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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.

Warszawa
2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny,
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upad³oœcio-
we i naprawcze.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³a-
niu narkomanii.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materia³ach
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz ustawy o wy-
konywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technolo-
gi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu so-
cjalnym oraz niektórych innych ustaw

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporz¹dzonej
w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy
przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrodków transportu przekra-
czaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹, podpisanej w Kijowie
dnia 25 czerwca 2001 r.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u fakultaty-
wnego do Konwencji o bezpieczeñstwie personelu Organizacji Narodów
Zjednoczonych oraz personelu wspó³dzia³aj¹cego, sporz¹dzonego w No-
wym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

16. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia zgody na
powo³anie Rzecznika Praw Obywatelskich.

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzê-
dów pañstwowych oraz ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

Porz¹dek obrad
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18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu pieniê¿-
nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej.

20. Informacja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego Rzeczypospolitej Pol-
skiej o dzia³alnoœci S¹du Najwy¿szego w roku 2009.

21. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2009 wraz z uwa-
gami o stanie przestrzegania praw dziecka.

22. Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpa-
trzonych w 2009 roku petycji.

23. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

24. Odwo³anie sekretarza Senatu.

25. Wybór sekretarza Senatu.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

S¹d Najwy¿szy Rzeczypospolitej Polskiej – prezes Janusz Godyñ

Urz¹d do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych – p.o. kierownik Jan Ciechanowski

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz

G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska – zastêpca g³ównego inspektora Roman Jaworski

Ministerstwo Edukacji Narodowej – sekretarz stanu Krystyna Szumilas

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

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Joanna Strzelec-£obodziñska

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Piotr Styczeñ

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Zbigniew W³osowicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Igor Dzialuk
– podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Adam Rapacki

– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Jan Borkowski

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Adam Fronczak
– podsekretarz stanu Marek Haber
– podsekretarz stanu Cezary Rzemek





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram piêædziesi¹te dziewi¹te posiedzenie
SenatuRzeczypospolitej Polskiej siódmejkadencji.

(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Gra¿ynêSztarkorazsenatoraStanis³awaGorczycê.
Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Stani-

s³aw Gorczyca.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Informujê, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego siódme-

go posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem
Senatu jest przygotowany do udostêpnienia se-
natorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego dziewi¹tego posie-
dzenia obejmuje punkty:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych oraz ustawy – Kodeks karny.

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

deks postêpowania cywilnego oraz ustawy – Pra-
wo upad³oœciowe i naprawcze.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci-
nie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie”.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o materia³ach wybuchowych
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz usta-
wy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami
wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami
i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, spo-
rz¹dzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r.,
o zmianie umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób, to-
warów i œrodków transportu przekraczaj¹cych
polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹, podpisa-
nej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u fakultatywnego do Konwencji
o bezpieczeñstwie personelu Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych oraz personelu wspó³dzia³a-
j¹cego, sporz¹dzonego w Nowym Jorku dnia
8 grudnia 2005 r.

13. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych
oraz ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³ugu-
j¹cym osobom deportowanym do pracy przymu-
sowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik
Radzieckich.



16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wymzasobiegminy i o zmianieKodeksucywilnego.

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

19. Informacja Pierwszego Prezesa S¹du Naj-
wy¿szego Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³alnoœci
S¹du Najwy¿szego w roku 2009.

20. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia-
³alnoœci za rok 2009 wraz z uwagami o stanie
przestrzegania praw dziecka.

21. Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpatrzonych
w 2009 roku petycji.

22. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Pan senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-

natu wnoszê o zmianê kolejnoœci rozpatrywania
dotychczasowego punktu szesnastego: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – i rozpa-
trzenie go jako punktu ósmego; oraz dotychczaso-
wego punktu osiemnastego: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i op-
³atach lokalnych – i rozpatrzenie go jako punktu
dziewi¹tego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy jest sprzeciw? Nie ma.
Pan senator Augustyn. I pan senator Karczew-

ski? A, przepraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Sena-
tu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych
innych ustaw – i proszê o rozpatrzenie go przed do-
tychczasowym punktem jedenastym porz¹dku ob-
rad, czyli przed ratyfikacj¹ umowy pomiêdzy
rz¹dem RP a Gabinetem Ministrów Ukrainy.

Przyjêcie tej ustawy jest konieczne ze wzglêdu
na to, ¿e samorz¹dy musz¹ mieæ czas na dokona-
nie przekszta³ceñ umo¿liwiaj¹cych funkcjonowa-
nie zak³adów aktywnoœci zawodowej i centrów in-
tegracji spo³ecznej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy jest jakiœ sprzeciw wobec tego punktu?
Pan zg³asza sprzeciw? Nie?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Chcia³bym zapy-

taæ…)
Dobrze. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Panie Marsza³ku, ja bym prosi³ pana senatora
Rockiego o uzasadnienie tej zmiany kolejnoœci.
Pan senator Augustyn uzasadni³ swój wniosek,
a pan senator Rocki nic nie powiedzia³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, podjêliœmy ju¿ decyzjê, nie
by³o sprzeciwu…

(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: Jak¹ decyzjê? No jak¹ decyzjê?)
Ja mogê o tym powiedzieæ, bo ta sprawa by³a

omawiana na Konwencie Seniorów. Sprawozdaw-
ca prosi o takie przesuniêcie, poniewa¿ w póŸniej-
szym czasie po prostu go tu nie bêdzie. I to jest tyl-
ko to. Wystarczy?

(Senator W³adys³aw Ortyl: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Równie¿ zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regula-
minu Senatu wnoszê o uzupe³nienie ostatniego
punktu porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie ko-
misji senackich – o rozpatrzenie tak¿e wniosku
zawartego w druku nr 921. S¹ to trzy wnioski no-
wych senatorów o to, aby mogli pracowaæ w ko-
misjach. I proponujê je rozpatrzyæ na tym posie-
dzeniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Nie ma sprzeciwu wobec tego wniosku?
(G³osy z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Czyli uzupe³niamy ten punkt o druk nr 921.
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zg³osiæ propozycjê uzupe³nienia po-

rz¹dku obrad o wybór sekretarza Senatu. Dziêku-
jê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Czy jest jakiœ sprzeciw wobec tego wniosku?

Nie ma.
Uzupe³niamy porz¹dek. Jako który punkt?
(G³os z sali: Jako ostatni.)
Jako punkt ostatni.
Panie Senatorze, uzupe³niamy, bêdzie to ostat-

ni punkt porz¹dku.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Dobrze. Dziê-

kujê bardzo.)
Dziêkujê.
Nie ma innych wniosków.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad piêædziesi¹tego dziewi¹tego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e punkt dotycz¹cy wyra¿enia przez
Senat zgody na powo³anie rzecznika praw obywa-
telskich rozpatrzymy przed wszystkimi g³osowa-
niami, które zostan¹ przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, chcia³bym rów-
nie¿ poinformowaæ, ¿e o godzinie 12.00 zarz¹dzê
pó³godzinn¹ przerwê w obradach na otwarcie wy-
stawy fotografii pana Tomasza Tomaszewskiego
zatytu³owanej „Hades?”, prezentuj¹cej Górny
Œl¹sk. Jednoczeœnie pragnê przypomnieæ pañ-
stwu senatorom, ¿e inicjatork¹ wystawy by³a pani
wicemarsza³ek Krystyna Bochenek, tragicznie
zmar³a w katastrofie w Smoleñsku.

Informujê, ¿e o godzinie 19.00 zostanie zarz¹dzo-
na przerwa do godziny 9.00 dnia nastêpnego.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ze wzglêdu na
mecz?)

Panowie Senatorowie, przerwa zaplanowana
jest na wniosek klubu PiS i nie jest to przerwa na
mecz, Panie Senatorze, tylko przerwa na posie-
dzenie klubu.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak jest, Panie
Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.)

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 902,
a sprawozdanie komisji w druku nr 902A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki
Narodowej, pana senatora Henryka WoŸniaka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez

Sejm w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawie o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw. Marsza³ek Senatu w dniu 15 czerwca
2010 r. skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpa-
trzeniu ustawy przez po³¹czone komisje na
wspólnym posiedzeniu w dniu 1 lipca komisje
wnosz¹ o to, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ za-
³¹czony projekt uchwa³y. Komisje rekomenduj¹
przyjêcie ustawy wraz z zaproponowanymi po-
prawkami.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Celem ustawy,
któr¹ mam przyjemnoœæ rekomendowaæ w imie-
niu komisji, jest implementacja postanowieñ dy-
rektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie ogólnych zasad podatku akcy-
zowego, dyrektywy uchylaj¹cej dyrektywê
92/12/EWG. Ustawa ponadto doprecyzowuje
wiele przepisów wynikaj¹cych z potrzeby uwzglê-
dnienia stosowania ustawy w praktyce.

W ramach implementacji wskazanej dyrektywy
uregulowano podstawy prawne do utworzenia
tak zwanego krajowego systemu teleinformatycz-
nego s³u¿¹cego do obs³ugi przemieszczania wyro-
bów akcyzowych z zastosowaniem procedury za-
wieszania poboru akcyzy. To jest istotna kwestia
regulowana przez dyrektywê i implementowana
do przedmiotowej ustawy.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z systemu
bêd¹ korzysta³y podmioty dokonuj¹ce przemiesz-
czeñ wyrobów akcyzowych w procedurze zawie-
szania poboru akcyzy oraz urzêdy celne nadzoru-
j¹ce obrót wyrobami akcyzowymi. System pozwoli
na elektroniczn¹ obs³ugê zabezpieczeñ akcyzo-
wych. Ustawa przewiduje tak¿e sytuacjê, w której
system komputerowy jest niedostêpny z przyczyn
technicznych. Wówczas obs³uga przemieszczania
wyrobów akcyzowych bêdzie siê odbywa³a na
podstawie dokumentów sporz¹dzanych w formie
papierowej.

Ustawa na zasadzie implementacji dyrektywy
ujednolica instytucje zarejestrowanego i niezare-
jestrowanego handlowca, czyni z tego jedn¹ insty-
tucjê zarejestrowanego odbiorcy, oraz okreœla za-
sady postêpowania w przypadku wyst¹pienia nie-
prawid³owoœci w trakcie przemieszczania wyro-
bów akcyzowych, chodzi o zakoñczenie przemie-
szczania wyrobów z zap³acon¹ akcyz¹ niezgodnie
z przepisami.

Ustawa wprowadza opodatkowanie zu¿ycia
energii elektrycznej nabywanej na potrzeby w³as-
ne przez podmioty posiadaj¹ce koncesjê na jej wy-
twarzanie, regulacjê s³u¿¹c¹ zapobieganiu pod-
wójnego opodatkowania energii elektrycznej ak-
cyz¹, opodatkowanie podmiotów zu¿ywaj¹cych
wyroby akcyzowe objête zwolnieniem ze wzglêdu
na przeznaczenie, które nie dope³niaj¹ na przy-
k³ad obowi¹zków ewidencyjnych. Rozszerzono tu
równie¿ zakres zwolnienia z akcyzy paliw ¿eglugo-
wych, a tak¿e zmieniono w ustawie definicjê cygar
i cygaretek.
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Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, komisje na po-
siedzeniu w dniu 1 lipca zaproponowa³y siedem
poprawek, które s¹ zawarte w sprawozdaniu
w druku nr 902A. Poprawki te zosta³y przyjête je-
dnog³oœnie, by³ w tej sprawie konsensus wszyst-
kich senatorów uczestnicz¹cych w posiedzeniu,
pracuj¹cych w Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej.
W imieniu po³¹czonych komisji wnoszê o przyjê-
cie poprawek przedstawionych w druku nr 902A.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym spytaæ, czy na po-

siedzeniu komisji by³a mowa o sprawie zwalnia-
nia z podatku akcyzowego alkoholu ca³kowicie
ska¿onego. Pytam, bo to jasno nie wynika z dyrek-
tywy, a by³a taka propozycja rz¹dowa. Czy komi-
sja rozmawia³a o ewentualnych skutkach takiego
zwolnienia? W jakiœ sposób bêdzie siê to przecie¿
odbija³o na dochodach, a tak¿e na producentach
alkoholu w kraju.

Senator Henryk WoŸniak:

Nie, ta kwestia nie by³a omawiana na posiedze-
niu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym siê zorientowaæ, czy na posiedze-

niu komisji by³a mowa o aktualnie dzia³aj¹cym
systemie Bachus. Chodzi o to, ¿e ten system mo¿e
byæ stosowany wy³¹cznie bez formy papierowej,
oczywiœcie za zgod¹ Ministerstwa Finansów. Pre-
cyzowa³ to art. 46 ust. 6 obowi¹zuj¹cej ustawy. To
jest o tyle wa¿ne, ¿e powinniœmy wiedzieæ, jakie
mamy doœwiadczenia w zwi¹zku z obecnie dzia³a-
j¹cym systemem. Czy zwolnienie ze stosowania
formy papierowej obejmowa³o dotychczas jakiœ

wiêkszy obszar? Dziêki temu mog³oby byæ mniej
k³opotów z wdro¿eniem nowego systemu.

