstawicieli do pierwszych samo-
rz¹dów miast i gmin.

Ka¿dy z nas widzi, jak wa¿ny jest samorz¹d terytorialny, przede wszystkim, jeœli chodzi o rozwój na-
szych ma³ych ojczyzn, jakimi s¹ gminy, powiaty, województwa.

W dzisiejszych czasach wci¹¿ aktualny jest temat w³adzy na szczeblu lokalnym, wci¹¿ dyskutuje siê na
temat przekazywania jak najwiêkszej liczby kompetencji i zadañ jednostkom samorz¹du terytorialnego.
Samorz¹d terytorialny jako podmiot administracji publicznej znajduje siê najbli¿ej spo³ecznoœci i wykonu-
je podstawowe zadania publiczne. Tak wiêc pominiêcie g³osu samorz¹dów w sprawach, które mog¹ ich do-
tyczyæ, by³oby dzia³aniem na szkodê nie tylko spo³ecznoœci lokalnej, ale i ca³ego narodu, bo to w³aœnie dziê-
ki zaradnoœci w³adz samorz¹dowych postêpuje rozwój regionów, a w nastêpstwie rozwój ca³ego kraju.

Cieszy mnie fakt, ¿e samorz¹d terytorialny obchodzi tak zacny jubileusz. ¯ywiê nadziejê, ¿e samo-
rz¹dnoœæ w Polsce bêdzie siê nadal prê¿nie rozwijaæ i bêdzie przynosiæ same korzyœci.
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Przemówienie senatora W³adys³awa Ortyla
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Dziœ swoje wyst¹pienie z okazji uroczystej czêœci posiedzenia Senatu RP, zwi¹zanego z dwudziest¹
rocznic¹ reaktywowania samorz¹du terytorialnego w Polsce, pragnê rozpocz¹æ od opinii, która ju¿
wielokrotnie w ró¿nych formach by³a przedstawiana: przywrócenie samorz¹dnoœci jest dziœ na pewno
jedyn¹ reform¹ ustrojow¹, która po 1989 r. nie jest kwestionowana przez ¿adne partie polityczne
i œrodowiska gospodarcze. Dzia³alnoœæ w³adz samorz¹dowych wszystkich szczebli kolejnych kadencji
jest ci¹gle bardzo dobrze postrzegana i nadal stanowi jedno z najistotniejszych, odczuwalnych przez
wszystkie œrodowiska, osi¹gniêæ polskiej demokracji oraz jeden z sukcesów gospodarczych pañstwa
polskiego po upadku PRL.

Samorz¹d terytorialny stanowi jeden z najwa¿niejszych elementów ³adu demokratycznego i nowoczes-
nego funkcjonowania pañstwa demokratycznego. Takie rozwi¹zania ustrojowe i zwi¹zane z nimi sukcesy
praktycznie potwierdzaj¹ siê we wszystkich krajach o ustabilizowanym systemie demokratycznym.
Szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce kompetencji i sposobów organizacji, jak równie¿ finansowania lokal-
nych i regionalnych reprezentacji tych wspólnot s¹ ró¿ne, wynikaj¹ z uwarunkowañ historycznych, nie-
rzadko politycznych czy te¿ narodowoœciowych. Wszêdzie jednak g³ówn¹ zasad¹ jest przekazywanie sa-
morz¹dom w³adzy nad sprawami, które dotycz¹ lokalnej spo³ecznoœci, w celu ich upodmiotowienia.

We wspó³czesnej Polsce rozwój samorz¹dnoœci wynika³ wprost z tradycji, jak równie¿ z d¹¿eñ do upod-
miotowienia spo³eczeñstwa i wyzwolenia siê z komunistycznego systemu. Zamanifestowano têsknotê za
demokracj¹ lokaln¹, za samorz¹dnoœci¹ ju¿ w latach 1980–1981 w ramach ogólnonarodowego zrywu
symbolizowanego przez NSZZ „Solidarnoœæ”. To wtedy narodzi³y siê pierwsze programowe rozwi¹zania,
których postulatem by³a koniecznoœæ przywrócenia samorz¹du terytorialnego. Ju¿ w paŸdzierniku roku
1981 na pierwszym historycznym zjeŸdzie „Solidarnoœci” w gdañskiej Oliwie mówiono: nasza wspólna
droga do silnej i dobrze zarz¹dzanej Polski nie mo¿e pomin¹æ samorz¹dnoœci. Mówiono o tym jednoznacz-
nie, jeden z rozdzia³ów Programu NSZZ „Solidarnoœæ” nazywaj¹c „Samorz¹dna Rzeczpospolita”. Nastêp-
nie te postulaty podj¹³ w 1989 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, wychodz¹c z inicjatyw¹ ustawodawcz¹
dotycz¹c¹ pierwszych reform samorz¹dowych, co zaowocowa³o powstaniem samorz¹dów gmin oraz pier-
wszymi po II wojnie œwiatowej wolnymi wyborami do samorz¹du w Polsce. By³o to 27 maja 1990 r. To wte-
dy odby³y siê wybory do tego podstawowego i kluczowego szczebla samorz¹dnoœci.

Dzisiaj samorz¹dy s¹ wa¿nym partnerem administracji rz¹dowej w wykonywaniu zadañ pañstwa.
Dzia³aj¹c zgodnie ze swoimi kompetencjami, realizuj¹ zadania zwi¹zane z organizacj¹ ¿ycia zbiorowego
lokalnych wspólnot, zaspokajaj¹ ró¿norodne potrzeby i s¹ najbli¿ej obywateli. Odpowiadaj¹ za organiza-
cjê przestrzeni, ochronê œrodowiska, gospodarkê komunaln¹, organizacjê us³ug edukacyjnych i zdro-
wotnych, opiekê spo³eczn¹, zarz¹dzaj¹ lokaln¹ i regionaln¹ infrastruktur¹, uzupe³niaj¹ zadania organów
administracji pañstwowej, maj¹ ogromny wp³yw i zas³ugi, jeœli chodzi o wspieranie gospodarki, a szcze-
gólnie przedsiêbiorczoœci. O tym, jak bardzo s¹ potrzebne i mobilne, niech œwiadcz¹ wszystkie dzia³ania
podejmowane w zwi¹zku z ostatni¹, ci¹gle jeszcze trwaj¹c¹, powodzi¹. Trudno sobie wyobraziæ tak spra-
wne dzia³ania bez samorz¹dów. Wspomagajmy samorz¹dnoœæ, gdy¿ jest ona nam wszystkim bardzo po-
trzebna.

Dziœ nale¿y dziêkowaæ i gratulowaæ, a tak¿e ¿yczyæ podobnych osi¹gniêæ w przysz³oœci, w nastêpnych
dziesiêcioleciach.
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Przemówienie senator Jadwigi Rotnickiej
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z wielk¹ radoœci¹ konstatujê fakt, ¿e w Senacie RP upamiêtniamy dziœ jubileusz pierwszych po II woj-

nie œwiatowej wolnych i demokratycznych wyborów do samorz¹du terytorialnego.
Jestem poznaniank¹ i od 27 maja 1990 r. do momentu wyboru do Senatu RP siódmej kadencji by³am

radn¹ Rady Miasta Poznania, a przez dwie kadencje jej przewodnicz¹c¹. Chcia³abym podzieliæ siê kilko-
ma informacjami na temat samego pocz¹tku formowania siê i dzia³ania w³adzy samorz¹dowej.

Samorz¹d terytorialny ma w Polsce d³ug¹ tradycjê. Funkcjonowa³ ju¿ od po³owy XVI wieku, jednak na
przestrzeni dziejów, na skutek burzliwej historii naszego kraju, by³ wielokrotnie powo³ywany i likwido-
wany. Po II wojnie œwiatowej w³adze PRL przywróci³y na przyk³ad samorz¹d terytorialny w karykaturalnej
formie rad narodowych, które nijak korespondowa³y z ide¹ samorz¹dnoœci.

Wraz z podjêciem w 1990 r. zmian ustrojowych uznano przywrócenie lokalnej samorz¹dnoœci za jedno
z najwa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed nasz¹ nowo narodzon¹ demokracj¹. Podjête wówczas refor-
my zainicjowa³y przywrócenie Polski do rodziny pañstw demokratycznych, a znamienit¹ rolê w ich
kszta³towaniu odegra³ Senat RP. Senat pierwszej kadencji ju¿ na swoim trzecim posiedzeniu w dniu
29 lipca 1989 r. przyj¹³ uchwa³ê dotycz¹c¹ samorz¹du terytorialnego, w której wyrazi³ przekonanie o uni-
katowej roli autentycznych w³adz lokalnych jako warunku sine qua non przebudowy polityczno-prawne-
go ustroju Polski. Równie¿ Senat RP, korzystaj¹c z przys³uguj¹cej mu inicjatywy ustawodawczej, 19 sty-
cznia 1990 r. przyj¹³ regulacje, które przywróci³y samorz¹d gminny, nada³y podmiotowoœæ spo³eczno-
œciom lokalnym i umo¿liwi³y przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

Uchwalenie przez parlament 8 marca 1990 r. ustawy o samorz¹dzie gminnym i ordynacji wyborczej do
rad gmin by³o krokiem milowym na drodze ku odrodzeniu samorz¹du w naszej ojczyŸnie. Reforma teryto-
rialna trwa³a nadal, by 1 stycznia 1990 r. móg³ wejœæ w ¿ycie zasadniczy trójstopniowy podzia³ pañstwa –
zmniejszono wtedy liczbê województw i wprowadzono instytucjê powiatu. Wreszcie, 20 czerwca 2002 r.
parlament przyj¹³ ustawê o bezpoœrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, co sprawi³o, ¿e
obywatele otrzymali jeszcze wiêksz¹ mo¿liwoœæ wp³ywania na losy otoczenia.

Od dwudziestu lat jesteœmy œwiadkami od¿ywania wiêzi lokalnych i regionalnych. To z perspektywy
ma³ych ojczyzn najlepiej widaæ zmiany, jakie dokona³y siê w Polsce. Patrz¹c wstecz, mo¿na dostrzec, ¿e
jest wiele powodów do satysfakcji z racji zarówno reform samorz¹dowych, jak i osi¹gniêæ samorz¹du
w minionych dwudziestu latach. W funkcjonowaniu samorz¹du nadal jednak wiele spraw wymaga udos-
konalenia i naprawy. Dotycz¹ one w mojej opinii wypracowania jeszcze lepszych rozwi¹zañ instytucjo-
nalnych, dziêki którym samorz¹d, wspólnoty lokalne i regionalne mog³yby w pe³ni wykorzystywaæ wszys-
tkie swoje mo¿liwoœci na rzecz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Kolejnym przedmiotem mojej
troski jest doœæ powolny rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego. Funkcjonowanie samorz¹du jest niemo¿-
liwe, kiedy obywatele nie s¹ œwiadomi swych praw, nie poczuwaj¹ siê do odpowiedzialnoœci za swoj¹ prze-
sz³oœæ i warunki, w których ¿yj¹. Polska historia rzeczywiœcie nie kreowa³a sytuacji upowszechniaj¹cych
tê œwiadomoœæ. Myœlê, ¿e naszym obowi¹zkiem, obowi¹zkiem osób, które maj¹ tê œwiadomoœæ, jest inten-
sywne wspieranie jej rozwoju.

Dwadzieœcia lat temu dzia³aliœmy w okresie entuzjazmu z odzyskanej wolnoœci. Wielu z nas spodzie-
wa³o siê, ¿e odrzucenie znienawidzonego ustroju i licznych narzuconych barier przyniesie natychmiasto-
we spe³nienie wszelkich marzeñ, oczekiwañ, ¿yczeñ. W naszym postêpowaniu by³o mnóstwo emocji, ¿y-
wio³owoœci. Myœleliœmy, ¿e œwiat przewrócimy do góry nogami. Kiedy siêgam pamiêci¹ do tych pier-
wszych miesiêcy funkcjonowania Rady Miejskiej, nasuwa siê refleksja, ¿e w³aœciwie niejednokrotnie
dzia³aliœmy z kole¿ankami i kolegami radnymi na granicy prawa. Mieliœmy mnóstwo, tak nam siê wtedy
wydawa³o, œwietnych pomys³ów, propozycji rozwi¹zañ, ale z czasem okaza³o siê, ¿e ich wdro¿enie jest al-
bo niemo¿liwe, albo w³aœnie niezgodne z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym. Wiele g³osowañ, które
pamiêtam z tego okresu, mia³o ¿ywio³owy przebieg i niejednokrotnie rodzi³o niespodziewane skutki. Choæ
a¿ szeœædziesiêciu czterech z szeœædziesiêciu piêciu radnych pierwszej kadencji wybrano pod auspicjami
KOMP i S, nie mo¿na by³o mówiæ o nas w kategoriach monolitu. Indywidualizm, czasem animozje, pry-
watne opinie i ambicje czy wreszcie polityka partyjna – te wszystkie czynniki wp³ywa³y na postêpuj¹ce po-
dzia³y w radzie.

Nastêpne lata faktycznie przynios³y sukcesy w³adz lokalnych, bez których transformacja i rozwój Pol-
ski by³yby niemo¿liwe. Jednoczeœnie napotkaliœmy te¿ wiêksze trudnoœci, ni¿ oczekiwaliœmy. Wszyscy
musieliœmy zaadaptowaæ siê te¿ do zupe³nie nowych, ma³o tego, dynamicznie zmieniaj¹cych siê warun-
ków. To by³ trudny okres, okres, w którym sukcesy miesza³y siê z poczuciem niedosytu, gdy nie uda³o siê
w pe³ni zrealizowaæ swoich zamierzeñ. Dotyka³o to te¿ naszego œrodowiska. Minionych dwadzieœcia lat

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 56. posiedzenia Senatu 229



pomog³o nam zgromadziæ olbrzymi kapita³ wiedzy oraz doœwiadczeñ. Mamy moralne zobowi¹zanie, aby
te zgromadzone dobra jak najlepiej wykorzystywaæ i pomna¿aæ po to, aby w naszych ma³ych ojczyznach
¿y³o siê lepiej.

Na zakoñczenie pozwolê sobie te¿ na prywatn¹ refleksjê. W okresie mojej dzia³alnoœci w Radzie Miej-
skiej w sytuacjach zw¹tpienia i niemocy przywo³ywa³am w myœlach prorocze s³owa ówczesnego mar-
sza³ka Senatu RP, nie¿yj¹cego ju¿ Andrzeja Stelmachowskiego. Inauguruj¹c obrady pierwszej historycz-
nej Rady Miejskiej, powiedzia³: „Jeœli coœ w zakresie pracy samorz¹dowej nie uda siê w Poznaniu, to gdzie
indziej nie uda siê na pewno”.

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
230 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 56. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym s¹ pok³osiem dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego z 12 grudnia 2006 r. o us³ugach na rynku wewnêtrznym w zakresie doradztwa podatkowego.
Zmiany koncentruj¹ siê wokó³ trzech zasadniczych osi.

Po pierwsze, zniesiony zostaje generalny zakaz prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez doradcê
podatkowego, który wykonuje zawód, przy jednoczesnym zastrze¿eniu, ¿e prowadzona dzia³alnoœæ nie
stoi w sprzecznoœci z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowego oraz nie narusza zasady bezstron-
noœci i niezale¿noœci doradcy.

Po drugie, w obszar doradztwa podatkowego wprowadzony zostaje mechanizm porównywania ubez-
pieczeñ, czyli procedura nakazuj¹ca osobom ubezpieczonym zgodnie z procedurami kraju cz³onkowskie-
go, w którym prowadzona jest dzia³alnoœæ, zawarcie uzupe³niaj¹cego ubezpieczenia w sytuacji, gdy ró-
wnowartoœæ pierwotnego ubezpieczenia jest jedynie czêœciowa.

Po trzecie, zostaje wreszcie zlikwidowany zakaz reklamy.
Prócz kwestii objêtych dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego w nowelizacji zak³ada siê równie¿ wiele

innych zmian. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y poszerzenie zakresu czynnoœci doradztwa podatkowego
o sprawy celne i egzekucjê administracyjn¹. Zlikwidowane zostaj¹ przes³anki skreœlenia z listy doradców
podatkowych w zwi¹zku z niedope³nieniem obowi¹zku ubezpieczenia, przekroczeniem piêcioletniego
okresu niewykonywania zawodu oraz niepoinformowaniem o zmianie danych objêtych wpisem na listê.
W nowelizacja ogranicza siê obowi¹zuj¹cy dot¹d zakaz wykonywania zawodu zwi¹zany z zatrudnieniem
ma³¿onka w Ministerstwie Finansów, organie podatkowym lub organie kontroli skarbowej do zakazu
prowadzenia spraw podatnika do sytuacji, gdy stanowisko ma³¿onka wi¹¿e siê z ustaleniem b¹dŸ okreœ-
laniem zobowi¹zañ podatkowych, celnych, albo z poborem podatków i ce³ od podatnika, którego sprawy
prowadzi dany doradca. Zmiany w ustawie pozwalaj¹ Krajowej Radzie Doradców Podatkowych prowa-
dziæ rejestr osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Dotychczas tymi
kwestiami zajmowa³ siê minister finansów.

Interesuj¹cymi i donios³ymi zmianami s¹ ustalenie, ¿e doradcê podatkowego mo¿e zwolniæ z tajemnicy
s³u¿bowej jedynie postanowienie s¹du oraz wprowadzenie immunitetu materialnego doradcy podatko-
wego w zakresie wykonywanych przez niego obowi¹zków.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Profesja doradcy podatkowego jest w Polsce wolnym zawodem. Noweli-
zacja, któr¹ w tej chwili omawiamy, nie tylko wdra¿a dyrektywê organów Unii Europejskiej, ale tak¿e po-
szerza zakres owej wolnoœci i samorz¹dnoœci doradców podatkowych. Moim zdaniem s¹ to wystarczaj¹ce
argumenty za przyjêciem niniejszej ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy wynika z koniecznoœci podjêcia prac legislacyjnych w zakresie dostosowania sys-

temu naszego prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 wrzeœnia 2009 r. Trybuna³ Konsty-
tucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 49b ust. 2 prawa budowlanego w czêœci obejmuj¹cej wyra¿enie „w dniu
wszczêcia postêpowania” z art. 32 ust. 1 konstytucji. Ten element prawa budowlanego dotyczy okazji do
legalizacji obiektów budowlanych postawionych bez wymaganego zg³oszenia. Omawiany przepis w swym
dotychczasowym brzmieniu uzale¿nia mo¿liwoœæ zalegalizowania samowoli budowlanej miêdzy innymi
od posiadania przez inwestora w dniu wszczêcia postêpowania, w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu. Zdaniem trybuna³u nie jest mo¿liwe ró¿nicowanie sprawców samowoli budowlanej ze wzglêdu na
czynniki od nich niezale¿ne, a takim czynnikiem na pewno jest obowi¹zywanie dla danego obszaru miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie ma potrzeby stosowania nadmiernie restrykcyjnego terminu uzyskania decyzji o warunkach zabu-
dowy tylko dla niektórych inwestorów, to jest osób, które zamieszkuj¹ jakiœ obszar bez obowi¹zuj¹cego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem trybuna³u bardziej istotne jest, aby inwestor dyspo-
nowa³ tak¹ decyzj¹ najpóŸniej do up³ywu terminu jej dostarczenia, czyli trzydzieœci dni od wydania posta-
nowienia przez w³aœciwy organ w trybie art. 49b ust. 2 prawa budowlanego. W celu spe³nienia orzeczenia
trybuna³u proponuje siê skreœliæ w art. 49b ust. 2 wyra¿enia uznane za niekonstytucyjne, co spowoduje
usuniêcie z przepisu wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
terenu by³a ostateczna w dniu wszczêcia postêpowania rozbiórkowego. Pozosta³e elementy procedury le-
gislacyjnej nie ulegaj¹ zmianie. Przedmiot projektowanej ustawy nie powoduje naruszenia wymagañ
okreœlonych w dyrektywach unijnych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Aby zrealizowaæ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, powinniœmy przy-
j¹æ niniejsz¹ ustawê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizowana ustawa – Prawo budowlane ma na celu dostosowanie przepisów do wyroku Trybuna³u

Konstytucyjnego, który orzek³ o niezgodnoœci ustawy z przepisami konstytucji.
Zmiany dotycz¹ przepisu, który mówi³ o mo¿liwoœci zalegalizowania samowoli budowlanej i doœæ re-

strykcyjnie okreœla³ termin uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Wspomniany termin nie ma wiêk-
szego znaczenia w procesie legalizacji, ale drastycznie ogranicza³ i utrudnia³ sprawcom samowoli budow-
lanej mo¿liwoœæ jej legalizacji.

Nowelizacja ustawy bêdzie wyjœciem naprzeciw potrzebom obywateli, którzy nie maj¹ pozwolenia na
budowê. Pozwoli ona na sprawniejsze i ³atwiejsze uzyskiwanie legalizacji, co w konsekwencji wp³ynie na
zaniechanie rozbiórki obiektów, które zosta³y uznane za samowolê budowlan¹.

Popieram proponowan¹ zmianê ustawy.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Szanowni Pañstwo!
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym umo¿liwia przeprowadzanie zimowych rajdów i wyœci-

gów samochodowych, za zgod¹ zarz¹dcy drogi, pojazdami wyposa¿onymi w opony z umieszczonymi
w nich na trwa³e elementami przeciwœlizgowymi. Ponadto, zgodnie z przedmiotow¹ ustaw¹, zakaz u¿ywa-
nia opon z elementami przeciwœlizgowymi ma nie obejmowaæ u¿ywania takich opon w rowerach.

Uwa¿am, ¿e jest to dobra zmiana ustawy, która pozwoli bezpiecznie i zgodnie z prawem organizowaæ
rajdy zimowe. Jest to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom pewnych grup spo³ecznych. Prawo jest dla ludzi,
a nie ludzie s¹ dla prawa, wiêc powinniœmy robiæ wszystko, by u³atwiæ ludziom ¿ycie i dostosowaæ je do
œwiatowych standardów.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu chcia³bym siê odnieœæ do zmian zaproponowanych w ustawie – Prawo o ruchu

drogowym, zawartych w drukach nr 870 i 870A. Projektowane zmiany zak³adaj¹ nowelizacjê prawa o ru-
chu drogowym, która umo¿liwi organizowanie – tak¿e na drogach publicznych – zimowych rajdów i wy-
œcigów samochodów wyposa¿onych w opony z umieszczonymi w nich na trwa³e elementami przeciwpoœ-
lizgowymi. Mowa tu o tak zwanych oponach z kolcami i oponach oko³kowanych. Przepisy, które obecnie
obowi¹zuj¹ w Polsce, zakazuj¹ ca³kowicie u¿ywania takich opon.

Aby odby³ siê rajd, w trakcie którego samochody mog³yby byæ wyposa¿one w specjalne opony z kolca-
mi, organizator musia³by wczeœniej uzyskaæ zgodê zarz¹dcy drogi, na której organizowane maj¹ byæ za-
wody. Wydaj¹c pozytywn¹ decyzjê, zarz¹dca musi mieæ œwiadomoœæ ponoszonego ryzyka, tego, ¿e to w³a-
œnie on bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ za ewentualne szkody zwi¹zane ze zniszczeniem drogi.

Dopuszczenie u¿ywania opon z umieszczonymi w nich kolcami na trasach rajdowych sprawi, ¿e do
Polski wróci rywalizacja na zaœnie¿one i oblodzone trasy. Zmiana prawa sprawi, ¿e kierowcy na zaœnie¿o-
nych trasach bêd¹ siê poruszaæ znacznie bezpieczniej, gdy¿ kolce w oponach zwiêkszaj¹ przyczepnoœæ
pojazdu.

W opony z kolcami bêd¹ mog³y zostaæ wyposa¿one wy³¹cznie samochody bior¹ce udzia³ w rywalizacji
rajdowej. Cywilne samochody nie bêd¹ mog³y korzystaæ z takich elementów poprawiaj¹cych przyczep-
noœæ do pod³o¿a. Warto nadmieniæ, ¿e jazda z oponami wyposa¿onymi w kolce jest dopuszczalna w in-
nych pañstwach Europy i to nie tylko na trasach rajdowych. Kraje te to miêdzy innymi Austria, Belgia,
Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Niemcy, Szwecja czy W³ochy.

JeŸdziæ na oponach z kolcami bêd¹ mogli nie tylko kierowcy rajdowi podczas zimowej rywalizacji, ale
i rowerzyœci. Wed³ug mnie poprawi to bezpieczeñstwo rowerzystów, którzy jednoœladem poruszaj¹ siê ró-
wnie¿ zim¹.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jestem g³êboko przekonany, ¿e wejœcie w ¿ycie projektowanej usta-
wy bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa podczas rajdów nie tylko kierowców, ale
i kibiców ogl¹daj¹cych zawody na ¿ywo. Dlatego bêdê g³osowa³ za przyjêciem tej ustawy. Bardzo dziêkujê
za uwagê.
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Przemówienie senatora Lucjana Cichosza
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

W swoim wyst¹pieniu chcia³bym siê odnieœæ do projektu ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego. Przedmiotowy projekt zak³ada zmianê, polegaj¹c¹ na wy³¹czeniu prawa do korzystania
przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych z prawa do pierwokupu co do umów, których przedmiotem jest
sprzeda¿ lub inne przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci rolnych. Inicjatywa ustawodawcza dotycz¹ca
projektu jest jak najbardziej uzasadniona, pozostaje tylko kwestia powierzchni nieruchomoœci rolnych,
w stosunku do których s³u¿y³oby prawo pierwokupu. Kwesti¹ sporn¹ jest, czy ma to byæ 1 ha czy te¿ 5 ha.
Oczywiœcie bêdê g³osowa³ za przyjêciem ograniczenia przys³uguj¹cego Agencji Nieruchomoœci Rolnych
prawa pierwokupu w przypadku nieruchomoœci nie mniejszej ni¿ 1 ha. Nie mogê siê zgodziæ ze
stanowiskiem rz¹du, zgodnie z którym prawo pierwokupu oraz uprawnienie do nabycia nieruchomoœci
rolnych powinno przys³ugiwaæ agencji w stosunku do nieruchomoœci o powierzchni powy¿ej 5 ha.
Wprowadzenie tej poprawki, to jest przyjêcie tego kryterium 5 ha, mo¿e doprowadziæ do nadmiernej
koncentracji nieruchomoœci rolnych, co mo¿e naruszyæ podstawowe postanowienie ustawy, jakim jest
tworzenie gospodarstw rodzinnych. Pod pretekstem poprawy struktury obszarowej rz¹d tak naprawdê
chce zliberalizowaæ obrót ziemi¹ i odebraæ sobie mo¿liwoœæ kontrolowania koncentracji nieruchomoœci
rolnych. Myœlê, ¿e akurat w tej dziedzinie nie trzeba nam liberalizacji prawa. Jestem zdecydowanie
przeciw pomys³owi, aby wy³¹czyæ spod kontroli agencji nieruchomoœci do 5 ha. Uwa¿am, ¿e
proponowane rozwi¹zanie, aby by³ to 1 ha, jest najw³aœciwsze.

W obecnym stanie prawnym w przypadku przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci rolnych agencji
ka¿dorazowo przys³uguje prawo pierwokupu tej nieruchomoœci. Z informacji, które zosta³y przed³o¿one
w uzasadnieniu do projektu ustawy, wynika, ¿e od pocz¹tku obowi¹zywania ustawy o kszta³towaniu
ustroju rolnego do agencji wp³ynê³o czterysta osiem tysiêcy umów przenosz¹cych w³asnoœæ, z czego
agencja z³o¿y³a czterysta osiemdziesi¹t cztery oœwiadczenia o nabyciu nieruchomoœci. Wynika z tego, ¿e
agencja nie jest zainteresowana wykonywaniem swojego prawa w stosunku do nieruchomoœci rolnych
o niewielkim areale. Dlatego propozycja zmiany i wprowadzenie kryterium 1 ha s¹ wystarczaj¹ce i przy-
czyni¹ siê do usprawnienia obrotu nieruchomoœciami w sferze zapewnienia gruntów pod budownictwo,
jak równie¿ wzmocni¹ rolê ustawowych regulacji w zakresie kszta³towania ustroju rolnego.

Na marginesie nale¿y zaznaczyæ, ¿e przedmiotowa ustawa budzi jeszcze inne w¹tpliwoœci. Zakres wy-
³¹czenia stosowania prawa pierwokupu oparty jest na odes³aniu do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami oraz pojêciu osoby bliskiej. Konsekwencj¹ takiego odes³ania jest to, ¿e
ze stanu osoby bliskiej zbywcy nie bêdzie korzystaæ jego synowa czy ziêæ, mimo ¿e w rolnym obrocie ro-
dzinnym czêsto w³aœnie oni s¹ wyposa¿eni ³¹cznie z dzieæmi zbywcy. Ze statusu osoby bliskiej mo¿e zaœ
korzystaæ konkubent zbywcy, co bardziej przeciwdzia³a, ni¿ pomaga w utrzymaniu rodzinnego charakte-
ru gospodarstwa.

Moje w¹tpliwoœci budzi równie¿ art. 6, który okreœla kwalifikacje rolnicze niezbêdne w obrocie gospo-
darstwa. Zgodnie z nim, ka¿dy obywatel, który legitymuje siê wykszta³ceniem œrednim lub wy¿szym, mo-
¿e byæ uznany za spe³niaj¹cego wymóg ustawowy, nawet jeœli skoñczona przez niego szko³a bêdzie szko³¹
muzyczn¹, a nie rolnicz¹.

Ostatni¹ kwesti¹, któr¹ chcia³bym poruszyæ, jest pewna uznaniowoœæ dzia³añ agencji w przypadku
prawa pierwokupu. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e decyzje agencji o skorzystaniu z prawa pierwokupu nie s¹ decyz-
jami administracyjnymi, co oznacza, ¿e nie s¹ zaskar¿alne do jakiegokolwiek organu czy s¹du. To Agen-
cja Nieruchomoœci Rolnych decyduje, czy dana umowa przenosz¹ca w³asnoœæ nieruchomoœci rolnej jest
korzystna z punktu widzenia kszta³towania ustroju rolnego, czy te¿ nie. Jest to powa¿ne ograniczenie is-
toty prawa w³asnoœci, oparte tylko i wy³¹cznie na pe³nej uznaniowoœci dzia³añ agencji.

Podsumowuj¹c, powiem, ¿e jestem zdecydowanie za przyjêciem ustawy w wersji przedstawionej przez
senack¹ Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi – druk nr 873A. Jeœli strona rz¹dowa chce wprowadzaæ pozyty-
wne zmiany, to w naszym prawie jest wiele takich mo¿liwoœci, chocia¿by jeœli chodzi o dziedzinê us³ug
prawniczych i dostêp m³odych ludzi do wykonywania zawodu. Wielu z nich jest przera¿onych pomys³em,
aby ograniczyæ prawo do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez prawników nieposiadaj¹cych apli-
kacji. A tu nale¿y liberalizowaæ rynek, zgodnie z propozycj¹ ustawy o licencjach.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sejm zaproponowa³ w niniejszej ustawie zmianê zasad w sferze prawa pierwokupu ma³ych dzia³ek

przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych. Przewiduje ona zniesienie prawa pierwokupu Agencji Nierucho-
moœci Rolnych wobec dzia³ek rolnych o powierzchni mniejszej ni¿ 5 ha. Ale nadal prawo to bêdzie przys³u-
giwa³o Agencji Nieruchomoœci Rolnych w przypadku dzia³ek przekraczaj¹cych tê wielkoœæ. Dotychczaso-
wa sprzeda¿ dzia³ki, której dotyczy³o prawo pierwokupu, objêta by³a obowi¹zkiem sporz¹dzenia dwóch
umów notarialnych, z czego pierwsza dotyczy³a warunkowej sprzeda¿y, a kolejna w³aœciwej ju¿ sprzeda¿y
danej nieruchomoœci. Po zawarciu pierwszej umowy notariusz zwraca³ siê do Agencji Nieruchomoœci Rol-
nych z zapytaniem, czy wyra¿a chêæ skorzystania z prawa pierwokupu. Agencja mia³a miesi¹c na decyzjê
w tej sprawie. Chocia¿ nie korzysta³a z tego przywileju i by³a to tylko formalnoœæ, dziêki tej procedurze po-
siada³a kontrolê nad gruntami. Nowelizacja ustawy zmniejszy zaanga¿owanie agencji w czynnoœci biuro-
kratyczne, ale w zwi¹zku z tym, ¿e 96% transakcji wykupu ziemi nie dotyczy dzia³ek o powierzchni powy-
¿ej 5 ha, istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e Agencja Nieruchomoœci Rolnych zostanie pozbawiona ca³kowitej
kontroli nad procesem sprzeda¿y, a tym samym mo¿liwoœci ochrony tych gruntów. Uwa¿am, ¿e ustawa
powinna dotyczyæ jedynie nieruchomoœci rolnej zwolnionej z prawa pierwokupu o powierzchni mniejszej
ni¿ 1 ha.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

W zwi¹zku z licznymi interwencjami obywateli kierowanymi do mnie w przedmiotowej sprawie,
z uwagi na treœæ uchwa³y Sejmiku Województwa Pomorskiego, a tak¿e w³asne przemyœlenia na temat
poruszanej ustawowo materii, pragnê zaj¹æ stanowisko w tej sprawie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie jest oczekiwany przez œrodo-
wiska zajmuj¹ce siê problematyk¹ przemocy. Chodzi o zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i doo-
kreœlenie zadañ w tym zakresie dla samorz¹dów gmin, powiatów i województw.

Tendencje ujawnione w trakcie prac nad projektem ustawy, których istot¹ jest sk³onnoœæ do daleko
posuniêtej ingerencji w autonomiê rodziny, w tym w jej sferê œwiatopogl¹dow¹, budz¹ uzasadnion¹ oba-
wê, jeœli chodzi o jakoœæ i celowoœæ niektórych proponowanych zmian. Rodzi siê pytanie, na ile pañstwo
powinno ingerowaæ w proces wychowawczy oraz w system wartoœci, który rodzina przekazuje w trakcie
procesu wychowawczego swoim dzieciom. Rodzinom, w szczególnoœci wielodzietnym, a tak¿e niezamo¿-
nym, potrzebna jest w wiêkszym stopniu interdyscyplinarna pomoc ze strony w³adzy publicznej, zaœ
w mniejszym stopniu ingerencja zewnêtrzna, w szczególnoœci w formie zakazów i nakazów.

Szczególny niepokój budzi treœæ w art. 12 i 12a projektu ustawy. Istnieje bowiem niebezpieczeñstwo
szerokiej interpretacji zjawiska przemocy w rodzinie w trakcie stosowania nowych rozwi¹zañ kodekso-
wych. S³usznie ustawodawcy wycofali siê z rozstrzygniêæ dotycz¹cych przemocy psychicznej.

Nie pracownik socjalny, a s¹d w czasie dwudziestu czterech godzin podejmie decyzjê o odebraniu
dziecka rodzinie. Jednak w³aœciwe by³oby, ¿eby zgoda s¹du uprzedza³a ten fakt albo ¿eby ustawa nakazy-
wa³a udzia³ kuratora s¹dowego w postêpowaniu.

Debata w trakcie prac nad ustaw¹ dotyczy³a, i s³usznie, zabronienia stosowania przez rodziców kar
cielesnych.

In fine nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na art. 9c, zapewniaj¹cy cz³onkom interdyscyplinarnego zespo³u
prawo miêdzy innymi do gromadzenia danych na temat stanu zdrowia, na³ogów i karalnoœci. Nak³ada siê
te¿ na nich obowi¹zek zachowania poufnoœci danych pod odpowiedzialnoœci¹ karn¹. Ujawnienie ich gro-
zi kar¹ dwóch lat wiêzienia.

Mimo w¹tpliwoœci popieram ustawê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Karczewskiego
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Wysoki Senacie!
Proponujê, byœmy w kilku s³owach zrekapitulowali sobie ostatnie wydarzenia w naszym kraju. Z jaki-

mi problemami zmagaj¹ siê dzisiaj Polacy? Wielu naszych rodaków broni obecnie swojego dobytku przed
skutkami klêski ¿ywio³owej. Wiele gmin wci¹¿ jest ni¹ zagro¿onych. Tam, gdzie powódŸ ju¿ siê koñczy,
zmagaæ siê trzeba z jej skutkami: zapobiegaæ epidemiom, suszyæ domy, oczyszczaæ pola i drogi, napra-
wiaæ sieci energetyczne, kanalizacjê i wodoci¹gi. Inni nasi rodacy z trosk¹ obserwuj¹ sytuacjê finansow¹.
Wartoœæ dolara roœnie o kilka procent dziennie, euro zmaga siê z kryzysem greckim. Wp³ywa to na kondy-
cjê polskich przedsiêbiorstw, na wielkoœæ produkcji i eksportu, a tak¿e na poziom ¿ycia, bo dro¿szy dolar
to dro¿sze paliwa, a dro¿sze paliwa to wzrost cen wszystkich towarów.

A czym zajmuje siê w tym czasie parlament? Parlament rozpatruje dzisiaj w swojej izbie wy¿szej pro-
blem epokowy: czy mo¿na daæ dziecku klapsa. A mo¿e wolno mu tylko spokojnie t³umaczyæ: nie wk³adaj
rêki do wrz¹tku, nie wybiegaj na ulicê lub na tory – i to t³umaczyæ tak, aby dziecko nie zosta³o psychicznie
skrzywdzone. Czy wolno ganiæ, czy tylko chwaliæ?

Jak s¹dzê, wszystkich tu zgromadzonych ³¹czy to, ¿e jesteœmy przeciwni fizycznej agresji. Nikt te¿ nie
podwa¿a celowoœci udzielania pomocy tym wszystkim, którzy jako s³absi ulegaj¹ jakiejkolwiek przemo-
cy, w tym tak¿e domowej. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e ta ustawa jest z³a. Nie rozwi¹zuje ¿adnych ist-
niej¹cych problemów, rodzi zaœ nowe. Jest piorunuj¹c¹ mieszank¹ komuna³ów i absurdów. Oto art. 3
ust. 2 zobowi¹zuje ministra zdrowia do ustalenia wzoru zaœwiadczenia lekarskiego dotycz¹cego przyczyn
i rodzaju uszkodzeñ cia³a zwi¹zanych z u¿yciem przemocy w rodzinie. Czy siniaki nabite w bójce ulicznej
ró¿ni¹ siê od obra¿eñ odniesionych w domu? Czy m¹¿ z³amie nos inaczej ni¿ uliczny ³obuz? Czy nie prze-
kraczamy tu granic groteski? Sk¹d ja, jako chirurg, mam wiedzieæ, które uderzenie wymierzy³ m¹¿, a któ-
re chuligan? Po co mamy mieszaæ lekarzy w konflikty rodzinne? Czy nie wystarczy, ¿e mamy pomóc wszy-
stkim, którzy tego potrzebuj¹?

Postawiê kolejne pytania. Czy przemoc w rodzinie jest zjawiskiem nowym, czy incydentalnym? Czy jej
formy b¹dŸ natê¿enie ulegaj¹ szybkim zmianom? OdpowiedŸ jest oczywista: nie. To zjawisko znane i stabil-
ne. A wiêc po co prokurator generalny ma co dwa lata wydawaæ nowe wytyczne odnoœnie do walki z domow¹
przemoc¹, do czego zobowi¹zuje go art. 8a? Jeœli ju¿ takie wytyczne s¹ potrzebne – choæ nie wiem, czy ³atwo
bêdzie to pogodziæ z prokuratorsk¹ niezawis³oœci¹ – to mo¿e wystarczy wydaæ je raz na dziesiêæ lat?

Ustawa, nad któr¹ dziœ pracujemy, bêdzie przemoc domow¹ stabilizowaæ, wspieraæ, podtrzymywaæ.
Dlaczego tak mówiê? Dlatego, ¿e zadbaj¹ o to urzêdnicy publiczni powo³ani do jej zwalczania. To w intere-
sie cz³onków zespo³ów interdyscyplinarnych powo³ywanych w gminach i w interesie Krajowego Koordy-
natora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie jest, by przemoc trwa³a, bo
zapewni to trwanie ich stanowisk. Jak raz powo³amy te kuriozalne struktury, ¿yæ z nimi bêd¹ nasze dzieci
i wnuki i nikt ju¿ nie spyta, czy móg³by byæ krajowy koordynator powiatowego programu i po co taka dzi-
waczna nazwa.

Jeœli uwa¿amy, ¿e s³u¿by publiczne nie s¹ w stanie dzia³aæ samodzielnie, ¿e z rodzin¹ powinny kon-
frontowaæ siê policyjno-oœwiatowo-medyczno-antyalkoholowe grupy robocze zespo³ów interdyscyplinar-
nych, to wróæmy do sprawdzonych koncepcji. By³a Inspekcja Robotniczo-Ch³opska, by³a czerezwyczajka
– mo¿e istotnie profesjonalizacja jest drog¹ donik¹d?

Mówimy, patetycznie podnosz¹c wzrok w górê: rodzina. Mówimy: zasada pomocniczoœci, odwo³uj¹c
siê do nauki spo³ecznej Koœcio³a i zasad Unii Europejskiej. A piszemy w art. 9d tego projektu, ¿e podejmo-
wanie interwencji w œrodowisku nie wymaga zgody pokrzywdzonego. Ingerencja bêdzie mo¿liwa nawet
wbrew woli zainteresowanych. W tych trudnych, skomplikowanych ¿yciowo i dowodowo sprawach s³u¿-
by publiczne bêd¹ wchodziæ do domu w ob³oconych butach, nie pytaj¹c, jak roz³o¿one s¹ racje. Nie,
urz¹dz¹ to po swojemu, w oparciu o procedurê niebieskiej karty. Nie negujê wielkiej wartoœci tych proce-
dur, sprawdzonych w codziennej praktyce Policji, wprowadzanych do instrukcji s³u¿bowych i materia³ów
szkoleniowych. Jestem jednak przeciw ustawowemu upowa¿nieniu do ustalania wzorów formularzy nie-
bieskich kart – to z art. 9d ust. 5 – bo, na mi³y Bóg, nie o formularze tu chodzi! Jestem przeciwko takiemu
pisaniu prawa, jak w przypadku art. 9d, w którym definicje nie s³u¿¹ wyjaœnieniu pojêæ, lecz jedynie za-
markowaniu definiowania, bowiem có¿ znaczy takie okreœlenie: procedura „Niebieskie Karty” obejmuje
ogó³ czynnoœci podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek w zwi¹zku z uzasadnio-
nym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Nic. Ta definicja nic nie t³umaczy.

Powo³amy sobie ponaddwudziestoosobowy krajowy zespó³ monitoruj¹cy, którego utrzymanie i obs³u-
ga poch³onie pieni¹dze potrzebne ofiarom przemocy w rodzinie.
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Za³o¿enie tej regulacji, i¿ trzeba na poziomie pañstwa polskiego koordynowaæ walkê z brutalnymi mê-
¿ami pijakami jest tak oczywiœcie absurdalne, ¿e nie zas³uguje na polemikê, zw³aszcza tam, gdzie zespó³
monitoruj¹cy ma opiniowaæ spory pomiêdzy organizacjami wspieraj¹cymi ofiary przemocy. To¿ ludzie
szlachetni nie powinni siê spieraæ, maj¹ przecie¿ takie pole do popisu! Gdy widzimy bójkê na ulicy, dzwo-
nimy po policjê, ewentualnie po pogotowie. Bójka w domu pozwala œwiadkom wybraæ, kogo o tym fakcie
zawiadomiæ: policjê, prokuratora czy inny podmiot walcz¹cy z domow¹ przemoc¹ – to z art. 12 ust. 2.

Ta ustawa dotyczy powa¿nych problemów, szkoda wiêc, ¿e bywa bezwiednie zabawna, lecz nie wszê-
dzie – gdy dochodzimy do art. 12a, robi siê strasznie. Oto pracownik socjalny ma prawo, gdy uzna, ¿e
zdrowie dziecka jest zagro¿one, odebraæ je rodzinie i umieœciæ w placówce opiekuñczo-wychowawczej.
Powiecie Pañstwo: chodzi o dobro ma³ego cz³owieka, o jego bezpieczeñstwo. Jeœli tak, to ciekawe, dlacze-
go pracownicy socjalni nie zabieraj¹ dzieci z tych szkó³, w których m³odociani bandyci terroryzuj¹ rówieœ-
ników. Dlaczego nie zabieraj¹ ich z domów dziecka, w których starsi zastraszaj¹ m³odszych, a nawet wy-
korzystuj¹ ich seksualnie? Tam nie potrzeba nadzwyczajnych œrodków? To rodzina jest najbardziej nie-
bezpiecznym dla dziecka œrodowiskiem?

Nie jesteœcie, proszê pañstwa, pionierami. Ta idea ju¿ siê kiedyœ pojawia³a. Symbolem tej aksjologii by³
Pawka Morozow. I to nie jest ten sposób patrzenia, który potrafiê zaakceptowaæ.

I na koniec kwestia nowego art. 961 kodeksu rodzinnego: opiekunom zabrania siê stosowania kar cie-
lesnych, zadawania cierpieñ psychicznych i innych form poni¿ania dziecka. Ju¿ widzê oczyma wyobraŸni
analizy, czy odmowa zakupu zabawki jest zadawaniem psychicznego cierpienia. A uwaga „jak siê nie bê-
dziesz uczy³, zostaniesz” – i tu podstawiamy nielubiany zawód – nie jest poni¿aniem? A jak bêdzie temu
towarzyszyæ jeszcze stwierdzenie smutnego faktu „leñ jesteœ”?

Jeœli ta ustawa wejdzie w ¿ycie, nie uchronimy nikogo przed cierpieniem i przemoc¹, wprost przeciwnie
– spowodujemy dodatkowe cierpienie i obci¹¿ymy pañstwo kosztami.
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Przemówienie senatora S³awomira Kowalskiego
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie i innych ustaw przynosi kilka bardzo po-

¿ytecznych narzêdzi pozwalaj¹cych lepiej i efektywniej pomagaæ osobom pokrzywdzonym. Bez w¹tpienia
s¹ nimi przedstawione dalej formy.

Zakazane ma byæ stosowanie kar cielesnych oraz przemocy psychicznej wobec dziecka. Jest to tak
zwany zapis pozytywny, czyli pozbawiony sankcji karnej, nie chodzi bowiem o to, by zamykaæ rodziców do
wiêzienia za klapsa, ale o to, by ka¿dy cz³owiek w Polsce wiedzia³, i¿ dzieci biæ nie wolno.

W przypadku interwencji domowej dotycz¹cej przemocy to nie ofiara bêdzie mia³a opuœciæ dom i szu-
kaæ schronienia, jak by³o do tej pory. Dom opuœciæ bêdzie musia³ sprawca przemocy i to niezw³ocznie.

Pracownik socjalny, dzia³aj¹c wspólnie z policjantem i przedstawicielem s³u¿by zdrowia, w sytuacji za-
gro¿enia ¿ycia lub zdrowia bêdzie móg³ natychmiast zabraæ dziecko z domu. W ci¹gu dwudziestu czterech
godzin decyzjê w tej sprawie bêdzie musia³ podj¹æ s¹d rodzinny. Co wa¿ne, po zabraniu dziecka w pier-
wszej kolejnoœci nale¿y szukaæ dla niego miejsca u innego cz³onka rodziny, a dopiero jeœli siê tego miejsca
nie znajdzie, bêdzie mo¿na umieœciæ dziecko w placówce opiekuñczej.

W ka¿dej gminie powstan¹ zespo³y interdyscyplinarne, w sk³ad których wejd¹ m.in. policja, s³u¿ba
zdrowia, pomoc spo³eczna, kuratorzy s¹dowi, prokuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych
zajmuj¹cych siê pomoc¹ ofiarom przemocy. Ofiara przemocy nie bêdzie musia³a biegaæ od instytucji do
instytucji, bo zespó³ ma skoordynowaæ udzielan¹ pomoc. Istnieje ju¿ wypracowana przez polsk¹ szko³ê
pracy socjalnej metoda mówi¹ca o tym, ¿e za pracownikiem socjalnym powinien staæ ca³y zespó³ zadanio-
wy. Praca ta wymaga bowiem posiadania wiedzy z ró¿nych dziedzin oraz wykonywania zadañ le¿¹cych
w kompetencji ró¿nych podmiotów. Istnieje wiele podmiotów, w kompetencjach których le¿¹ rozmaite
dzia³ania zwi¹zane z przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie oraz interwencje w sytuacjach, gdy taka
przemoc siê pojawia. Jednak podmioty te wielokrotnie podejmuj¹ dzia³ania wzajemnie sprzeczne, nie-
skoordynowane, mo¿liwe jest równie¿ wyst¹pienie elementu rywalizacji miêdzy nimi. Dlatego te¿ wpro-
wadzenie obowi¹zku tworzenia zespo³ów interdyscyplinarnych ma sens. Niepokój mo¿e budziæ to, ¿e taki
zespó³ ma gromadziæ dane o rodzinach objêtych pomoc¹. Rodzi siê jednak pytanie, kto inny mo¿e koordy-
nowaæ pracê bez gromadzenia wiedzy o tym, co dzieje siê w objêtej pomoc¹ rodzinie i jakiej pomocy jej
udzielono.

Uwa¿am, ¿e omawiana nowelizacja pomo¿e wielu osobom pokrzywdzonym, poprawi ich sytuacjê oraz
u³atwi kszta³towanie pozytywnych relacji w rodzinach zagro¿onych przemoc¹. Warto nadmieniæ, ¿e za ty-
mi zmianami powinna iœæ równie¿ aktywniejsza polityka prorodzinna pañstwa, dotycz¹ca przyjêcia pro-
rodzinnego ustawodawstwa podatkowego oraz zwiêkszenia pomocy materialnej dla rodzin, bo wiadomo,
¿e wiele ich problemów wynika z trudnej sytuacji materialnej.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Wed³ug danych statystycznych Policji liczba ofiar przemocy domowej wed³ug procedury niebieskiej
karty wynosi³a w 2008 r. sto trzydzieœci dziewiêæ tysiêcy siedemset czterdzieœci siedem,
a przeprowadzono osiemdziesi¹t szeœæ tysiêcy czterysta piêædziesi¹t piêæ interwencji policyjnych
dotycz¹cych przemocy w rodzinie. W ubieg³ym roku policjanci w ramach realizacji procedury niebieskiej
karty ujawnili ponad czterdzieœci jeden tysiêcy dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych przemoc¹ w rodzinie,
w tym dwadzieœcia siedem tysiêcy piêæset dzieci do trzynastego roku ¿ycia. To najmniejsza od oœmiu lat
liczba zagro¿onych przemoc¹ dzieci, co pokazuje, jak skuteczne dzia³ania podejmuje Policja w tym
zakresie. Jeszcze cztery lata temu policjanci odnotowywali prawie czterdzieœci tysiêcy tak ma³ych ofiar
przemocy.

Podstawowym obowi¹zkiem pañstwa jest stworzenie warunków gwarantuj¹cych rzeczywist¹ ochronê
ka¿dego cz³owieka przed zachowaniami naruszaj¹cymi jego prawnie chronione dobra. Osi¹gniêcie tych
celów nastêpuje jednak nie tylko z chwil¹ ustanowienia odpowiednich norm prawnych, ale po ich skute-
cznym zastosowaniu i pod warunkiem konsekwentnego przestrzegania.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw doty-
ka dwóch p³aszczyzn: profilaktyki i zmiany œwiadomoœci spo³eczeñstwa oraz ju¿ skutecznej ochrony ofiar
przemocy i dzia³añ korekcyjno-edukacyjnych. Centra pomocy spo³ecznej oraz przedstawiciele organiza-
cji pozarz¹dowych od samego pocz¹tku uczestniczy³y w pracach komisji, wprowadzaj¹c cenne wskazów-
ki co do treœci i potrzeb w tej materii.

Jednym z wa¿niejszych i oczekiwanych zapisów jest wprowadzenie mo¿liwoœci orzeczenia przez s¹d
nakazu opuszczenia przez sprawcê przemocy mieszkania zajmowanego razem z ofiar¹ oraz zakazu kon-
taktowania siê z osobami, którymi sprawca grozi³ przemoc¹ lub wobec których j¹ stosowa³.

Du¿o kontrowersji budzi³ podczas prac komisji zapis uprawniaj¹cy pracownika socjalnego do ode-
brania dziecka z rodziny w przypadku bezpoœredniego zagro¿enia jego ¿ycia lub zdrowia. By³o wiele dys-
kusji; ostateczne brzmienie to wypracowany kompromis, zgodnie z którym decyzjê o odebraniu dziecka
pracownik socjalny bêdzie móg³ podj¹æ wraz z funkcjonariuszem Policji, lekarzem, ratownikiem medycz-
nym lub pielêgniark¹.

Istotne jest te¿ stworzenie Zespo³u Monitoruj¹cego do spraw Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie ja-
ko organu opiniodawczo-doradczego ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego. Pozwoli
to na skuteczne monitorowanie dzia³ania ustawy. Bêdzie to swoiste forum wymiany doœwiadczeñ pomiê-
dzy administracj¹ rz¹dow¹, samorz¹dem i organizacjami pozarz¹dowymi.

Poniewa¿ w ka¿dej dziedzinie ¿ycia nale¿y najpierw przede wszystkim zapobiegaæ, a dopiero potem
usuwaæ skutki, ustawa ta k³adzie nacisk na rozwój profilaktyki jako skutecznej formy pomocy w sytua-
cjach, gdy nie wystêpuje jeszcze zjawisko przemocy, ale rodzina mo¿e byæ ju¿ tym zjawiskiem zagro¿ona.
W tym celu zosta³y odpowiednio zmodyfikowane obowi¹zki poszczególnych jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, na³o¿ono na nie tak¿e nowe zadania w tym zakresie.

Dlatego te¿ popieram proponowane zmiany ustawy.
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Przemówienie senatora W³adys³awa Ortyla
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pracujemy, debatujemy dziœ nad nowelizacj¹ ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu przemocy

w rodzinie (DzU nr 180 poz 1493). Projekt tej nowelizacji tak naprawdê jest wbrew nazwie i uderza w ro-
dzinê. Wed³ug projektu chodzi o skuteczn¹ ochronê ofiar przemocy, a wed³ug mojej oceny, oceny licznych
œrodowisk i organizacji jest to zamach na suwerennoœci i jednoœæ rodziny.

W projekcie nowelizowanej ustawy jest wiele przepisów, które wzbudzaj¹ niepokój. Jednym z kontro-
wersyjnych przepisów jest definicja przemocy psychicznej, do której zalicza siê „zawstydzanie, narzuca-
nie w³asnych pogl¹dów, ci¹g³e krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów”. Takie sformu³o-
wanie przepisu pozwala na dowoln¹ jego interpretacjê, a tak¿e stwarza pole do nadu¿yæ. A przecie¿ rodzic
powinien mieæ prawo do skrytykowania nieodpowiedniego zachowania swojego dziecka czy zakazania
wyjœcia na nocn¹ dyskotekê nastoletniej córce czy nastoletniemu synowi. Poza tym przepisy te s¹ niezgo-
dne z Konstytucj¹ RP, która mówi wprost, ¿e ka¿dy ma prawo do wychowania dziecka w zgodzie z w³asny-
mi przekonaniami; art. 48 ust. 1.

Nastêpnym niepokoj¹cym przepisem jest przepis dotycz¹cy powo³ywania zespo³ów interdyscyplinar-
nych, których zadaniem bêdzie kontrola rodziny poprzez zbieranie danych na temat jej funkcjonowania.
Dzia³ania te by³yby podejmowane bez wiedzy i zgody kontrolowanej rodziny. Zespó³ móg³by tak¿e podejmo-
waæ dzia³ania wobec rodzin, w których przemocy nie ma, ale które s¹ przemoc¹ w rodzinie „zagro¿one”.

Kolejne kontrowersje budzi przepis, który nadaje zbyt du¿e uprawnienia pracownikowi socjalnemu.
W œwietle przepisów pracownik socjalny bêdzie móg³ odebraæ dziecko rodzicom bez wyroku s¹du. Zacho-
dzi zatem niebezpieczeñstwo, ¿e dzieci bêd¹ zabierane rodzicom na podstawie sygna³ów zupe³nie nieuza-
sadnionych, na przyk³ad w wyniku doniesienia, które jest najczêœciej efektem zwyk³ego s¹siedzkiego
konfliktu.

Wprawdzie nowelizacja k³adzie nacisk na skuteczn¹ ochronê ofiar przemocy, stworzenie mechaniz-
mów u³atwiaj¹cych izolacjê sprawców od ofiar, ale jest to ¿adne pocieszenie wobec pozosta³ych zaprezen-
towanych przepisów ustawy.

Nowelizacja ustawy nie zawiera niezbêdnych mechanizmów, które pozwoli³yby automatycznie zwal-
czaæ przemoc. Dostrzegamy brak dostêpu do d³ugotrwa³ej terapii, pomocy psychologicznej i prawnej,
brak profilaktyki. Ustawa nie przewiduje tego typu dzia³añ, aby podj¹æ próbê zmiany obecnej sytuacji.

Ustawa ta narusza konstytucjê i prawa cz³owieka, jest tak¿e niezgodna z prawem miêdzynarodowym,
a w szczególnoœci z art. 9 Konwencji o Prawach Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na to, ¿e przepisy dotycz¹ce przemocy s¹ w kodeksie karnym, zw³aszcza
art. 153 §1, 2, art. 190 §1, art. 191 §1, 2 i art. 207 §1, 2, 3, i zadaæ pytanie, w jakiej korelacji s¹ te przepisy
z nowelizowan¹ ustaw¹.

Ten mój g³os przedstawiam przede wszystkim w imieniu Stowarzyszenia „Godne ¯ycie dla Dzieci”. Sto-
warzyszenia funkcjonuj¹cego na Podkarpaciu, na co dzieñ zajmuj¹cego siê tymi problemami, ale nie
wnosz¹cego o takie regulacje, które spowoduj¹ nowe problemy, nowe anomalie spo³eczne. Nale¿y zapy-
taæ: kto te problemy bêdzie musia³ rozwi¹zaæ za urzêdników poruszaj¹cych siê w sztywnym gorsecie ab-
surdalnego prawa? Mo¿e zrobi¹ to rzesze ludzi dobrej woli czy wolontariusze, ale czy wystarczy ich deter-
minacji? Raczej nie, bo walczyæ z patologiami tworzonymi ustawowo jest bardzo trudno, a w³aœciwie jest
to niemo¿liwe.

Wnoszê zatem o nieprzyjmowanie nowelizacji ustawy w takim kszta³cie, poniewa¿ zagra¿a ona jedno-
œci rodziny, a rodzina to najbli¿sze cz³owiekowi œrodowisko ¿ycia, najbli¿sza mu grupa spo³eczna.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, uchwalona przez Sejm g³osami Platformy Obywatel-

skiej, PSL i Lewicy, wiêcej wyrz¹dzi szkód, ni¿ przyniesie po¿ytku. Wynika to z prostego faktu, a w³aœciwie
fundamentalnego b³êdu w jej za³o¿eniu: Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej powo³uje siê na dane, ja-
koby zjawisko przemocy dotyczy³o po³owy polskich domów. To jest jakiœ absurd. W³os zje¿y³by siê na g³o-
wie, gdyby to by³a prawda. Wed³ug innych badañ zjawisko przemocy dotyka tylko 5% rodzin. Czy na pod-
stawie fa³szywych danych wolno uchwalaæ ustawê, która pozwala tworzyæ zespo³y inwigiluj¹ce rodziny,
a w konsekwencji nawet zabieraj¹ce dzieci bez wyroku s¹du?

Co do szkodliwoœci tej ustawy – uwa¿am, ¿e ju¿ sama definicja przemocy zawarta w tym projekcie jest
bardzo nieprecyzyjna. Wed³ug niej przemoc¹ w rodzinie jest powtarzaj¹ce siê lub jednorazowe umyœlne
dzia³anie lub zaniechanie naruszaj¹ce prawa lub dobra osobiste innej osoby, w szczególnoœci nara¿enie
na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, zdrowia, niezaspokojenie podstawowych potrzeb ekonomicznych,
naruszaj¹ce ich godnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹, wolnoœæ – w tym seksualn¹, powoduj¹ce szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak¿e wywo³uj¹ce cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniê-
tych przemoc¹. Sporo tych wyliczeñ, obejmuj¹cych swoim zakresem niemal ka¿de oddzia³ywanie wycho-
wawcze. Co w takim razie z zapisem z kodeksu rodzinnego i opiekuñczego, który stanowi, ¿e w³adza rodzi-
cielska obejmuje w szczególnoœci obowi¹zek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osob¹ i maj¹t-
kiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godnoœci i praw? Jak s¹dzê, regulacja
ta w sposób wystarczaj¹cy normuje kwestiê wychowywania dzieci, w tym tak¿e ich karcenia, jeœli prze-
kraczaj¹ okreœlone normy zachowania. Ca³kowity zakaz karcenia dzieci sankcjonuje bezstresowe wycho-
wanie jako jedynie s³uszn¹ metodê wychowawcz¹. Uwa¿am, ¿e zamiast takiego zakazu jaœniejsze i mo¿li-
we do stosowania by³oby zapisanie zakazu kar cielesnych, gdy naruszaj¹ one godnoœæ dziecka. Pamiêtaj-
my te¿, ¿e zakaz znêcania siê nad dzieckiem i zadawania mu cierpieñ funkcjonuje ju¿ w polskim systemie
prawnym.