À propos nowego systemu, systemu EMCS,
chcia³bym zapytaæ, czy by³a mowa o terminie
wdro¿enia tego systemu i czy jest planowany jakiœ
okres przejœciowy przed dat¹ oficjalnego jego
wdro¿enia, tak aby u¿ytkownicy mogli siê z nim
zapoznaæ i przetestowaæ jego dzia³anie, bo jest to
bardzo du¿e przedsiêwziêcie. Ja tu przywo³am pe-
wn¹ sprawê. Nie tak dawno dyskutowaliœmy na
temat bazy danych dotycz¹cej kibiców, to te¿ jest
wielkie przedsiêwziêcie, i z tego, co s³yszê z me-
diów, s¹ z tym k³opoty. Trzeba by mo¿e dzia³aæ
z wyprzedzeniem. Czy prowadzone s¹ przygoto-
wania i czy pod³o¿e, tak to nazwê, zwi¹zane z obe-
cnie stosowanym systemem Bachus jest ju¿ wy-
starczaj¹co mocne? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Te kwestie w sposób szczegó³owy nie by³y oma-

wiane na posiedzeniu komisji. Art. 18 mówi je-
dnak wprost, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie 1 wrzeœ-
nia 2010 r., a zatem regulacje dotycz¹ce elektro-
nicznej obs³ugi tak¿e. Te doœwiadczenia, jak zau-
wa¿y³ pan senator, s¹ bogate i ju¿ rozpowsze-
chnione, wiêc nie s¹dzê, aby by³ jakikolwiek k³o-
pot z przygotowaniem… Wa¿ne jest, by mecha-
nizm elektronicznej obs³ugi zosta³ uzupe³niony
o obs³ugê papierow¹ w sytuacji, gdy z przyczyn te-
chnicznych to nie bêdzie mo¿liwe. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Pan minister Kapica?
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja tylko w ramach uzupe³nienia wypowiedzi

senatora sprawozdawcy chcia³bym wskazaæ, ¿e
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niew¹tpliwie ta zmiana ustawy o podatku akcyzo-
wym ma charakter wybitnie progospodarczy. Z je-
dnej strony odchodzimy od œrodowiska papiero-
wego na rzecz obiegu informacji w oparciu o œro-
dowisko informatyczne, w zwi¹zku z tym niew¹t-
pliwie jest to forma u³atwienia, a z drugiej strony
przy tej okazji wprowadzamy pewne zmiany, które
maj¹ charakter progospodarczy – w przypadku
ewidencjonowania wp³at akcyzy od energii elek-
trycznej to jest odejœcie przez operatorów, czyli
dystrybutorów energii elektrycznej, od podwójne-
go ewidencjonowania wp³at miesiêcznych i od
rozliczeñ z klientami tylko w oparciu o rozliczenia
na podstawie faktur prognozowych, to jest w koñ-
cu zliberalizowanie wymogów dotycz¹cych oœ-
wiadczeñ osób zakupuj¹cych olej opa³owy.
Przede wszystkim odeszliœmy od stosowania tych
oœwiadczeñ w przypadku wszystkich kupuj¹cych
instytucji, które mo¿na, ¿e tak powiem, darzyæ za-
ufaniem publicznym. A wiêc takie publiczne je-
dnostki jak szko³y, placówki, zak³ady opieki zdro-
wotnej czy jednostki organizacyjne pomocy spo³e-
cznej nie bêd¹ musia³y wystawiaæ ju¿ zaœwiad-
czeñ zakupu oleju opa³owego. Dziêki kontraktowi
i fakturowaniu bêdziemy mieli wiedzê na temat
zu¿ycia tego oleju. Jednoczeœnie w przypadku za-
kupu oleju przez osoby fizyczne odeszliœmy od ko-
niecznoœci zapisania w oœwiadczeniu dwóch nu-
merów, teraz tylko w oparciu o jeden numer – NIP,
PESEL lub REGON – bêdzie identyfikowany
klient, nabywca oleju opa³owego. Wyd³u¿yliœmy
te¿ termin sk³adania deklaracji i rozliczenia po-
datku akcyzowego od samochodów osobowych
nabytych wewn¹trzwspólnotowo, które potem
maj¹ byæ albo eksportowane, albo wywiezione do
innego kraju – w tej chwili jest siedem dni, a bê-
dzie trzydzieœci – ze wzglêdu na specyfikê po³o¿e-
nia Polski, gdzie dokonuje siê obrotu samochoda-
mi miêdzy Europ¹ a krajami zza naszej wscho-
dniej granicy.

A odpowiadaj¹c na konkretne pytania panów
senatorów, chcia³bym doprecyzowaæ, ¿e ta usta-
wa nie porusza kwestii regulacji dotycz¹cych al-
koholu ca³kowicie ska¿onego, st¹d myœmy tego
elementu na posiedzeniu komisji Senatu nie dys-
kutowali. Ten element by³ w pierwotnej wersji
przed³o¿enia rz¹dowego, bo chcieliœmy ograni-
czyæ mo¿liwoœæ stosowania ska¿alników przy pro-
dukcji alkoholu ca³kowicie ska¿onego, wy³¹cza-
j¹c w Polsce mo¿liwoœæ produkcji alkoholu ska¿o-
nego w oparciu o tak zwane ska¿alniki innych
krajów. Na posiedzeniu Komisji Finansów Publi-
cznych pos³owie doszli jednak do wniosku, ¿e by-
³oby to pogorszenie warunków konkurencyjnoœci
produkcji alkoholu ska¿onego w Polsce, bo wtedy
w Polsce mielibyœmy regulacjê wy³¹czaj¹c¹ gene-
ralnie listê unijn¹ poza Polsk¹, zaœ w krajach
oœciennych i innych krajach Unii Europejskiej

mo¿na by stosowaæ ska¿alniki ze wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej. Przyzna³em racjê, ¿e nie-
w¹tpliwie wp³ynê³oby to na pogorszenie warun-
ków konkurencyjnoœci w Polsce. Dlatego podjêliœ-
my inne dzia³ania maj¹ce na celu wy³¹czenie ska-
¿alników, które s¹ nieskuteczne, czyli ska¿ania
alkoholu metod¹ ³otewsk¹.

Co do kwestii zwi¹zanych z systemami infor-
matycznymi, o które pyta³ pan senator, to system
informatyczny Bachus zosta³ uruchomiony pilo-
ta¿owo i uczestniczy³o w nim piêæ firm – jest to
jakby baza do produkcji systemu EMCS – a sys-
tem EMCS, który obligatoryjnie ma u nas fun-
kcjonowaæ od 1 stycznia 2011 r., ju¿ w niektórych
krajach Unii Europejskiej funkcjonuje. Kraje
wchodz¹ do tego sytemu stopniowo. My mamy tê
datê okreœlon¹ na 1 stycznia 2011 r. Wiêksze pod-
mioty operuj¹ce na rynku wyrobów akcyzowych
ju¿ uczestnicz¹ w obrocie miêdzy krajami Unii
Europejskiej, gdzie jest œrodowisko informatycz-
ne towarzysz¹ce obrotowi tych wyrobów akcyzo-
wych, i s¹ przygotowane do tego, ¿eby równie¿
w Polsce uruchomiæ system EMCS. Ministerstwo
Finansów jest na etapie produkcji tego systemu.
Specyfikacja jest dostêpna na stronach interne-
towych. Jesteœmy w kontakcie z tymi podmiotami
i wiemy, ¿e s¹ one do tego przygotowane. W tej
zmianie ustawy jest te¿ zapis, który pozwala pod-
miotom operuj¹cym na rynku wyrobów akcyzo-
wych w kraju przez ca³y przysz³y rok realizowaæ
obrót w oparciu zarówno o dokumenty elektroni-
czne, jak i o dokumenty papierowe. Gdyby by³a
taka sytuacja, ¿e mniejszy podmiot operuj¹cy na
naszym rynku lokalnym nie bêdzie w stanie siê
dostosowaæ do œrodowiska informatycznego, to
przez ten rok bêdzie mia³ jeszcze czas na to, ¿eby
siê do tego dobrze przygotowaæ i p³ynnie przejœæ
do stosowania wymaganych dokumentów elek-
tronicznych.

Warto wskazaæ, co podkreœla³em równie¿ na
posiedzeniu komisji, ¿e ustawa ma wybitnie pro-
gospodarczy charakter i ¿e na posiedzeniu Sejmu
czterystu szesnastu pos³ów g³osowa³o za jej przy-
jêciem. Staraliœmy siê bardzo zarówno na posie-
dzeniu Komisji Finansów Publicznych Sejmu, jak
i na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych Senatu przyjmowaæ poprawki, które
by³y podnoszone przez œrodowiska gospodarcze,
a w przypadku Senatu równie¿ takie, które zwiêk-
szaj¹ czytelnoœæ ustawy, czyli poprawki o charak-
terze porz¹dkowym i legislacyjnym. Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania?
PansenatorDajczak,potempansenatorKnosala.
Proszê bardzo.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, pan minister ju¿ czêœciowo

odpowiedzia³ na moje pytanie. Chcia³bym, Panie
Ministrze, jeœli pan tak¹ wiedz¹ dysponuje i by³by
³askaw mnie poinformowaæ, zapytaæ o to, o czym
mówi³em. Mianowicie od kilku lat obserwujemy
wzrost importu ska¿onego alkoholu zwolnionego
z akcyzy. Niew¹tpliwie wi¹¿e siê to z jakimiœ pro-
cedurami, które obni¿aj¹ dochody do bud¿etu
pañstwa, ale te¿ maj¹ wp³yw na produkcjê krajo-
w¹ tego alkoholu. Czy pan minister móg³by siê po-
dzieliæ wiedz¹, jeœli j¹ posiada, co do konkretnych
kwot, wielkoœci produkcji oraz nadu¿yæ zwi¹za-
nych z tym importem?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa szczegó³owe pytania.
Dokument elektroniczny oczywiœcie bêdzie wy-

maga³ podpisu elektronicznego, dlatego
chcia³bym siê pana ministra zapytaæ, czy sprawy
zwi¹zane z tym podpisem s¹ ju¿ dobrze przygoto-
wane. Nie mam rozeznania, jak to w skali kraju
wygl¹da. To pierwsze pytanie.

A drugie pytanie zwi¹zane jest z niedostêpno-
œci¹ systemów. Ustawa to przewiduje. Wtedy trze-
ba poinformowaæ dyrektora Izby Celnej w £odzi –
taki jest zapis. Jak to siê bêdzie w³aœciwie odby-
wa³o? W jakim trybie bêdzie siê powiadamia³o dy-
rektora? Jak on bêdzie potwierdza³ niedostêp-
noœæ systemu? Czy bêdzie niedostêpnoœæ dla jed-
nego u¿ytkownika, czy te¿ dla jakiejœ grupy u¿yt-
kowników? I ostatnie pytanie: czy bêd¹ jakieœ
standardy ograniczaj¹ce maksymalny czas tej
niedostêpnoœci? Na przyk³ad jeden dzieñ czy dwa
dni? Jak to wygl¹da? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Ministrze, wiemy, ¿e lekki olej opa³owy
nie jest ob³o¿ony akcyz¹, a paliwo do silników
diesla jest. Te dwa produkty niewiele ró¿ni¹ siê
sk³adem i zdarza siê, ¿e ludzie, kupuj¹c lekki olej
opa³owy…

(G³os z sali: Sma¿¹ naleœniki.)
Nie sma¿¹ naleœników, tylko je¿d¿¹ na nim sa-

mochodami, napêdzaj¹ nim samochody. Czy ta
ustawa wyprostuje tê sprawê? Czy ona ma jakieœ
odniesienie do tego? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Miech mi pan powie, czy w de-
mokratycznym kraju, w sytuacji, gdy jest wolny
rynek, ktoœ mo¿e mi nakazaæ lanie czegoœ do baku
samochodu?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odnosz¹c siê do pytania dotycz¹cego alkoholu,

powiem, ¿e my nie notujemy zarówno spadku
sprzeda¿y wyrobów alkoholowych na rynku op-
rócz… Mo¿e inaczej: jest zanotowany spadek wy-
nikaj¹cy z kryzysu w ubieg³ym roku, z generalnie
ograniczenia konsumpcji, on jest zidentyfikowa-
ny, natomiast on nie prze³o¿y³ siê na zmniejszenie
dochodów ze wzglêdu na podniesienie w ubieg³ym
roku stawki na wyroby alkoholowe. Nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e ten spadek sprzeda¿y jest wyni-
kiem nieprawid³owoœci na rynku wyrobów alko-
holowych. Ja, kiedy o tym dyskutowaliœmy na po-
siedzeniu komisji, posiedzeniu komisji sejmowej,
pos³ugiwa³em siê danymi dotycz¹cymi niepra-
wid³owoœci ujawnionych przez wszystkie s³u¿by
pañstwowe i one s¹ na poziomie 120 tysiêcy l al-
koholu. One s¹ podobne, zarówno w roku 2009
takie by³y, jak i w pierwszych szeœciu miesi¹cach
tego roku to by³a po³owa wielkoœci z ubieg³ego ro-
ku. Tak ¿e w tym przypadku nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e nastêpuje wzrost ujawnianych niepra-
wid³owoœci, one s¹ pewn¹ sta³¹.