Nie potrafiê w tej definicji zrozumieæ zakazu naruszania wolnoœci seksualnej dziecka. O co tu chodzi?
Czy obecnie nie bêdzie wolno rodzicowi skarciæ dziecka, gdy wpadnie w z³e towarzystwo? Tak¿e wiele in-
nych przejawów w³adzy rodzicielskiej, takich jak kontrolowanie czy ograniczanie czasu przeznaczanego na
telewizjê czy internet, mo¿e zostaæ uznane za przemoc przez niektórych „obroñców” dzieci i m³odzie¿y, zwo-
lenników has³a „róbta, co chceta”. Krótko mówi¹c, ta ustawa powa¿nie narusza autorytet tych rodziców,
którzy bêd¹ bardziej wymagaj¹cy od innych. Przede wszystkim chodzi o to, ¿e potraktowano ka¿d¹ rodzinê
jako potencjalne miejsce przemocy i patologii. Dlatego de facto ustawa jest skierowana przeciwko rodzinie,
poniewa¿ rodzice zostaj¹ praktycznie pozbawieni mo¿liwoœci dyscyplinowania swoich dzieci. Zwróci³a na
to uwagê Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, okreœlaj¹c te zapisy ustawowym osacza-
niem rodziny. W wydanym przez ni¹ specjalnym oœwiadczeniu czytamy, ¿e „nowela ustawy rozszerza defi-
nicjê przemocy w taki sposób, ¿e zagra¿a normalnym dzia³aniom wychowawczym rodziców”.

Czy ustawa w ca³oœci jest z³a? Oczywiœcie nie. Zawiera ona wiele konkretnych rozwi¹zañ, które s¹ po-
trzebne, wa¿ne i mog¹ w realny sposób wesprzeæ ofiary przemocy rodzinnej, czasem uratowaæ im ¿ycie.
Wymieniê najwa¿niejsze zapisy, które s¹ szczególnie istotne dla losu rodzin zagro¿onych przemoc¹. Po
pierwsze, pojawia siê mo¿liwoœæ odseparowania sprawcy od jego ofiar przez zakaz zbli¿ania siê lub nakaz
opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu. Po drugie, wprowadza siê obowi¹zkowe zajêcia korekcyjno-
-edukacyjne dla sprawców. S¹d bêdzie móg³ skierowaæ sprawcê na tego rodzaju zajêcia, zamiast posy³aæ
go za kraty; chodzi o profilaktykê. Po trzecie, wprowadza siê obowi¹zek tworzenia i realizowania progra-
mów przeciwdzia³ania przemocy i ochrony ofiar przemocy w œrodowiskach lokalnych. Po czwarte, bêdzie
bezp³atna pomoc prawna, psychologiczna, lekarska, socjalna, zawodowa i rodzinna dla osób dotkniêtych
przemoc¹ ze strony najbli¿szych. Szczególnie wa¿na jest tu mo¿liwoœæ uzyskania bezp³atnie obdukcji le-
karskiej, która jest bardzo wa¿nym dowodem przed s¹dem, a z której wiele osób dotychczas rezygnowa³o
z przyczyn finansowych.

Ustawa zwiêksza uprawnienia gmin, które maj¹ opracowywaæ program przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie, prowadziæ poradnictwo i interwencjê w zakresie przeciwdzia³ania przemocy, opracowywaæ
programy ochrony ofiar itd. Tutaj jednak pos³owie pozostawili uderzaj¹cy w rodzinê artyku³ uprawnia-
j¹cy pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagro¿one jest ¿ycie lub zdrowie dziecka; dobrze,
¿e zosta³ on w Sejmie przeredagowany i z³agodzony. Obecnie jest w nim mowa o tym, ¿e pracownik socjal-
ny w szczególnych sytuacjach, np. gdy opiekunowie s¹ nietrzeŸwi, jest zobowi¹zany „zapewniæ dziecku
bezpieczeñstwo”. Powinien umieœciæ je u innej niezamieszkuj¹cej wspólnie osoby z rodziny, a jeœli jest to
niemo¿liwe – w rodzinie zastêpczej b¹dŸ w placówce.
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Dziwi mnie zapis, ¿e do gminnego zespo³u interdyscyplinarnego, inicjuj¹cego przy pomocy innych
s³u¿b pañstwowych, w tym policji, dzia³ania, które uznaj¹ za zasadne, obligatoryjnie wchodz¹ równie¿
przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych. Czyli osoby zupe³nie obce, niebêd¹ce urzêdnikami, bêd¹
mia³y dostêp do wszelkich danych o obywatelach, udostêpnianych bez ich wiedzy i zgody. Pytanie zasa-
dnicze: jak w demokratycznym kraju mo¿na projektowaæ przepisy daj¹ce cz³onkom zespo³u interdyscyp-
linarnego prawo do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz danych osób dotkniêtych przemoc¹
w rodzinie i osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie, dotycz¹ce stanu zdrowia, na³ogów, orzeczeñ o ukara-
niu, a tak¿e innych orzeczeñ wydanych w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym, bez zgody tych
osób? Jest to niebezpieczne zbli¿enie siê do orwellowskiej wizji omnipotentnego pañstwa. Taka wiedza
mo¿e byæ wykorzystywana do intryg, rozgrywek czy zwalczania niewygodnych osób pod pretekstem prze-
ciwdzia³ania przemocy.

Konkluduj¹c – walka z przestêpczoœci¹ i zwalczanie przestêpstw przeciwko rodzinie jest ide¹ ze wszech
miar godn¹ poparcia. Kodeks karny w art. 207 reguluje przestêpstwo znêcania siê fizycznego lub psychi-
cznego nad osobami najbli¿szymi, przewiduj¹c za to surowe sankcje karne. W tej ustawie dosz³o jednak
do zrównania wychowania z przemoc¹ i jest to niebezpieczny precedens walki z rodzin¹.

Tak¿e sam tytu³ ustawy fa³szywie wskazuje na rodzinê jako miejsce i ognisko przemocy. Myl¹ce jest
bowiem nazywanie rodzin¹ ka¿dej grupy osób wspólnie zamieszkuj¹cej lub gospodaruj¹cej. Dlatego,
moim zdaniem, tytu³ ustawy powinien otrzymaæ brzmienie: „Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy wobec
osób pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym”. Do przemocy domowej dochodzi bowiem
bardzo czêsto wœród osób wspólnie zamieszkuj¹cych, ale nie stanowi¹cych rodziny. W tej sytuacji tytu³
ustawy jest nieadekwatny i myl¹cy.

Generalnie mia³a to byæ ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w jakichœ szczególnych przypadkach,
a w istocie jest przeciw ka¿dej rodzinie, czyni¹c z niej zwi¹zek pe³en patologii i brutalnoœci. Tymczasem
rodzina jest zwi¹zkiem, który charakteryzuje siê nie tylko emocjami, stanowi bardzo delikatn¹ materiê,
tak¿e samouzdrowieñcz¹. Nie wolno odbieraæ rodzinie dzieci bez s¹du. Nowelizacja przepisów maj¹cych
chroniæ rodzinê pozwoli na nadmierne ingerowanie w jej ¿ycie i prywatnoœæ.

Wiemy, ¿e rodziny borykaj¹ siê dzisiaj z wieloma problemami, które zagra¿aj¹ ich stabilnoœci, integra-
cji i bezpieczeñstwu. Wed³ug badañ 15% rodzin wymaga pomocy materialnej, mieszkaniowej, medycz-
nej, psychologicznej czy wrêcz pedagogicznej. Poznajmy wiêc i zaradŸmy najpierw przyczynom przemocy,
a dopiero potem zacznijmy zmieniaæ ustawy. Spróbujmy wesprzeæ rodziny wielodzietne, zmniejszyæ bez-
robocie, ukazujmy w mediach dobre wzorce rodzin, nie epatujmy przemoc¹ i brutalnoœci¹ w przekazach
medialnych, nie popierajmy fa³szywie pojêtej tolerancji – to bêdzie w³aœciwa pomoc dla rodziny. Dziêkujê
za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Z zaniepokojeniem wys³ucha³em informacji pana ministra Ko³odziejskiego. Odnios³em wra¿enie, ¿e
jego ocena sytuacji w mediach publicznych rozmija siê nie tylko z moj¹ ocen¹, ale tak¿e z ocen¹
Najwy¿szej Izby Kontroli. Protokó³ z kontroli przeprowadzonej przez NIK, z którym pan przewodnicz¹cy
uprzejmie siê nie zgodzi³, jest dla telewizji publicznej druzgoc¹cy. Czytamy w nim miêdzy innymi: „Zarz¹d
TVP nigdy nie okreœli³ strategii rozwoju firmy, co zdaniem NIK sta³o siê przyczyn¹ wielu
nieprawid³owoœci. Nie stworzy³ te¿ d³ugofalowej polityki programowej, finansowej i kadrowej. Ograniczy³
siê jedynie do uchwalenia rocznych planów, a krótkowzrocznoœæ utrudni³a prawid³owe zarz¹dzanie
i uniemo¿liwia³a racjonalne gospodarowanie pieniêdzmi na bie¿¹ce wydatki i na inwestycje”. Dalej jest
napisane, ¿e chaotyczna polityka kadrowa prowadzi³a do fikcyjnych redukcji etatowych. Ze zwolnionymi
pracownikami zawierano czêsto umowy cywilnoprawne – umowy o dzie³o, umowy zlecenie – choæ
wykonywali oni tê sam¹ pracê, co wczeœniej na etatach. Skutkowa³o to, co prawda, zmniejszeniem liczby
etatów w oddzia³ach terenowych TV, ale jednoczeœnie powodowa³o wzrost wydatków na wynagrodzenia,
czyli tak zwanych kosztów osobowych. W protokole tym poddano krytyce jeszcze wiele sfer
funkcjonowania TVP. W zwi¹zku z tym jest pytanie, co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobi³a, aby
zmieniæ ten stan rzeczy. W dzisiejszej dyskusji pan przewodnicz¹cy w odpowiedzi na pytania dotycz¹ce
TVP bardzo czêsto odsy³a³ nas do zarz¹du telewizji albo mówi³, ¿e to nie nale¿y do kompetencji Krajowej
Rady. I tu nasuwa siê pytanie, czy formu³a Krajowej Rady w obecnym jej kszta³cie nie uleg³a wyczerpaniu.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na kilka kwestii, które niepokoj¹ widzów, a tak¿e œrodowiska dzien-
nikarskie w oœrodkach regionalnych. Czy jest prawd¹, ¿e twórczy pracownicy maj¹ byæ zwalniani, a ich
obowi¹zki maj¹ przejmowaæ firmy zewnêtrzne? Czy jest prawd¹, ¿e dziennikarze, którzy chc¹ realizowaæ
programy w terenie i przyprowadzaj¹ potencjalnych sponsorów, nie uzyskuj¹ akceptacji swoich prze³o-
¿onych? Czy jest prawd¹, ¿e planuje siê wyprzeda¿ sprzêtu i maj¹tku w oœrodkach regionalnych? Jak wy-
obra¿amy sobie realizacjê misji na przyk³ad bez wozów transmisyjnych w takich oœrodkach jak Kraków
czy Poznañ?

Mówimy o misji mediów publicznych. A dlaczego niektórym programom zmienia siê godziny emisji,
przerzuca siê je na póŸny wieczór, kiedy spada ogl¹dalnoœæ? Tak ostatnio sta³o siê w Krakowie z transmi-
sj¹ Mszy œwiêtej w sanktuarium w £agiewnikach. Dlaczego regionalne programy informacyjne przesu-
niêto na godzinê 17.30, chocia¿ przez czterdzieœci lat nadawane by³y o godzinie 18.00? W zwi¹zku z tym
gwa³townie spad³a ogl¹dalnoœæ. Je¿eli mówimy o racjonalnym gospodarowaniu, o efektywnoœci za-
rz¹dzania, to podane wy¿ej przyk³ady s¹ w moim przekonaniu tego zaprzeczeniem. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bior¹c do rêki doroczne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jestem pod wra¿eniem

ogromu prac, jakie wykonuje ten urz¹d. W dobie przygotowañ do cyfryzacji mediów prawdziw¹ sztuk¹
jest wykonaæ ponadto ustawowe zadania zwi¹zane z postêpowaniami koncesyjnymi, skargami i wnios-
kami, monitorowaniem programów radiowych i telewizyjnych itd. Wszystko to KRRiT wykona³a, maj¹c
znacznie okrojony bud¿et. Nale¿a³oby o tym szczegó³owo mówiæ, ale po co, skoro senatorowie Platformy
Obywatelskiej przyszli na posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Przekazu ze z góry za³o¿onym celem: nie
przyj¹æ sprawozdania tego urzêdu. Podobn¹ polityczn¹ decyzjê zamierzaj¹ podj¹æ w Senacie, zapewne
w dyscyplinie. Sk³adam waszym sumieniom wyrazy wspó³czucia. Jak siê dowiadujê, równie¿ Sejm wiêk-
szoœci¹ g³osów koalicji rz¹dz¹cej odrzuci sprawozdanie, a marsza³ek pe³ni¹cy urz¹d prezydenta ju¿ tylko
dope³ni swoim podpisem wyroku na obecn¹ KRRiT.

Gdyby dokona³o siê to po rzeczowej dyskusji, gdyby pad³y jakieœ merytoryczne zarzuty pod adresem
Krajowej Rady, stara³bym siê to zrozumieæ. Ale jedyny zarzut, jaki pad³ z ust przewodnicz¹cej senator
Barbary Borys-Damiêckiej, to ten, ¿e obecny sk³ad Rady jest z jednego klucza politycznego. Nale¿y wiêc
radê odpolityczniæ, powo³uj¹c na jej cz³onków apolitycznych fachowców z PO.

Dobrze, ¿e nie pad³y podczas obrad komisji zarzuty o zamêt czy upadek programowy Telewizji Polskiej,
bo by³aby to ju¿ hipokryzja do potêgi. Przecie¿ im wiêcej zamêtu w mediach publicznych, tym lepiej bêdzie
dla mediów komercyjnych, a z tymi rêka w rêkê wspó³pracuje Platforma Obywatelska. Im s³absze media
publiczne, tym wiêcej widzów odp³ynie do mediów prywatnych, a przede wszystkim wiêcej reklamodaw-
ców uda siê do TVN i Polsatu.

To jest oczywiste, ¿e Platformie i mediom komercyjnym zale¿y na jak najwiêkszym zamêcie w Telewizji
Polskiej, na takim trwaniu miêdzy rozwojem a upadkiem, ale bez katastrofy upadku, bo wówczas zaist-
nia³oby ryzyko wystawienia na sprzeda¿ mediów publicznych, a to by³oby zbyt ryzykowne. Bo a nu¿ poja-
wi³by siê powa¿ny inwestor zagraniczny, który móg³by wygraæ rywalizacjê o widza z TVN i Polsatem. Tak
wiêc marazm, chaos, zamêt, s³aboœæ finansowa – to wszystko jest na rêkê PO oraz nadawcom komercyj-
nym.

Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady, powo³anie nowej Rady, nastêpnie ustanowienie zarz¹dów
mediów publicznych z klucza partii rz¹dz¹cych – oto samospe³niaj¹ce siê marzenie po katastrofie pod
Smoleñskiem. Nie ma w tym chêci naprawy mediów publicznych, nie chodzi o ich misyjnoœæ, chodzi o ich
s³aboœæ, o zaszkodzenie im. W tym celu premier i politycy z Platformy Obywatelskiej wywo³ali zamiesza-
nie wokó³ abonamentu, obiecali w zamian dotacjê z bud¿etu. Post¹piono z abonamentem tak samo jak ze
stoczniami. Najpierw obiecano inwestora z Kataru, a po wyborach do europarlamentu wycofano siê ze
wszystkich obietnic i rzucono narodowy maj¹tek na pastwê z³omiarzy. Ci zaœ po jakimœ czasie z ogrom-
nym zyskiem przeka¿¹ stoczniowe tereny deweloperom.

Ktoœ zarzuci mi, ¿e tak¿e moja formacja, Prawo i Sprawiedliwoœæ, majstrowa³a przy nowelizacji ustawy
o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w 2005 r., aby m.in. przeprowadziæ szybkie zmiany personalne
w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Tylko przypomnê, ¿e wówczas celem, przynajmniej w zamierzeniu
politycznych liderów, by³a zmiana na lepsze mediów publicznych. Dlatego stoczono wrêcz bataliê o misyj-
noœæ mediów publicznych, o wiêksze pieni¹dze dla oœrodków regionalnych, a gdy to siê nie uda³o, stwo-
rzono kana³ informacyjny TVP Info, powsta³y inne kana³y tematyczne, kana³ Kultura czy kana³ Sport, aby
wzmocniæ oddzia³ywanie mediów publicznych, aby media publiczne wiod³y prym na polskim rynku me-
dialnym.

Tymczasem to, co obserwujê teraz, prowadzi do stopniowego niszczenia telewizji i radia publicznego.
Ale, jak wspomnia³em, Platformie tak naprawdê odpowiada obecna sytuacja. Dowodem jest bodaj drob-
ny fakt: obecny prezes TVP Romuald Orze³ dla utrzymania p³ynnoœci finansowej chcia³ porêczenia kredy-
tu dla spó³ki w wysokoœci 100 milionów z³; minister skarbu nie wyrazi³ na to zgody. A przecie¿ nie chodzi³o
o po¿yczkê komercyjn¹, a jedynie o porêczenie od w³aœciciela spó³ki, jakim jest Skarb Pañstwa.

Przypomnê, ¿e ju¿ za prezesury Piotra Farfa³a dochodzi³o do gorsz¹cych interwencji ministra Grada,
który m.in. b³yskawicznie skróci³ kadencjê Radzie Nadzorczej TVP, gdy okaza³o siê, ¿e jest w niej wiêk-
szoœæ, która mo¿e dokonaæ zmian w zarz¹dzie telewizji i zwolniæ prezesa Farfa³a. Trudno siê temu dziwiæ,
skoro to w³aœnie by³y prezes z LPR, nazywany wczeœniej przez polityków PO „neofaszyst¹”, gwarantowa³,
¿e z telewizji zostan¹ usuniêci dziennikarze i szefowie dzia³ów i pionów kojarzeni z PiS. To jego rêkami
mia³o siê dokonaæ „dor¿niêcie watahy” w mediach.

Jak wspomnia³em, zamieszanie w TVP jest na rêkê mediom komercyjnym, g³ównie TVN i Polsatowi.
A poniewa¿ s¹ to media sprzyjaj¹ce PO, dzia³ania zarówno premiera obiecuj¹cego zniesienie abonamen-
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tu, jak i jego ministra skarbu utrudniaj¹cego wyprowadzenie spó³ki na prost¹, to wszystko wygl¹da na
sp³acanie d³ugów politycznych wobec mediów, które pomog³y PO wygraæ ostatnie wybory do europarla-
mentu i zapewne maj¹ pomóc wygraæ wybory prezydenckie oraz samorz¹dowe.

Tak to wszystko widzê. Coraz s³absza telewizja publiczna z braku pieniêdzy zmierza prost¹ drog¹ ku
katastrofie, gdy¿ jej programy nie bêd¹ konkurencyjne wobec programów prywatnych nadawców. Tylko
¿e ci prywatni nadawcy nie dadz¹ grosza na filmy fabularne, na sztuki teatralne, koncerty muzyki powa¿-
nej czy s³uchowiska radiowe.

Gdyby PO mia³a interes w tym, aby media publiczne by³y silne, to zapewniono by im sta³e i pewne do-
chody z abonamentu. Dlatego odrzucenie sprawozdania KRRiT nie ma na celu reformy mediów, ale obsa-
dzenie ich swoimi ludŸmi. Tymczasem w Polsce mocne i dobre media publiczne s¹ konieczne, bo tylko one
gwarantuj¹ w miarê uczciw¹ debatê publiczn¹. Prywatny w³aœciciel, jak wspomnia³em, nigdy nie bêdzie
promowa³ dobrych filmów fabularnych i dokumentalnych, wa¿nych dla polskiej kultury przedstawieñ
teatralnych, publicystyki na najwy¿szym poziomie.

Skoro, jak dot¹d, nie wymyœlono dobrego sposobu finansowania mediów poza abonamentem, choæ
w ró¿nych krajach ró¿nie wygl¹da sytuacja i wszyscy rozumiej¹ k³opoty zwi¹zane ze œci¹galnoœci¹ abona-
mentu, to trzeba uczyniæ wszystko, aby zapewniæ mediom finansowanie pozabud¿etowe, z alternaty-
wnych Ÿróde³. Tylko takie finansowanie zapewnia mediom samodzielnoœæ.

I na koniec wniosek: Platformie Obywatelskiej wcale nie zale¿y na wzmacnianiu spo³eczeñstwa obywa-
telskiego. Z niezale¿nymi obywatelami s¹ tylko same k³opoty. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Œmiglu wniós³ do mnie proœbê, aby Ministerstwo Pracy

i Polityki Spo³ecznej zwróci³o szczególn¹ uwagê na potrzebê doprecyzowania zapisów art. 17 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.). Kiero-
wnik œmigielskiego oœrodka ma wiele problemów zwi¹zanych z ustaleniem uprawnieñ dotycz¹cych
œwiadczeñ pielêgnacyjnych. Jeden z nich pojawia siê w sytuacji, gdy osoba wymagaj¹ca opieki ma orze-
czenie o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci wraz z zaleceniem koniecznoœci sta³ej lub d³ugo-
trwa³ej opieki lub pomocy w zwi¹zku z jej znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej egzystencji;
gdy chodzi o dziecko – koniecznoœci sta³ego wspó³udzia³u jego opiekuna w procesie leczenia, rehabilita-
cji i edukacji dziecka. W takim wypadku kierownik oœrodka, dzia³aj¹c z upowa¿nienia burmistrza, od-
mawia³ prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego. Decyzje odmowne by³y jednak uchylane przez samo-
rz¹dowe kolegium odwo³awcze i przekazywane do ponownego rozpatrzenia, w opinii SKO bowiem taka
osoba spe³nia kryteria wynikaj¹ce z art. 17 ust. 1 przywo³anej ustawy, poniewa¿ jest niepe³nosprawna
oraz spe³nione zosta³y wskazania okreœlone w podanym artykule, czyli koniecznoœæ sta³ej lub d³ugo-
trwa³ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹ mo¿liwoœci¹ samodzielnej eg-
zystencji oraz koniecznoœæ sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.

Tymczasem w opinii Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu nie jest tu spe³nione kryte-
rium uprawniaj¹ce do œwiadczenia pielêgnacyjnego, poniewa¿ wymagaj¹cy opieki nie legitymuje siê
orzeczeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. Trzeba podkreœliæ, i¿ jeœli chodzi o osoby poni¿ej
16 roku ¿ycia, to ustalane jest orzeczenie o niepe³nosprawnoœci bez wskazania jego stopnia, zaœ co do
osób powy¿ej 16 roku ¿ycia orzeczenie wydaje siê ze wskazaniem stopnia: lekkiego, umiarkowanego lub
znacznego. Dlatego te¿ nale¿y doprecyzowaæ, co stanowi podstawê do przyznania œwiadczenia pielêg-
nacyjnego: spe³nienie wskazañ okreœlonych w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych czy ustalony sto-
pieñ niepe³nosprawnoœci.

Poniewa¿ interpretacja przywo³anego przepisu nie jest jednoznaczna, zwracam siê z proœb¹ o uregulo-
wanie art. 17 ust. 1 w przedstawionej kwestii i zajêcie stanowiska w sprawie tego, czy na osobê legitymu-
j¹c¹ siê orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, spe³niaj¹c¹ przywo³ane wskazania,
rodzic sprawuj¹cy nad ni¹ opiekê mo¿e skutecznie ubiegaæ siê o œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u re-
zygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Nowelizacja ustawy z dnia 17 paŸdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych (DzU
z 2008 r. nr 223, poz. 1456) nadaje uprawnienia do œwiadczenia pielêgnacyjnego tak¿e osobom innym ni¿
rodzice, osobom, na których ci¹¿y obowi¹zek alimentacyjny. O ustalenie uprawnieñ wystêpuj¹ do nas
ma³¿onkowie osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, a tak¿e dzieci, które rezygnuj¹ z zatrudnie-
nia w celu sprawowania osobistej opieki nad obojgiem rodziców. Zapis art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a wprost
stwierdza, i¿ œwiadczenie pielêgnacyjne nie przys³uguje, je¿eli osoba wymagaj¹ca opieki pozostaje
w zwi¹zku ma³¿eñskim. Wed³ug kierownika OPS w Œmiglu jest to zapis krzywdz¹cy zarówno dla tych
osób, które pozostaj¹c w ma³¿eñstwie, musz¹ korzystaæ z opieki, jak i dla osób rezygnuj¹cych z pracy, aby
opiekowaæ siê swoimi bliskimi. Stoi on równie¿ w sprzecznoœci z przepisami kodeksu rodzinnego i opie-
kuñczego, który stanowi, i¿ ma³¿onkowie s¹ zobowi¹zani do wspó³dzia³ania dla dobra rodziny oraz zaspo-
kajania potrzeb rodziny, któr¹ przez swój zwi¹zek za³o¿yli. Jako istotn¹ kwestiê wskazano równie¿ obo-
wi¹zek wzajemnej pomocy nawet w sytuacjach wyj¹tkowych, jakie stanowi¹ choroba lub niepe³nospra-
wnoœæ. Teza ta sta³a siê fundamentem dla Trybuna³u Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 18 lipca
2008 r. (sygn. akt P. 27/07 – DzU z dnia 31 lipca 2008 r. nr 138, poz. 872) uzna³ za niezgodny z Konstytu-
cj¹ RP art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim
uniemo¿liwia on przyznanie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego obci¹¿onej obowi¹zkiem alimenta-
cyjnym osobie zdolnej do pracy, a niezatrudnionej ze wzglêdu na koniecznoœæ sprawowania opieki nad
innym ni¿ jej dziecko niepe³nosprawnym cz³onkiem rodziny. Dotyczy to równie¿ ma³¿onków, którzy
wzglêdem siebie równie¿ obci¹¿eni s¹ obowi¹zkiem alimentacyjnym. Znany nam jest te¿ wyrok WSA
w Poznaniu z dnia 6 listopada 2009 r., numer II SA/Po 513/09, który uchyli³ decyzjê odmown¹ opieraj¹c¹
siê na art 17 ust. 5 pkt 2 lit. a, wskazuj¹c, i¿ literalne brzmienie tego artyku³u stoi w sprzecznoœci z przy-
wo³anym wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, a w konsekwencji z Konstytucj¹ RP i niweczy konstytu-
cyjne zasady równoœci wobec prawa i ochrony rodziny. Jednym z celów œwiadczenia pielêgnacyjnego jest
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bowiem zapewnienie rodzinie w uzasadnionych wypadkach prawa do szczególnej pomocy ze strony w³a-
dzy publicznej, na co w du¿ej mierze nie pozwala omawiany zapis w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych.

Maj¹c na uwadze przedstawione kwestie, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ w celu
przeprowadzenia zmiany, która doprecyzuje zapis przedmiotowej ustawy. Proszê te¿ Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie coraz czêœciej docieraj¹ do mnie opinie samorz¹dowców i dyrektorów szkó³ doty-

cz¹ce œcie¿ki awansu nauczycieli oraz problemów z utrzymywaniem jakoœci kszta³cenia w szko³ach, któ-
rymi zarz¹dzaj¹.

Zgodnie z posiadan¹ przeze mnie wiedz¹, uzyskanie kolejnego stopnia awansu, a tym samym podwy-
¿ek i gwarancji zatrudnienia, jest zwykle formalnoœci¹. Komisja przyznaj¹ca owe stopnie, poza sprawdze-
niem dokumentacji dotycz¹cej osi¹gniêæ nauczyciela, nie wymaga od osoby edukuj¹cej spe³nienia in-
nych kryteriów, nie sprawdza poziomu jej wiedzy i osi¹gniêæ w jej pracy. Taki sposób awansu z pewnoœci¹
nie przek³ada siê na jakoœæ kszta³cenia. W¹tpliwoœci budzi te¿ brak wymogu okresowego potwierdzania
aktywnoœci nauczycieli dyplomowanych na polach, które wskazywali jako osi¹gniêcia w trakcie starañ
o awans.

Dyrektorzy szkó³ dodaj¹ równie¿, i¿, mimo ¿e odpowiadaj¹ za poziom nauczania, Karta Nauczyciela
skutecznie chroni pedagogów zatrudnionych na sta³e, wskutek czego s¹ du¿e problemy ze zwolnieniem
osoby Ÿle wykonuj¹cej swoje obowi¹zki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Po pierwsze, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany w systemie awansu nauczycieli?
Po drugie, jakie s¹ efekty pracy Krajowego Zespo³u do spraw Statusu Zawodowego Nauczycieli?
Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim czasie przesz³a przez nasz kraj fala powodzi. Szkody, jakie ponieœli ludzie, a tak¿e straty

w infrastrukturze szacuje siê na miliardy z³otych. Zarówno samorz¹dy, jak i rz¹d robi¹ wszystko, co w ich
mocy, aby zminimalizowaæ skutki powodzi i pomóc ludziom dotkniêtym ¿ywio³em.

Zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o wyst¹pienie z apelem b¹dŸ o wydanie bardziej szczegó³owych
wytycznych podleg³ym agendom i spó³kom Skarbu Pañstwa, aby w³¹czy³y siê w pomoc powodzianom czy sa-
morz¹dom. Mo¿e to mieæ formê zarówno pomocy finansowej, rzeczowej (specjalistyczny sprzêt, okreœlone to-
wary) jak i us³ug. Przedsiêbiorstwa podleg³e Panu Premierowi s¹, wed³ug mojej wiedzy, wprost zasypywane
proœbami o pomoc. W miarê mo¿liwoœci staraj¹ siê one wspieraæ lokalne spo³ecznoœci.

S¹dzê, ¿e taki apel b¹dŸ wytyczne okreœlaj¹ce regu³y udzielania pomocy by³yby przydatne zarówno dla
zarz¹dów przedsiêbiorstw, jak i osób czy samorz¹dów aplikuj¹cych o tak¹ pomoc.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie nasz kraj dotknê³a klêska powodzi. Szkody, jakie ponieœli ludzie, a tak¿e straty w in-

frastrukturze szacuje siê na miliardy z³otych. Zarówno samorz¹dy, jak i rz¹d robi¹ wszystko, co w ich mo-
cy, aby zminimalizowaæ skutki powodzi i pomóc ludziom poszkodowanym przez ¿ywio³.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyst¹pienie z apelem b¹dŸ wydanie bardziej szczegó³owych wy-
tycznych podleg³ym agendom i spó³kom Skarbu Pañstwa, aby w³¹czy³y siê w pomoc powodzianom czy sa-
morz¹dom. Mo¿e to byæ pomoc w postaci zarówno finansowej, jak i rzeczowej (specjalistyczny sprzêt,
okreœlone towary) lub w postaci us³ug. Przedsiêbiorstwa podleg³e Panu Ministrowi wed³ug mojej wiedzy s¹
wprost zasypywane proœbami o pomoc. W miarê mo¿liwoœci staraj¹ siê wspieraæ lokalne spo³ecznoœci.

S¹dzê, ¿e taki apel b¹dŸ wytyczne okreœlaj¹ce regu³y udzielania pomocy by³yby przydatne zarówno za-
rz¹dom przedsiêbiorstw, jak i osobom czy samorz¹dom aplikuj¹cym o tak¹ pomoc.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W trakcie spotkañ z burmistrzami, wójtami i mieszkañcami terenów dotkniêtych powodzi¹ w wojewó-

dztwie ma³opolskim zg³aszano szereg uwag i postulatów, wœród których najistotniejszymi w moim prze-
konaniu s¹:

– rozdzielenie, poprzez podzia³ œrodków, dwóch grup poszkodowanych, a mianowicie osób, które ucier-
pia³y w wyniku „wielkiej wody”, i tych, które ucierpia³y wskutek osuniêcia siê gruntów (osuwiska);

– zwiêkszenie limitów wydatków, których mo¿na dokonaæ w uproszczonym trybie bez zbêdnych rozli-
czeñ i skomplikowanych procedur (w tym równie¿ procedur przetargowych);

– jak najszybsza ocena skutków powodzi przez kompetentne komisje;
– uwzglêdnienie w przygotowywanej ustawie przepisu mówi¹cego o tym, ¿e ostateczna decyzja o wyda-

niu pozwoleñ na budowê na tak zwanych terenach zalewowych lub zagro¿onych powodzi¹ zale¿y od re-
gionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej lub innych instytucji wskazanych przez Pana Ministra.

Pozwoli to na unikniêcie lokalnych nacisków i niejako wymuszania decyzji na urzêdach gminnych lub
powiatowych.

Nasuwa siê tak¿e pytanie o zmianê przepisów umo¿liwiaj¹cych skrócenie czasu oczekiwania na uzys-
kanie pozwolenia na budowê, jeœli utrata domu nast¹pi³a w wyniku klêski ¿ywio³owej.

Równoczeœnie chcia³bym przekazaæ Panu Ministrowi wyrazy uznania i serdeczne podziêkowania dla
Pana i podleg³ych s³u¿b za zaanga¿owanie i obecnoœæ w tych trudnych chwilach zarówno wœród ludzi po-
trzebuj¹cych pomocy, jak i tych, którzy tê pomoc nieœli i nios¹ w dalszym ci¹gu.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zbli¿aj¹ siê wakacje i sezon urlopowy. Coraz wiêcej osób odwiedza góry i parki narodowe. Z zaniepoko-

jeniem przyj¹³em informacjê, ¿e w Pieninach – w rezerwatach przyrody W¹wóz Homole i Bia³a Woda – za-
przestano pobierania op³at od turystów za wstêp na teren wymienionych rezerwatów. W ubieg³ych latach
op³aty pobierali pracownicy nadleœnictwa, wydaj¹c bilety wstêpu i piêkne widokówki z Pienin. Wed³ug
mojej wiedzy czêœæ wp³ywów z biletów przeznaczano na sprz¹tanie oraz konserwacjê szlaków. Je¿eli nie
bêdzie wp³ywów, kto bêdzie porz¹dkowa³ rezerwaty, remontowa³ mostki oraz barierki, dbaj¹c o bezpie-
czeñstwo turystów? Czy chcemy, aby Pieniny zosta³y kompletnie zadeptane i zdewastowane?

BardzoproszêPanaMinistraoosobistezainteresowaniesiê t¹spraw¹ i zmianê istniej¹cegostanurzeczy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowanedopodsekretarzastanuwMinisterstwie InfrastrukturyOlgierdaDziekoñskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zwróciæ uwagê na projekt z dnia 8 marca 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt zosta³ ju¿ skierowany do Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, a prowadzi go

Departament Gospodarki Przestrzennej.
Otó¿ art. 17 przywo³anego projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samo-

rz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów. Miêdzy innymi, wskutek
proponowanych zmian, w izbach urbanistów zrzeszaæ bêd¹ siê mog³y osoby, które posiadaj¹ dyplom
ukoñczenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy¿szym, a nie – jak dotych-
czas – osoby posiadaj¹ce dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych, a wiêc tak¿e in¿ynierskich.

Podam dok³adny przyk³ad. Zmiana pierwsza przekszta³ca dotychczas obowi¹zuj¹cy punkt w brzmie-
niu: „Izby urbanistów zrzeszaj¹ osoby, które posiadaj¹ dyplom ukoñczenia studiów wy¿szych innych ni¿
okreœlone w pkt 3, które w obowi¹zuj¹cym programie nauczania realizuj¹ zagadnienia zwi¹zane z archi-
tektur¹ i urbanistyk¹ lub gospodark¹ przestrzenn¹ w wymiarze co najmniej 90 godzin, uzupe³nionych
studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki prze-
strzennej, a tak¿e doœwiadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy zwi¹zanej z gospodark¹
przestrzenn¹”, w punkt o treœci: „Izby urbanistów zrzeszaj¹ osoby, które posiadaj¹ dyplom ukoñczenia
studiów magisterskich innych ni¿ okreœlone w pkt 3, które w obowi¹zuj¹cym programie nauczania reali-
zuj¹ zagadnienia zwi¹zane z architektur¹ i urbanistyk¹ lub gospodark¹ przestrzenn¹ w wymiarze co naj-
mniej 90 godzin, uzupe³nionych studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urba-
nistyki lub gospodarki przestrzennej, a tak¿e doœwiadczenie zawodowe zdobyte w czasie trzyletniej pracy
zwi¹zanej z gospodark¹ przestrzenn¹”.

Pojawia siê tutaj problem przepisów przejœciowych. Co ma zrobiæ osoba, która ukoñczy³a studia in¿y-
nierskie, rozpoczê³a ju¿ praktyki, nawet dwa lata temu, i nie ma mo¿liwoœci uzupe³nienia studiów do
stopnia magisterskiego? Zmiany kierunków kszta³cenia na uczelniach czasem nie dopuszczaj¹ nawet
mo¿liwoœci uzupe³nienia wykszta³cenia. Szczególnie dotyczy to osób, które ukoñczy³y studia kilka czy
kilkanaœcie lat temu.

Chcia³bym zaproponowaæ rozwi¹zanie, pozwalaj¹ce osobom, które rozpoczê³y procedurê nabywania
uprawnieñ urbanistycznych, zakoñczyæ j¹ wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych zasad. Byæ mo¿e za moment
rozpoczêcia takiej procedury mo¿na by uznaæ datê wydania ksi¹¿ki praktyk.

Odnios³em siê tutaj tylko do przypadku osób staraj¹cych siê o uprawnienia urbanistyczne, ale ten pro-
blem jest szerszy.

Bardzo proszê Pana Ministra o wprowadzenie do projektowanego aktu prawnego zapisu o przepisach
przejœciowych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Górskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Samodzielnoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego podlega ochronie konstytucyjnej oraz stanowi

fundament funkcjonowania pañstwa polskiego. Ograniczenia samodzielnoœci jednostek samorz¹du te-
rytorialnego ze strony administracji rz¹dowej nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoœci i praw konstytucyjnych.
Jakakolwiek ingerencja administracji rz¹dowej – aczkolwiek dozwolona w przypadkach ra¿¹cego naru-
szania konstytucji lub ustaw – w dzia³alnoœæ demokratycznie wybranych organów stanowi¹cych i wyko-
nawczych jednostek samorz¹du terytorialnego powinna mieæ charakter tymczasowy i zmierzaæ do jak
najszybszego przywrócenia w jednostce samorz¹du terytorialnego konstytucyjnego, demokratycznego
³adu prawnego.

Moje zaniepokojenie budzi sytuacja samorz¹du terytorialnego w gminie Parysów, województwo mazo-
wieckie, po³o¿onej na terenie mojego okrêgu wyborczego.

Od 4 marca 2009 r. do chwili obecnej – na podstawie Pañskiej decyzji – funkcjê Rady Gminy Parysów
pe³ni komisarz rz¹dowy i nic nie wskazuje na to, aby administracja rz¹dowa d¹¿y³a do jak najszybszego
przywrócenia normalnego funkcjonowania samorz¹du terytorialnego na terenie tej gminy.

Przyczyn¹ zawieszenia demokratycznie wybranej Rady Gminy Parysów oraz wprowadzenia zarz¹du
komisarycznego by³a trwaj¹ca od 30 grudnia 2007 r. niemo¿noœæ zwo³ania sesji, wskutek z³o¿enia rezyg-
nacji przez przewodnicz¹cego oraz wiceprzewodnicz¹cego rady gminy.

Istniej¹c¹ w tym zakresie lukê prawn¹ wype³ni³a ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Ustawa zobowi¹zuje w takiej sytuacji w³aœciwego wojewodê do zwo³ania sesji organu stanowi¹cego sa-
morz¹du terytorialnego, umo¿liwiaj¹c w ten sposób dalsze funkcjonowanie demokratycznie wybranego
organu stanowi¹cego samorz¹du terytorialnego. Ustawa obowi¹zuje równie¿ w tych jednostkach samo-
rz¹du terytorialnego, w których do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, wskutek braku przewodnicz¹cego i wice-
przewodnicz¹cego organu stanowi¹cego samorz¹du terytorialnego, nie mia³ kto zwo³aæ sesji. Ustawa we-
sz³a w ¿ycie w dniu 13 marca 2010 r. Uzasadnieniem do uchwalenia przedmiotowej ustawy przez Sejm
i Senat by³a w³aœnie sytuacja w gminie Parysów.

Niestety, do chwili obecnej wojewoda mazowiecki nie zwo³a³ sesji Rady Gminy w Parysowie, mimo
ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku prawnego. Swoj¹ bezczynnoœæ w tym zakresie wojewoda mazowiecki uzasa-
dnia tym – wbrew wyraŸnym intencjom ustawodawcy, zawartym w uzasadnieniu do ustawy – i¿ brak jest
podstaw prawnych do zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy, gdy¿, jego zdaniem, wpierw po-
winno zostaæ uchylone Pañskie rozstrzygniêcie zawieszaj¹ce Radê Gminy Parysów.

Zwa¿aj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. W jaki sposób zamierza Pan przywróciæ funkcjonowanie demokratycznie wybranej Rady Gminy

w Parysowie?
2. Kiedy zamierza Pan to uczyniæ?

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W projekcie rozporz¹dzenia ministra œrodowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie roœlin i zwierz¹t

gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do œrodowiska przyrodniczego mog¹ zagroziæ gatun-
kom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, znajduj¹ siê dwa gatunki zwierz¹t gospodarskich: norka
amerykañska oraz jenot, które od kilkudziesiêciu lat s¹ hodowane przez polskich rolników. Zarówno nor-
ka, jak i jenot to zwierzêta gospodarskie (Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozro-
dzie zwierz¹t gospodarskich), utrzymywane na fermach tak samo jak trzoda chlewna, drób czy byd³o. Uz-
nanie tych zwierz¹t za „inwazyjne” spowoduje znacz¹ce utrudnienia dla hodowców, którzy tworz¹ miej-
sca pracy na obszarach wiejskich i zagospodarowuj¹ gleby ni¿szych klas. Tych aspektów sprawy nie
wziêto zupe³nie pod uwagê podczas opracowywania rozporz¹dzenia.

Nie mo¿na bagatelizowaæ ekologicznej roli ferm zwierz¹t futerkowych. Fermy te s¹ naturalnymi zak³adami
utylizacyjnymi, przetwarzaj¹ one bowiem tysi¹ce ton produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego, któ-
rych konwencjonalna utylizacja jest kosztowna i energoch³onna. Doskona³ym przyk³adem w tej materii jest
Dania, lider w produkcji zwierzêcej w Europie i jednoczeœnie najwiêkszy œwiatowy producent norki ameryka-
ñskiej ¿ywionej produktami odpadowymi powstaj¹cymi przy przetwarzaniu miêsa i ryb. Taki model
ekonomiczny jest dowodem racjonalnej polityki, zarówno gospodarczej, jak i ekologicznej.

Obowi¹zuj¹ce obecnie w Polsce przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska (Ustawa z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œro-
dowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko – DzU z 2008 r. nr 199 poz. 1227) w przypadku ho-
dowli zwierz¹t futerkowych nale¿¹ do najbardziej rygorystycznych w Europie, co stanowi o du¿ej i skute-
cznej dba³oœci o œrodowisko w naszym kraju. Dopóki nie powstanie formalny rozdzia³ pomiêdzy nork¹ ho-
dowlan¹ a nork¹ amerykañsk¹ i miêdzy jenotem hodowlanym a jenotem ¿yj¹cym w stanie dzikim, wpro-
wadzanie tych gatunków do wspomnianego projektu rozporz¹dzenia stanowi istotn¹ przeszkodê i jest
wysoce szkodliwe dla polskiej wsi.

Przypadkowa introdukcja do œrodowiska, o której mowa w uzasadnieniu do projektu rozporz¹dzenia,
przy obecnych zabezpieczeniach ferm zwierz¹t futerkowych, wymaganych przepisami obowi¹zuj¹cymi
w Polsce, wydaje siê niemo¿liwa. Hodowcom równie¿ nie zale¿y na przenikaniu tych zwierz¹t poza fermê
hodowlan¹. Prze¿ywalnoœæ hodowlanych jenotów czy norek poza ferm¹ jest bliska zeru – s¹ to zwierzêta
o znacznym stopniu domestykacji, a w wyniku kilkudziesiêcioletniej pracy hodowlanej sta³y siê niezdol-
ne do adaptacji w stanie dzikim. Na podstawie informacji pochodz¹cych od pracowników naukowych, za-
wodowo zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie oraz Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie wiadomo, ¿e populacja dziko ¿y-
j¹cych norek i jenotów, w znacznej mierze pochodz¹ca z celowych reintrodukcji radzieckich z lat szeœæ-
dziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, jest stabilna i nie powiêksza siê. Zwierzêta te nie stanowi¹ zagro¿enia dla
œrodowiska, a nawet, jak w przypadku norki amerykañskiej, wype³niaj¹ pust¹ niszê ekologiczn¹ po wy-
mar³ej na pocz¹tku XX wieku populacji norki europejskiej. Hodowlane norki i jenoty s¹ znacznie wiêksze
od tych ¿yj¹cych w stanie dzikim; jest to dodatkowy argument przemawiaj¹cy za oddzieleniem zwierz¹t
utrzymywanych w warunkach fermowych od tych dziko ¿yj¹cych.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, mo¿na stwierdziæ, ¿e wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia w obecnym
brzmieniu bêdzie szkodliwe dla polskich farmerów i spowoduje powa¿ne negatywne skutki dla polskiej
wsi: wzrost bezrobocia na terenach wiejskich w miejscach, gdzie nie ma innej alternatywy pracy, i zna-
cz¹co utrudni pracê rolnikom, nie powoduj¹c przy tym korzyœci dla œrodowiska.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o wykreœlenie norki amerykañskiej i jenota – do momen-
tu formalnego rozdzielenia tych gatunków na hodowlane i dziko ¿yj¹ce – z projektu rozporz¹dzenia
w sprawie roœlin i zwierz¹t gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do œrodowiska przyrodni-
czego mog¹ zagroziæ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Analizuj¹c odpowiedŸ Ministerstwa Zdrowia dotycz¹c¹ transportów miêdzyszpitalnych, mo¿na powie-

dzieæ, ¿e wszystko siê zgadza, ale na papierze i z punktu widzenia urzêdu. Tymczasem pozwolê sobie
znów zwróciæ uwagê na dwa fakty, pos³uguj¹c siê przyk³adem gnieŸnieñskiego szpitala „Dziekanka”.

Pierwszy aspekt sprawy: „Dziekanka” korzysta z us³ug transportowych firm posiadaj¹cych odpowied-
nie kwalifikacje do transportu osób w stanie zagro¿enia ¿ycia, ale firmy te maj¹ siedziby w oddalonym
o 50 km od Gniezna Poznaniu. Zatem pusta karetka pokonuje 50 km, by nastêpnie przewoziæ chorego
przez 4 km. Oczekiwanie na karetkê z Poznania przez godzinê czy pó³torej koñczy siê dalszym pogorsze-
niem zdrowia lub nawet zgonem pacjenta.

I tu jest w³aœnie drugi aspekt sprawy: szpital „Dziekanka” znajduje siê w odleg³oœci oko³o 4 km od szpi-
tala, w którym mieœci siê oddzia³ intensywnej terapii. Zatem realizowanie transportu karetk¹ systemow¹
wy³¹czy³oby j¹ nie na kilka godzin, ale na oko³o trzydzieœci minut.

Nale¿y wiêc wybraæ, czy transport osób w stanie zagro¿enia ¿ycia ze szpitala „Dziekanka” (oddzia³y
psychiatryczne i oddzia³ neurologiczny) realizowaæ, zgodnie z przepisami, po up³ywie paru godzin (licz¹c
siê z tym, ¿e któryœ z chorych nie do¿yje tego transportu i leczenia w OIT), czy te¿ zezwoliæ na u¿ycie jednej
z trzech karetek systemowych do transportu na odleg³oœæ 4 km, by zwiêkszyæ szanse prze¿ycia pacjento-
wi „Dziekanki”, który nagle znalaz³ siê w stanie zagro¿enia ¿ycia. Czasami bowiem potrzebne jest zaufa-
nie do praktyków i zdrowy rozs¹dek, a nie œlepe przestrzeganie przepisów.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹, by jeszcze raz zechcia³a siê Pani pochyliæ nad tym problemem,
tak aby postêpowanie zgodne z przepisami nie przynios³o ju¿ wiêcej ofiar.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest to decyzja s¹dowa wydana przez pañstwo cz³onkowskie Unii

Europejskiej w celu aresztowania i przekazania przez inne pañstwo cz³onkowskie osoby, której dotyczy
wniosek, w celu przeprowadzenia postêpowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolnoœci b¹dŸ
œrodka zabezpieczaj¹cego. Na poziomie wspólnotowym instytucja ta regulowana jest przepisami decyzji
ramowej 2002/584/WSiSW z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i proce-
dury wydawania osób miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

W Polsce podstawê prawn¹ ENA stanowi¹ przepisy zawarte w rozdzia³ach 65a i 65b kodeksu postêpo-
wania karnego. Regulacje te wesz³y w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r. na mocy ustawy z 18 marca 2004 r.
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykro-
czeñ (DzU z 2004 r. nr 69, poz. 626).

W omawianym zakresie k.p.k. rozró¿nia dwie subinstytucje: wystêpowanie do pañstw cz³onkowskich
UE o przekazanie osoby œciganej na podstawie ENA (tj. wydanie ENA) oraz postêpowanie w przypadku
wyst¹pienia przez inne pañstwa cz³onkowskie UE o przekazanie osoby œciganej na podstawie ENA (tj. wy-
konanie ENA). Organami uprawnionymi do wystêpowania do pañstw cz³onkowskich UE o przekazanie
osoby œciganej na podstawie ENA s¹ w³aœciwe miejscowo s¹dy okrêgowe.

Warunkiem koniecznym zastosowania omawianej instytucji karno-procesowej jest uprzednie z³o¿enie
wniosku przez prokuratora. Przes³ankê faktyczn¹ wydania ENA stanowi przypuszczenie, ¿e osoba œciga-
na za przestêpstwo pope³nione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa na terytorium innego
pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej (tzw. pañstwa wykonania nakazu).

Niestety ustawodawca nie dopatrzy³ siê mo¿liwoœci wyst¹pienia z wnioskiem o wydanie ENA przez s¹d.
S¹d na etapie postêpowania jurysdykcyjnego nie mo¿e bez wniosku prokuratora œcigaæ przestêpców.
Jest to sytuacja niedopuszczalna ze wzglêdu na dynamikê procesu karnego oraz niedostosowanie do po-
trzeb ewoluuj¹cych przestêpstw, zw³aszcza gospodarczych i spo³ecznie szkodliwych. Zdarza siê, ¿e pod-
czas procedowania s¹du zachodz¹ okolicznoœci do wydania ENA, a prokurator mimo proœby s¹du nie wy-
stêpuje z takim wnioskiem. Nale¿y jak najszybciej naprawiæ to legislacyjne niedopatrzenie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Rejestr d³u¿ników niewyp³acalnych wprowadzony przez ustawê z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-

strze S¹dowym ma na celu przede wszystkim zapewnienie szybkiego dostêpu do aktualnych informacji is-
totnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a wiêc m.in. informacji dotycz¹cych wyp³acalnoœci (a co
za tym idzie – wiarygodnoœci) potencjalnych kontrahentów. Niew¹tpliwie zamieszczanie w nim informacji
mo¿e wp³yn¹æ na zmniejszenie ryzyka podejmowania wspó³pracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontra-
hentami.

S¹d rejestrowy w postêpowaniu o wpis do rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych nie bada przyczyn nie-
wyp³acalnoœci d³u¿nika (postanowienie SN z 19 lutego 2003 r., sygn. akt VCK 7/03). Oznacza to, i¿ w reje-
strze figurowaæ bêd¹ zarówno ci, którzy nierzetelnie prowadz¹ interesy, jak i ci, którzy przez nieprofesjo-
nalne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem przyczynili siê do jego upad³oœci.

Wpis do rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych mo¿e nast¹piæ zarówno z urzêdu, jak i na wniosek wierzycie-
la posiadaj¹cego tytu³ wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, która w terminie 30 dni od daty
wezwania do spe³nienia œwiadczenia nie zap³aci³a nale¿noœci stwierdzonej tytu³em wykonawczym.

Warto wiedzieæ, ¿e wpisy znajduj¹ce siê w rejestrze d³u¿ników niewyp³acalnych podlegaj¹ wykreœleniu
z urzêdu po up³ywie 10 lat od dokonania wpisu. Mo¿e zatem zdarzyæ siê sytuacja, w której przedsiêbiorca
bêd¹cy w chwilowych k³opotach zostanie wpisany na listê RDN i przez najbli¿sze 10 lat bêdzie mia³ proble-
my na przyk³ad z kredytami, nawet gdy jego przedsiêbiorstwo bêdzie funkcjonowa³o bardzo dobrze.

Wpis do rejestru z takimi obwarowaniami jest nadzwyczaj dolegliw¹ kar¹ wobec osób fizycznych i pra-
wnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Nale¿a³oby umo¿liwiæ skracanie czasu figurowania na li-
œcie RDN przedsiêbiorcom, którzy znaleŸli siê na niej w wyniku z³ych uwarunkowañ gospodarczych, nie
zawsze wy³¹cznie z w³asnej winy.

Z uwagi na charakter poruszanej materii oraz fakt, i¿ dotyczy ona bardzo du¿ej liczby podmiotów, nale-
¿a³oby potraktowaæ niniejsz¹ sprawê jako priorytetow¹.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko samorz¹dów i mieszkañców gmin Mucharz, Stryszów
i Zembrzyce w sprawie pilnej nowelizacji ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wielo-
letniego „Program budowy zbiornika wodnego Œwinna Porêba na lata 2006-2010” oraz uwzglêdnienia
w niej zadania IV – Ochrona zlewni zbiornika poprzez zabezpieczenie œrodków finansowych na dokoñcze-
nie budowy systemów kanalizacyjnych i wodoci¹gowych na terenie wymienionych gmin.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e samorz¹dy wymienionych gmin potrzebuj¹ oko³o 70 milionów z³ na do-
koñczenie budowy systemów kanalizacyjno-wodoci¹gowych. Kwota ta pozwoli³aby na ochronê zbiornika
przed zanieczyszczeniami, zapewni³aby dobr¹ jakoœæ wód w sztucznym jeziorze i rzeczywist¹ ochronê
œrodowiska. Bud¿ety wspomnianych samorz¹dów s¹ stosunkowo niskie, a zaci¹gniête zobowi¹zania
kredytowe i po¿yczki nie pozwalaj¹ na zakoñczenie zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ wodno-œciekow¹.
Stan bud¿etowy i obci¹¿enia kredytowe uniemo¿liwiaj¹ staranie siê o œrodki unijne z innych programów,
ze wzglêdu na niemo¿liwoœæ zabezpieczenia udzia³u w³asnego w projektach. Gminy w znacznym stopniu
partycypuj¹ finansowo w budowie systemów kanalizacyjno-wodoci¹gowych objêtych inwestycj¹ budowy
zbiornika wodnego Œwinna Porêba.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z pytaniami:
1. Czy mo¿liwe jest pozyskanie œrodków finansowych na dokoñczenie budowy systemów kanalizacyj-

nych i wodoci¹gowych na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce?
2. Czy w³adze samorz¹dowe tych gmin mog¹ liczyæ ze strony Pañstwa na inn¹ formê pomocy finanso-

wej przy realizacji tej inwestycji?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam oœwiadczenie w zwi¹zku z dramatycznym apelem nauczycieli i pracowników Specjalnego Oœ-

rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeñskich. Dotyczy on wprowa-
dzenia zmian w projekcie rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2010 r.
w sprawie rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w wymienionych placówkach.

Nowe przepisy odbieraj¹ specjalnym oœrodkom szkolno-wychowawczym mo¿liwoœæ przyjmowania
dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, przerzucaj¹c obowi¹zek ich
kszta³cenia na szko³y ogólnodostêpne. Takie rozwi¹zanie bêdzie prowadziæ z jednej strony do spychania
dzieci i m³odzie¿y upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim na margines spo³eczeñstwa, z drugiej zaœ
bêdzie powodowaæ likwidacjê specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych. Rozporz¹dzenie w no-
wym kszta³cie odbiera równie¿ rodzicom i opiekunom dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem w stopniu lek-
kim mo¿liwoœæ podejmowania decyzji o formie i warunkach kszta³cenia ich dzieci.

Chcia³bym zaproponowaæ zmiany w wymienionym rozporz¹dzeniu w zakresie dodania w §23 pktu 7
w brzmieniu:

1) nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych,
2) niewidomych i s³abowidz¹cych,
3) z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹,
4) z autyzmem, w tym z zespo³em Aspergera,
5) z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi,
6) z upoœledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
7) z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim.
Obecnie w wielu specjalnych oœrodkach szkolno-wychowawczych istniej¹ szko³y podstawowe, gim-

nazja i zasadnicze szko³y zawodowe dla dzieci i m³odzie¿y z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim.
Pracuj¹, a wiêc s¹ potrzebne, dzia³aj¹, bo jest takie zapotrzebowanie. Omawiane rozporz¹dzenie, doty-
cz¹ce rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych itd., przekierowuje dzieci z upoœle-
dzeniem umys³owym w stopniu lekkim poprzez zapis §47 ust. 3 do bursy (dano tam mo¿liwoœæ utworze-
nia grupy dzieci z upoœledzeniem w stopniu lekkim). Ale za pobyt dziecka w specjalnym oœrodku
szkolno-wychowawczym rodzic nie p³aci, pokrywa jedynie koszty wy¿ywienia, natomiast w przypadku
pobytu dziecka w bursie p³aci i za wy¿ywienie, i zakwaterowanie, o czym stanowi¹ zapisy §63 ust. 1 i 2.
Dzieci lekko upoœledzone umys³owo czêsto wywodz¹ siê ze œrodowisk o niskim statusie materialnym.
Projekt rozporz¹dzenia pozbawia tê grupê dzieci pomocy systemowej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: jakie jest stanowisko Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej w tej sprawie?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Punkty pocztowe to obok urzêdów pocztowych doskona³e miejsca do za³atwiania wielu formalnoœci

zwi¹zanych ze sprawami ¿ycia codziennego. S¹ one niezwykle potrzebne, szczególnie w ma³ych miastach,
które w znacznej mierze oddalone s¹ od w³aœciwych placówek. Punkty pocztowe u³atwiaj¹ za³atwianie
formalnoœci tak¿e mieszkañcom wsi.

W ostatnim czasie z przykroœci¹ obserwujemy zamykanie punktów pocztowych, które przewa¿nie t³u-
maczone jest wzglêdami finansowymi. Mieszkañcy kolejnych miejscowoœci zostaj¹ pozbawieni mo¿liwo-
œci wys³ania listu, paczki, zap³acenia rachunków czy dokonania transakcji pieniê¿nych.

Z podobnym problemem zwrócili siê do mnie mieszkañcy so³ectwa Borowy M³yn, którzy zaniepokojeni
s¹ informacj¹ o likwidacji punktu pocztowego w ich so³ectwie. Z przekazanych informacji wynika, ¿e
punkt ten ma byæ zast¹piony agencj¹, która nie doœæ, ¿e ma ograniczony zakres us³ug, to pozbawia tych
ludzi mo¿liwoœci korzystania z us³ug Banku Pocztowego. Obecnie z czynnego przez piêæ godzin dziennie
punktu korzysta ca³e so³ectwo, licz¹ce oko³o dziewiêciuset piêædziesiêciu mieszkañców. Po jego likwida-
cji z Borowego M³yna do najbli¿szego punktu bêdzie od 10 km do 16 km.

Sytuacja taka wydaje siê bardzo niepokoj¹ca. Nie doœæ, ¿e utrudnia ¿ycie codzienne wielu obywatelom,
to prowadzi do sytuacji, w której z jednej strony rozszerza siê zakres us³ug pocztowych, a z drugiej – ogra-
nicza siê do nich dostêp.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie wzglêdy przemawiaj¹ za zamkniêciem punktu pocztowego w so³ectwie Borowy M³yn i czy jest

to konieczne?
2. Jeœli zamkniêcie tego punktu jest nieuchronne, to czy istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia zakresu us³ug

œwiadczonych przez agencjê o wszystkie te, które œwiadczy³ dotychczas funkcjonuj¹cy punkt pocztowy?

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!
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o, ¿e w myœl art. 64 ustawy o ochronie przyrody z dnia

16 kwietnia 2004 r. ka¿dy posiadacz zwierz¹t ma obowi¹zek rejestracji ssaków, ptaków, gadów i p³azów.
Polska ustawa odwo³uje siê do przepisów Unii Europejskiej dotycz¹cych konwencji waszyngtoñskiej
wprowadzaj¹cej ten obowi¹zek ustaw¹ z dnia 7 grudnia 2000 r., która wesz³a w ¿ycie 1 maja 2002 r. W ro-
ku 2008 w prawodawstwie unijnym zasz³y znaczne zmiany i zniesiono obowi¹zek rejestracji znacznej
czêœci gatunków, co u³atwi³o pracê hodowców i mi³oœników zwierz¹t. Niestety regulacja prawa unijnego
nie poci¹gnê³a za sob¹ zmian w ustawodawstwie polskim.

Problem ten dotyka wielu hodowców, w tym tak¿e hodowców ptaków ozdobnych, zrzeszonych w Pol-
skiej Federacji Hodowców Ptaków Ozdobnych. W œwietle obecnych przepisów maj¹ oni obowi¹zek reje-
stracji ka¿dego ptaka w swojej hodowli, a niewype³nienie obowi¹zku traktowanie jest jak przestêpstwo.

Obowi¹zuj¹ce prawo uniemo¿liwia równie¿ zakup ptaków egzotycznych z takich krajów, jak chocia¿by
Czechy, S³owacja czy Niemcy, gdy¿ brak obowi¹zku rejestracji w tamtych krajach i zwi¹zany z tym brak
œwiadectwa pochodzenia ptaków uniemo¿liwiaj¹ Polakom rejestracjê tych egzemplarzy w kraju.