Jednak faktycznie w obrocie towarowym z za-
granic¹ identyfikujemy zwiêkszony obrót alkoho-
lem ska¿onym, ze œrodkiem powierzchniowo
czynnym, czyli tak naprawdê z punktu widzenia
klasyfikacji towarowej to jest p³yn do spryskiwa-
czy. Staramy siê to monitorowaæ razem ze s³u¿ba-
mi specjalnymi w tym zakresie. Wdra¿amy sys-
tem obiegu informacji i dokumentów towarzy-
sz¹cych obrotowi tym towarem. Jednak nie widaæ
w zwi¹zku ze wzrostem… I ten wzrost jest, chocia¿
on jest sezonowy. Ja mo¿e panu senatorowi i pañ-
stwu zainteresowanym przeœlê pisemn¹ informa-
cjê. Widaæ, ¿e ten wzrost jest, on jest sezonowy,
notujemy go od, powiedzmy, listopada czy od paŸ-
dziernika do kwietnia, wtedy, kiedy jest wiêksze
zapotrzebowanie na ten towar. Wyjaœnienia, jakie
staraliœmy siê znaleŸæ u tych przedsiêbiorców,
którzy tym operuj¹, s¹ dwa. Po pierwsze, to jest al-
kohol ska¿ony ze œrodkiem powierzchniowo czyn-
nym importowany z Ukrainy dlatego, ¿e jest tañ-
szy ni¿ w Polsce. To jest podstawowy argument,
który jest podnoszony. Jeœli zaœ chodzi o zbyt, bo

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
10 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw



nag³y wzrost konsumpcji jest zastanawiaj¹cy, to
okazuje siê, ¿e w dokumentach, do których dotar-
liœmy po kontrolach podatkowych tych firm…
Otó¿ odbiorcami s¹ na przyk³ad sieci sklepów,
Lidl, który ma sklepy nie tylko w Polsce, ale rów-
nie¿ w Czechach i na Wêgrzech. Tak wiêc tym ka-
na³em zaopatrujemy równie¿ sieæ sklepów w in-
nych krajach, oœciennych krajach.

Zwracamy, ¿e tak powiem, szczególn¹ uwagê
na obrót tymi wyrobami. Raczej chcemy iœæ w kie-
runku ograniczenia stosowanych ska¿alników,
¿eby mo¿na by³o stosowaæ skuteczniejsze ska¿al-
niki. St¹d, tak jak mówi³em, podejmujemy dzia³a-
nia, aby ograniczyæ stosowanie tak zwanej meto-
dy ³otewskiej, w której jest ograniczona skutecz-
noœæ tego ska¿alnika – ale to jest metoda notyfiko-
wana w Unii Europejskiej przez rz¹d £otwy i my
nie mo¿emy jej tak bezpoœrednio wy³¹czyæ, to Re-
publika £otwy musi wnieœæ tê zmianê – jak rów-
nie¿ zastanawiamy siê nad wprowadzeniem ta-
kich zmian, które w wiêkszym stopniu dadz¹ nam
pewnoœæ obrotu, a niekoniecznie na³o¿¹ ograni-
czenia biurokratyczne na obrót tym towarem. To
nie jest wyrób akcyzowy, alkohol ca³kowicie ska-
¿ony nie jest wyrobem akcyzowym. Alkohol w nim
zawarty u¿yty niezgodnie z przeznaczeniem jest
wyrobem akcyzowym, ale alkohol ca³kowicie ska-
¿ony ze œrodkiem powierzchniowo czynnym nie
jest wyrobem akcyzowym, jest wyrobem niesfor-
malizowanym, ten obrót nie jest przez nas ewi-
dencjonowany. My staramy siê, ¿e tak powiem,
œledziæ czy monitorowaæ, jaki jest dalszy los tych
wyrobów. Ale, tak jak powiedzia³em, dochody nie
spad³y i na tym rynku nie notujemy wiêkszego
wzrostu nieprawid³owoœci czy ujawnieñ niepra-
wid³owoœci.

Jeœli chodzi o kwestiê podpisu elektroniczne-
go, to w tym przypadku s¹ dwa elementy. Jest to
podpis kwalifikowany i wiêkszoœæ firm, które ope-
ruj¹ na rynku wyrobów akcyzowych, to s¹ jednak
duzi operatorzy, tak wiêc stosunkowo ograniczo-
na grupa firm dysponuje ju¿ tego rodzaju instru-
mentami. Je¿eli w tej grupie s¹ mniejsi operato-
rzy, to w ci¹gu ca³ego przysz³ego roku bêd¹ mogli
operowaæ na rynku wyrobów akcyzowych na pod-
stawie dokumentów papierowych, bo nie ma obo-
wi¹zku natychmiastowego wejœcia z tymi instru-
mentami i z podpisem elektronicznym. Jednak
coraz wiêcej instytucji i ze wzglêdu na bezpieczeñ-
stwo, i ze wzglêdu na zaawansowanie informaty-
czne wymaga tego rodzaju podpisu elektroniczne-
go i to równie¿ zosta³o wprowadzone.

Jeœli chodzi o kwestiê Izby Celnej w £odzi i jej
kompetencji w zakresie wskazywania czy og³asza-
nia niedostêpnoœci systemu, to przy Izbie Celnej
w £odzi zlokalizowane jest centrum informatycz-
ne systemów, na których operuje S³u¿ba Celna.
Docelowo jest to jedno z centrów zapasowych

w ramach projektu konsolidacji i centralizacji sy-
stemów informatycznych resortu finansów. Jest
to dobrze przygotowana infrastruktura, zarówno
system informatyczny, jak i kadra s¹ przygotowa-
ne do tego, ¿eby te systemy prowadziæ. Nie jest to
zadanie merytoryczne izby celnej, tylko po prostu
to jest przy izbie celnej, a organem jest dyrektor iz-
by celnej. Jak ka¿dy system informatyczny jest on
uzupe³niony o help desk, czyli system wsparcia
dla przedsiêbiorców. I je¿eli bêdziemy mieli incy-
dentalny przypadek przedsiêbiorcy, który bêdzie
mia³ z tym do czynienia, to przede wszystkim
skontaktuje siê on z help deskiem, ¿eby stwier-
dziæ, czy jest to przyczyna indywidualna, czy jest
to przyczyna systemowa, czy jest to sygna³ o przy-
czynie systemowej. Je¿eli bêdziemy mieli do czy-
nienia z sytuacj¹, ¿e jest to przyczyna indywidual-
na, to przez help desk bêdzie udzielana pomoc
przedsiêbiorcy w celu komunikacji czy naprawy,
a w sytuacji, kiedy bêdziemy mieli do czynienia
z problemem systemowym, uruchamiana bêdzie
procedura awaryjna, czyli bêdzie nastêpowa³o og-
³oszenie przez dyrektora izby celnej niedostêpno-
œci systemu i wejœcie w procedurze awaryjnej
w obieg dokumentów papierowych towarzy-
sz¹cych obrotowi wyrobami akcyzowymi.

Jeœli chodzi o kwestiê oleju opa³owego, to mu-
szê wspomnieæ, ¿e lekki olej opa³owy jest opo-
datkowany na poziomie minimalnym, chyba
265 z³ za 1 tysi¹c l, co w porównaniu z olejem na-
pêdowym opodatkowanym na poziomie 1 ty-
si¹ca 65 z³… Kontrola polega na kontroli obrotu
olejem opa³owym w oparciu o oœwiadczenia,
w oparciu o kontrakty, które teraz zast¹pi¹ oœ-
wiadczenia w przypadku dostaw do podmiotów
instytucjonalnych. Ale oczywiœcie ustawa jasno
okreœla, ¿e inaczej s¹ opodatkowane oleje u¿y-
wane do celów napêdowych, a inaczej oleje u¿y-
wane do celów opa³owych. Je¿eli ktoœ wleje so-
bie do zbiornika olej opa³owy zabarwiony i za-
p³aci od tego podatek, to mo¿e na tym jeŸdziæ,
pod warunkiem ¿e bêdzie mia³ zaœwiadczenie
o zap³acie podatku w wysokoœci jak od oleju na-
pêdowego. I na tym polega drugi system kontro-
li. Jest to kontrola realizowana na drogach pole-
gaj¹ca na uproszczonym badaniu próbki pobra-
nej ze zbiornika. Olej opa³owy jest znaczony
i barwiony, w zwi¹zku z czym identyfikuje siê,
czy w tym przypadku ktoœ u¿y³ oleju opa³owego,
i jest normalne postêpowanie zarówno karnos-
karbowe, jak i podatkowe w tym zakresie, na
okolicznoœæ u¿ycia go niezgodnie z przeznacze-
niem i nieodprowadzania podatku. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, a potem pan senator.
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Senator Jan Rulewski:

Kierujê do pana ministra jako cz³owieka o wy-
sokiej rzetelnoœci dzia³ania dwa pytania.

Pierwsze. Mówi siê o wyrobach, powiedzmy,
u¿ywkach objêtych ju¿ systemem akcyzy. Jakie
jest pañskie stanowisko w sprawie tych wyrobów,
u¿ywek, które s¹ nowymi pomys³ami, a wiêc do-
palaczy, elektronicznych papierosów, spe³nia-
j¹cych te same funkcje, co tradycyjne œrodki? Czy
rz¹d planuje objêcie ich przynajmniej akcyz¹, jeœ-
li nie wprost zwalczanie?

I drugie pytanie, dotycz¹ce nieszczelnoœci sys-
temu obrotu paliwami napêdowymi. Dowodem
na to, ¿e ten rynek jest, powiedzia³bym, niezbyt
czysty, jest fakt, i¿ rolnicy nie wykorzystali w zna-
cznym stopniu dop³at, których uruchamianie, jak
wiadomo, jest uzale¿nione od przedstawiania fak-
tów. A nie da siê ukryæ, ¿e traktory je¿d¿¹ po po-
lach i nie tylko po polach… Tymczasem rolnicy
nie chc¹ skorzystaæ z premii, z podarunku, jaki
im daje pañstwo, z tytu³u ró¿nicy cen, na które
wp³ywa akcyza.

(G³os z sali: Co zrobiæ, ¿eby to uszczelniæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Na posie-
dzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
dyskutowaliœmy o niektórych zapisach w tej usta-
wie. Pojawi³a siê w¹tpliwoœæ dotycz¹ca jednolite-
go nazewnictwa urzêdów, które nazywane s¹
urzêdami celnymi wyprowadzenia na terytorium
kraju, chodzi o tego typu zapisy, pan minister do-
skonale siê orientuje. Czy wed³ug pana na etapie
tej naszej debaty plenarnej nale¿a³oby jeszcze
wprowadziæ poprawkê, tak aby ujednoliciæ te za-
pisy, czy ten zapis mo¿e pozostaæ taki, jaki jest,
w zwi¹zku z tym, ¿e jest wystarczaj¹co czytelny
i zrozumia³y dla ewentualnych odbiorców tego
prawa? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Odpowia-

daj¹c na pytanie pana senatora Rulewskiego,
dotycz¹ce opodatkowania akcyz¹ ró¿nych in-

nych œrodków i u¿ywek, powiem tak. W Polsce
podatek akcyzowy jest podatkiem… To znaczy,
tak jak wszêdzie, jest to podatek konsumpcyjny.
On oczywiœcie jest zharmonizowany w pewnych
obszarach, w tych, w których Unia wymaga har-
monizacji. W pewnych obszarach, tam, gdzie nie
ma harmonizacji, kraj ma dowolnoœæ w stosowa-
niu tego instrumentu podatkowego. Jako przy-
k³ad mo¿na podaæ opodatkowanie akcyz¹ samo-
chodów osobowych. By³y co do tego w¹tpliwoœci,
ale jest jednoznaczne, ¿e to jest po prostu poda-
tek konsumpcyjny. Mo¿na by go inaczej nazwaæ,
my go nazywamy akcyz¹. A wiêc jest opodatko-
wanie samochodów jako wyrobów niezharmoni-
zowanych i opodatkowanie olejów silnikowych
akcyz¹ jako wyrobów niezharmonizowanych.
I teoretycznie mog³oby tak byæ z ka¿dym innym
produktem, jeœliby tylko ustawodawca chcia³ go
opodatkowaæ podatkiem akcyzowym. Oczywi-
œcie jest tu pytanie o sens i logikê stosowania te-
go instrumentu i o to, jaki to mia³oby przynieœæ
efekt. Je¿eli efekt fiskalny, to oczywiœcie teorety-
cznie mo¿na by obj¹æ tym podatkiem i innego ro-
dzaju œrodki. Ale trzeba wiedzieæ, ¿e podatek op-
rócz efektu fiskalnego przynosi równie¿ inne
efekty. Je¿eli uwa¿amy, ¿e dopalacze s¹ czymœ
z³ym, to nale¿y siê zastanowiæ, jak je wyelimino-
waæ, a nie jak je opodatkowaæ, tak mi siê wydaje.
W tym przypadku, dopalaczy, mamy problem ra-
czej z klasyfikacj¹ tego towaru, z jego opisem ni¿
z jego opodatkowaniem. I tu jest klucz, bo jak go
w³aœciwie sklasyfikujemy, to bêdzie go mo¿na
wy¿ej opodatkowaæ. Tylko najpierw musimy go
w³aœciwie sklasyfikowaæ. Ale je¿eli Ministerstwo
Zdrowia czy generalnie odpowiednie organy
uwa¿aj¹, ¿e nale¿y dopalacze wyeliminowaæ, to
nale¿y je sklasyfikowaæ i wyeliminowaæ, a nie
sklasyfikowaæ i na tym zarabiaæ. Bo mo¿na zara-
biaæ na paru innych, ¿e tak powiem, spo³ecznie
po¿ytecznych dobrach, nie na u¿ywkach. I w tym
kierunku, jak myœlê, powinny iœæ wysi³ki orga-
nów: ¿eby raczej wyeliminowaæ tego rodzaju
œrodki.

Co do kwestii elektronicznych papierosów, to
powiem tak. Dyrektywa w tym przypadku opodat-
kowuje wyroby tytoniowe. Papieros elektroniczny
nie jest wyrobem tytoniowym, jest tak naprawdê
nikotyn¹ w p³ynie. Równie dobrze mo¿e to byæ pa-
pieros elektroniczny, jak i papieros w aerozolu. Za
œrodek leczniczy uznany jest tylko plaster, tylko
on jest zarejestrowany jako œrodek leczniczy,
elektroniczny papieros nie jest zarejestrowanym
antytytoniowym œrodkiem leczniczym. Jest on
œrodkiem nikotynowym, wch³anianym poprzez,
¿e tak powiem, wci¹ganie, choæ równie dobrze
mo¿na by sobie wyobraziæ, ¿e nikotyna zawarta
w tym œrodku bêdzie po prostu w aerozolu. Tu
mamy, jak podejrzewam, problem zwi¹zany tro-
chê z gr¹ konkurencyjn¹, bo producent plastrów
antynikotynowych ma zarejestrowany œrodek,
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zaœ papieros elektroniczny nie jest zarejestrowa-
nym œrodkiem, a jest w pe³ni dostêpny. Jest wiêc
pytanie, czy to w jakimœ stopniu uregulowaæ, jeœli
chodzi o dostêpnoœæ, szkodliwoœæ, bo przecie¿
w przypadku papierosów bardziej szkodliwe s¹
substancje smoliste ni¿ nikotyna, to te¿ trzeba so-
bie powiedzieæ. Tu niew¹tpliwie mamy do czynie-
nia z ró¿nymi opiniami zwi¹zanymi trochê z gr¹
konkurencyjn¹ producentów plastrów antypa-
pierosowych, które s¹ œrodkiem leczniczym, i pro-
ducentów papierosów elektronicznych, które s¹
dostêpne. Oczywiœcie my mamy œwiadomoœæ te-
go, ¿e rozpowszechnienie papierosów elektronicz-
nych wp³ynie na ograniczenie spo¿ycia papiero-
sów palonych. A trzeba sobie powiedzieæ, ¿e cho-
dzi o to, ¿eby ludzie mniej palili, poniewa¿ ze zdro-
wotnego punktu widzenia szkodliwe s¹ substan-
cje smoliste. To, jak myœlê, jest trudny problem do
uregulowania i trudno jest tu tak prosto odpowie-
dzieæ.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Ru-
lewskiego dotycz¹ce paliw napêdowych u¿ywa-
nych przez rolników, powiem, ¿e wydaje siê, i¿ rol-
nicy korzystaj¹ z systemu zwrotu podatku akcy-
zowego od faktur przedstawianych. On oczywi-
œcie ma swoje ograniczenia, bo jest limitowany
z jednej strony kwot¹, a z drugiej strony area³em,
i byæ mo¿e dla niektórych rolników nie jest satys-
fakcjonuj¹cy ze wzglêdu na wysokoœæ zwrotu. Byæ
mo¿e s¹ takie przypadki, ¿e czêœæ rolników, maj¹c
dostêp do olejów opa³owych, u¿ywa ich równie¿
do maszyn rolniczych. Takie przypadki te¿ notu-
jemy, przy czym trzeba zaznaczyæ, ¿e kontrola
drogowa jest przeprowadzana na drogach publi-
cznych. Nie jest ona przeprowadzana na…

(Senator Janusz Rachoñ: Na prywatnych tere-
nach.)

…na prywatnych terenach, a trzeba powie-
dzieæ, ¿e to s¹ prywatne tereny. Jeœli do organów
docieraj¹ informacje od osób zaanga¿owanych, ¿e
tak powiem, rzetelnych s¹siadów, to oczywiœcie
s¹ przeprowadzane kontrole równie¿ na terenach
prywatnych. Ale ma to inny charakter, nie doraŸ-
ny, tylko…

(Senator Grzegorz Banaœ: Taka pomoc dobro-
s¹siedzka.)

Tak, pomoc dobros¹siedzka. Ma to ju¿ taki
punktowy charakter. Wiadomo, ¿e mo¿na wejœæ
i ¿e nie narazimy siê na zarzut zak³ócenia miru
domowego – no bo tak naprawdê mamy do czynie-
nia z gospodarstwem rolnym, które jest prowa-
dzone w ramach gospodarstwa domowego. Takie
przypadki siê zdarzaj¹. One nie s¹ czêste, mo¿e
w³aœnie dlatego, ¿e kontrole s¹ profilowane na
kontrole na drogach publicznych, a nie na tere-
nach prywatnych.

Co do pytania o jednolitoœæ nazewnictwa urzê-
dów celnych, to odpowiem, ¿e ta jednolitoœæ jest

zachowana w odniesieniu do dyrektywy. W usta-
wie mówi siê o urzêdzie celnym nadzoruj¹cym wy-
prowadzenie i to jest nomenklatura z dyrektywy
unijnej, gdy zaœ mówimy o urzêdzie celnym wy-
prowadzenia, to jest to nomenklatura ze wspólno-
towego kodeksu celnego. Po prostu w sytuacji,
kiedy towar akcyzowy jest wyprowadzany poza
obszar celny Wspólnoty, przesy³any jest komuni-
kat, ¿e on zosta³ wyprowadzony, w zwi¹zku z tym
mo¿na zwolniæ zabezpieczenie akcyzowe. W tym
przypadku znaczy to mniej wiêcej to samo, tylko
odnosi siê do innych stanów prawnych – tu mamy
stan prawny zwi¹zany ze wspólnotowym kodek-
sem celnym i wyprowadzeniem, a tam mamy stan
prawny zwi¹zany z urzêdem, który rozpoczyna tê
procedurê. Myœmy siê wczeœniej nie spotkali ze
strony przedsiêbiorców z jakimiœ w¹tpliwoœciami
i niezrozumieniem tego nazewnictwa, tej nomen-
klatury. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie s³yszê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Jacek Kapica: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 894,
a sprawozdanie komisji w druku nr 894A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Wies³awa
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Wies³aw Dobkowski:

PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
komisji dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia
10 czerwca 2010 r., druk senacki nr 894.

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 13

(podsekretarz stanu J. Kapica)



Nowelizacja wymienionej ustawy ma na celu
zmianê modelu wynagradzania cz³onków rady
funduszu. Dotychczasowy, zgodny z ustaw¹, spo-
sób wynagradzania cz³onków Rady Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego wy³¹cznie za udzia³
w posiedzeniu nie jest rozwi¹zaniem najw³aœciw-
szym w odniesieniu do kolegialnego organu nad-
zorczego, prowadz¹cego swoje prace w sposób
ci¹g³y. Taki system mo¿e stanowiæ podstawê do
nadmiernego wynagradzania cz³onków rady
w przypadku zwo³ania wiêcej ni¿ jednego posie-
dzenia rady w miesi¹cu. Trudno jednak uznaæ, ¿e
cz³onkowie funduszu nie pracuj¹ poza posiedze-
niami. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nawet ca³kowity brak
uczestnictwa w posiedzeniach rady nie zwalnia
cz³onka rady z odpowiedzialnoœci za dzia³ania or-
ganu kolegialnego.

W nowelizacji zmienia siê model wynagradzania
cz³onków rady funduszu w ten sposób, ¿e w miej-
sce wynagrodzenia wy³¹cznie za udzia³ w posiedze-
niu rady wprowadza siê system wynagrodzenia
miesiêcznego sk³adaj¹cego siê z dwóch czêœci, sta-
³ej i zmiennej. Czêœæ sta³a bêdzie wyp³acana nieza-
le¿nie od udzia³u w posiedzeniach osób wcho-
dz¹cych w sk³ad rady funduszu. Bêdzie wynagro-
dzeniem za ponoszenie odpowiedzialnoœci tych
osób oraz za wykonywanie prac na rzecz rady fun-
duszu poza posiedzeniami rady. Wysokoœæ wyna-
grodzenia w czêœci zmiennej bêdzie uzale¿niona od
obecnoœci osób wchodz¹cych w sk³ad rady fundu-
szu na posiedzeniach rady oraz czêstotliwoœci zwo-
³ywania jej posiedzeñ w danym miesi¹cu, bêdzie
zale¿na od ilorazu obecnoœci danej osoby na posie-
dzeniach i liczby posiedzeñ rady w miesi¹cu.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a wysokoœæ wynagrodze-
nia cz³onków rady funduszu bêdzie ustalana jako
wielokrotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at
nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego,
og³oszonego przez prezesa G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego. Maksymaln¹ wysokoœæ miesiêcznego
wynagrodzenia osób wchodz¹cych w sk³ad rady
funduszu okreœli w drodze rozporz¹dzenia mini-
ster w³aœciwy do spraw instytucji finansowych, po
zasiêgniêciu opinii prezesa Narodowego Banku
Polskiego i przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, uwzglêdniaj¹c zakres wykonywanych
zadañ rady, pe³nion¹ funkcjê oraz udzia³ w jej po-
siedzeniach. Rozporz¹dzenie obejmowaæ bêdzie,
po pierwsze, wysokoœæ wynagrodzenia w czêœci
sta³ej, po drugie, sposób ustalenia wynagrodzenia
w czêœci zmiennej. Bêdzie to uzale¿nione od zakre-
su wykonywanych zadañ rady funduszu, pe³nio-
nej funkcji oraz udzia³u w posiedzeniach rady fun-
duszu. Jeœli posiedzenie rady funduszu bêdzie
zwo³ywane nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu, to brak
obecnoœci na posiedzeniach osób wchodz¹cych
w sk³ad rady bêdzie skutkowaæ wyp³at¹ jedynie

wynagrodzenia w czêœci sta³ej, które jest uzasa-
dnione ci¹g³ym charakterem prac rady funduszu.
Przedstawione rozwi¹zanie mo¿e siê przyczyniæ do
zmniejszenia wydatków Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego, poniewa¿ zmalej¹ wydatki
w przypadku nieobecnoœci na posiedzeniu które-
gokolwiek cz³onka rady funduszu.

Kadencja rady funduszu jest wspólna i trwa
trzy lata.