Obecnie Polska jest jedynym krajem UE o tak restrykcyjnym prawie w kwestii rejestracji zwierz¹t. Dla
zainteresowanych œrodowisk wydaje siê to krzywdz¹ce, chocia¿by z uwagi na fakt, ¿e polskie przepisy unie-
mo¿liwiaj¹ im rozwój swoich hodowli oraz organizowanie mistrzostw i pokazów o charakterze miêdzynaro-
dowym. Mimo znacznych ró¿nic w prawodawstwie, na arenie miêdzynarodowej polscy hodowcy ptaków eg-
zotycznych traktowani s¹ na równi z hodowcami innych krajów Wspólnoty. Ich zdaniem ta swoista dyskry-
minacja jest zaprzeczeniem idei demokracji i równoœci pañstw cz³onkowskich UE.

Wobec powy¿szego Polska Federacja Hodowców Ptaków Egzotycznych wy³oni³a z za³¹czników B i C li-
stê najpopularniejszych, masowo hodowanych w Europie i w Polsce gatunków ptaków, które w Polsce
nadal podlegaj¹ rejestracji, zaœ w innych krajach UE nie podlegaj¹ temu obowi¹zkowi. Ich wy³¹czenie
znaczenie u³atwi³oby pracê hodowców ptaków oraz funkcjonowanie zrzeszaj¹cych ich organizacji. Co
wiêcej, zmiany takie umo¿liwi³yby naszym hodowcom równy start w zawodach i pokazach na arenie miê-
dzynarodowej. Wspomniana lista stanowi za³¹cznik do poni¿szego oœwiadczenia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy zosta³y ju¿ podjête prace zmierzaj¹ce do uregulowania listy gatunków podlegaj¹cych rejestracji

wzorem innych krajów Unii Europejskiej? Jeœli tak, to na jakim one s¹ etapie i jakie s¹ za³o¿enia. Jeœli
nie, to czy ministerstwo planuje podjêcie tych prac.

2. Czy zaproponowana przez Polsk¹ Federacjê Hodowców Ptaków Ozdobnych lista gatunków ptaków
spe³nia kryteria umo¿liwiaj¹ce zniesienie nakazu rejestracji tych gatunków?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Na czterdziestym trzecim posiedzeniu Senatu w dniu 5 listopada 2009 r. skierowa³em oœwiadczenie do
Pani Minister, w którym prosi³em o podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych funkcjonowanie po 1 stycznia 2010
r. placówek zajmuj¹cych siê kompleksowo opiek¹ nad dzieæmi i m³odzie¿¹ z autyzmem. W odpowiedzi za-
pewniono mnie o prowadzonych pracach legislacyjnych, które zagwarantuj¹ dostêp do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej na dotychczasowym poziomie. Wed³ug posiadanych przeze mnie informacji jest wielce praw-
dopodobne opóŸnienie w procesie ustanawiania zmian i uzupe³nieñ do tak zwanego rozporz¹dzenia ko-
szykowego w zakresie psychiatrii.

Wœród tych zmian znajduj¹ siê bardzo istotne nowelizacje, mianowicie:
– opis nowego œwiadczenia, jakim ma byæ opieka i leczenie w oddziale rehabilitacyjnym dla dzieci i m³o-

dzie¿y z autyzmem,
– rozszerzenie zakresu œwiadczeñ w poradni dla dzieci z autyzmem o takie œwiadczenia, jakie s¹ do-

stêpne w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci.
Sprawa ta jest istotna nie tylko dla ca³ego lecznictwa psychiatrycznego, w szczególnoœci dla oddzia³ów

dziennych i ca³odobowych. Gdyby termin og³oszenia nowelizacji nie zosta³ dotrzymany, spowodowa³oby to
wiele bardzo powa¿nych k³opotów, ³¹cznie z zagro¿eniem bytu wielu placówek, poniewa¿ okres dostoso-
wawczy, zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra zdrowia z 8 grudnia 2009 r., koñczy siê w grudniu 2010 r.,
a od nowego roku przepisy rozporz¹dzenia koszykowego bêd¹ obowi¹zywaæ obligatoryjnie.

Bardzo proszê Pani¹ Minister o podjêcie pilnych dzia³añ w tej wa¿nej sprawie.

Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ siê do Pani Minister w sprawie propozycji zmian przepisów dotycz¹cych warunków orga-

nizowania kszta³cenia, wychowania i opieki dla niedostosowanych spo³ecznie oraz niepe³nosprawnych
dzieci i m³odzie¿y w specjalnych przedszkolach, szko³ach oraz oddzia³ach i w oœrodkach. Zwracam siê rów-
nie¿ w sprawie szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych i ich rodzajów, warunków pobytu
dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad naliczania p³atnoœci wnoszonej przez rodziców
za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Projektowane zmiany z 28 kwietnia br. wywo³a³y lawinê protestów
i zosta³y mocno skrytykowane. Zarówno grono pedagogiczne, jak i rodzice negatywnie je oceniaj¹ tak pod
wzglêdem dydaktycznym, spo³ecznym, jak i ekonomicznym. Wspomniane œrodowiska przedstawi³y swoj¹
argumentacjê w listach protestacyjnych kierowanych do mojego biura.

Kluczow¹ kwesti¹ w niniejszej sprawie jest zapis §23 projektu rozporz¹dzenia MEN, który ca³kowicie
pomija dzieci z upoœledzeniem w stopniu lekkim.

Zwracam siê do Pani Minister o ponown¹ analizê tego problemu i wprowadzenie modyfikacji w projek-
cie przez dopisanie w §23 punktu 7 w brzmieniu: „z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim”.

Proszê równie¿ o przedstawienie stanowiska MEN dotycz¹cego planowanych zmian w zakresie fun-
kcjonowania specjalnych oœrodków wychowawczych.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencjami osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie kredytów z dop³atami w ramach pro-

gramu „Rodzina na swoim” zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie zasadnoœci stanowiska Banku Millen-
nium, na podstawie stanowiska Banku Gospodarstwa Krajowego, w nastêpuj¹cej sprawie.

Matka samotnie wychowuj¹ca dziecko, ubiegaj¹ca siê o przyznanie dop³at do kredytu na budowê domu
w ramach programu „Rodzina na swoim”, otrzyma³a odpowiedŸ odmown¹, w której uzasadnieniu bank po-
wo³a³ siê na zapis mówi¹cy o tym, ¿e wspó³w³aœcicielem dzia³ki nie mo¿e byæ osoba trzecia. W tym wypadku
w rozumieniu banku osob¹ trzeci¹ jest syn kredytobiorczyni, który prawo do 1/4 dzia³ki otrzyma³ w wyniku
œmierci ojca. Zgodnie z polskim prawem prawo do w³asnoœci zosta³o nabyte automatycznie.

Wydaje mi siê, ¿e niedoprecyzowanie zapisów ustawy w opisanej kwestii jest du¿ym przeoczeniem, ge-
neruj¹cym pewnego rodzaju paradoks, polegaj¹cy na tym, ¿e dziecko staje siê przeszkod¹ w otrzymaniu
kredytu z dop³at¹ dla matki samotnie je wychowuj¹cej.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Docieraj¹ do mnie informacje, z których wynika, ¿e coraz czêœciej pracodawcy ¿¹daj¹ od pracowników
podpisania weksli. Pracodawcy podejmuj¹ takie dzia³ania, wysy³aj¹c na przyk³ad pracowników na szko-
lenia, przekazuj¹c urz¹dzenia potrzebne do pracy, na przyk³ad laptopy lub s³u¿bowe samochody. Wek-
sel, bêd¹cy papierem wartoœciowym o œciœle okreœlonych przez prawo cechach, wyra¿aj¹cym bezwarun-
kowe zobowi¹zanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zap³aty okreœlonej sumy pieniê-
dzy osobie wymienionej w tym dokumencie, w wyznaczonym terminie i miejscu, jest niew¹tpliwie dosko-
na³¹ form¹ zabezpieczenia dla pracodawcy.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e kwestie odpowiedzialnoœci materialnej pracowników reguluje kodeks
pracy. Zgodnie z przepisami pracownik, który wskutek niewykonania lub nienale¿ytego wykonania obo-
wi¹zków pracowniczych ze swej winy wyrz¹dzi³ pracodawcy szkodê, ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹
wed³ug zasad okreœlonych w kodeksie pracy. Odszkodowanie ustala siê w wysokoœci wyrz¹dzonej szko-
dy, jednak nie mo¿e ono przewy¿szaæ kwoty trzymiesiêcznego wynagrodzenia przys³uguj¹cego pracowni-
kowi w dniu wyrz¹dzenia szkody.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o informacjê, czy pracodawcom wolno prowadziæ tego ty-
pu dzia³ania.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Oddzia³y intensywnej opieki medycznej (OIOM) z za³o¿enia powinny zajmowaæ siê pacjentami w naj-
ciê¿szym stanie. Tymczasem coraz czêœciej zdarza siê, ¿e miejsca na tych oddzia³ach zajmuj¹ pacjenci
potrzebuj¹cy na przyk³ad wy³¹cznie zabiegów pielêgnacyjnych lub opieki paliatywnej.

Pacjenci tacy wymagaj¹ opieki d³ugoterminowej, jednak w wielu regionach kraju nie ma szpitali, pro-
wadz¹cych odpowiednie oddzia³y. W zwi¹zku z tym zdarza siê, ¿e pacjenci w bardzo ciê¿kim stanie s¹ wo-
¿eni karetkami na oddzia³y intensywnej opieki medycznej zlokalizowane czêsto kilkadziesi¹t kilometrów
dalej, poniewa¿ dopiero tam znajduj¹ siê wolne ³ó¿ka.

Problem rozwi¹za³oby stworzenie oddzia³ów opieki d³ugoterminowej, jednak¿e dyrektorzy szpitali nie
chc¹ organizowaæ takich oddzia³ów z uwagi na bardzo nisk¹ stawkê proponowan¹ przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o przeanalizowanie zaistnia³ej sytuacji.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Osoba, która naby³a budynki lub lokale w latach 2007–2008 r., nie mo¿e dokonaæ ich sprzeda¿y przed

up³ywem piêciu lat, jeœli chce uzyskaæ zwolnienie od podatku od osób fizycznych. Wyj¹tkowo zachowuje
zwolnienie z podatku w przypadku zameldowania w budynku lub lokalu przed dat¹ sprzeda¿y przez mi-
nimalny okres dwunastu miesiêcy (tzw. ulga meldunkowa).

Wed³ug interpretacji niektórych urzêdów skarbowych oraz Krajowej Informacji Podatkowej zwolnie-
niem tym nie jest objêty udzia³ w prawie w³asnoœci gruntu, na którym posadowiony zosta³ budynek lub
lokal bêd¹cy przedmiotem sprzeda¿y w okresie piêciu lat od dnia nabycia. Tym samym zgodnie z tak¹ wy-
k³adni¹ dochodzi do sytuacji, w której osoba sprzedaj¹ca przed up³ywem piêciu lat od daty nabycia bu-
dynku lub jego czêœci (udzia³u) lub nabycia lokalu oraz zamieszkuj¹ca w nim przez minimalny okres
dwunastu miesiêcy, zwolniona zostaje z zap³aty podatku od budynku (odpowiednio udzia³u w nim lub lo-
kalu), ale zobowi¹zana jest jednoczeœnie do zap³aty 19% podatku od wartoœci gruntu (lub udzia³u w grun-
cie w przypadku czêœci budynku lub lokalu).

Jednoczeœnie w bardziej korzystnej sytuacji jest osoba zbywaj¹ca tzw. w³asnoœciowe spó³dzielcze pra-
wo do lokalu mieszkalnego (ograniczone prawo rzeczowe, z którym nie musi byæ zwi¹zany udzia³ w grun-
cie), która korzysta w zwi¹zku z tym z ca³oœci ze zwolnienia od podatku.

Obserwuj¹c praktykê obrotu nieruchomoœciami lokalowymi, nale¿y stwierdziæ, ¿e zgodnie z tak¹ in-
terpretacj¹ w mniej korzystnej sytuacji bêd¹ podatnicy sprzedaj¹cy np. lokale w blokach, którymi dyspo-
nuj¹ na zasadzie odrêbnej w³asnoœci lokali (z prawem tym jest zwi¹zany udzia³ w gruncie) ni¿ sprzedaj¹cy
za porównywaln¹ cenê prawo spó³dzielczej w³asnoœci lokalu (brak prawa do udzia³u w gruncie). Najbar-
dziej pokrzywdzonymi bêd¹ niew¹tpliwie w³aœciciele budynków, z którymi zwi¹zany jest udzia³ w gruncie
(dzia³ce budowlanej, na której posadowiony jest budynek).

A zatem powstaje zasadnicza w¹tpliwoœæ, czy intencj¹ ustawodawcy by³o takie „nierówne” uregulowa-
nie mo¿liwoœci do skorzystania z prawa do ulgi meldunkowej.

Wobec rozbie¿nych interpretacji urzêdów skarbowych, maj¹c na uwadze jednolitoœæ i pewnoœæ stoso-
wania norm prawnych, proszê o odpowiedŸ na pytanie: czy planowane jest wydanie powszechnej wyk³a-
dni w sposób gwarantuj¹cy zachowanie ratio legis przedmiotowej ulgi?

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
W imieniu przedstawicieli licznych specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych zg³aszaj¹cych siê

do mnie osobiœcie i za poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ z proœb¹ o podjêcie dzia-
³añ w sprawie zmiany projektu rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010 r.,
dotycz¹cego rodzajów i szczegó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i m³odzie¿y w tych placówkach oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych placówkach, wnoszê o dodanie do projektu w §23 pktu 7 w brzmieniu:

7) z upoœledzeniem w stopniu lekkim.
Uzasadnienie
Przedmiotowy projekt, wymieniaj¹cy specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze prowadzone dla dzieci

i m³odzie¿y (§23 projektu rozporz¹dzenia), pomija mo¿liwoœæ istnienia oœrodków dla upoœledzonych
umys³owo w stopniu lekkim, pozbawiaj¹c dzieci i m³odzie¿ najlepszej dla nich formy edukacji, a tym sa-
mym skazuj¹c oœrodki na likwidacjê b¹dŸ znaczne ograniczenie ich oferty edukacyjnej. W myœl nowego
rozporz¹dzenia wszystkie dzieci i m³odzie¿ z upoœledzeniem umys³owym w stopniu lekkim mia³yby trafiæ
do szkó³ ogólnodostêpnych lub integracyjnych (brak odpowiedniego zapisu w §23), co uwa¿am za dysku-
syjne. ¯ycie i wieloletnie doœwiadczenia dostarczy³y dowodów, ¿e integracja, owszem, jest dobra i po-
trzebna, lecz nie w ka¿dym przypadku i nie za wszelk¹ cenê. T¹ cen¹ mo¿e byæ odrzucenie takich dzieci
przez pozosta³ych kolegów, spychanie ich na margines ¿ycia szkolnego, brak sukcesów w stosunku do
pozosta³ych pe³nosprawnych uczniów. Gdy do upoœledzenia w stopniu lekkim dochodzi jeszcze niepe³no-
sprawnoœæ sprzê¿ona (niedow³ady, autyzm, ADHD, zaburzenia psychiczne), prawid³owe funkcjonowanie
takiego dziecka w klasie i szkole z uczniami pe³nosprawnymi staje siê niemo¿liwe, a szanse na osi¹ganie
sukcesów przez tych uczniów s¹ znikome, czasem ¿adne.

Projekt zak³ada równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia burs, w których bêd¹ mieszkaæ razem z pe³nosprawn¹
m³odzie¿¹ uczniowie szkó³ specjalnych dla upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim, ale op³aty za pobyt
w bursie (§61 ust. 2 projektu rozporz¹dzenia) s¹ znacznie wy¿sze ni¿ koszty posi³ków w oœrodku
szkolno-wychowawczym. Zawieraj¹ bowiem, prócz pe³nej op³aty za posi³ki, tak¿e op³atê za zakwaterowanie
w bursie, w wysokoœci do 50% kosztów utrzymania miejsca. Nawet w chwili obecnej, przy dziennym koszcie
wy¿ywienia oko³o 8 z³, w œwietle otrzymanych informacji, wiêkszoœæ rodziców nie jest w stanie samodzielnie
pokrywaæ comiesiêcznej odp³atnoœci. Ponadto zasady funkcjonowania burs i opieka nad przebywaj¹cymi
tam podopiecznymi odbiegaj¹ od potrzeb i wymagañ pracy opiekuñczo-wychowawczej z osobami niepe³no-
sprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim.

Wœród dziesi¹tków niepodwa¿alnych argumentów popieraj¹cych koniecznoœæ i zasadnoœæ funkcjono-
wania specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y upoœledzonej w stopniu lek-
kim najistotniejszymi s¹:

– SOSW maj¹ szerok¹ ofertê edukacyjn¹ i bardzo bogat¹ ofertê zajêæ specjalistycznych;
– kadrê stanowi¹ nauczyciele z wieloma specjalnoœciami, permanentnie doskonal¹cy siê w konkret-

nych dziedzinach, tak aby s³u¿yæ podopiecznym jak najlepiej w ich rozwoju i funkcjonowaniu;
– gabinety i sale terapeutyczne w oœrodkach s¹ bardzo dobrze wyposa¿one w specjalistyczny sprzêt te-

rapeutyczny i rehabilitacyjny (m.in. Tomatis, Montessori, biofeedback, integracja sensoryczna, stymula-
cja polisensoryczna, specjalistyczny sprzêt komputerowy do pozawerbalnego porozumiewania siê
z dzieæmi niemówi¹cymi, wanny z hydromasa¿em, doskonale wyposa¿one sale do gimnastyki korekcyj-
nej i gabinety rehabilitacyjne;

– dziêki pobytowi dziecka w SOSW od poniedzia³ku do pi¹tku istnieje mo¿liwoœæ korzystania przez wy-
chowanka z tych zajêæ codziennie; czêsto na zlecane przez lekarzy zabiegi czy wizyty u stomatologa rodzic
nie mia³by czasu b¹dŸ nie mia³by takich mo¿liwoœci, a dziêki pobytowi w SOSW taka mo¿liwoœæ istnieje;

– bezp³atne podrêczniki;
– mniej liczne klasy (10–16 osób z mo¿liwoœci¹ zmniejszenia, gdy wystêpuj¹ niepe³nosprawnoœci

sprzê¿one);
– praca z dzieæmi faktycznie zindywidualizowana (wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowa-

nia ucznia, programy dostosowane do indywidualnych mo¿liwoœci ucznia);
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– wychowanek przebywa w grupie rówieœniczej o podobnych mo¿liwoœciach rozwojowych, co wp³ywa
pozytywnie na proces adaptacji w œrodowisku szkolnym oraz ³atwiejsze nawi¹zywanie satysfakcjonu-
j¹cych kontaktów rówieœniczych;

– dziecko upoœledzone w stopniu lekkim, porównuj¹c siê ze zdrowymi rówieœnikami, ma poczucie ni¿-
szej wartoœci, wpada w kompleksy, zniechêca siê i wycofuje b¹dŸ reaguje wzmo¿on¹ agresj¹;

– przy SOSW funkcjonuj¹ organizacje pozarz¹dowe takie jak stowarzyszenia i fundacje, których dzia-
³alnoœæ skierowana jest na wspieranie wychowanków i ich rodzin oraz na czuwanie nad ich dalszym lo-
sem w doros³ym ¿yciu (projekty ró¿norodnych kursów, doskonaleñ zawodowych);

– dzia³ania podejmowane w oœrodkach i przez oœrodki (imprezy szkolne, uroczystoœci, konkursy, zawody
sportowe, przegl¹dy artystyczne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, kolonie i obozy wakacyjne, zespo³y
i ko³a zainteresowañ) s¹ dostosowywane do potencjalnych mo¿liwoœci psychofizycznych dzieci i daj¹ równe
szanse aktywnego uczestnictwa w nich wszystkim wychowankom bez wzglêdu na rodzaj zaburzeñ, co nie
przeszkadza w³¹czaæ wychowanków do uczestnictwa w imprezach z pe³nosprawnymi dzieæmi;

– struktura specjalnego oœrodka pozwala na p³ynn¹ kontynuacjê nauki przez wszystkie etapy eduka-
cyjne (od przedszkola poprzez szko³ê podstawow¹, gimnazjum, zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹, po uzu-
pe³niaj¹ce liceum ogólnokszta³c¹ce), dziêki czemu wychowanek jest bardzo dobrze poznany, zdiagnozo-
wany i prowadzony, a¿ do uzyskania jak najwiêkszej samodzielnoœci zawodowej i spo³ecznej.

Wszystkie te argumenty przemawiaj¹ nie tylko za utrzymaniem w dotychczasowej formie specjalnych
oœrodków szkolno-wychowawczych, ale równie¿ za wprowadzeniem jeszcze wiêkszych udogodnieñ (np.
etat rehabilitanta, konsultanta rodziny dziecka niepe³nosprawnego), tak by praca z dzieckiem o specyfi-
cznych potrzebach edukacyjno-wychowawczych przynosi³a jeszcze wiêksze efekty.

Nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê fakt, i¿ je¿eli rozporz¹dzenie w proponowanym brzmieniu wejdzie
w ¿ycie, to zrodzi siê jeszcze jeden wa¿ny problem – nast¹pi koniecznoœæ zwolnienia pracowników,
a szczególnie kadry pedagogicznej. Co siê stanie z nauczycielami, którzy przez wczeœniejsze lata podnosili
swoje kwalifikacje zawodowe do nauczania poszczególnych przedmiotów i zdobywali uprawnienia do
specjalistycznych zajêæ rewalidacyjnych, rozszerzaj¹c swoje umiejêtnoœci na ró¿nego rodzaju specjali-
stycznych seminariach, warsztatach i szkoleniach, po to by w swojej pracy pomóc szczególnemu dziecku
i jego rodzinie.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, i¿ w œwietle przedstawionych argumentów przedstawiony problem winien
byæ jeszcze raz gruntownie przeanalizowany.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Podczas wizyty 15 maja we W³oc³awku widzia³ Pan niszczycielsk¹ si³ê ¿ywio³u powstrzymywan¹ przez

w³oc³awsk¹ zaporê. Powodzie skutkuj¹ nie tylko stratami materialnymi, gin¹ ludzie i zwierzêta, obna¿a-
j¹c nasz¹ ludzk¹ s³aboœæ i bezsilnoœæ wobec natury. Œwiadomoœæ dramatów i nieszczêœæ rodzi przede
wszystkim przekonanie o koniecznoœci podejmowania dzia³añ prewencyjnych. Regulacja Wis³y powinna
wiêc byæ celem nadrzêdnym.

Mieszkañcy zalanej dzielnicy W³oc³awka i miejscowoœci po³o¿onych poni¿ej dopytuj¹, dlaczego nie ma
wa³ów przeciwpowodziowych poni¿ej stopnia wodnego. Rezygnacja z budowy kolejnego stopnia wodnego
na wysokoœci Nieszawy poskutkowa³a odst¹pieniem od budowy wa³ów przeciwpowodziowych, co pozo-
stawi³o mieszkaj¹cych tam ludzi niemal bezbronnych wobec ¿ywio³u.

Dziœ ¿yjemy z nadziej¹, ¿e decyzja o budowie kolejnego stopnia wodnego jest ju¿ w toku realizacji. Na tê
inwestycjê oczekuj¹ mieszkañcy regionu od W³oc³awka do Torunia. Swoje poparcie dla inwestycji pod-
trzymuje Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który na posiedzeniu w dniu 24 maja 2010 r. za-
apelowa³ do Pana Premiera RP, marsza³ka Sejmu, marsza³ka Senatu, ministrów oraz inwestora spó³ki
Energa SA o przyspieszenie prac zapewniaj¹cych realizacjê tego przedsiêwziêcia.

Szanowny Panie Premierze! G³osami wyborców regionu toruñsko-w³oc³awskiego zosta³em zobowi¹za-
ny do dzia³añ na rzecz budowy kolejnego stopnia wodnego poni¿ej W³oc³awka. Zwracam siê wiêc z proœb¹
o opracowanie i przedstawienie harmonogramu inwestycji oraz podjêcie inicjatywy legislacyjnej, uprasz-
czaj¹cej procedurê wydawania decyzji o budowie stopnia wodnego poni¿ej W³oc³awka. Proszê równie¿
o potraktowanie tej inwestycji jako priorytetowej w skali kraju na najbli¿sze lata.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Sepio³a
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku polscy konserwatorzy prowadz¹ kompleksowe prace

rewaloryzacyjne w kolegiacie w ¯ó³kwi (obwód lwowski), finansowane w g³ównej mierze ze œrodków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolegiata ufundowana przez hetmana Stanis³awa ¯ó³kiew-
skiego i otoczona opiek¹ przez Jana III Sobieskiego, bêd¹ca swoistym panteonem orê¿a polskiego, uzna-
wana by³a tradycyjnie za jedn¹ z najwa¿niejszych œwi¹tyñ Rzeczypospolitej. Prace architektoniczne
praktycznie zosta³y ju¿ ukoñczone, zaœ otwarta pozostaje kwestia konserwacji niezwyk³ego wyposa¿enia
koœcio³a, na które sk³adaj¹ siê cztery wykonane specjalnie dla ¯ó³kwi wielkoformatowe obrazy ze scena-
mi bitew pod K³uszynem, Chocimiem, Wiedniem i Parkanami.

Dwa najbardziej zniszczone obrazy – wypo¿yczone z Lwowskiej Galerii Obrazów – znajduj¹ siê obecnie
w Warszawie i s¹ poddawane bardzo z³o¿onej konserwacji. Strona polska zobowi¹za³a siê do sfinansowa-
nia i wykonania tych prac. Niestety, z powodu braku œrodków wszystko siê przeci¹gnê³o w czasie i wypo-
¿yczenie przed³u¿ono o rok. Definitywny termin powrotu obrazów na Ukrainê mija w grudniu 2010 r.,
a prace znów znajduj¹ siê w impasie.

Poniewa¿ sprawa obrazów ¿ó³kiewskich, co do których strona polska nalega, aby zawis³y ponownie
w kolegiacie, ma daleko id¹ce implikacje dla ca³ego procesu ochrony polskiego dziedzictwa na kresach,
zwracamy siê do Pana Ministra o przedstawienie informacji na temat planowanego finansowania prac
i gwarancji ich ukoñczenia w za³o¿onym terminie.

Poniewa¿ jest to najpowa¿niejsze i najbardziej z³o¿one przedsiêwziêcie konserwatorskie dotycz¹ce
skarbów polskiego dziedzictwa znajduj¹cych siê poza granicami kraju, jesteœmy przekonani, ¿e stanie siê
ono jednym z priorytetowych wydatków resortu.

Z wyrazami szacunku
Janusz Sepio³
Stanis³aw Bisztyga
Leon Kieres
Henryk WoŸniak
Andrzej Grzyb
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Poniewa¿ przez dwa dni nie by³o mo¿liwe nawi¹zanie nawet telefonicznego kontaktu z Pani¹ Minister,
sk³adam oœwiadczenie dotycz¹ce projektu rozporz¹dzenia z 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów i szcze-
gó³owych zasad dzia³ania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i m³odzie¿y w tych placówkach
oraz wysokoœci i zasad odp³atnoœci wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Chcia³bym prosiæ o wyjaœnienie, dlaczego w §23 rozporz¹dzenia z wyliczeniem oœrodków
szkolno-wychowawczych prowadzonych dla dzieci i m³odzie¿y nie zosta³y uwzglêdnione dzieci i m³odzie¿
z upoœledzeniem umys³owym lekkim. Piszê to jako psychiatra, ale tak¿e doœwiadczony ojciec dziecka z ze-
spo³em Downa – obecnie 17-letniej córki; jest to nasze szóste, najm³odsze dziecko. Do ubieg³ego roku ko-
rzystaliœmy z integracyjnych form pomocy w szkolnictwie powszechnym, prowadzonych w jednej z lep-
szych placówek miejskich. Dziecko realizowa³o osobny program w zwyk³ej klasie, ale ju¿ po trzeciej klasie
uznaliœmy, ¿e forma tej pomocy nie jest w³aœciwa. Zdecydowaliœmy siê na przeniesienie dziecka do oœrodka
specjalnego po pierwszej klasie gimnazjum. Retrospektywnie stwierdzamy, ¿e program realizowany
w szkolnictwie powszechnym nie sprzyja³ integracji ze wzglêdu na narastaj¹cy rozziew pomiêdzy mo¿liwo-
œciami córki a szybszym rozwojem pozosta³ych dzieci. Dopiero w oœrodku specjalnym Wanda mog³a reali-
zowaæ program z wielu przedmiotów, odpowiadaæ przy tablicy i uzyskiwaæ motywuj¹ce do wysi³ku wyniki.

St¹d pytanie: jakie przes³anki kieruj¹ ministerstwem w os³abianiu umocowania prawnego placówek
wyspecjalizowanych w prowadzeniu dzieci i m³odzie¿y z lekkim upoœledzeniem umys³owym?

Jeszcze raz wyra¿am zdziwienie, ¿e nie uda³o siê porozmawiaæ na ten temat.

W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Na Litwie rusza budowa odcinka Rail Baltica, czyli transeuropejskiego korytarza kolejowego z Europy
Zachodniej przez Polskê do krajów ba³tyckich. Plany zak³adaj¹, ¿e ta trasa ma byæ gotowa na Litwie do roku
2013. Tymczasem wci¹¿ jeszcze nie znamy ¿adnych terminów rozpoczêcia budowy odcinka Rail Baltica na
terenie Polski, a wynika to z faktu, i¿ rz¹dowi Donalda Tuska do tej pory nie uda³o siê ustaliæ zasadniczej
kwestii, to jest wytyczyæ tak wa¿nej dla rozwoju gospodarczego naszego kraju trasy kolejowej. Obecnie brak
decyzji rz¹du w tej sprawie powoduje, ¿e budowa Rail Baltica stoi w miejscu i nie jest realizowana nawet do-
kumentacja projektowa przedsiêwziêcia. Ponadto t¹ opiesza³oœci¹ rz¹du w sprawie podania terminu roz-
poczêcia budowy zniecierpliwiona jest równie¿ Unia Europejska, która ma pokryæ czêœæ kosztów inwesty-
cji. Komisja Europejska zastanawia³a siê nawet nad wycofaniem siê z finansowania tego projektu, g³ównie
z powodu oci¹gania siê z przygotowaniem projektowym i budow¹ polskiego odcinka. Z powodu opiesza³oœci
rz¹du cierpi¹ samorz¹dy z terenów nadgranicznych, które licz¹, ¿e zbudowana trasa kolejowa spowoduje
zaktywizowanie i rozwój gmin w zwi¹zku z budow¹ centrów logistycznych, baz prze³adunkowych czy
w zwi¹zku z uruchomieniem wymiany handlowej.

Proszê zatem o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Dlaczego rz¹dowi Donalda Tuska nie uda³o siê nawet wytyczyæ trasy odcinka polskiego, czyli prze-

biegu przez nasz kraj Rail Baltica?
2. Dlaczego w Polsce do dziœ nie ruszy³a budowa tej szybkiej miêdzynarodowej linii kolejowej?
3. Czy istnieje zagro¿enie wycofania siê przez Komisjê Europejsk¹ z finansowania Rail Baltica?
4. Jaki bêdzie ca³kowity koszt budowy tej trasy kolejowej?
5. Jaki bêdzie koszt budowy odcinka polskiego i jaki bêdzie w tym udzia³ œrodków krajowych?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê Pana Ministra o zwrócenie szczególnej uwagi i interwencjê w spra-
wie planów wprowadzenia zmian, konkretnie ograniczenia kursowania poci¹gów TLK IC na trasie kolejo-
wej Warszawa – Radom. Z niepokojem przyj¹³em informacjê o zmianach w rozk³adzie przewoŸnika PKP In-
tercity, które maj¹ byæ wprowadzone od 1 czerwca bie¿¹cego roku. Z komunikatu umieszczonego na stro-
nie internetowej PKP mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e w czerwcu ma zostaæ wprowadzona korekta do obowi¹zu-
j¹cego rozk³adu jazdy poci¹gów. Korekta zak³ada dodatkowe postoje, zmiany terminów kursowania oraz
skrócenie b¹dŸ wyd³u¿enie relacji wybranych poci¹gów, gdy¿ jest to wymuszone przez zarz¹dcê infrastruk-
tury kolejowej, to jest spó³kê PKP PLK. Obawy budzi tak¿e informacja, ¿e czêœæ poci¹gów TLK zostanie za-
wieszona. Skrócenie trasy ma dotyczyæ miêdzy innymi poci¹gu relacji Kraków P³aszów (stacja pocz¹tkowa
– odjazd o godzinie 11.47) – Bia³ystok (stacja koñcowa – przyjazd o godzinie 19.40), który zatrzymuje siê
w Radomiu o bardzo wa¿nej popo³udniowej porze, to jest o godzinie 15.02.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy zachodzi koniecznoœæ likwidacji i ograniczenia kursowania poci¹gów poœpiesznych jad¹cych

przez Radom?
2. Czy minister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy nie mo¿e wp³yn¹æ na spó³kê PKP

PLK, aby stosowa³a inne ni¿ ograniczanie kursowania poci¹gów metody egzekwowania p³atnoœci za ko-
rzystanie z torów przez przewoŸników?

3. Czy wprowadzane ograniczenia, zawieszenia i likwidacje maj¹ charakter czasowy, czy sta³y?
4. Ile Ministerstwo Infrastruktury dop³aca do kursowania tak zwanych poci¹gów miêdzywojewódzkich

i czy te p³atnoœci s¹ przekazywane do spó³ki PKP IC terminowo?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wsparcie mieszkañców naszego kraju, którzy ucierpieli w wy-

niku tegorocznej powodzi. Sprawa pomocy dotyczy wielu obywateli, w tym mieszkañców pó³nocnego Ma-
zowsza z terenu powiatów p³ockiego, p³oñskiego i sochaczewskiego.

Ze swojej strony deklarujê pe³ne wsparcie na tym terenie i udzia³ lokalnych samorz¹dów przy realizacji
wspólnych przedsiêwziêæ pomocowych z udzia³em Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, jakie dzia³ania planuje podj¹æ Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, aby wesprzeæ rolników i producentów rolnych, których gospodarstwa rolne oraz uprawy
ucierpia³y w wyniku tegorocznej powodzi.

W wielu miejscach w kraju, w tym na pó³nocnym Mazowszu, uprawy rolnicze zosta³y ca³kowicie znisz-
czone przez wodê, wskutek czego rolnicy bezpowrotnie stracili tegoroczne plony, co spowoduje znaczne
straty finansowe i brak mo¿liwoœci uzyskania jakiegokolwiek dochodu.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Rynku Rolnego W³adys³awa £ukasika

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o wsparcie rolników oraz mieszkañców terenów wiejskich

i miast, którzy ucierpieli w wyniku tegorocznej powodzi. W ramach programów prowadzonych przez
Agencjê Rynku Rolnego mo¿liwe jest bezp³atne przekazanie artyku³ów ¿ywnoœciowych osobom poszko-
dowanym. Warto podkreœliæ, ¿e przedmiotowa pomoc jest mo¿liwa na mocy art. 7 ustawy o pomocy spo³e-
cznej i udziela siê jej z powodu zdarzeñ losowych, sytuacji kryzysowych oraz klêsk ¿ywio³owych. Sprawa
pomocy dotyczy wielu mieszkañców naszego kraju, w tym mieszkañców pó³nocnego Mazowsza, terenów
powiatów p³ockiego, p³oñskiego i sochaczewskiego.

Ze swojej strony deklarujê wszelk¹ pomoc na tym terenie i udzia³ lokalnych samorz¹dów przy dystry-
bucji ¿ywnoœci przekazanej za poœrednictwem ARR osobom i rodzinom najbardziej potrzebuj¹cym.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W zwi¹zku z licznie pojawiaj¹cymi siê wnioskami w sprawie braku stosownych zapisów prawnych,
umo¿liwiaj¹cych udzielanie stypendium sportowego doktorantom, pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister
na zaistnia³y problem.

Otó¿ wed³ug zapisu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a dok³adnie
art. 173 ust. 1, student mo¿e siê ubiegaæ o pomoc materialn¹ ze œrodków przeznaczonych na ten cel w bu-
d¿ecie pañstwa w formie stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendium ministra za wybitne
osi¹gniêcia sportowe. Problem pojawia siê w innym zapisie tej samej ustawy, gdzie bezpodstawnie ró¿ni-
cuje siê osi¹gniêcia studentów i doktorantów. Wed³ug art. 199 ust. 1 doktorant mo¿e otrzymaæ pomoc
materialn¹ tylko w formie stypendium za wyniki w nauce, ale nie ma mo¿liwoœci ubiegania siê o stypen-
dium sportowe lub o stypendium ministra za wybitne osi¹gniêcia sportowe.

Uwa¿am, ¿e zasadne by³oby wprowadzenie zapisu umo¿liwiaj¹cego doktorantom uzyskanie wsparcia
za osi¹gniêcia sportowe, zw³aszcza ¿e przyznawane jest ono wed³ug okreœlonych kryteriów oraz jest for-
m¹ zarówno pomocy, jak i nagrody za okreœlone postêpy i osi¹gniêcia.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e s¹ to osoby, które po zakoñczeniu studiów decyduj¹ siê na
dalszy rozwój intelektualny, kontynuuj¹c œcie¿kê kariery naukowej.

Wobec tego proszê Pani¹ Minister o przeanalizowanie mo¿liwoœci dokonania zmiany, która pozwoli na
wsparciedoktorantówgodnie reprezentuj¹cychsportakademickiwPolsceoraznaareniemiêdzynarodowej.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze, Komisja Europejska podaje, ¿e Polska jest liderem o¿ywienia gospodarcze-
go w UE, przypominaj¹c, ¿e jako jedyny kraj UE zanotowa³a dodatni wzrost gospodarczy w ubieg³ym roku
(1,7% PKB). Odpornoœæ polskiej gospodarki na kryzys, jak ufam, przyczyni siê do wiêkszego zaintereso-
wania inwestorów zagranicznych naszym krajem. Miêdzynarodowe firmy ju¿ dzisiaj uwa¿aj¹, ¿e Polska
to jedno z najlepszych miejsc na inwestycje: œwietni pracownicy i wsparcie ze strony gmin i Skarbu Pañ-
stwa. Inwestorzy ceni¹ równie¿ nasz¹ obecnoœæ w UE oraz silny popyt wewnêtrzny.

A¿ 82% zagranicznych firm jest zadowolonych, ¿e wybra³o w³aœnie Polskê. Jak wynika z badañ
Polsko-Niemieckiej Izby Przemys³owo-Handlowej, odmiennego zdania jest tylko 8%. Choæ zagraniczni in-
westorzy dostrzegaj¹, ¿e kryzys jeszcze Polski nie omin¹³, ciesz¹ siê, ¿e wybrali nasz kraj, a nie np. £otwê
czy Ukrainê, gdzie sytuacja gospodarcza jest dramatyczna. Z tych powodów Polska oceniana jest jako je-
den z najatrakcyjniejszych krajów na œwiecie.

Inwestorów przyci¹gaj¹ równie¿ gwarancje pomocy publicznej w przypadku stworzenia i utrzymania no-
wych miejsc pracy. Za przyk³ad mo¿na podaæ amerykañskiego Della, który trzy lata temu rozpoczyna³ biz-
nes w Polsce. W ci¹gu dwóch lat Dell zatrudni³ w £odzi prawie dwa tysi¹ce pracowników. Niestety po trzech
latach firma sprzeda³a swoj¹ fabrykê w Polsce Chiñczykom i zdecydowa³a siê na outsourcing produkcji.
Choæ koncern zobowi¹za³ siê do utrzymania miejsc pracy przez piêæ lat, to mimo sprzeda¿y zak³adów nie
zabezpieczy³ stanowisk pracy dla obecnych pracowników. Zg³osi³ siê za to do Ministerstwa Gospodarki po
resztê obiecanych na pocz¹tku inwestycji pieniêdzy – w sumie 200 mln z³. Do dziœ przekazano spó³ce
82,2 mln z³, reszta pieniêdzy bêdzie wyp³acona do 2012 r. W Dell dosz³o ju¿ do pierwszych zwolnieñ, a obec-
ny w³aœciciel przygotowuje siê do dalszej restrukturyzacji fabryki i prawdopodobnie dalszej redukcji za-
trudnienia.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zadaæ Panu Ministrowi nastêpuj¹ce pytanie.
Czy ministerstwo przewiduje rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce gospodarcze interesy pañstwa polskiego na

wypadek takich zmian modeli biznesowych – w sytuacji, kiedy mimo wczeœniej sk³adanych obietnic,
przedsiêbiorstwo, nie troszcz¹c siê ju¿ o fabrykê i jej pracowników, nadal otrzymuje pomoc od pañstwa,
w którym zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoœæ biznesow¹? Proszê Pana Ministra o wyra¿enie swojej opinii na te-
mat opisanego zdarzenia i racjonalnoœci postêpowania w kwestii wyp³acania subwencji. Czy istnieje
mo¿liwoœæ wstrzymania dotychczasowych dop³at dla Della?

Panie Ministrze, proszê o przedstawienie bilansu zysków i strat zwi¹zanych z inwestycj¹ Della w kon-
tekœcie udzielonej pomocy publicznej.

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Œmieci niszcz¹ œrodowisko naturalne, a ich zaleganie, choæby w lasach, to powa¿na plaga ostatnich

lat. Budowanie pasów ekologicznych, inicjowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska – poczynaj¹c od
sprz¹tania œmieci poprzez promocjê i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po d³ugofalowe rozbudo-
wane programy ekologiczne – przegrywa z bezmyœlnoœci¹ jednostek, które maj¹ za nic interes publiczny.
Koszty przywracania czystoœci s¹ ogromne: w sprz¹tanie lasów zaanga¿owanych jest bardzo wiele osób
ze s³u¿by leœnej. Szacunkowo w skali roku oczyszczanie i wywóz œmieci poch³ania 20 milionów z³. W inte-
resie nas wszystkich le¿y utrzymanie zielonych p³uc Polski w stanie umo¿liwiaj¹cym ich prawid³owe fun-
kcjonowanie. W chwili obecnej na skutek istniej¹cej gospodarki odpadami wiele œmieci porzucanych jest
w³aœnie na terenie lasów. S¹ to zarówno zanieczyszczenia wytwarzane w gospodarstwach domowych, lo-
kalnych przedsiêbiorstwach, jak i pozosta³oœci po turystach.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o wskazanie podejmowanych lub plano-
wanych dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia opisanego problemu, prowadz¹cych do likwidacji po-
wstaj¹cych na terenach leœnych wysypisk œmieci oraz komentarz do doniesieñ prasowych o pracach nad
wprowadzeniem powszechnego podatku od œmieci, co rozwi¹zaæ ma problem zaœmieconych lasów.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Rocznie w Polsce notuje siê oko³o stu czterdziestu tysiêcy przypadków nowych zachorowañ na raka,

z czego blisko dziewiêædziesi¹t tysiêcy koñczy siê œmierci¹ pacjenta. W przeliczeniu na liczbê mieszkañ-
ców jest to niemal dwa razy wiêcej ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej. W 2009 r. w raporcie szwedz-
kich naukowców podano, ¿e Polska nale¿y do krajów Europy, które wydaj¹ najmniej na onkologiê, ogra-
niczaj¹c pacjentom dostêp do nowych terapii i leków przeciwnowotworowych.

Populacyjne programy przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy, sutka i jelita grubego
prowadzone s¹ akcyjnie, a nie systemowo. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest zainteresowany ich finan-
sowaniem. Nie ma rozwi¹zañ systemowych, które pozwoli³yby na faktyczne i permanentne, a nie akcyjne,
profilaktyczne badanie wszystkich obywateli w kierunku wykrywania ognisk choroby. Brakuje ³atwo do-
stêpnej informacji, kampanii uœwiadamiaj¹cej korzyœci, jakie obywatele mog¹ osi¹gn¹æ, prowadz¹c
zdrowy tryb ¿ycia, oraz korzyœci z uczestnictwa w badaniach profilaktycznych.

Aktualnym problemem, z którym wci¹¿ borykaj¹ siê chorzy na nowotwory, jest ograniczony dostêp do
najnowszych leków i terapii. Leki zarejestrowane na terenie pañstw Unii Europejskiej, wyró¿niaj¹ce siê
wyj¹tkow¹ skutecznoœci¹, czêsto nie s¹ w Polsce rejestrowane, a NFZ odmawia ich refundacji.

Pacjenci chorzy na nowotwory nie mog¹ czekaæ na leczenie, poniewa¿ to typ nowotworu i jego „aktyw-
noœæ” decyduj¹ o tym, kto, kiedy i jakiego rodzaju terapi¹ powinien zostaæ objêty. Niestety w NFZ obo-
wi¹zuje system kolejkowy. Czekanie na terapiê czêsto jest dla pacjenta wyrokiem œmierci.

W mojej opinii obecne dzia³ania podejmowane w walce z chorobami onkologicznymi s¹ daleko niewy-
starczaj¹ce. Niezbêdne jest podjêcie takich prac, które doprowadz¹ do prze³omu.

Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o opiniê w prezentowanej w oœwiadczeniu sprawie. Proszê o informa-
cjê, czy ministerstwo planuje podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy obecnej niedobrej sytuacji
w dziedzinie walki z chorobami onkologicznymi. Proszê o informacjê o dzia³aniach, jakie Ministerstwo
Zdrowia zamierza podj¹æ w celu zwiêkszenia dostêpnoœci badañ wykrywaj¹cych nowotwory na wczes-
nym etapie rozwoju choroby.

Z wyrazami szacunku
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Znany jest problem niedostatecznej reprezentacji Polaków na wy¿szych stanowiskach urzêdniczych

w Komisji Europejskiej. Liczba i ranga zajmowanych stanowisk nie odpowiada wielkoœci Polski i jej miej-
scu w Unii.

Gdy uformowa³a siê nowa Komisja Europejska, zaledwie kilku Polaków powo³ano na wp³ywowe stano-
wiska doradców w gabinetach politycznych komisarzy. Ostatnio zosta³a podana wiadomoœæ, ¿e jeden
z polskich doradców, Andrzej Dycha, zosta³ odwo³any z funkcji w gabinecie unijnego komisarza do spraw
rolnictwa Daciana Ciolosa, a na jego miejsce powo³ano Brytyjczyka. Przyczyn dymisji Andrzeja Dychy nie
podano do publicznej wiadomoœci. Andrzej Dycha przed powo³aniem do gabinetu komisarza Ciolosa
pe³ni³ w Polsce odpowiedzialne stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Nale¿y s¹dziæ, ¿e jego kompetencje by³y odpowiednie do zajmowania stanowiska w Komisji. Obec-
noœæ polskiego doradcy w gabinecie komisarza do spraw rolnictwa mia³a dla Polski du¿e znaczenie, nie
trzeba przecie¿ przypominaæ, jak wielk¹ wagê dla polskiej obecnoœci w UE maj¹ kwestie dotycz¹ce wspól-
nej polityki rolnej.

Mamy w zwi¹zku z tym pytania.
Jakie by³y przyczyny dymisji Andrzeja Dychy?
Czy nie by³y one przejawem szykany wobec urzêdnika Komisji i czy MSZ rozpoczê³o starania o wyjaœ-

nienie tej sprawy?
Chcielibyœmy równie¿ wiedzieæ, czy MSZ podejmuje jakieœ dzia³ania, a jeœli tak, to jakie, w celu zwiêk-

szenia liczby polskich urzêdników na wp³ywowych stanowiskach w Komisji Europejskiej.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Do naszych biur zg³asza siê coraz wiêcej osób z orzeczeniami o trwa³ej niezdolnoœci do pracy lub z orze-

czeniami o niepe³nosprawnoœci, które nie mog¹ otrzymaæ nale¿nych im œwiadczeñ. Otó¿ osoby te straci³y
dotychczas otrzymywan¹ rentê, ale ze wzglêdów zdrowotnych nie s¹ w stanie podj¹æ ¿adnej pracy, o czym
œwiadcz¹ otrzymywane dokumenty. Lekarze medycyny pracy nie chc¹ im wystawiaæ stosownych za-
œwiadczeñ, niezbêdnych do starania siê o œwiadczenia, informuj¹c, ¿e nie mog¹, a jednoczeœnie nie chc¹
im wydaæ zgody na jak¹kolwiek pracê. Taki stan rzeczy powoduje, ¿e ci ludzie s¹ czêsto pozostawieni bez
œrodków do ¿ycia, a ca³a sytuacja przypomina b³êdne ko³o. Sk¹d wynika taka niemo¿noœæ lekarzy medy-
cyny pracy?

Pani Minister, prosimy o wyjaœnienie, co w takich sytuacjach nale¿y poczyniæ, jakie rozwi¹zanie mo¿-
na zaproponowaæ ludziom, którzy znaleŸli siê w b³êdnym kole przepisów.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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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

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi z dnia 8 marca bie¿¹cego roku na zapytanie z dnia 4 lutego 2010 r., dotycz¹ce udzielenia

informacji odnoœnie do okolicznoœci i przyczyn odrzucenia z³o¿onego przez Pana wniosku do Komisji Eu-
ropejskiej w sprawie specjalnego wsparcia dla plantatorów tytoniu w trybie art. 68 rozporz¹dzenia Rady
73/2009, znajduj¹ siê wyjaœnienia, ¿e Komisja Europejska odrzuci³a „zaproponowany przez Polskê pro-
gram wsparcia dla sektora tytoniowego jako budz¹cy zastrze¿enia co do jego zgodnoœci z przepisami
art. 68 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 73/2009”. Dodatkowo zastêpca Pana Ministra by³ uprzejmy podkre-
œliæ, i¿ „program przygotowany przez Wêgry w zakresie wsparcia dla sektora tytoniu, opieraj¹cy siê na po-
dobnych za³o¿eniach i realizowany w takiej samej postaci, uzyska³ akceptacjê Komisji Europejskiej”.

Panie Ministrze, skoro identyczny wniosek innego kraju cz³onkowskiego zostaje zaakceptowany,
a nasz odrzucony, taka sytuacja oznacza jawn¹ dyskryminacjê polskich producentów tytoniu!

Panie Ministrze, w dniu 11 maja bie¿¹cego roku na spotkaniu z polskimi parlamentarzystami komi-
sarz do spraw rolnictwa Dacian Ciolos wyjaœni³ zamieszanie zwi¹zane z polskim wnioskiem w ten sposób,
¿e dnia 28 lipca 2009 r. polskie w³adze zg³osi³y Komisji wiele œrodków, które maj¹ zostaæ wdro¿one na mo-
cy art. 68 rozporz¹dzenia (WE) nr 73/2009, jednak¿e nie by³o wœród nich dodatkowego wsparcia dla sek-
tora tytoniu. Wniosek uzupe³niony o dodatkowe wsparcie w sektorze tytoniu zosta³ z³o¿ony po terminie
wyznaczonym przez Radê, odpowiednie powiadomienie Polska przes³a³a dnia 26 sierpnia 2009 r., to jest
po terminie zg³aszania przewidzianym w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 639/2009. Jednoczeœnie komi-
sarz zapewni³, i¿ Komisja poinformowa³a polskie w³adze o tym, ¿e spóŸnione zg³oszenie nie mo¿e zostaæ
przyjête. Oznacza to, ¿e na odrzucenie polskiego wniosku nie mia³y wp³ywu wzglêdy merytoryczne, tylko
przekroczenie terminu.

W zwi¹zku z tym, ¿e odpowiedŸ otrzymana z ministerstwa nie zawiera³a informacji na pytania zawarte
w oœwiadczeniu z dnia 4 lutego 2010 r., zwracamy siê z proœb¹ o wyjaœnienia w nastêpuj¹cych sprawach.

1. Czy podejmuje Pan dzia³ania zmierzaj¹ce do ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku?
2. Dlaczego pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykorzystania wsparcia specjalnego we-

d³ug art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. skierowane do Komisji Europejskiej
nie zawiera³o wniosku o zastosowanie mechanizmu wsparcia sektora tytoniowego w ramach tego syste-
mu?

3. Dlaczego korekta wy¿ej wymienionego dokumentu zosta³a przes³ana dopiero 26 sierpnia 2009 r.,
ju¿ po ostatecznym terminie – up³yn¹³ 1 sierpnia 2009 r. – na podjêcie decyzji dotycz¹cej uzupe³nienia
programu wsparcia na rok 2010?

4. Kto w resorcie rolnictwa nadzorowa³ przygotowanie wniosku? Dlaczego wniosek zosta³ przygotowa-
ny nierzetelnie i zawiera³ braki w uzasadnieniu, które zadecydowa³y o jego odrzuceniu? Dlaczego uzu-
pe³nienia przes³ano po wskazanym terminie, co spowodowa³o, ¿e uwzglêdnienie naszych postulatów sta-
³o siê niemo¿liwe? Czy dotychczas zosta³y wyci¹gniête jakieœ konsekwencje w tej sprawie?

Panie Ministrze, prosimy o wyjaœnienie zaistnia³ych rozbie¿noœci co do okolicznoœci odrzucenia pol-
skiego wniosku skierowanego do Komisji Europejskiej w sprawie mo¿liwoœci uzyskania specjalnego
wsparcia dla plantatorów tytoniu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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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

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach otrzymujemy niepokoj¹ce informacje od rolników dotycz¹ce nieprawid³owoœci wy-

stêpuj¹cych na rynku œrodków ochrony roœlin. Rolnicy nabywaj¹cy œrodki ochrony roœlin – dodamy, i¿
pochodz¹ce z legalnych Ÿróde³, zakupione u autoryzowanych dystrybutorów, teoretycznie spe³niaj¹ce
wszystkie wymagania – zg³aszaj¹, ¿e s¹ one zanieczyszczone ró¿nymi substancjami. Dotyczy to na przy-
k³ad preparatu grzybobójczego o nazwie Delan, do którego dosypywane jest kakao. Rolnicy nie s¹ w sta-
nie samodzielnie sprawdziæ autentycznoœci œrodka, a presja czasu i zale¿noœæ zabiegów cheminizacyj-
nych od pogody, która w tym roku nie rozpieszcza, nie pozwala traciæ im czasu na udawanie siê do specja-
listycznych laboratoriów w celu sprawdzenia œrodka. Niejednokrotnie, kiedy rolnicy zwracaj¹ uwagê na
nieskutecznoœæ œrodków ochrony roœlin, widoczn¹ podczas zbiorów na owocach, producenci twierdz¹, ¿e
zapewne zosta³ pope³niony b³¹d podczas wykonywania zabiegów. Osobiœcie znamy wielu rolników, któ-
rzy bardzo skrupulatnie wykonuj¹ zabiegi i korzystaj¹ tylko z atestowanych œrodków, a i tak ich uprawy
s¹ pora¿one chorobami.

Panie Ministrze, prosimy o sprawdzenie tych informacji, gdy¿ – jak zapewne jest to Panu Ministrowi
wiadome – koszty œrodków ochrony roœlin stanowi¹ znaczny udzia³ w kosztach produkcji i wp³ywaj¹ na
obni¿enie dochodów rolników.

Dodatkowo ostatnio dotar³y do nas zatrwa¿aj¹ce informacje dotycz¹ce sadowników, których sady zo-
sta³y bezpowrotnie zniszczone w wyniku zastosowania b³êdnej mieszanki w œrodku ochrony roœlin. Otó¿
sadownicy kupowali preparat owadobójczy, a zamiast niego w opakowaniu by³ œrodek chwastobójczy,
który powoduje trwa³e zniszczenie drzewa. Nieœwiadomi tego stanu rzeczy rolnicy wielokrotnie wykony-
wali zaplanowane zabiegi, a o prawdopodobnym b³êdzie dowiedzieli siê – jak zawsze – sami, obserwuj¹c
swoje plantacje, które zaczê³y obumieraæ.

Panie Ministrze, zwracamy siê z proœb¹ o podjêcie natychmiastowych dzia³añ, za poœrednictwem pod-
leg³ych Panu inspekcji, w celu wyeliminowania wystêpuj¹cych na rynku œrodków ochrony roœlin niepra-
wid³owoœci oraz o rozwa¿enie sposobu udzielenia pomocy prawnej poszkodowanym rolnikom.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie prosimy o wyjaœnienie sytuacji prawnej w³aœcicieli gospodarstw rolnych, którzy otrzymali je

do maj¹tku odrêbnego, pozostaj¹c w zwi¹zku ma³¿eñskim, w trybie ustawy z dnia 27 paŸdziernika
1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU nr 32, po-
zycja 140).

Ujawnienie prawa w³asnoœci nast¹pi³o w ksiêdze wieczystej przed 25 listopada 2005 r. Obecnie nota-
riusze przy czynnoœciach prawnych zwi¹zanych z tym gospodarstwem, na przyk³ad przy zbyciu czêœci
lub ca³oœci nieruchomoœci, traktuj¹ to tak, ¿e nieruchomoœæ, wbrew zapisowi w dziale II ksiêgi wieczystej,
stanowi wspó³w³asnoœæ ma³¿eñsk¹, nawet w sytuacji, gdy zwi¹zek ma³¿eñski zosta³ rozwi¹zany. Czy
w tym wypadku wa¿niejsze s¹ zapisy w ksiêdze wieczystej, czy te¿ jakieœ inne dokumenty?

Prosimy tak¿e o szczegó³owe wyjaœnienie, kto dziedziczy spadek po osobie bezdzietnej, bez rodzeñ-
stwa, pozostawiaj¹cej ma³¿onka oraz jednego z rodziców, gdy¿ drugi z rodziców nie ¿yje.

Panie Ministrze, dziêkujemy za wyjaœnienie powy¿szych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zwrócono moj¹ uwagê na problem, z jakim maj¹ do czynienia firmy zajmuj¹ce siê

przetwórstwem spo¿ywczym, które otrzyma³y pomoc finansow¹ w ramach Sektorowego Programu Ope-
racyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora rolno-spo¿ywczego oraz rozwój wsi w latach 2004-
–2006”, zamierzaj¹ce importowaæ surowiec z krajów niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej. Co praw-
da, zgodnie z art. 28 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1257/1999 obowi¹zuje je zakaz przetwórstwa surow-
ców rolnych z krajów trzecich, jednak¿e Komisja Europejska dopuszcza mo¿liwoœæ odstêpstwa od tej za-
sady. Tak przynajmniej wynika z pisma dyrektora generalnego DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skiero-
wanego dnia 13 paŸdziernika 2009 r. do pana Artura £awniczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czytamy tam m.in.: „Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ zasada ta ma charakter «history-
czny» i nie obowi¹zuje w obecnym okresie programowania, oraz ze wzglêdu na jej drugorzêdne znaczenie
dla realizacji nadrzêdnych celów programu, w³aœciwe jest przyjêcie rozs¹dnego i nieformalistycznego po-
dejœcia do elementów stanowi¹cych pogwa³cenia tej zasady”. Jednoczeœnie dyrektor generalny wskazuje
na mo¿liwoœæ ograniczonego stosowania sankcji wobec beneficjentów SPO nabywaj¹cych surowce
w krajach trzecich, stwierdzaj¹c, ¿e „zasadne jest dostosowanie ich do wagi wykroczenia zgodnie z zasad¹
proporcjonalnoœci”.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje podmiotom, które siê o to zwróci³y (bêd¹cym be-

neficjentami SPO), zgodê na import surowców z krajów trzecich?
2. Z jakich powodów takiej zgody, nawet z uwzglêdnieniem wspomnianej zasady proporcjonalnoœci

sankcji, nie mo¿e uzyskaæ firma Dacsa Polska sp. z o.o.?
3. Jakie, ewentualnie, warunki powinna spe³niæ ta firma, aby uzyskaæ zezwolenie na zakup kukurydzy

w Argentynie?
4. Czy w tym wypadku nie zachodz¹ uzasadnione okolicznoœci pozwalaj¹ce na zastosowanie rozwi¹za-

nia wskazanego w piœmie dyrektora generalnego?
Warto wszak nadmieniæ, ¿e w przywo³anym przeze mnie przyk³adzie nie zachodzi obawa naruszenia

interesu polskich rolników, od których firma nadal skupowaæ bêdzie kukurydzê w niezmienionych ilo-
œciach. Dwukrotnie dro¿sza kukurydza argentyñska przeznaczona ma byæ na produkcjê o znacznie wy¿-
szej jakoœci, skierowan¹ na niedostêpne obecnie segmenty rynku. Zlokalizowana i opodatkowana w Pol-
sce produkcja pozwoli jednoczeœnie na zwiêkszenie zatrudnienia w rejonie dotkniêtym sporym bezrobo-
ciem, a tak¿e przyczyni siê do powiêkszenia eksportu.

Z powa¿aniem
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w zwi¹zku z przygotowywan¹ zmian¹ rozporz¹dzenia ministra finansów

z dnia 23 paŸdziernika 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzêdów celnych oraz okreœlenia ich
siedzib.

Z du¿ym zainteresowaniem przestudiowa³em analizê sygnowan¹ przez pana ministra Jacka Kapicê,
w której m.in. zestawiono piêæ kryteriów oceny pracy izb celnych, wskazuj¹c w ka¿dym z nich po trzy izby
o najni¿szych wskaŸnikach. Pozwoli³em sobie pogrupowaæ wyniki analizy, tworz¹c swego rodzaju ran-
king. Otó¿ Izba Celna w Kielcach zosta³a wskazana we wszystkich piêciu kryteriach, izba w Opolu w czte-
rech, a izby w Olsztynie, Rzepinie i Toruniu w dwóch. Na podstawie tej¿e analizy zak³ada siê likwidacjê izb
celnych w Kielcach, Opolu oraz Rzepinie (wczeœniej zrezygnowano z zamiaru likwidacji izby w Toruniu),
mimo i¿ powy¿sze zestawienie odmawia zasadnoœci takiej decyzji.