Wysoki Senacie! Komisja Bud¿etu i Finansów
Publicznych wnosi, by Wysoki Senat uchwaliæ ra-
czy³ za³¹czony projekt uchwa³y bez poprawek.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Kleina i pan senator Banaœ.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Myœlê, ¿e
przyda³oby siê nam wszystkim wyjaœnienie, czy ta
ustawa, któr¹ teraz proponujemy, któr¹ propo-
nuje Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych,
powoduje wzrost wysokoœci wynagrodzeñ cz³on-
ków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czy
te¿ stabilizuje je na takim poziomie, jaki by³ do tej
pory. A mo¿e bardziej dyscyplinuje cz³onków tego
funduszu, je¿eli nie uczestnicz¹ w posiedzeniach
rady? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Do tej pory wynagrodzenie zale¿a³o od liczby
posiedzeñ rady w danym miesi¹cu. By³a stawka,
któr¹ p³aci³o siê cz³onkom rady za ka¿de posie-
dzenie. Teraz jest ustalona maksymalna wyso-
koœæ wynagrodzenia i dla tych, którzy bior¹ udzia³
we wszystkich posiedzeniach w danym mie-
si¹cu… W zasadzie posiedzenia s¹ raz w mie-
si¹cu, ale czasami mo¿e byæ ich wiêcej. Tak wiêc
jest ustalona maksymalna wysokoœæ wynagro-
dzenia i zale¿y ona od tego, czy ktoœ jest przewo-
dnicz¹cym, czy zwyk³ym cz³onkiem. Z tym ¿e war-
toœæ sta³a jest wyp³acana bez wzglêdu na to, czy
ktoœ by³ na posiedzeniu rady, czy nie. Z kolei war-
toœæ zmienna jest proporcjonalna do liczby posie-
dzeñ, w których dany cz³onek rady bra³ udzia³,
w stosunku do liczby wszystkich posiedzeñ. Tak
¿e przewiduje siê, ¿e suma wyp³at bêdzie ni¿sza,
ale dla tych, którzy bior¹ udzia³ i czynnie… To jest
ustawa dyscyplinuj¹ca cz³onków rady, bo, tak jak
mówi³em, tym, którzy s¹ w radzie, p³aci siê czêœæ
sta³¹, a czêœæ zmienna zale¿y od tego, ile razy
w ogóle ktoœ by³ na posiedzeniu.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco, ja-

ki jest parytet – to jest ostatnio modne s³owo –
miêdzy czêœci¹ sta³¹ a czêœci¹ zmienn¹? Z jakich
zasad ma on wynikaæ? Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

W ustawie nie jest to œciœle okreœlone, ale usta-
wa odwo³uje siê do rozporz¹dzenia ministra fi-
nansów. Mam tu projekt tego rozporz¹dzenia.
Okreœla siê w nim, ¿e maksymalna wysokoœæ mie-
siêcznego wynagrodzenia osób wchodz¹cych
w sk³ad rady nie mo¿e przekraczaæ czteroipó³krot-
noœci dla przewodnicz¹cego rady i trzykrotnoœci
dla pozosta³ych cz³onków rady przeciêtnego mie-
siêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiê-
biorstw bez wyp³at nagród z zysku w IV kwartale
roku poprzedniego, og³oszonego przez prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego.

Wynagrodzenie w czêœci sta³ej wynosi odpowie-
dnio pó³torakrotnoœæ dla przewodnicz¹cego rady.
Ca³oœæ wynosi czteroipó³krotnoœæ, czyli 1/3 ca³o-
œci wynagrodzenia maksymalnego stanowi czêœæ
sta³¹. Dla cz³onków rady czêœæ sta³a wynosi je-
dnokrotnoœæ. Tam by³a trzykrotnoœæ, tu jest je-
dnokrotnoœæ, czyli jest tak samo, 1/3 maksymal-
nego miesiêcznego wynagrodzenia stanowi czêœæ
sta³¹. Z kolei wynagrodzenie w czêœci zmiennej
wynosi maksymalnie odpowiednio trzykrotnoœæ
dla przewodnicz¹cego rady i dwukrotnoœæ dla po-
zosta³ych cz³onków rady przeciêtnego miesiêcz-
nego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku, gdy w miesi¹cu jest wiêcej ni¿ jedno
posiedzenie rady, wynagrodzenie w czêœci zmien-
nej oblicza siê jako iloczyn liczby posiedzeñ w tym
miesi¹cu, w których cz³onek rady bra³ udzia³, oraz
ilorazu wynagrodzenia okreœlonego… Czyli to jest
dok³adnie… Mo¿e powiem jeszcze dok³adniej.

Wynagrodzenie w czêœci zmiennej okreœlane
bêdzie jako iloczyn liczby posiedzeñ w danym
miesi¹cu, w których cz³onek bra³ udzia³, oraz ilo-
razu maksymalnego wynagrodzenia w czêœci
zmiennej i liczby wszystkich posiedzeñ rady w da-
nym miesi¹cu. To jest mo¿e trochê zawi³e, ale bê-
dzie to dok³adnie okreœlone w³aœnie w tym rozpo-
rz¹dzeniu ministra finansów. Te wszystkie szcze-
gó³y bêd¹ tam okreœlone, mam tu projekt tego roz-
porz¹dzenia. Generalnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
1/3 tego wynagrodzenia ka¿dy z cz³onków rady

dostaje jako czêœæ sta³¹, a 2/3 dostaje proporcjo-
nalnie do liczby posiedzeñ, w których bra³ udzia³,
w stosunku do liczby wszystkich posiedzeñ.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja te¿ mam do pana pytanie.
Panie Senatorze, rada jest cia³em kolegialnym.

Jakie w zwi¹zku z tym obowi¹zki cz³onkowie rady
wykonuj¹ poza rad¹? To jest czêœæ sta³a wed³ug
pana uzasadnienia. Chodzi mi o obowi¹zki wyko-
nywane poza rad¹. Jakie obowi¹zki ma cz³onek
rady poza prac¹ w radzie?

Senator Wies³aw Dobkowski:

Jeœli chodzi o szczegó³owe obowi¹zki…
(Senator Grzegorz Banaœ: Panu marsza³kowi

dojd¹ jeszcze dziœ obowi¹zki publiczne.)
…to poprosi³bym o wypowiedŸ pana ministra,

ale to jest podobnie jak w przypadku senatorów
i pos³ów, bo pracujemy nie tylko na posiedzeniu,
ale równie¿ poza posiedzeniami mamy swoje obo-
wi¹zki, w domu itd. Za to, ¿e te osoby wype³niaj¹
obowi¹zki poza rad¹, bêd¹ mia³y zap³acone 1/3
wynagrodzenia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Jasne, dobrze, Panie Senatorze. Ja zapytam
pana ministra.

(Senator Wies³aw Dobkowski: To nie by³o tema-
tem posiedzenia.)

Tak, tak, rozumiem. Senatorowie tak¿e maj¹
obowi¹zki poza posiedzeniami plenarnymi.

(Senator Wies³aw Dobkowski: Tak, tu jest po-
dobnie.)

Ja wiem, jakie to s¹ obowi¹zki, a tutaj po pro-
stu o to zapyta³em.

Zaraz bêdzie pan minister… O, ju¿ jest pan mi-
nister. Dobrze.

Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Dziêkujê.)
(G³os z sali: Do pana ministra.)
Tak, do pana ministra.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister fi-
nansów.

Czy pan minister Radziwi³³ chcia³by zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

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

Nie. Ale bêd¹ do pana pytania, Panie Ministrze,
tak ¿e proszê uprzejmie.

(Senator Grzegorz Banaœ: Najpierw pytanie pa-
na marsza³ka, a potem moje?)

Panie Senatorze, ja ustalam kolejnoœæ.
(Weso³oœæ na sali)
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(Senator Grzegorz Banaœ: Dobrze.)
Proszê bardzo, pan senator Banaœ. Mo¿e pan

zadaæ tak¿e moje pytanie. (Weso³oœæ na sali) Po-
tem pan senator Bisztyga i pan senator Wojcie-
chowski.

Pan senator Banaœ zadaje pytanie.
Proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wrócê do kwestii tej czêœci sta-

³ej i zmiennej. Byæ mo¿e Ÿle to zrozumia³em, dlate-
go chcia³bym zapytaæ, czy mo¿na sobie wyobraziæ
tak¹ sytuacjê, hipotetycznie, ¿e liczba posiedzeñ
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego bê-
dzie wynosi³a jeden i to ju¿ bêdzie wype³nia³o nor-
mê ca³omiesiêczna, akurat tak siê mo¿e zdarzyæ,
a w zwi¹zku z tym cz³onkowie rady dostan¹ pe³ne
2/3, które jest od tego zale¿ne, to jest czêœæ
zmienna. To jest pierwsze pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, ja nie bardzo chcia³bym siê
zgodziæ z pogl¹dem, ¿e nic siê nie zmieni, je¿eli
chodzi o globaln¹ kwotê. Otó¿ mnie siê wydaje –
i bardzo bym prosi³, ¿eby pan rozwia³ te w¹tpliwo-
œci – ¿e te zmiany spowoduj¹ dodatkowe obci¹¿e-
nie bud¿etu. Jeœli mówimy o czteroipó³krotnej
wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia, to jest to
teraz 4,5 pomno¿one przez 3,5 tysi¹ca, a to siê bê-
dzie zwiêksza³o. W zwi¹zku z tym prosi³bym, aby
pan siê odniós³ do tego, jaki to bêdzie dodatkowy
koszt.

Kwestia druga. Kiedy to rozporz¹dzenie mini-
stra wejdzie w ¿ycie? Pytam, bo tu nie ma ¿adnych
terminów.

Co bêdzie siê dzia³o – to jest kolejne pytanie – je-
¿eli na przyk³ad opinia Narodowego Banku Pol-
skiego b¹dŸ przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru
Finansowego bêdzie negatywna? Czy to bêdzie
mia³o jakiœ wp³yw? Tu jest napisane „po zasiêg-
niêciu opinii”. Czy to bêdzie wi¹¿¹ce, czy te¿ mo¿e
byæ opinia negatywna, a to i tak wejdzie w ¿ycie?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jaki jest w ogóle cel tej zmiany? Kwestia dyscypli-
nowania czy w jakiœ sposób wp³ywania na cz³onków
rady, aby chêtniej, ¿e tak powiem, uczestniczyli
w posiedzeniach, nie jest chyba istotna, skoro w tej
chwili dostaj¹ ca³oœæ, a w przysz³oœci, gdy nie bêd¹
uczestniczyli w posiedzeniach, to dostan¹ czêœæ
pieniêdzy. Poza tym ja wyobra¿am to sobie w ten
sposób, ¿e cz³onkami rady zostaj¹ osoby odpowie-
dzialne i odpowiedzialnie uczestnicz¹ w jej posie-
dzeniach. Je¿eli nie uczestnicz¹, to znaczy, ¿e na-
st¹pi³a jakaœ, powiedzmy, pomy³ka podczas wybo-
ru tychosó.Generalnie chodzimiocel tej zmiany.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zacznê mo¿e
od ostatniego pytania. Oczywiœcie ogólnym celem
s¹ po prostu oszczêdnoœci. U³atwi to zmieniony
system wynagrodzeñ.

Co do nieobecnoœci osób, które zasiadaj¹ w ra-
dzie, to oczywiœcie nie jest to kwestia nieodpowie-
dzialnoœci, tylko jakichœ innych obowi¹zków, któ-
re one równie¿ maj¹, a to czasem uniemo¿liwia im
uczestnictwo. W zwi¹zku z tym bêd¹ otrzymywaæ
mniejsze wynagrodzenia.

Jeœli chodzi ogólnie o cel, bo pytania panów se-
natorów generalnie kr¹¿y³y wokó³ celu ustawy, to
– tak jak na wstêpie powiedzia³em – chodzi o ogra-
niczenie wydatków. Nie spodziewamy siê zastrze-
¿eñ ani ze strony NBP, ani ze strony KNF, tak ¿e
myœlê, ¿e w zwi¹zku z tym nie powinno tu byæ ¿a-
dnych utrudnieñ.

To w zasadzie tyle, nie wiem, tu nie ma specjal-
nie… Jeœli chodzi o ca³kowite wynagrodzenie, to
jest to kwestia czystej arytmetyki. Mo¿emy poli-
czyæ, jak to by³o poprzednio. Gdyby by³o wiêcej
posiedzeñ, to i ta kwota by³aby wy¿sza.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mo-
¿e pan kwotowo podaæ…)

Przepraszam?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Mo-

¿e pan podaæ kwotê?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani senator ma pytanie. Tak?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To by³o moje pyta-

nie, na które jeszcze nie uzyska³em odpowiedzi.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

k³adnie.)
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Proszê bardzo, Panie Ministrze. Jak to siê bê-
dzie kszta³towa³o kwotowo? To by³o pytanie pana
senatora Bisztygi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

W zwi¹zku z istnieniem czêœci zmiennej i sta³ej
trudno powiedzieæ, jaka bêdzie konkretna kwota.
Tak? Bo…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
wiemy, ¿e to bêdzie oszczêdnoœæ.)

Tak.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Aha.

Sk¹d to wiemy, skoro…)
Pani Senator, zak³adamy…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, ja proszê o niedyskutowanie
w tej chwili.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ta-
kie odpowiedzi, Panie Marsza³ku…)

Ja to rozumiem, ale proszê nie dyskutowaæ. Te-
raz zadajemy pytania i senatorowie czekaj¹ w ko-
lejce do zadania pytañ.

Dobrze, ju¿ dopuszczam do g³osu pana senato-
ra Cichosza, ale mo¿e najpierw sam zadam pyta-
nie, powtórzê to, które wczeœniej zada³em.

(Senator Lucjan Cichosz: Dziêkujê bardzo, Pa-
nie Marsza³ku. Panie Ministrze…)

(G³os z sali: Pan marsza³ek zadaje pytanie.)
(Senator Lucjan Cichosz: Aha, przepraszam.)
Ju¿ dobrze.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, jest czêœæ sta³a i zmienna.
Czêœæ sta³a – jak us³yszeliœmy od senatora spra-
wozdawcy – to s¹ œrodki za wykonywanie pew-
nych obowi¹zków, które cz³onek rady ma poza ra-
d¹. W takim razie pytam, jakie obowi¹zki poza ra-
d¹ ma cz³onek rady.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³: Panie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Mo¿e dopuszczê do g³osu jeszcze dwóch sena-
torów, a potem pan odpowie. Dobrze?

Pan senator Cichosz, nastêpnie pan senator
Banaœ.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Krótkie py-

tanie.
Jak dzisiaj przedstawia siê wynagrodzenie

cz³onków rady? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Do tego pytania do³o¿y³bym takie pytanie.
Ile by³o œrednio w miesi¹cu posiedzeñ w do-

tychczasowym trybie prac rady? Na ilu posiedze-
niach rada proceduje? Pytam o œredni¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Muszê od razu powiedzieæ, ¿e nie mam szczegó-
³owych danych, ¿eby panom odpowiedzieæ, ile ra-
zy, jak czêsto spotyka siê rada. Odbywa siê to
mniej wiêcej raz w miesi¹cu, taka jest œrednia, ale
w jakimœ okresie prawdopodobnie mo¿e to wy-
gl¹daæ inaczej.

Pan marsza³ek pyta³, jakie s¹ inne obowi¹zki.
Oczywiœcie osoby, które s¹ delegowane przez ró¿-
ne instytucje do Rady Nadzorczej BFG, maj¹ po
prostu obowi¹zki w tych instytucjach, najczêœciej
s¹ pracownikami tych¿e instytucji, czyli Narodo-
wego Banku Polskiego, ZBP czy te¿ Ministerstwa
Finansów. To s¹ inne obowi¹zki, które te osoby
wykonuj¹, a to jest niejako dodatkowe zajêcie.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jeszcze pyta-
nia pana Cichosza.)

Nie mam… Mo¿emy dostarczyæ, to nie jest…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, cho-

dzi o œredni¹ wysokoœæ…)
(Senator Lucjan Cichosz: To ja bym prosi³ o od-

powiedŸ na piœmie, skoro pan minister nie jest
w stanie teraz odpowiedzieæ.)

Tak jest, oczywiœcie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

To na pytania dwóch panów senatorów, pana
senatora Banasia i pana senatora Cichosza, po-
prosimy o odpowied¿ na piœmie.

Pan senator Wojciechowski zg³asza siê do za-
dania pytania. Tak? Wczeœniej zg³asza³y siê pani
senator Arciszewska i pani senator Rotnicka. Po-
tem pan senator Wojciechowski.

Proszê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mo¿e chocia¿ na takie pytanie

pan odpowie. Jakie s¹ podstawowe obowi¹zki
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cz³onków rady Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego? Niech pan przypomni sobie, jakie s¹ ich
obowi¹zki oprócz tego, ¿e zasiadaj¹ w innych gre-
miach, które pan wymieni³.

I mimo wszystko wracam do poprzedniego py-
tania. Jak nie mo¿e pan teraz na nie odpowie-
dzieæ, to poproszê o informacjê na piœmie. Proszê
mi przedstawiæ zestawienie obecnego stanu p³ac,
ich wysokoœci i kosztu dla bud¿etu, wraz z liczb¹
posiedzeñ rady, jakie do tej pory siê odby³y. Skoro
pañstwo zmieniacie coœ na coœ lepszego, udosko-
nalacie, to chyba czynicie to na podstawie jakiejœ
wiedzy. Je¿eli pan tej wiedzy nie posiada, to jest
mi bardzo przykro.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator,
by³o ju¿ pytanie…)

Chodzi mi o porównanie tego do obecnie propo-
nowanych rozwi¹zañ ustawowych, te¿ zawiera-
j¹cych kwoty. Chcia³abym wiedzieæ, z czego wyni-
ka ta ró¿nica na korzyœæ pañstwa rozwi¹zania, je-
¿eli pan mówi o jakichkolwiek oszczêdnoœciach.
Ja z pana wypowiedzi nijak takiego wniosku nie
mogê wyci¹gn¹æ, nie mogê…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator,
pytanie ju¿ by³o.)

O jaki procent czy o jakie kwoty zmniejszy siê
ten koszt? Bardzo proszê o odpowiedŸ. A jak pan
nie mo¿e odpowiedzieæ, to mo¿e ktoœ z minister-
stwa udzieli mi odpowiedzi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, zada³a pani ju¿ pytanie. Jeœli pan
minister nie bêdzie móg³ odpowiedzieæ na nie te-
raz, to udzieli odpowiedzi na piœmie.

Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w pañskich wypowiedziach

w³aœciwie nie mogê siê doszukaæ odpowiedzi.
Wobec tego chcia³abym zapytaæ, czy obowi¹zki

cz³onka rady sprawowane poza rad¹, tak jak pan
t³umaczy, nale¿y rozumieæ jako obowi¹zki s³u¿-
bowe wykonywane w miejscu pracy i w zwi¹zku
z tym ta sta³a czêœæ za posiedzenia w radach jest
ekwiwalentem utraconych mo¿liwoœci zarobko-
wych, bo nie mo¿na wówczas wykonywaæ w pe³ni
obowi¹zków w miejscu pracy. Je¿eli by tak by³o,
to rozumiem. Ale s¹dzê, ¿e jest to normalna pen-
sja, czyli normalne wynagrodzenie z miejsca pra-
cy, plus nadal jakaœ czêœæ sta³a, o której nic nie
wiemy. A pan nie potrafi nam powiedzieæ, co to s¹
za obowi¹zki poza samymi obowi¹zkam rady. Te-
go chcia³abym siê dowiedzieæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Dwa poprzednie pytania by³y praktycznie
identyczne, a moje bêdzie bardzo podobne. Ale
mo¿e zadam je troszeczkê inaczej. Chodzi mi o to,
czy cz³onek rady… Jak rozumiem, cz³onek rady
musi przygotowaæ siê do posiedzenia dzieñ wczeœ-
niej, nie wiem, dwa dni wczeœniej, zreszt¹ to nie
ma znaczenia, a po posiedzeniu musi z³o¿yæ ja-
kieœ sprawozdanie czy wykonaæ jakieœ inne czyn-
noœci. Mnie chodzi o jego obowi¹zki, które nie do-
tycz¹ posiedzenia. Jakie to s¹ obowi¹zki i ile ich
jest? Czy pan minister móg³by podaæ tak¹ infor-
macjê? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Tak jak w przy-
padku poprzednich pytañ, zadanych przez panów
senatorów Cichosza i Banasia, przedstawimy od-
powiedŸ na piœmie wraz z porównaniem kosztów.

A teraz podstawowe obowi¹zki. Chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e osoby, które zasiadaj¹ w radzie, maj¹
te¿ inne obowi¹zki, niezwi¹zane z rad¹, i czasem ze
wzglêdu na te obowi¹zki mog¹ nie móc wzi¹æ
udzia³u w posiedzeniu rady. Co do obowi¹zków czy
prac, które oni wykonuj¹ nie na posiedzeniu ra-
dy… No oczywiœcie jest tak, ¿e te osoby przygoto-
wuj¹ siê na posiedzenia. Praca w radzie nadzorczej
tak jak w jakiejkolwiek innej instytucji nie polega
wy³¹cznie na braniu udzia³u w obradach rady nad-
zorczej. Dochodzi do tego przygotowanie materia-
³ów, pomys³ów itd. przed posiedzeniem rady. St¹d
jest ta czêœæ sta³a, która zak³ada mo¿liwoœæ wyko-
rzystania kompetencji osób, które tam zasiadaj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Jak rozumiem, przygotowanie siê do posie-
dzenia jest zwi¹zane z udzia³em w danym posie-
dzeniu. No jest tu pewien zwi¹zek. Je¿eli ktoœ nie
bierze udzia³u w posiedzeniu, to nie przygotowuje
siê do niego. Myœlê, ¿e czêœæ przygotowania siê do
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posiedzenia, branie udzia³u w posiedzeniu i spra-
wozdanie, ¿e tak powiem, po posiedzeniu powin-
ny byæ zwi¹zane z samym posiedzeniem, a nie
z czêœci¹ sta³¹. Samym honorem i ró¿nymi inny-
mi…

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

W³aœnie je zada³em.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, to nie by³o

pytanie, tylko oœwiadczenie.)
Panie Marsza³ku, mnie chodzi o to, dlaczego

czêœæ dotycz¹ca przygotowania nie jest zwi¹zana
zdaniem pana ministra z posiedzeniem rady, tyl-
ko zwi¹zana jest z czymœ sta³ym. Skoro ktoœ nie
bierze udzia³u w posiedzeniu, to nie przygotowuje
siê do niego. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Przygotowania nie musz¹ dotyczyæ konkretnego
posiedzenia rady. Poszczególni cz³onkowie rady
nadzorczej maj¹ ró¿ne zadania, oni przygotowuj¹
po prostu pewne analizy na rzecz instytucji. A wiêc
to nie jest zwi¹zane z konkretnym posiedzeniem ra-
dy, tylko ogólnie z prac¹ w radzie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dominik Radziwi³³: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Stani-
s³aw Karczewski z³o¿y³ swoje przemówienie do
protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 903,
a sprawozdania komisji w drukach nr 903A
i 903B.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie na te-
mat uchwalonej przez Sejm w dniu 11 czerwca
2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja zapozna³a siê z ustaw¹ na swoim posie-
dzeniu w dniu 1 lipca 2010 r. Ustawa ma na celu re-
alizacjê wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
3 czerwca 2008 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ
art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e prace legislacyjne nad wy-
rokiem Trybuna³u Konstytucyjnego stwierdzaj¹ce-
go niezgodnoœæ art. 130a ust. 10 ustawy – Prawo
o ruchu drogowym z konstytucj¹ prowadzi³ tak¿e
Senat, który na trzydziestym pi¹tym posiedzeniu
w dniu 19 czerwca 2009 r. uchwali³ oraz przekaza³
do Sejmu w³asny projekt ustawy. Ale projekt ten by³
ograniczony wy³¹cznie do kwestii zwi¹zanej z usu-
niêciem stanu niekonstytucyjnoœci.

Obecna ustawa, pochodz¹ca z przed³o¿enia
rz¹dowego, zak³ada nowelizacjê ustaw maj¹c¹ na
celu wprowadzenie stosowania przepisów o ru-
chu drogowym na wybranych drogach wewnêtrz-
nych, po³o¿onych w nowo utworzonych oznako-
wanych strefach ruchu w zakresie koniecznym
dla unikniêcia zagro¿enia bezpieczeñstwa ucze-
stnika ruchu. Ustawa bêdzie stosowana na dro-
gach innych ni¿ publiczne, oznakowane jako stre-
fy ruchu i strefy zamieszkania. Celem ustawy jest
tak¿e doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych
usuwania pojazdów na koszt w³aœciciela. Projekt
zak³ada ponadto zmiany maj¹ce na celu zape-
wnienie pe³nej realizacji obowi¹zków nak³ada-
nych przez Uniê Europejsk¹ na pañstwa cz³on-
kowskie, zwi¹zanych z koniecznoœci¹ przekazy-
wania do komisji informacji o emisji CO2 pojaz-
dów po raz pierwszy zarejestrowanych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. S¹ to obowi¹zki
na³o¿one rozporz¹dzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
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okreœlaj¹ce normê emisji dla nowych samocho-
dów osobowych w ramach zintegrowanego pode-
jœcia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2
z lekkich pojazdów dostawczych. Chcia³bym tak-
¿e poinformowaæ, ¿e niniejsza ustawa zawiera
w swojej treœci postulat osób niepe³nosprawnych.
Dotyczy on tego, ¿eby pojazd, który nie stoi zgod-
nie z prawem o ruchu drogowym, w szczególnoœci
taki, który zajmuje miejsce przeznaczone dla osób
niepe³nosprawnych, mo¿e byæ na koszt jego w³a-
œciciela usuniêty. By³y to trzy najistotniejsze gru-
py spraw wymienionych w ustawie.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodo-
wej zosta³y przedstawione opinie przez Biuro
Legislacyjne. Przedstawiono osiem uwag, inna
grupa zmian zawiera³a piêæ poprawek o charak-
terze techniczno-redakcyjnym. Je¿eli chodzi
o ten zakres, to trzy z piêciu poprawek propono-
wanych przez Biuro Legislacyjne Senatu uzys-
ka³y akceptacjê ministerstwa i one zosta³y przy-
jête. Nie wszystkie z pozosta³ych oœmiu zosta³y
przyjête.