Poœród zasadniczych czynników przemawiaj¹cych za likwidacj¹ Izby Celnej w Rzepinie podaje siê sto-
sunkowo du¿y udzia³ kadry kierowniczej w ogólnym zatrudnieniu oraz nisk¹ jakoœæ orzecznictwa wyko-
nywanego w sprawach celnych i podatkowych. Nie sposób zgodziæ siê z tak¹ argumentacj¹, bowiem oby-
dwie te kwestie maj¹ charakter subiektywny, w pe³ni zale¿ny od sprawuj¹cego ustawowy nadzór nad
S³u¿b¹ Celn¹ ministra finansów, który posiada wystarczaj¹ce narzêdzia umo¿liwiaj¹ce w³aœciwe
kszta³towanie struktury zatrudnienia, na przyk³ad poprzez regulamin organizacyjny izby, jak równie¿
oddzia³ywanie na jakoœæ i efektywnoœæ jej pracy.

W pe³ni rozumiem potrzebê ewolucji wszelkich struktur organizacyjnych, nie wy³¹czaj¹c S³u¿by Celnej,
jednak¿e jeœli planowane zmiany „nie bêd¹ skutkowa³y zwolnieniami w jednostkach znoszonych ani prze-
noszeniem funkcjonariuszy do innych Izb Celnych”, to nie sposób dostrzec racjonalnego uzasadnienia pro-
jektowanej likwidacji Izby Celnej w Rzepinie. Nie odnoszê siê do innych aspektów funkcjonowania izby,
które w tej analizie zosta³y pominiête, a które s¹ publicznie podnoszone m.in. przez Zwi¹zek Zawodowy Pra-
cowników S³u¿by Celnej jako podkreœlaj¹ce wysok¹ efektywnoœæ pracy. Sa to na przyk³ad sukcesy celni-
ków z województwa lubuskiego w œciganiu przemytu, w tym narkotyków. Je¿eli rzeczywistym celem pro-
jektu jest „przesuniêcie funkcjonariuszy z tych izb do zadañ kontrolnych i obs³ugi przedsiêbiorstw”, to cel
ten mo¿na z powodzeniem osi¹gn¹æ nie przez likwidacjê izby, lecz przez zmianê jej wewnêtrznej struktury,
a uwolnione w ten sposób etaty w Izbie w Rzepinie mo¿na przeznaczyæ na tworzenie jednostek organizacyj-
nych wyspecjalizowanych w realizacji zadañ w ca³ej S³u¿bie Celnej.

W przywo³ywanej sprawie otrzyma³em wiele wyst¹pieñ w³adz samorz¹dowych gmin i powiatów woje-
wództwa lubuskiego, protestuj¹cych przeciwko zamierzonej likwidacji Izby Celnej w Rzepinie. Zwracam
siê zatem do Pana Ministra o ponown¹ rzeczow¹ analizê problemu w celu podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych
do zwiêkszenia efektywnoœci S³u¿by Celnej bez potrzeby likwidacji Izby Celnej w Rzepinie.

Z uszanowaniem
Henryk Maciej WoŸniak
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 56. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2010 r.

w 20. rocznicê wyborów do odrodzonego samorz¹du terytorialnego

27 maja 2010 r. mija dwadzieœcia lat od pierwszych po II wojnie œwiatowej demokratycznych wyborów
do samorz¹du terytorialnego. Obywatele wybrali wówczas swoich przedstawicieli do pierwszego samo-
rz¹du miast i gmin.

Podejmuj¹c w 1989 r. zmiany ustrojowe, w oparciu o wielkie dziedzictwo ruchu „Solidarnoœci”, uznano
przywrócenie lokalnej samorz¹dnoœci za jedno z najwa¿niejszych wyzwañ w budowie demokratycznego
pañstwa. Poprzez odrodzenie samorz¹du Polacy otrzymali prawo wspó³decydowania o swoich lokalnych,
a póŸniej i regionalnych wspólnotach. W³adzom lokalnym, znajduj¹cym siê najbli¿ej ludzi, przekazano
wielk¹ czêœæ odpowiedzialnoœci za sprawy publiczne. Podjête wówczas reformy rozpoczê³y dzie³o przy-
wracania naszego Kraju do wspólnoty demokratycznych pañstw.

W dziele odrodzenia samorz¹dnoœci istotn¹ rolê odegra³ odrodzony Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Ju¿ 29 lipca 1989 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie samorz¹du terytorialnego. Wyrazi³ w niej przekonanie
o koniecznoœci istnienia autentycznych w³adz lokalnych jako niezbêdnego elementu przebudowy poli-
tyczno-prawnego ustroju Polski. To Senat Rzeczypospolitej Polskiej by³ inicjatorem tych wa¿nych ustaw
i 19 stycznia 1990 r. przyj¹³ regulacje przywracaj¹ce samorz¹d gminny, daj¹ce podmiotowoœæ spo³eczno-
œciom lokalnym i umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie wyborów do rad gmin.

Przez dwadzieœcia lat Senat Rzeczypospolitej Polskiej szczególn¹ uwagê poœwiêca³ problemom samo-
rz¹du terytorialnego i dlatego dziœ wyra¿a g³êbokie uznanie tym wszystkim obywatelom, bez udzia³u któ-
rych sukces reformy samorz¹dowej by³by niemo¿liwy. To oni, pe³ni zapa³u, podjêli siê trudu praktyczne-
go wcielania w ¿ycie idei samorz¹dnoœci. Swoim dzia³aniem przywrócili poczucie, ¿e podejmowanie dzia-
³añ na rzecz lokalnych spo³ecznoœci ma sens. Z perspektywy „ma³ych ojczyzn” najlepiej widaæ, jak zmie-
nia³a siê Polska.

Senat deklaruje, ¿e nadal bêdzie patronowa³ rozwojowi samorz¹dnoœci lokalnej, wspiera³ s³u¿¹ce jej
inicjatywy i aktywnie wspó³pracowa³ ze wszystkimi, którym bliskie s¹ sprawy samorz¹dowe.

Nasza Ojczyzna potrzebuje bowiem ci¹g³ego uwalniania energii i anga¿owania siê obywateli w rozwój
ka¿dej samorz¹dowej wspólnoty.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce
poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w ust. 2:

a) po wyrazach „doradców podatkowych,” dodaje siê wyrazy „adwokatów,”,
b) skreœla siê wyrazy „zatrudnionych w tych podmiotach”;

2) w art. 1:
a) po pkt 6 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 13 uchyla siê ust. 2;”,
b) w pkt 9, w art. 18 w ust. 1 skreœla siê zdanie drugie;

3) w art. 1 w pkt 7, w art. 14 w ust. 7 wyrazy „na stronie internetowej” zastêpuje siê wyrazami „w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej”;

4) w art. 1:
a) w pkt 9, w art. 18 w ust. 1 wyrazy „o wpisie do rejestru, o odmowie dokonania wpisu do rejestru” za-

stêpuje siê wyrazami „w sprawie wpisu do rejestru”,
b) w pkt 28 w lit. a, w pkt 5a skreœla siê wyrazy „, odmowy dokonania wpisu”;

5) w art. 1 w pkt 11, w art. 22:
a) w ust. 2 wyrazy „prawomocnie skazane za umyœlnie pope³nione przestêpstwo lub przestêpstwo

skarbowe œcigane z oskar¿enia publicznego” zastêpuje siê wyrazami „skazane prawomocnym wy-
rokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêpstwo skar-
bowe”,

b) w ust. 7 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publi-

cznego lub przestêpstwo skarbowe,”;
6) w art. 1 w pkt 14, w art. 26 w pkt 7 po wyrazach „pracach Komisji Egzaminacyjnej” dodaje siê wyrazy

„, bior¹c pod uwagê ich racjonalne wydatkowanie przez cz³onków Komisji Egzaminacyjnej”;
7) w art. 1 w pkt 26, w pkt 8 w lit. e wyrazy „art. 31” zastêpuje siê wyrazami „art. 31 ust. 1”;
8) w art. 7 w ust. 1 i 4 wyrazy „przepisy niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami „przepisy ustawy,

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;
9) w art. 7 w ust. 3 skreœla siê wyraz „odpowiednio”;

10) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „niniejsz¹ ustaw¹” zastêpuje siê wyrazami „ustaw¹, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;

11) po art. 8 dodaje siê art. … w brzmieniu:
„Art. …. Do ustalenia wysokoœci op³aty za egzamin na doradcê podatkowego, którego termin zosta³

wyznaczony przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy na dzieñ przypadaj¹cy po dniu wejœcia w ¿ycie
ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.”;

12) w art. 9 wyrazy „przepisy niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami „przepisy ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;

13) w art. 10 skreœla siê ust. 1;
14) w art. 10 w ust. 2 u¿yte dwukrotnie wyrazy „art. 26 i” zastêpuje siê wyrazami „art. 12, art. 21

ust. 5 i art. 26 oraz”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o doradztwie podat-
kowym oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 14 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za uzasadnion¹ zmianê warunków prowadzenia doradztwa
podatkowego przez spó³ki kapita³owe, organizacje zawodowe oraz spó³dzielnie, stowarzyszenia i izby go-
spodarcze. W opinii Senatu podmioty te powinny wykonywaæ doradztwo podatkowe tak¿e przez adwoka-
tów. Jednoczeœnie Senat zrezygnowa³ z przes³anki zatrudnienia doradców podatkowych, radców praw-
nych i bieg³ych rewidentów w powy¿szych podmiotach, niezbêdnej dotychczas do œwiadczenia doradztwa
podatkowego poprzez przedstawicieli ww. zawodów.

Senat kieruj¹c siê potrzeb¹ formu³owania przepisów ustawy, tak aby nie powtarza³y one takich sa-
mych norm postêpowania, a tym bardziej aby nie powtarza³y takich samych norm niekonsekwentnie,
uchwali³ poprawkê nr 2. Zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy decyzje w sprawie wpisu na listê doradców
podatkowych, skreœlenia z listy doradców podatkowych oraz wpisu do rejestru osób prawnych upraw-
nionych do wykonywania doradztwa podatkowego i skreœlenia z tego rejestru podpisuje przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Doradców Podatkowych (zgodnie z art. 55 ust. 2 w razie nieobecnoœci przewodnicz¹cego
jego obowi¹zki wykonuje jeden z wiceprzewodnicz¹cych). Tymczasem na podstawie art. 13 ust. 2 oraz
art. 18 ust. 1 ustawy decyzje te podpisuje przewodnicz¹cy posiedzenia, na którym decyzja zosta³a podjê-
ta. Przywo³ana poprawka usuwa powy¿sz¹ niekonsekwencjê ustawy.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3, Senat - bior¹c pod uwagê uregulowania ustawy o dostêpie do informacji
publicznej - uzna³ za zasadne przes¹dziæ, ¿e obowi¹zek publikacji rejestru osób prawnych, uprawnio-
nych do wykonywania doradztwa podatkowego powinien byæ realizowany poprzez publikacjê na stronie
internetowej, bêd¹cej stron¹ podmiotow¹ Biuletynu Informacji Publicznej.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 4 Senat kierowa³ siê potrzeb¹ zapewnienia jednoznacznoœci i precyzyjnoœci
przepisów ustawy.

Przepisy art. 7 ust. 1, art. 13 ust. 1 oraz art. 55 ust. 2 pkt 5 pos³uguj¹ siê pojêciem „decyzji administra-
cyjnych w sprawach wpisu na listê lub skreœlenia z listy”.

Przepis art. 18 ust. 1 u¿ywa pojêcia „decyzji administracyjnej o wpisie do rejestru, o odmowie dokona-
nia wpisu do rejestru oraz o skreœleniu z rejestru”.

Przepis art. 55 ust. 2 pkt 5a mówi o podejmowaniu „decyzji administracyjnej w sprawach wpisu do re-
jestru, odmowy dokonania wpisu oraz skreœlenia z rejestru”.

W opinii Senatu wskazana jest zmiana usuwaj¹ca powy¿sz¹ niekonsekwencjê terminologiczn¹. Przyj-
muj¹c poprawkê Senat uwzglêdni³ art. 104 § 2 kpa, zgodnie z którym decyzje rozstrzygaj¹ sprawê co do jej
istoty w ca³oœci lub w czêœci albo w inny sposób koñcz¹ sprawê w danej instancji. Oznacza to, ¿e przyzna-
nie kompetencji do rozstrzygniêcia istoty sprawy administracyjnej (w tym wypadku do dokonania wpisu
na listê lub do rejestru) jest podstaw¹ do wydania zarówno decyzji zgodnej z wnioskiem, jak i decyzji od-
mownej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat uzna³ za zasadne jednoznaczne okreœlenie przes³anki skazania za
przestêpstwo i za przestêpstwo skarbowe, zgodnie z systemowym ujêciem kategorii przestêpstw (œciga-
nych z oskar¿enia publicznego albo prywatnego) i przestêpstw skarbowych (œciganych z oskar¿enia pub-
licznego).

Kieruj¹c siê potrzeb¹ zamieszczenia w przepisie upowa¿niaj¹cym zupe³nych wytycznych dotycz¹cych
treœci rozporz¹dzenia Senat uchwali³poprawkê nr 6 i uzupe³ni³ tym samym przepis o pominiête wytyczne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 7 Senat ujednolici³ nieprecyzyjne odes³ania.
Uchwalaj¹c poprawki nr 8, 10 i 12 Senat uzna³ za zasadne zmodyfikowanie przepisów przejœciowych

ustawy, tak aby odsy³a³y nie do ustawy nowelizuj¹cej, a do ustawy znowelizowanej. Aby oddaæ istotê ode-
s³ania i umo¿liwiæ poprawne odkodowanie norm, do których to odes³anie nastêpuje, nale¿y w opinii Se-
natu odes³aæ do ustawy nowelizowanej w brzmieniu nadanym nowelizacj¹. Przepisy nowelizuj¹ce, nie za-
wieraj¹ bowiem norm postêpowania, a jedynie wyra¿aj¹ czynnoœæ konwencjonaln¹ dokonania zmiany.

Kieruj¹c siê potrzeb¹ oddania istoty przepisu art. 7 ust. 3 Senat uzna³ za zasadne skorygowanie jego
treœci, poprzez odes³anie wprost do stosowania art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy w brzmieniu dotychczaso-
wym. Odes³anie do odpowiedniego stosowania mo¿e rodziæ, w opinii Senatu, w¹tpliwoœci interpretacyjne
co do zakresu modyfikacji normy, zasugerowanej zwrotem „odpowiednio”. Maj¹c na uwadze powy¿sze
Senat uchwali³ poprawkê nr 9.

Przyjmuj¹c poprawki nr 11, 13 i 14 Senat mia³ na celu usuniecie w¹tpliwoœci interpretacyjnych
zwi¹zanych z czasowym utrzymaniem w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych, tak aby jed-
noznacznie przes¹dziæ o terminie utraty, przez te rozporz¹dzenia, mocy obowi¹zuj¹cej.

Zgodnie z powszechnie przyjêt¹ regu³¹ walidacyjna, potwierdzon¹ § 32 ust. 2 Zasad techniki prawo-
dawczej, je¿eli zmienia siê treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozporz¹dzenia, w ten sposób, ¿e

56. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym… 297



zmienia siê zakres spraw przekazanych do uregulowania lub wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia,
rozporz¹dzenie to traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zmieniaj¹cej. Regu³a ta znajduje bezsporne
zastosowanie w przypadku, gdy na podstawie jednego upowa¿nienia zosta³o wydane jedno rozporz¹dze-
nie. Wydanie jednego rozporz¹dzenia wykonuj¹cego wiêcej ni¿ jedno upowa¿nienie ustawowe (wbrew
§ 119 Zasad techniki prawodawczej) rodzi stan niejasnoœci co do zakresu obowi¹zywania rozporz¹dzenia
w przypadku zmiany jedynie jednej z podstaw do jego wydania.

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym. Wykonuje ono upowa¿-
nienie art. 26 (nowelizowanego ustaw¹) oraz art. 12 i art. 21 ust. 5 (nienowelizowanych ustaw¹). Maj¹c na
wzglêdzie obowi¹zuj¹ce regu³y walidacyjne, w opinii Senatu, nale¿y przyj¹æ, ¿e ca³e rozporz¹dzenie traci
moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizuj¹cej. Nie mo¿na bowiem za³o¿yæ, ¿e rozpo-
rz¹dzenie takie utraci³oby moc jedynie w czêœci (adresat musi mieæ pewnoœæ, co do tego które przepisy
obowi¹zuj¹, a które nie).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 ustawy w brzmieniu do-
tychczasowym zachowuj¹ moc do dnia wydania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 26 ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacj¹. Przepis ten milczy natomiast co do obowi¹zywania
rozporz¹dzenia w czêœci wykonuj¹cej art. 12 i art. 21 ust. 5.

Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nie mo¿na zachowaæ czasowo w mocy tylko niektórych przepisów aktu
wykonawczego (regu³a potwierdzona § 33 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej). W opinii Senatu, jedy-
nym dopuszczalnym rozwi¹zaniem - w sytuacji gdy ustawodawca chce czasowo zachowaæ w mocy przepi-
sy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 - jest równie¿ czasowe zachowanie w mocy przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 12 i art. 21 ust. 5 (znajduj¹cych siê w tym samym rozporz¹dze-
niu). Wyrazem tego stanowiska jest poprawka nr 14. Uwzglêdniaj¹c upowa¿nienia zawarte
w art. 12 i art. 21 ust. 5, usuwa ona w¹tpliwoœci co do zakresu utraty mocy przepisów rozporz¹dzenia.
Nale¿y jednak zasygnalizowaæ, ¿e celem prawid³owego wprowadzenia nowych przepisów wykonawczych
koniecznym bêdzie wydanie trzech rozporz¹dzeñ z jednakowym terminem wejœcia w ¿ycie ka¿dego z nich.
(Dotychczasowe rozporz¹dzenie powinno w ca³oœci utraciæ moc w jednym terminie.)

W opinii Senatu, powy¿sze uwagi uzasadniaj¹ tak¿e modyfikacjê art. 10 ust. 1 utrzymuj¹cego czasowo
w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 3. Rozporz¹dzenie wykonuj¹ce art. 19
ust.3 wykonuje bowiem tak¿e art. 25 ust. 2 ustawy (rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002
r. w sprawie op³at okreœlonych w ustawie o doradztwie podatkowym). W tym jednak wypadku Senat dodat-
kowo negatywnie ocenia zachowanie w mocy rozporz¹dzenia do czasu przekazania rejestru Krajowej Ra-
dzie Doradców Podatkowych. Przepis art. 10 ust. 1 utrzymuje bowiem w mocy dotychczasowy akty wyko-
nawczy, bez wskazania nowych przepisów wykonawczych, które maj¹ je zast¹piæ. Senat zwraca uwagê, ¿e
konstytucyjn¹ rol¹ rozporz¹dzenia jest jedynie konkretyzacja przepisów ustawy. Objêcie okreœlonych sta-
nów faktycznych dotychczasowym porz¹dkiem prawnym powinno natomiast nast¹piæ poprzez odes³anie
do stosowania przepisów dotychczasowych - co czyni art. 5 ust. 2 ustawy - i takie rozwi¹zanie, zdaniem Se-
natu, nale¿y uznaæ za wystarczaj¹ce. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Senat w poprawce nr 13 zak³ada skreœ-
lenie art. 10 ust. 1. (Dzieñ wejœcia w ¿ycie ustawy powinien byæ dniem utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepi-
sów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 oraz art. 25 ust. 2.)

Wobec faktu, ¿e rozporz¹dzenie nie mo¿e obowi¹zywaæ w czêœci, niewydanie nowych przepisów wyko-
nawczych (na podstawie art. 25 ust. 2), do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, spowoduje lukê prawn¹ w zakre-
sie braku ustalonej wysokoœci op³aty za egzamin na doradcê podatkowego. Wobec powy¿szego Senat
uchwali³ poprawkê nr 12. Zak³ada ona, ¿e do ustalenia wysokoœci op³aty za egzamin na doradcê podat-
kowego, którego termin zosta³ wyznaczony przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, na dzieñ przypadaj¹cy po
dniu wejœcia w ¿ycie ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe. Senat nie zdecydowa³ natomiast o cza-
sowym utrzymaniu w mocy ca³ego rozporz¹dzenia, z uwagi na niezgodnoœæ przepisów wydanych na pod-
stawie dotychczasowego art. 19 ust. 3 z art. 19 ust. 2 ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacj¹ (w tym
wzglêdzie Senat kierowa³ siê regu³¹ wyra¿on¹ w § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1:
a) w pkt 1, w ust. 4:

– w zdaniu wstêpnym wyraz „Zakaz” zastêpuje siê wyrazem „Zakazu”,
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pojazdów samochodowych bior¹cych udzia³ w rajdach zimowych i wyœcigach zimowych za

zgod¹ zarz¹dcy drogi, wyra¿on¹ w trybie okreœlonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a;”,
b) w pkt 2, pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a) uzyskaæ zgodê zarz¹dcy drogi na udzia³ w imprezie pojazdów samochodowych wyposa¿o-
nych w opony z umieszczonymi w nich na trwa³e elementami przeciwœlizgowymi;”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Przyjmuj¹c poprawkê, Senat mia³ na celu uporz¹dkowanie przepisów ustawy. Poprawka zmierza do
usuniêcia niekonsekwencji terminologicznych w ramach ustawy oraz precyzuje przepisy pod wzglêdem
stylistyczno - jêzykowym.

Senat zauwa¿a, ¿e uchwalona przez Sejm ustawa pos³uguje siê niekonsekwentnie, zdefiniowanym
w art. 2 pkt 31 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pojêciem „pojazdu” oraz zdefiniowanym w art. 2 pkt 33
tej ustawy pojêciem „pojazdu samochodowego”. I tak art. 60 ust. 4 w brzmieniu nadanym nowelizacj¹ mówi
zarówno o pojazdach, jak i pojazdach samochodowych, a w art. 65a ust. 3 pkt 7a o pojazdach. Niekonsek-
wencja ustawodawcy w zakresie terminologii pojawia siê tak¿e w zwi¹zku z przytoczeniem okreœlenia „or-
ganizatora” (w nowelizowanym art. 60 ust. 4). Na gruncie ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest to organi-
zator imprezy (w szczególnoœci art. 65a ustawy). Poprawka zmierza do wyeliminowania tych nieœcis³oœci.

Zgodnie z dodawanym w art. 65a ust. 3 pkt 7a ustawy organizator imprezy jest obowi¹zany „uzyskaæ
zgodê zarz¹dcy drogi na udzia³ pojazdów u¿ywaj¹cych opon”. Ze wzglêdów jêzykowych, w opinii Senatu,
koniecznym jest doprecyzowanie, ¿e zgoda zarz¹dcy dotyczyæ ma udzia³u pojazdów w imprezie. Z tych sa-
mych wzglêdów sformu³owanie „pojazdów u¿ywaj¹cych opon” powinno zostaæ zast¹pione wyra¿eniem
„pojazdów wyposa¿onych w opony”. Senat maj¹c na wzglêdzie poprawnoœæ jêzykow¹ przepisu przefor-
mu³owa³ te¿ zdanie wstêpne art. 60 ust. 4. Nie stosuje siê bowiem „zakazu”, a nie „zakaz”, odpowiednim
przypadkiem bêdzie wiêc dope³niacz, a nie mianownik.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy o kszta³towaniu ustroju rolnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Narodowym Banku Polskim, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach odszkodowawczych
przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ wojskow¹

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach odszkodowawczych przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych
wzwi¹zkuzes³u¿b¹wojskow¹orazniektórych innychustaw,wprowadzado jej tekstunastêpuj¹cepoprawki:
1) w odnoœniku nr 1 wyrazy „, ustawê z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontr-

wywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego oraz ustawê z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw” zastêpu-
je siê wyrazami „oraz ustawê z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywia-
du Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego”;

2) w art. 4 w pkt 1 w lit. a, w ust. 1b skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 1ba”;
3) w art. 4 w pkt 1 w lit. c, w ust. 3 wyrazy „ust. 1b, 1bb i 1c” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1b – 1c”;
4) w art. 4 w pkt 2, w art. 33a wyrazy „i 31” zastêpuje siê wyrazami „i art. 31”;
5) w art. 5 w pkt 3 skreœla siê lit. b;
6) w art. 5 w pkt 3 w lit. c, w pkt 5a skreœla siê wyraz „wojskow¹”;
7) w art. 6 w pkt 2 skreœla siê lit. b;
8) w art. 7, w pkt 4 skreœla siê wyrazy „w ci¹gu 3 lat po zwolnieniu ze s³u¿by,” oraz kropkê na koñcu;
9) w art. 9:

a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 1a skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 1aa”,
b) skreœla siê pkt 4;

10) w art. 9 w pkt 1 w lit. c, w ust. 3 wyrazy „ust. 1a i 1ab” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 – 1ab”;
11) w art. 9 w pkt 5, art. 111b otrzymuje brzmienie:

„Art. 111b.
1. Minister Obrony Narodowej, w przypadkach uzasadnionych potrzebami Si³ Zbrojnych, mo¿e

okreœliæ inny termin zwolnienia z zawodowej s³u¿by wojskowej dla ¿o³nierzy zawodowych po-
siadaj¹cych stopnie wojskowe genera³ów (admira³ów) wyznaczanych na stanowiska s³u¿bowe
w organizacji miêdzynarodowej albo miêdzynarodowej strukturze wojskowej albo na stanowi-
ska s³u¿bowe Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcy rodzaju Si³ Zbrojnych,
Dowódcy Operacyjnego Si³ Zbrojnych lub Szefa Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, którzy
mieliby byæ zwolnieni ze s³u¿by na podstawie art. 111 pkt 5, za ich pisemn¹ zgod¹.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin zwolnienia z zawodowej s³u¿by wojskowej nie mo¿e
byæpóŸniejszyni¿dzieñosi¹gniêciaprzez ¿o³nierza zawodowegowiekuszeœædziesiêciu trzech lat.”;

12) w art. 11 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 1-9” zastêpuje siê wyrazami „art. 1 – 10”;
13) w art. 11:

a) w ust. 1 w czêœci wspólnej skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 2”,
b) w ust. 2 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „art. 111 pkt 5 i”;

14) w art. 11 w ust. 2:
a) w pkt 1 wyrazy „art. 120 ust. 4 – 4e” zastêpuje siê wyrazami „art. 120 ust. 1 i ust. 4 – 4e”,
b) po pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) art. 120 ust. 4 – 4b oraz ust. 4d i 4e ustawy, o której mowa w art. 9, w brzmieniu nadanym ni-
niejsz¹ ustaw¹ stosuje siê do ¿o³nierzy zawodowych, którzy wyst¹pili z wnioskiem o udzielenie
pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym po dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy;”;

15) w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 wyraz „oraz” zastêpuje siê wyrazem „albo”;
16) w art. 12 w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 2”;
17)wart.13skreœlasiêwyrazy „,wbrzmieniuobowi¹zuj¹cymprzeddniemwejœciaw¿ycieniniejszejustawy,”;
18) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia, z wyj¹tkiem:
1) art. 8 i art. 12, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia;
2) art. 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2010 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o œwiadczeniach od-
szkodowawczych przys³uguj¹cych w razie wypadków i chorób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹ woj-
skow¹ oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 18 poprawek.

Poprawka nr 1 modyfikuje odnoœnik do tytu³u ustawy eliminuj¹c sugestiê, i¿ ustawodawca nowelizuje
równie¿ ustawê z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych
oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej przepis formu³uj¹cy wyj¹tek od przepisu merytory-
cznego szczegó³owego albo uœciœlaj¹cy ten przepis zamieszcza siê po danym przepisie szczegó³owym. Po-
stêpowanie przez ustawodawcê zgodnie z t¹ dyrektyw¹ pozwala interpretatorowi na w³aœciwe okreœlenie
relacji pomiêdzy przepisami oraz czyni bezprzedmiotowym dokonywanie zabiegów legislacyjnych w tekœ-
cie aktu maj¹cych na celu okreœlenie tej relacji (zabieg taki nie ma ¿adnej wartoœci normatywnej, ani in-
terpretacyjnej). W rozpatrzonej ustawie ustawodawca czêsto (ale niekonsekwentnie) pos³uguje siê for-
mu³¹ „z zastrze¿eniem … (wskazanie przepisu)”, co w niektórych przypadkach zamiast pomagaæ mo¿e
wprowadzaæ adresata w b³¹d, w szczególnoœci je¿eli zakresem takiego „zastrze¿enia” powinno byæ objête
kilka przepisów, a ustawodawca ogranicza siê wy³¹cznie do jednego przepisu, albo je¿eli ustawodawca
w analogicznych przepisach w jednym przypadku koñczy je takim „odes³aniem” w innym zaœ nie. Trud-
noœci interpretacyjne powoduje równie¿ niejednoznacznoœæ formu³y „z zastrze¿eniem …”. Mo¿e byæ ona
bowiem interpretowana ró¿nie w zale¿noœci od treœci przepisu – raz jako „z uwzglêdnieniem”, innym ra-
zem jako „z wyj¹tkiem”. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie Senat uchwali³ poprawki 2, 5, 7, 9, 13 i 16. Zdaniem
Senatu w rozpatrzonej ustawie nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci co do wzajemnej relacji przepisów, które za-
wieraj¹ kwestionowan¹ formu³ê, oraz przepisów, do których ta formu³a siê odnosi.

Ustawodawca ogranicza zakres upowa¿nienia ustawowego zawartego w nowelizowanym
art. 4 ust. 3 ustawy o uposa¿eniu ¿o³nierzy niezawodowych wy³¹cznie do spraw zwi¹zanych z przyzna-
niem zapomogi by³emu ¿o³nierzowi, ma³¿onkowi i dzieciom oraz w ograniczonym zakresie rodzicom
¿o³nierza (dotyczy to tylko okolicznoœci, o której mowa w ust. 1bb). W zwi¹zku z tym nasuwa³o siê pytanie:
w jakim akcie normatywnym uregulowane zostan¹ kwestie zwi¹zane z przyznawaniem zapomogi rodzi-
com ¿o³nierza w przypadku, o którym mowa w ust. 1ba? Analogiczne w¹tpliwoœci dotyczy³y kwestii przy-
znania zapomogi rodzicom ¿o³nierza na podstawie dodawanego do ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy
zawodowych art. 84 ust. 1aa. Kieruj¹c siê nakazem zapewnienia kompletnoœci regulacji ustawowej Se-
nat uchwali³ poprawki nr 3 i 10, które eliminuj¹ lukê we wskazanym zakresie.

Maj¹c na wzglêdzie obowi¹zuj¹ce zasady formu³owania odes³añ w przepisach prawnych, w tym dotycz¹ce
sposobu oznaczania i przywo³ywania jednostek redakcyjnych, przyjêto poprawkê nr 4, która czyni zadoœæ
tym zasadom.1 Poprawkê tê uzasadnia równie¿ sposób sformu³owania analogicznego odes³ania
wart. 33ust.1ustawyouposa¿eniu¿o³nierzyniezawodowychoraz innychodes³añwrozpatrzonejustawie.