Chcê nadmieniæ, ¿e poprawka, która by³a pod-
dana bardzo g³êbokiej analizie zwi¹zanej z wyko-
naniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i by-
³a podnoszona na posiedzeniu, nie uzyska³a po-
parcia komisji. Sprawa dotyczy³a kosztów usu-
niêcia pojazdu, jego przechowywania, oszacowa-
nia oraz sprzeda¿y. Poprawka mia³a na celu usu-
niêcie dysproporcji pomiêdzy za³o¿onym przez
ustawodawcê celem a u¿ytymi œrodkami. Chodzi-
³o o to, ¿e kwota bêd¹ca ró¿nic¹ miêdzy kwot¹
uzyskan¹ ze sprzeda¿y a kosztami usuniêcia po-
jazdu zgodnie z poprawk¹, która mia³a byæ wnie-
siona, powinna byæ zwrócona temu¿ w³aœcicielo-
wi. Nie uzyska³o to poparcia, zatem w konsekwen-
cji przez Komisjê Gospodarki Narodowej zosta³o
przyjêtych siedem poprawek.

Czêœæ poprawek by³a redakcyjno-techniczna,
ale by³y te¿ poprawki merytoryczne, które s¹ za-
warte w punktach za³¹czonych do opinii, do spra-
wozdania komisji, na przyk³ad w punkcie pier-
wszym czy pi¹tym.

W ustawie ograniczono tak¿e mo¿liwoœæ – mó-
wiê to, bo takie pytania pada³y – ustalania maksy-
malnej wysokoœci op³at pobieranych przez po-
wiat. Kompetencj¹ rady powiatu jest okreœlenie
stawki za te czynnoœci, ale istnieje pewne ograni-
czenie. To ograniczenie polega na tym, ¿e maksy-
maln¹ stawkê przyjmuje co roku minister finan-
sów i rada powiatu nie mo¿e wyjœæ poza tak¹ mak-
symaln¹ stawkê. Bêdzie to okreœlane zgodnie
z pewnymi danymi, które zostan¹ uzyskane tak¿e
na podstawie niniejszej ustawy.

To by by³y w mojej ocenie najistotniejsze kwe-
stie. Proszê o przyjêcie siedmiu poprawek, które
s¹ za³¹czone do projektu uchwa³y. Dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Bogdana Paszkowskiego, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Szanowna Izbo!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej rozpatrywa³a tê ustawê,
uchwalon¹ przez Sejm 11 czerwca bie¿¹cego ro-
ku, czyli ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 1
lipca bie¿¹cego roku.

Wezmê pod uwagê to, co powiedzia³ ju¿ mój
kolega i nie bêdê powtarzaæ, jakie s¹ tutaj pod-
stawowe kierunki zmian ustawy – Prawo o ruchu
drogowym i innych ustaw. Mogê tylko powie-
dzieæ, ¿e skoro tworzy siê, powiedzmy, now¹ ka-
tegoriê dróg, te strefy ruchu, a zgodnie z przyjê-
tym za³o¿eniem w tych strefach ruchu bêd¹ sto-
sowane w zasadzie wszystkie przepisy odnoœnie
do poruszania siê po drogach, to w zwi¹zku z tym
dokonuje siê równie¿ zmian chocia¿by w kodek-
sie wykroczeñ czy te¿ w kodeksie karnym, tak
aby wykroczenia lub przestêpstwa, które mog¹
byæ pope³niane na drogach publicznych, mia³y
te¿ swoje odzwierciedlenie w tych strefach ru-
chu. Trzeba tak¿e pamiêtaæ, co jest jakby istot¹
wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Do czasu wejœcia w ¿ycie wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego zasad¹ by³o to, ¿e usuwane z dróg
publicznych samochody przechodzi³y na w³as-
noœæ Skarbu Pañstwa na mocy samej ustawy;
wystarczy³o, ¿e w przeci¹gu, powiedzmy, szeœciu
miesiêcy samochód sta³ na parkingu i ¿e mimo
starañ w³adz samorz¹dowych w tym zakresie
w³aœciciel swego samochodu nie odbiera³. Zosta-
³o to przez Trybuna³ Konstytucyjny zakwestiono-
wane; uzna³ on, ¿e przejêcie na w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa sk³adnika maj¹tkowego w postaci sa-
mochodu nie mo¿e siê odbywaæ na podstawie
dzia³añ z mocy ustawy. Uznano, ¿e ochrona w³a-
snoœci wymaga, by to przejêcie opiera³o siê je-
dnak, w zakresie formalnym, na wyroku s¹do-
wym. I st¹d ta zmiana. Mianowicie to s¹d ma
orzekaæ o przepadku takiego sk³adnika maj¹tko-
wego. I w zwi¹zku z tym jest równie¿ dokonywana
zmiana w kodeksie cywilnym – wprowadza siê w
nim nowy rozdzia³ w zakresie przepadku takiego
samochodu.

Je¿eli chodzi o poprawki, to z mojego porów-
nania wynika, ¿e poprawki, które proponuje na-
sza komisja, s¹ to¿same z poprawkami komisji
gospodarki, st¹d te¿ czujê siê zwolniony ze szcze-
gó³owego ich omawiania, przynajmniej na tym
etapie.
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W zwi¹zku z tym wnoszê w imieniu Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej o przyjêcie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw, tej ustawy zmie-
nionej przez Sejm w dniu 11 czerwca 2010 r., ³¹cz-
nie z poprawkami, które s¹ zawarte w druku se-
nackim nr 903B. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Widzê, ¿e tak.

Pan senator Muchocki.
(G³os z sali: Muchacki.)
Muchacki, przepraszam.
Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do wielce szanownego pana sena-

tora Stanis³awa Jurcewicza, a w zasadzie dwa py-
tania, Panie Senatorze.

Zak³adamy tak¹ sytuacjê, ¿e jest orzeczenie
przepadku pojazdu dokonane przez s¹d i docho-
dzi do sprzeda¿y tego pojazdu. Czy w³aœciciel zo-
stanie obci¹¿ony nieop³aconymi kosztami? To
jest jedna sprawa.

Druga sprawa dotyczy tego, co pan powiedzia³,
mam tu pewne w¹tpliwoœci. Pan mówi³ o odrzuce-
niu poprawki dotycz¹cej zwrócenia nadwy¿ki ze
sprzeda¿y po potr¹ceniu kosztów. Czy to w pana
odczuciu nie jest w pewien sposób niesprawiedli-
we? Jednak czyjœ ten samochód by³, zosta³ spie-
niê¿ony, wszystko zosta³o op³acone, a tej nadwy¿-
ki temu w³aœcicielowi siê nie oddaje. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Kowalski zadaje pytanie.

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytanie do pana senatora Paszkowskie-

go. Czy zarz¹dca drogi wewnêtrznej czy osiedlowej
ma obowi¹zek konsultacji prawid³owoœci oznako-
wania tych dróg? Je¿eli tak, to gdzie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Najpierw zadam pytanie panu senatorowi Pa-

szkowskiemu. Dotyczy ono pojazdu, jakim jest
rower. Jakie wzglêdy uzasadniaj¹ przyjêcie tak
nieproporcjonalnie wysokich maksymalnych sta-
wek op³at za rower? Chodzi o to, ¿e w przypadku
pojazdu jest 440 z³, roweru zaœ – 100 z³. Koszt par-
kowania dziennego to 33 z³ za samochód, i 15 z³ za
rower.

Wi¹¿e siê z tym drugie pytanie. W jaki sposób
bêdzie mo¿liwe ustalenie w³aœciciela odholowa-
nego roweru? Bo przecie¿ trzeba go powiadomiæ o
tym, ¿e odholowano mu rower.

Trzecie pytanie. Czy w ogóle by³o jakieœ uzasa-
dnienie tego, aby te rowery odholowywaæ, skoro
podjêto tak¹ decyzjê? Chcia³bym jeszcze zauwa-
¿yæ, ¿e istnieje niebezpieczeñstwo, i¿ w wielu przy-
padkach koszty odholowania i przechowywania
przez kilka dni roweru mog¹ siê okazaæ wy¿sze ni¿
jego wartoœæ. Wystarczy, ¿e tak powiem, parê dni
plus te 100 z³ i oka¿e siê, ¿e przeciêtny u¿ywany
rower bêdzie tañszy. Nie wspomnê ju¿ o przepad-
ku mienia, tego roweru, bo ca³a procedura staro-
sty powiatu bêdzie dro¿sza ni¿ przepadek mienia.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Postaram siê odpowiedzieæ na pytanie pana se-
natora Muchackiego. Je¿eli chodzi o koszty,
w ustawie jest pe³na procedura. Polega ona miê-
dzy innymi na tym, ¿e w przypadku, kiedy w trak-
cie procedury zg³osi siê w³aœciciel, musi on po-
nieœæ koszty do tego momentu. Procedura jest
wtedy wstrzymana.

Co prawda na posiedzeniu komisji nie poddano
szczegó³owej analizie sprawy kosztów nieop³aco-
nych, ale w mojej ocenie pozosta³e koszty… Usta-
wa wchodzi w ¿ycie po czternastu dniach, ale s¹
te¿ przepisy ustawy, które wejd¹ w ¿ycie póŸniej.
S¹ w przepisach przejœciowych pewne elementy
ustawy, które wchodz¹ w ¿ycie po dwunastu mie-
si¹cach, a niektóre po dwudziestu czterech… No-
we sprawy podlegaj¹ tej ustawie, zaœ wczeœniej
rozpoczête procedury… W przypadku pojazdów,
które nie znajd¹ w³aœciciela, koszty pokrywa
Skarb Pañstwa. Moim zdaniem, oprócz tych
szczególnych przypadków, wszystkie koszty po-
nosi w³aœciciel, ale o doprecyzowanie proszê mini-
sterstwo.

Teraz bêdzie mój komentarz, bardzo krótki.
Przeczytam dok³adnie, aby pos³u¿yæ siê termi-
nem, który zosta³ u¿yty przez Biuro Legislacyjne.
Dotyczy to zgodnoœci z konstytucyjnymi zasada-
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mi proporcjonalnoœci oraz ochrony w³asnoœci. Te-
mat ten by³ podnoszony. Pyta³ pan o mój komen-
tarz. Powiem tak: komisja nie podzieli³a stanowis-
ka Biura Legislacyjnego. Na pytanie, czy nie zo-
stanie to zaskar¿one, odpowiedzia³bym tak: jeœli
chodzi o to, czy ponownie nie zostanie to zaskar-
¿one do trybuna³u na podstawie… to powiem
szczerze, ¿e nie mam pewnoœci. Komisja jednak
podjê³a decyzjê, aby, ¿e tak powiem, tego argu-
mentu jako poprawki nie wnosiæ, Panie Senato-
rze. Taka jest moja odpowiedŸ. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie, bo jeszcze

pan Paszkowski musi odpowiedzieæ.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak, tak. Jesz-

cze ja muszê odpowiedzieæ na dwa pytania, które
zosta³y zadane.)

Aha, dalszy ci¹g. Przepraszam bardzo.
Proszê.

Senator Bohdan Paszkowski:

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Ko-
walskiego, przyznam, ¿e ta kwestia nie by³a oma-
wiana na posiedzeniu komisji. Przepisy prawa
o ruchu drogowym stwierdzaj¹, ¿e zarz¹dzanie
ruchem nale¿y do podmiotu, który jest uprawnio-
ny. W zale¿noœci od kategorii drogi mog¹ to byæ
ró¿ne podmioty. Z uwagi na to, ¿e to mog¹ byæ na
przyk³ad drogi gminne, publiczne, wojewódzkie
itd., jest odpowiedni podmiot zarz¹dzaj¹cy.
W tym zakresie bêd¹ stosowane ogólnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy. Je¿eli one bêd¹ wymagaæ pe-
wnych uzgodnieñ, to w odpowiednim zakresie za-
pewne takie uzgodnienia bêd¹ dokonywane. Tu-
taj nie ma jakby szczegó³owej regulacji. To byæ
mo¿e jest na etapie… mo¿e jest w innych przepi-
sach ustawowych, ale nie tych, które dotycz¹ tej
zmiany, lub te¿ bêdzie to wynikaæ z odpowiednich
rozporz¹dzeñ w tym zakresie.