Senat uchwali³ poprawkê nr 6 kieruj¹c siê brzmieniem art. 24 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym ¿o³nierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Analizuj¹c treœæ art. 7 trzeba mieæ na wzglêdzie, i¿ na mocy ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z dniem
1 lipca 2010 r. art. 23 ust. 3 ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej otrzyma
now¹ treœæ. Przepis art. 7 dokonuje zmiany wskazanego art. 23 ust. 3 w brzmieniu, które dopiero wejdzie
w ¿ycie. W zwi¹zku z tym, i¿ art. 7 ma wejœæ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia, jest prawdopo-
dobne, ¿e stanie siê to przed dniem 1 lipca 2010 r. Skutkiem tego by³oby to, i¿ w krótkim okresie pomiêdzy
dniem wejœcia w ¿ycie opiniowanej ustawy a dniem 1 lipca 2010 r. nowelizowany art. 23 ust. 3 w swojej
treœci mia³by dwa przepisy oznaczone jako pkt 4, a od lipca 2010 r. znowu sk³ada³by siê z trzech punktów
(przepis art. 23 ust. 3 w brzmieniu, które ma obowi¹zywaæ od dnia 1 lipca zawiera wyliczenie obejmuj¹ce
trzy punkty). Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wyeliminowania ryzyka, i¿ zak³adany przez ustawodawcê
skutek nowelizacji zostanie zniweczony poprzez wejœcie w ¿ycie przepisu zmieniaj¹cego, który wczeœniej
zosta³ uchwalony i opublikowany, Senat uzna³ za konieczne zsynchronizowanie terminu wejœcia w ¿ycie
art. 7 rozpatrzonej ustawy oraz art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o zakwa-
terowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Racjonalne wydaje siê
zagwarantowanie w przepisie koñcowym, ¿e art. 7 wejdzie w ¿ycie nie wczeœniej ni¿ z dniem 1 lipca 2010 r.
(poprawka nr 18). Niemniej, je¿eli w toku prac nad stanowiskiem Senatu w Sejmie stanie siê oczywiste, ¿e
zmiana dokonywana w art. 7 nie wejdzie w ¿ycie wczeœniej ni¿ 1 lipca 2010 r., poprawka Senatu bêdzie
bezprzedmiotowa.
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Analiza zmian dokonywanych w art. 7 sk³oni³a Senat tak¿e do uchwalenia poprawki nr 8. Za poprawk¹
przemawia³ sposób sformu³owania innych przepisów zmieniaj¹cych zawartych w ustawie
(np. art. 5 pkt 2) oraz struktura nowelizowanego art. 23 ust. 3. Dodawany pkt 4 nie mo¿e koñczyæ siê
kropk¹.

W zwi¹zku z treœci¹ dodawanego do ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych art. 111b
(art. 9 pkt 5 nowelizacji) nasuwa³o siê pytanie, czy na pewno zgodne z wol¹ ustawodawcy jest odniesienie
go równie¿ do innych okolicznoœci zwolnienia z zawodowej s³u¿by wojskowej ni¿ przewidziana w art. 111
pkt 5. Zdaniem Senatu mog¹ pojawiæ siê w¹tpliwoœci interpretacyjne w tym zakresie. Zmiana art. 111 pkt
5, treœæ analizowanej normy wynikaj¹ca z projektu oraz stanowisko Ministra Obrony Narodowej wskazu-
j¹, i¿ ustawodawca powinien odnieœæ siê w dodawanym przepisie wy³¹cznie do kryterium wieku ¿o³nierza
zawodowego. Jednoczeœnie uznano za wskazane pos³u¿enie siê w treœci dodawanego przepisu zdefinio-
wan¹ przez ustawodawcê klauzul¹ „potrzeby Si³ Zbrojnych” w miejsce niedookreœlonego zwrotu „szcze-
gólnie uzasadnione przypadki”. D¹¿¹c do zapewnienia adekwatnoœci przepisu do woli ustawodawcy,
a tym samym zapewnienia jego jednoznacznej interpretacji, Senat uchwali³ poprawkê nr 11. Poprawka
nr 15 jest konsekwencj¹ zmian dokonanych poprawk¹ nr 11.

W zwi¹zku z treœci¹ art. 11 ust. 1 pkt 2, który odnosi siê do funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego, nasuwa³o siê pytanie, dlaczego w art. 11 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia nie odes³ano równie¿ do zmian dokonywanych art. 10 w ustawie o s³u¿bie
funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego. Senat uzna³, i¿
pozostawienie luki w przepisach przejœciowych w zakresie zmian dokonywanych art. 10 nowelizacji jest
niezgodne z wol¹ ustawodawcy i uchwali³ poprawkê nr 12.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ dodawane art. 120 ust. 4 – 4e stosowaæ siê bêdzie nie tylko do by³ych ¿o³nierzy
zawodowych i ich rodzin, ale równie¿ do ¿o³nierzy zawodowych pozostaj¹cych na s³u¿bie (art. 120 ust. 3)
pojawi³ siê problem intertemporalny, czy dodawane przepisy stosowane bêd¹ wy³¹cznie do ¿o³nierzy, któ-
rzy rozpoczn¹ przekwalifikowanie po dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji, czy tak¿e do tych, którzy s¹ w trak-
cie przekwalifikowywania w dniu jej wejœcia w ¿ycie. Pojawi³a siê równie¿ w¹tpliwoœæ zwi¹zana z wprowa-
dzeniem do art. 120 ust. 1 dodatkowego warunku korzystania z pomocy w zakresie przekwalifikowania,
tj. co najmniej czteroletniego okresu pe³nienia s³u¿by. Zdaniem Senatu warunek ten powinien odnosiæ
siê jedynie do ¿o³nierzy, którzy zostan¹ zwolnieni po dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji. D¹¿¹c do wyelimi-
nowania problemów intertemporalnych przyjêto poprawkê nr 14, która zak³ada, i¿:

1)art. 120 ust. 1 w brzmieniu nadawanym rozpatrzon¹ ustaw¹ znajdzie zastosowanie do ¿o³nierzy za-
wodowych zwalnianych po dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji;

2)art. 120 ust. 4 – 4b, 4d i 4e stosowaæ siê bêdzie do ¿o³nierzy zawodowych, którzy wyst¹pi¹ z wnios-
kiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym po dniu wejœcia w ¿ycie nowelizacji.

Uwzglêdniaj¹c praktykê formu³owania przepisów czasowo utrzymuj¹cych w mocy rozporz¹dzenia wy-
dane na podstawie nowelizowanych przepisów upowa¿niaj¹cych (§ 33 Zasad techniki prawodawczej
z uwzglêdnieniem powszechnie zaakceptowanej korekty wzoru przepisu przejœciowego) Senat uchwali³
poprawkê nr 17. Zdaniem Senatu oczywiste jest, ¿e dotychczasowe przepisy wykonawcze by³y wydane na
podstawie przepisu upowa¿niaj¹cego wi¹¿¹cego w czasie ich wydawania, a wiêc upowa¿nienia w brzmie-
niu sprzed aktualnie dokonywanej nowelizacji.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach ma³ego ruchu granicznego,

podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 maja 2010 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³orusi o zasadach ma³ego
ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w art. 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wsparcia w uzyskaniu mieszkania osobie dotkniêtej przemoc¹ w rodzinie, która nie ma tytu³u
prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie ze sprawc¹ przemocy.”;

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 9b w ust. 2 skreœla siê wyraz „przedstawicieli”;
3) w art. 1 w pkt 7, w art. 9b w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie „przypadkach” dodaje siê wyrazy „wyst¹pienia

przemocy w rodzinie”;
4) w art. 1 w pkt 7, w art. 9d w ust. 4 po wyrazach „lub zawodowych,” dodaje siê wyraz „uzasadnionego”;
5) w art. 1 w pkt 9, w art. 10b w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêp-
stwo skarbowe.”;

6) w art. 1 w pkt 9, w art. 10c w ust. 3 wyrazy „ministra w³aœciwego” zastêpuje siê wyrazami „pañstwa
z czêœci, której dysponentem jest minister w³aœciwy”;

7) w art. 1 w pkt 10, w art. 11 po wyrazie „Sejmowi” dodaje siê wyrazy „i Senatowi”;
8) w art. 1 w pkt 13, w art. 12a w ust. 1:

a) po wyrazach „zdrowia dziecka” dodaje siê wyrazy „w zwi¹zku z przemoc¹ w rodzinie”,
b) skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 3,”;

9) w art. 1 w pkt 13, w art. 12b w ust. 2 i 4 wyraz „wypadku” zastêpuje siê wyrazem „przypadku”;
10) w art. 2, w art. 961 skreœla siê wyrazy „, zadawania cierpieñ psychicznych i innych form poni¿ania

dziecka”;
11) w art. 5 w pkt 1 lit b otrzymuje brzmienie:

„b) po pkt 2d dodaje siê pkt 2e i 2f w brzmieniu:
„2e) nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

2f) nakaz uczestnictwa w oddzia³ywaniach korekcyjno-edukacyjnych,”; ”;
12) w art. 5 w pkt 6, w § 1a wyraz „zamieszkuj¹cej” zastêpuje siê wyrazami „lub innej osoby ma³oletniej za-

mieszkuj¹cych”;
13) w art. 7 w pkt 1, w § 1a wyraz „zamieszkuj¹cej” zastêpuje siê wyrazami „lub innej osoby ma³oletniej za-

mieszkuj¹cych”;
14) dodaje siê art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego oraz Rzecznik Praw Dziecka
przedstawi¹ Sejmowi i Senatowi informacjê o skutkach obowi¹zywania ustawy po up³ywie roku
od dnia jej wejœcia w ¿ycie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 31 paŸdziernika 2011 r.”;

15) w art. 12 wyrazy „1 lipca 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 sierpnia 2010 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 15 poprawek.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ osobie dotkniêtej przemoc¹ w rodzinie udziela siê bezp³atnej pomocy,
w szczególnoœci w formie zapewnienia osobie dotkniêtej tego rodzaju przemoc¹, która nie ma tytu³u pra-
wnego do zajmowanego wspólnie ze sprawc¹ przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania. Wymie-
niony przepis jest ogólnikowy, mo¿e powodowaæ w¹tpliwoœci interpretacyjne, a tak¿e ewentualne rosz-
czenia uprawnionych osób.

Z uwagi na powy¿sze Senat przyj¹³ poprawkê nr 1 w celu doprecyzowania, i¿ pomoc ta bêdzie polega³a
na udzieleniu wsparcia w uzyskaniu mieszkania osobie dotkniêtej przemoc¹ w rodzinie, która nie posia-
da tytu³u prawnego do lokalu wspólnie zajmowanego ze sprawc¹.

Intencj¹ ustawodawcy by³o, aby do zadañ zespo³u interdyscyplinarnego nale¿a³o integrowanie i koor-
dynowanie dzia³añ okreœlonych w ustawie podmiotów. W celu osi¹gniêcia tego zamiaru Senat przyj¹³ po-
prawkê nr 2.

Ponadto w celu unikniêcia ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych Senat uzna³ za zasadne do-
precyzowanie, ¿e do zadañ grup roboczych nale¿eæ bêdzie opracowywanie i realizacja planu pomocy w in-
dywidualnych przypadkach, ale zwi¹zanych z wyst¹pieniem przemocy w rodzinie (poprawka nr 3).

Natomiast przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat uzna³ za celowe doprecyzowanie, ¿e wszczêcie procedury
„Niebieskie Karty” bêdzie nastêpowa³o w przypadku powziêcia uzasadnionego podejrzenia stosowania
przemocy wobec cz³onków rodziny.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat uzna³ za zasadne, aby minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego móg³ odwo³aæ cz³onka Zespo³u Monitoruj¹cego do spraw Przeciwdzia³ania Przemocy w Ro-
dzinie przed up³ywem kadencji w przypadku skazania go nie tylko prawomocnym wyrokiem za przestêp-
stwo umyœlne, lecz tak¿e za umyœlne przestêpstwo skarbowe.

W myœl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bud¿et pañstwa sk³ada siê z czêœci
odpowiadaj¹cych organom w³adzy publicznej, kontroli pañstwowej, s¹dom, trybuna³om i innym orga-
nom wymienionym w art. 139 ust. 2 tej ustawy oraz administracji rz¹dowej. Ponadto czêœciami bud¿etu
pañstwa dysponuj¹ dysponenci czêœci bud¿etowych, je¿eli odrêbne ustawy nie stanowi¹ inaczej.

W zwi¹zku z powy¿szym Senat przyj¹³ poprawkê nr 6 maj¹c na celu uwzglêdnienie zasad wynikaj¹cych
z ustawy o finansach publicznych.

Przedmiotowa ustawa nak³ada na Radê Ministrów obowi¹zek corocznego sk³adania Sejmowi, w termi-
nie do dnia 30 wrzeœnia, sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Przemocy w Ro-
dzinie. Senat uzna³ za zasadne, aby wymienione sprawozdanie Rada Ministrów sk³ada³a równie¿ Senato-
wi i w celu osi¹gniêcia tego zamiaru przyj¹³ poprawkê nr 7.

Rozwi¹zania przyjête w ustawie umo¿liwiaj¹ pracownikowi socjalnemu odebranie dziecka z rodziny
w razie bezpoœredniego zagro¿enia jego ¿ycia lub zdrowia. Senat uzna³ za zasadne doprecyzowanie, ¿e
dziecko mo¿e byæ zabrane z rodziny w razie bezpoœredniego zagro¿enia jego ¿ycia lub zdrowia, ale w zwi¹z-
ku z przemoc¹ wystêpuj¹c¹ w rodzinie. W tym celu przyj¹³ poprawkê nr 8. Ponadto poprawka ta usuwa
zbêdne zastrze¿enie w ramach tego samego artyku³u.

Przedmiotowa ustawa wprowadza tak¿e zmiany w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuñczy. Zmiany te polegaj¹ na wprowadzeniu zakazu dla osób wykonuj¹cych w³adzê rodzicielsk¹
oraz sprawuj¹cych opiekê lub pieczê nad ma³oletnim dzieckiem stosowania kar cielesnych, zadawania
cierpieñ psychicznych i innych form poni¿ania dziecka. Senat uzna³, ¿e zakaz zadawania cierpieñ psychi-
cznych i innych form poni¿ania dziecka znajduje ju¿ odzwierciedlenie w innych obowi¹zuj¹cych regula-
cjach i jest ich zbêdnym powtórzeniem. W zwi¹zku z powy¿szym przyj¹³ poprawê nr 10.

W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny m.in. zosta³ wprowadzony nowy
rodzaj œrodka karnego, to jest nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie ze sprawc¹. Ponadto Se-
nat, przyjmuj¹c poprawkê nr 11, uzna³ za zasadne wprowadzenie, w ramach œrodków karnych, dla osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie nakazu uczestnictwa w oddzia³ywaniach korekcyjno-edukacyjnych.

W myœl art. 75 § 1a nowelizowanego Kodeksu karnego s¹d zarz¹dza wykonanie kary, je¿eli skazany za
przestêpstwo pope³nione z u¿yciem przemocy lub groŸby bezprawnej wobec osoby najbli¿szej lub innej
osoby ma³oletniej zamieszkuj¹cych wspólnie ze sprawc¹ w okresie próby ra¿¹co narusza porz¹dek praw-
ny, ponownie u¿ywaj¹c przemocy lub groŸby bezprawnej wobec osoby najbli¿szej zamieszkuj¹cej wspól-
nie ze sprawc¹.

W œwietle przyjêtej regulacji s¹d zarz¹dza wykonanie kary, je¿eli skazany za wymienione przestêpstwo
w okresie próby ponownie u¿yje przemocy lub groŸby bezprawnej, ale jedynie wobec osoby najbli¿szej,
która wspólnie z nim zamieszkuje. W zwi¹zku z powy¿szym s¹d nie bêdzie móg³ zarz¹dziæ wykonania ka-
ry, je¿eli skazany w okresie próby ponownie u¿yje przemocy lub groŸby bezprawnej wobec osoby ma³olet-
niej zamieszkuj¹cej wspólnie ze sprawc¹, ale innej ni¿ osoba najbli¿sza.
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Bior¹c powy¿sze pod uwagê Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki nr 12, która powoduje, ¿e s¹d
bêdzie móg³ zarz¹dziæ wykonanie kary, je¿eli skazany w okresie próby ponownie u¿yje przemocy tak¿e
wobec osoby ma³oletniej wspólnie z nim zamieszkuj¹cej.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wyko-
nawczy. W œwietle nowelizowanego art. 160 § 1a s¹d penitencjarny odwo³uje warunkowe zwolnienie, je-
¿eli zwolniony, skazany za przestêpstwo pope³nione z u¿yciem przemocy lub groŸby bezprawnej wobec
osoby najbli¿szej lub innej osoby ma³oletniej zamieszkuj¹cych wspólnie ze sprawc¹, w okresie próby ra-
¿¹co narusza porz¹dek prawny, ponownie u¿ywaj¹c przemocy lub groŸby bezprawnej wobec osoby naj-
bli¿szej zamieszkuj¹cej wspólnie ze sprawc¹. Równie¿ w tym przypadku s¹d penitencjarny bêdzie móg³
odwo³aæ warunkowe zwolnienie, je¿eli zwolniony w okresie próby ra¿¹co naruszy porz¹dek prawny, po-
nownie u¿ywaj¹c przemocy lub groŸby bezprawnej jedynie wobec osoby najbli¿szej, która wspólnie z nim
zamieszkuje. Przyjêta regulacja nie obejmuje osoby ma³oletniej zamieszkuj¹cej wspólnie ze sprawc¹.

W zwi¹zku z powy¿szym Senat przyj¹³ poprawkê nr 13, dziêki której s¹d penitencjarny bêdzie móg³ od-
wo³aæ warunkowe zwolnienie, je¿eli skazany w okresie próby ponownie u¿yje przemocy wobec osoby ma-
³oletniej wspólnie z nim zamieszkuj¹cej.

W celu uzyskania informacji o skutkach obowi¹zywania ustawy Senat, przyjmuj¹c poprawkê nr 14,
na³o¿y³ na ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego oraz Rzecznika Praw Dziecka obo-
wi¹zek przedstawienia takiej informacji zarówno Sejmowi jak i Senatowi po up³ywie roku od dnia jej wejœ-
cia w ¿ycie, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 31 paŸdziernika 2011 r.

Senat uzna³ tak¿e za zasadne przesuniêcie terminu wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 1 lipca 2010 r. na
dzieñ 1 sierpnia 2010 r., tak aby umo¿liwiæ okreœlonym podmiotom przygotowanie siê do stosowania jej
postanowieñ (poprawka nr 15).

Ponadto Senat przyj¹³ poprawkê nr 9, która ma charakter jêzykowy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofo-
nii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z póŸn. zm.1)), odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2009 roku.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267,

poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411, z 2009 r. Nr 18,

poz. 97, Nr 115, poz. 965 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i na-
prawcze.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

Ustawa
z dnia

o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28.
1. Wniosek o og³oszenie upad³oœci nieodpowiadaj¹cy wymogom okreœlonym w ustawie lub niena-

le¿ycie op³acony zwraca siê bez wezwania o uzupe³nienie lub op³acenie wniosku, je¿eli zosta³
on zg³oszony przez wnioskodawcê reprezentowanego przez adwokata lub radcê prawnego.

2. W terminie tygodniowym od dnia dorêczenia zarz¹dzenia o zwrocie z przyczyn okreœlonych
w ust. 1 wniosek ponownie z³o¿ony, odpowiadaj¹cy wymogom ustawowym i nale¿ycie op³acony,
wywo³uje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie wystêpuje w razie kolejnego
zwrotu z tej samej przyczyny.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2009 r. (sygn. akt P 88/08) stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ prze-
pisu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r., Nr 175,
poz. 1361, dalej cytowana tak¿e, jako – ustawa) z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia zosta³a opublikowana w Dz. U. z 2009 r., Nr 191, poz. 1484 (dzieñ publikacji wy-
roku – 16 listopada 2009 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK
Z. U. z 2009 r., Nr 10A, poz. 146.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci art. 28 ust. 1 ustawy z Konstytucj¹, w zakresie odnosz¹cym siê do
d³u¿nika niekorzystaj¹cego z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ uwagê, ¿e art. 28 ust. 1 ustawy, operuj¹c pojêciem d³u¿nika, kreuje
w zasadzie dwie odrêbne normy adresowane do d³u¿ników w postêpowaniu upad³oœciowym: jedn¹ do
d³u¿ników reprezentowanych przez fachowego pe³nomocnika prawnego i drug¹ do d³u¿ników dzia³a-
j¹cych samodzielnie. W obu wypadkach wskazana regulacja przewiduje tê sam¹ sankcjê – zwrot wniosku
bez wezwania do jego uzupe³nienia lub op³acenia.

Istot¹ naruszenia prawa do s¹du w omawianym zakresie by³o takie ukszta³towanie przepisów proce-
duralnych dotycz¹cych wniosku d³u¿nika o og³oszenie upad³oœci, które – przez nagromadzenie licznych
i szczegó³owych wymogów formalnych i surow¹ sankcjê za ich niedope³nienie – w praktyce utrudnia³y do-
stêp do organów ochrony prawnej, czyni¹c prawo do s¹du dla czêœci wnioskodawców pozornym. Przez to
d³u¿nik móg³ nie mieæ mo¿liwoœci skutecznego ¿¹dania ochrony swego interesu prawnego w sposób mak-
symalnie efektywny, przy jak najmniejszym uszczerbku dla swoich praw.

2.2. Zwrócony wniosek nie wywo³ywa³ skutków prawnych, co znaczy, ¿e zad³u¿ony przedsiêbiorca nie
zainicjowa³ skutecznie postêpowania o og³oszenie upad³oœci. Pomimo braku zakazu ponownego z³o¿enia
wniosku o og³oszenie upad³oœci, jeœli okaza³o siê, ¿e min¹³ w³aœciwy termin do jego z³o¿enia, takie dzia³a-
nie nie usuwa³o skutków zwrócenia wczeœniej z³o¿onego wniosku. Uchybienie temu terminowi grozi³o
d³u¿nikowi odpowiedzialnoœci¹ odszkodowawcz¹ (art. 21 ust. 3 ustawy), czy nawet zakazaniem mu przez
s¹d prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej (art. 373 ust. 1 pkt 1 ustawy).

2.3. Wyrok wywo³a³ skutki prawne z dniem publikacji. Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na odsuniêcie
w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 listopada
2009 r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz jego uzasadnieniem, proponuje siê, aby zmiana
ustawy polega³a na nadaniu nowego brzmienia art. 28. W konsekwencji, na mocy art. 28 ust. 1 ustawy,
wprowadza siê obowi¹zek wzywania wnioskodawcy niereprezentowanego przez adwokata lub radcê pra-
wnego do uzupe³nienia wniosku lub jego op³acenie. Umo¿liwienie d³u¿nikowi poprawienia wniosku i z³o-
¿enia go ponownie z zachowaniem terminu pierwotnego wniesienia zapewni ochronê jego interesu praw-
nego, jak te¿ interesów jego wierzycieli.

Dodatkowo, w celu jak najszerszego zakreœlenia granic dostêpnoœci do s¹dów, tak¿e w przypadku wnios-
kodawców reprezentowanych przez adwokata lub radcê prawnego, proponuje siê umo¿liwienie uzupe³nienia
braków wniosków lub jego nale¿yte op³acenie z zachowaniem pierwotnego terminu wniesienia. W konsek-
wencji, na mocy art. 28 ust. 2 ustawy, adwokatowi i radcy prawnemu w terminie tygodniowym od dnia dorê-
czenia zarz¹dzenia o zwrocie, bêdzie przys³ugiwa³o prawo z³o¿enia poprawionego wniosku ponownie. Popra-
wiony wniosek bêdzie wywo³ywa³ skutek od daty pierwotnego wniesienia. Przyjêcie takiego rozwi¹zania, tak-
¿e odnoœnie do wniosków sporz¹dzanych przez profesjonalistów, zagwarantuje w szerszym zakresie prawo
podmiotowe jednostki, jakim jest prawo do s¹du. Prawo to, stanowi¹ce jednoczeœnie filar demokratycznego
pañstwa prawnego, nie powinno byæ niweczone z uwagi na daj¹ce siê usun¹æ w krótkim czasie braki formal-
ne lub fiskalne. Wprowadzanie rozwi¹zañ przyspieszaj¹cych i usprawniaj¹cych procedurê nie mo¿e bowiem
³¹czyæsiê zpozbawieniem jednostki faktycznejmo¿liwoœci ochronyswychpraw,w tymtak¿eobarczaniakon-
sekwencjami nieprofesjonalnego zastêpowania przez fachowego pe³nomocnika.
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4. Konsultacje

Projekt ustawy w pierwotnym brzmieniu zosta³ skonsultowany z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa, Mini-
strem Sprawiedliwoœci, Pierwszym Prezesem S¹du Najwy¿szego i Ministrem Spraw Zagranicznych.
Wskazane wy¿ej organy nie zg³osi³y uwag do projektu.

Jednoczeœnie Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawi³a opiniê, zgodnie z któr¹ wykonanie omawia-
negowyrokuzamiastnamodyfikacji brzmieniaart. 28ustawymog³obypolegaæna jegouchyleniu.Zabieg ten
umo¿liwia³by stosowanie na podstawie art. 35 ustawy, przepisów ogólnych dotycz¹cych kontroli wymogów
formalnych wniosku o og³oszenie upad³oœci tj. przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa w zakresie kosztów wzywania wnioskodaw-
ców o uzupe³nienie lub op³acenie wniosków oraz zwracania pism, które nie zosta³y nale¿ycie op³acone.
Powsta³e z tego tytu³u koszty s¹ trudne do oszacowania. Jak jednak wskaza³o Ministerstwo Sprawiedli-
woœci, ewentualne zwiêkszone w 2010 r. wydatki w tym zakresie, zostan¹ poniesione przez s¹dy powsze-
chne w ramach zaplanowanego bud¿etu w drodze wewnêtrznych przesuniêæ w planach finansowych.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cego
Komisji Obrony Narodowej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera
senatora Macieja Klimê
na przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 35
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 36
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 36
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 36
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 37
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 37
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 38
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 38
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 38
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 39
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 39
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 39
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 40
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski . . . . . . . . . . 40
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 40
zastêpca g³ównego inspektora nadzoru bu-
dowlanego
Pawe³ Ziemski . . . . . . . . . . . . . 41
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 41
zastêpca g³ównego inspektora
Pawe³ Ziemski . . . . . . . . . . . . . 41

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
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senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 41

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 42
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 42
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 42
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 42
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 43
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 43
senator S³awomir Kowalski . . . . . . 43
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 43
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 43
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 44

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

sekretarza stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 44

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 44
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 44
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 44
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 45
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 45

Otwarcie dyskusji
senator Marek Konopka . . . . . . . . 45
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 46

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Infrastruktury
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 46

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Narodowym Banku Polskim

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 47

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o œwiadczeniach odszkodowawczych
przys³uguj¹cych w razie wypadków i cho-
rób pozostaj¹cych w zwi¹zku ze s³u¿b¹
wojskow¹ oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 48

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Maciej Klima . . . . . . . . . . . . . 48
senator sprawozdawca
Maciej Klima . . . . . . . . . . . . . 49

Wznowienie obrad
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu
Marcin Idzik . . . . . . . . . . . . . . 49

Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 49

Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Republiki Bia³orusi
o zasadach ma³ego ruchu granicznego,
podpisanej w Warszawie 12 lutego 2010 r.

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 50

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
W³odzimierz Cimoszewicz . . . . . . . 51

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 51
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 51
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 52
senator Marek Konopka . . . . . . . . 52
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 52
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 53
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Henryk Litwin . . . . . . . . . . . . . 53

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 54

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 57

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji: Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . . 59
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Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Ustawo-
dawczej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 62
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 62
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 62
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 63
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 64
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 64
senator W³odzimierz Cimoszewicz . . . 64
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 65
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 65
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 66
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 67
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 68
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 68
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . . 69
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 69
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 70
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 70
senator S³awomir Kowalski . . . . . . 70
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 70
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 71
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 72
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 73
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 73
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 73
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 74
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 75
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 75
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 76
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 76
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 77
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 77
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 77
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 78

senator Kazimierz Jaworski . . . . . . 78
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 78
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 79
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 79
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 79
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 80
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 80
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 80
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 80
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 81
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 82
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 83
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 83

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 83

Wyst¹pienie rzecznika praw dziecka
rzecznik Marek Michalak. . . . . . . . 86

Zapytania i odpowiedzi
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 87
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 88
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 88
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 88
dyrektor Departamentu Pomocy
i Integracji Spo³ecznej
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Krystyna Wyrwicka . . . . . . . . . . 90
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 90
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 91
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 91
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 92
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 92
senator S³awomir Kowalski . . . . . . 93
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 93
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 93
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 94
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 94
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sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 95
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 95
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 96
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . . 96
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 97
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 97
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 98
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . . 98
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 98
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 99
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 99
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 99
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 100
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 100

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 100
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 100
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 102
senator
Maria Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . 103
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 104
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 105
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 106

senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 107
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 107
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 108
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 110
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 110
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 111
senator Ryszard Bender . . . . . . . 112
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 113
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 114
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 115
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 116
senator Kazimierz Jaworski. . . . . . 117
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 117

Zamkniêcie dyskusji

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dzia³alnoœci w 2009 r. wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2009 roku

przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 119

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 122
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 122
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 123
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 123

Komunikaty

(Obrady w dniu 28 maja)

Wznowienie posiedzenia

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Zapytania i odpowiedzi

senator S³awomir Sadowski. . . . . . 126
senator Ryszard Bender . . . . . . . 126
przewodnicz¹cy Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 126
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 127
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 128
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 128
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 129
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 131
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 131
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 132
senator Andrzej Owczarek . . . . . . 134
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 134
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 135

senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 137
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 137
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 138
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 139
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 139
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . 140
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 140
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 140
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 140
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 141
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 142
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 143
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 143
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 144
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 145
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 145
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przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 145
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 146
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 146
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 146
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 147
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 148
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 148
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 150
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 150
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 151
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 151
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 151
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 153
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 153
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 153
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 154
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 154
senator Ryszard Bender . . . . . . . 155
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 155
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 155
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 156
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 156
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 156
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 157
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 157
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 157
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 158
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 159
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 159
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 160
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 160
senator Piotr Gruszczyñski . . . . . . 161
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 161
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 161
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 161
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 162
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 162
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 162
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 162
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 163

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 163
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 164
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 164

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 165
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 165
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 166
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 166
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 166
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 166
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 166
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 167
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 167
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 167
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 167
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 168
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 168
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 168
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 169
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 169
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 169
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 170
senator Marek Konopka . . . . . . . 170
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 170
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
Barbara Borys-Damiêcka . . . . . . 171

Otwarcie dyskusji
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 171
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 172
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 173
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 174
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 175
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 175
senator Barbara Borys-Damiêcka. . . 176
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 178
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 179
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 180
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 181
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 182
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 182
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 183
senator Ryszard Bender . . . . . . . 183
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