Wrócê do pytania senatora Knosali odnoœnie
do stawek, tego, czy one s¹ proporcjonalne i adek-
watne, jeœli chodzi o rower czy motorower. Trzeba
pamiêtaæ o tym, ¿e stawki, które s¹ w ustawie
i które ewentualnie bêd¹ zmieniane poprzez po-
wszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy, s¹ stawkami
maksymalnymi – to jest górna granica – zaœ rada
powiatu corocznie bêdzie ustala³a te stawki. Myœ-
lê, ¿e – bior¹c pod uwagê pewn¹ racjonalnoœæ,
dyskusjê, która bêdzie siê przewija³a na posiedze-
niu rady powiatu – stawki ustalane na terenie da-

nego powiatu bêd¹ adekwatne, odpowiednio
przystosowane i do przedmiotu, i do warunków
faktycznych panuj¹cych w poszczególnych po-
wiatach. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e z tej ustawy nie
wynika to, i¿ w zasadzie koszty zwi¹zane z usuwa-
niem i ewentualnie póŸniej przepadkiem takiego
roweru maj¹ byæ w pe³ni pokryte ze sprzeda¿y te-
go sk³adnika maj¹tkowego. To równie¿ mo¿e mieæ
charakter pewnej kary dla osoby, która w sposób
zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu i porz¹dkowi na dro-
gach pozostawia pojazdy i po prostu nie interesu-
je siê nimi. Tak trzeba odpowiedzieæ. A wiêc, jak
ju¿ powiedzia³em, to s¹ stawki maksymalne.
Przyznam, ¿e na posiedzeniu komisji nie odnosi-
liœmy siê do poszczególnych kwot, które s¹ zapro-
ponowane w ustawie.

(Senator Ryszard Knosala: Przepraszam, ja ad
vocem. Jedno zasadnicze pytanie: jak my zidenty-
fikujemy osobê, w³aœciciela? Roweru oczywiœcie.)

Aa, w³aœciciela roweru. Oczywiœcie nieco inna
jest sytuacja w przypadku pojazdów typu samo-
chód, bo s¹ ewidencje, rejestracje itd. Ale w ¿yciu
nie jest tak, ¿e tylko na podstawie wiedzy urzêdo-
wej mo¿na ustaliæ w³aœciciela danego przedmiotu.
W tym wypadku stra¿nicy miejscy bêd¹ musieli siê
wykazaæ, powiedzmy, równie¿ innymi umiejêtno-
œciami, ¿eby ustaliæ w³aœciciela. Wyobra¿am sobie,
¿e rower nawet mo¿e byæ ukradziony i póŸniej
gdzieœ porzucony i teoretycznie poprzez dzia³ania
policji lub stra¿y miejskiej jest mo¿liwe… Sam po-
szkodowany, w³aœciciel, mo¿e – chocia¿by za po-
œrednictwem biura rzeczy znalezionych – dowie-
dzieæ siê, ¿e jest ten rower. Tak ¿e bêd¹ ró¿ne okoli-
cznoœci z tym zwi¹zane. Oczywiœcie faktem jest, ¿e
w przypadku rowerów sytuacja bêdzie trochê trud-
niejsza, bo poprzez na przyk³ad ewidencjê pojaz-
dów tak prosto nie dotrze siê do w³aœciciela.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Dajczak… A nie,
przepraszam bardzo.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Chcia³bym jeszcze to uzupe³niæ. À propos du-
¿ej ciekawoœci dotycz¹cej sprawy rowerów
chcia³bym powiedzieæ, ¿e z materia³ów i wypo-
wiedzi podsekretarza stanu wynika, ¿e bêdzie
pewna procedura odnosz¹ca siê do rowerów. S¹
bowiem gminy, które rejestruj¹ je, ale jako rzecz
znalezion¹. Podlega to wtedy zupe³nie innej pro-
cedurze. Myœlê, ¿e w takich kategoriach, jeœli
chodzi o rower, który wzbudza tyle ciekawoœci,
jest to du¿e uproszczenie. Chcê te¿ dodaæ, ¿e na
poziomie prac sejmowych stawki zosta³y obni¿o-
ne. A wiêc szczêœliwi bêd¹ ci, którzy niewiele bê-
d¹ musieli zap³aciæ, je¿eli w ogóle upomn¹ siê
o rower. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mo¿e skierujê do pana senatora Paszkow-

skiego proœbê o doprecyzowanie odpowiedzi, bo
ona nie bardzo koresponduje z tym, co us³ysza-
³em na posiedzeniu komisji, jeœli chodzi o oznako-
wanie dróg wewnêtrznych. Pan senator powie-
dzia³, ¿e to bêdzie w jakiœ sposób konsultowane,
ale z tego, co ja s³ysza³em, to nie bêdzie konsulto-
wane – zarz¹dca drogi ma to po prostu wykonaæ.
Wprowadza siê te¿ jakieœ kary, jeœli Ÿle to zrobi.
Jakie to s¹ kary, jak zarz¹dca bêdzie karany za z³e
oznakowanie drogi i przez kogo?

I drugie pytanie. W nowej ustawie zapropono-
wany zosta³ termin, skrócony z szeœciu miesiêcy
do trzech, chodzi o okres przetrzymywania samo-
chodu. I tak, mo¿na bêdzie siê pozbyæ tego samo-
chodu w okresie trzech miesiêcy. W jaki sposób
by³a uzasadniana taka decyzja? Mo¿e na razie tyl-
ko te dwa pytania.

Senator Bohdan Paszkowski:

Odpowiadaj¹c na te pytania, ja nie powiedzia-
³em, ¿e to bêdzie konsultowane, tylko powiedzia-
³em, ¿e ewentualnie bêd¹ stosowane przepisy po-
wszechnie obowi¹zuj¹ce w tym zakresie. Trzeba
jednak pamiêtaæ, jak jest zdefiniowana tutaj,
w tej zmienianej ustawie, strefa ruchu. Jest to
obszar obejmuj¹cy co najmniej jedn¹ drogê we-
wnêtrzn¹, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone
s¹ odpowiednimi znakami drogowymi, a wiêc is-
totne jest to, ¿e musi byæ oznaczenie wjazdu i wy-
jazdu, czyli pocz¹tku i koñca strefy ruchu. Jeœli
chodzi o karê, o ile jest… Na zarz¹dcach takich
terenów spoczywa obowi¹zek dostosowania oz-
nakowania, zreszt¹ rozci¹gniêty w czasie, bo
przepisy ustawy w tym zakresie wejd¹ w ¿ycie,
o ile dobrze pamiêtam, po dwudziestu czterech
miesi¹cach od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy, i tam
jest, wydaje mi siê, przewidziana kara dla za-
rz¹dcy, który nie dostosuje oznakowania w tej
strefie ruchu, w wysokoœci bodaj¿e 500 z³. Tak
wiêc kara jest przewidziana.

Drugie pytanie. Rzeczywiœcie w tych zakwestio-
nowanych przez Trybuna³ Konstytucyjny przepi-
sach zasada by³a taka, ¿e je¿eli samochód w ci¹gu
szeœciu miesiêcy nie zostanie odebrany z parkingu
strze¿onego, to wtedy starosta jest uprawniony do
wyst¹pienia o… W zasadzie w ustawie by³a mowa
o tym, ¿e taki samochód przechodzi z mocy prawa
na rzecz Skarbu Pañstwa, czyli wyst¹pienie nawet
nie jest potrzebne, to mo¿e byæ jakaœ decyzja, ale

ona bêdzie mia³a charakter deklaratoryjny, a nie
tworz¹cy prawo. W tej chwili proponuje siê, bior¹c
pod uwagê wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e-
by okres przetrzymywania samochodu zosta³
skrócony do trzech miesiêcy. Ale trzeba pamiêtaæ,
¿e dopiero po trzech miesi¹cach mo¿na bêdzie wy-
st¹piæ do s¹du. Trzeba te¿ uwzglêdniæ, ¿e to potrwa
przez pewien czas, bo najpierw te sprawy bêd¹ pe-
wnie czeka³y na rozpatrzenie, a póŸniej bêdzie ca³a
ta procedura rozpatrzeniowa. Ponadto w samym
uzasadnieniu projektu rz¹dowego jest zapis, z któ-
rym oczywiœcie mo¿na i nawet trzeba siê zgodziæ,
¿e na kwestie zwi¹zane z ustaleniem w³aœciciela
danego pojazdu okres trzech miesi¹cy jest w zasa-
dzie wystarczaj¹cy. A uprzednio przewidziany
w przepisach okres szeœciomiesiêczny generowa³
tylko dodatkowe koszty, bo czynnoœci maj¹ce na
celu ustalenie w³aœciciela ogranicza³y siê, powie-
dzmy, do pierwszego miesi¹ca, chyba ¿e wyst¹pi³y
jakieœ nadzwyczajne okolicznoœci, przepadek na-
stêpowa³ natomiast dopiero po szeœciu miesi¹cach
i to generowa³o koszty. Myœlê, ¿e utrzymywanie
okresu szeœciomiesiêcznego w dalszym ci¹gu nie
ma ¿adnego uzasadnienia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora Paszkow-

skiego. Panie Senatorze, a co bêdzie w sytuacji,
gdy nie ustalimy, kto jest w³aœcicielem pojazdu?
Co siê dzieje z takim samochodem?

Kolejne pytanie. Co siê zmienia w ustawie w za-
kresie wskazywania jednostek zajmuj¹cych siê
usuwaniem samochodów oraz prowadzeniem par-
kingów? Z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e bywa
ró¿nie. Dotychczas na terenie mojego powiatu by³
tylko jeden parking przeznaczony do przetrzymy-
wania usuniêtych samochodów, na którym op³aty
za dobê wynosi³y oko³o 400 z³, w tym za holowanie
i przetrzymywanie samochodu.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Aj…)
Mnie siê wydaje – zreszt¹, s¹dz¹c po reakcji pa-

na marsza³ka, nie tylko mnie – ¿e s¹ to po prostu
horrendalne sumy. Czy coœ siê tu zmieni? Jak to
bêdzie wygl¹da³o po tych zmianach w prawie, czy
coœ w tej materii siê zmieni? Dziêkujê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Zacznê mo¿e od drugiego pytania, pierwszego
bowiem nie zapamiêta³em.

(Weso³oœæ na sali)
Tak siê skupi³em na tym drugim pytaniu, ¿e za-

pomnia³em, jakie by³o pierwsze. PóŸniej pan mi
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przypomni, jakie by³o pierwsze pytanie, a teraz
odpowiadam na drugie.

Co siê zmienia, je¿eli chodzi o tryb wy³aniania
podmiotów, które maj¹ usuwaæ pojazdy, a póŸniej
je przetrzymywaæ, a wiêc jeœli chodzi o wyznacza-
nie tych strze¿onych parkingów. Po pierwsze,
zmiana dotyczy tego, ¿e teraz te zadania bêdzie
móg³ wykonywaæ równie¿ podmiot powiatowy, czy-
li powiatowa jednostka organizacyjna. W poprzed-
nich przepisach nie by³o w tym zakresie takiej re-
gulacji. Po drugie, przewidziane zosta³o u³atwienie
w wy³anianiu takich podmiotów. Otó¿ tutaj mówi
siê jasno, ¿e taki podmiot nale¿y wy³oniæ w trybie
zamówienia publicznego. Je¿eli chodzi o usuwanie
pojazdów, to w poprzedniej ustawie wymieniono
chyba szeœæ kryteriów, a je¿eli chodzi o wyznacza-
nie parkingu, na którym takie pojazdy maj¹ byæ
przetrzymywane, to tych kryteriów by³o dziewiêæ.
I trzeba przyznaæ, ¿e to czasami powodowa³o pew-
ne trudnoœci. Pamiêtam z praktyki – bo dawniej
pracowa³em w samorz¹dzie – ¿e te przepisy by³y
Ÿród³em pewnych trudnoœci, by³ problem, w jaki
sposób nale¿y wybraæ ten podmiot. Próbowano ro-
biæ coœ na kszta³t zamówienia publicznego w tym
zakresie, choæ ustawodawca tego nie wymaga³, ale
w jednym punkcie by³a mowa o koniecznoœci za-
chowania warunków konkurencji. Bywa³y takie
sytuacje, ¿e podmioty zg³asza³y siê same i propo-
nowa³y jakieœ warunki. Trzeba to by³o przeanalizo-
waæ, przeprowadziæ jakieœ rokowania. W tej chwili,
moim zdaniem, bêdzie proœciej: po prostu jest za-
mówienie publiczne i wy³ania siê firmê. Czasami
jest taki szkopu³, ¿e na terenie któregoœ powiatu
takich firm jest po prostu za ma³o albo pojawia siê
trudnoœæ z wy³onieniem takiej firmy, ze znalezie-
niem chêtnych. Nie wiem, jak jest teraz.

A to pierwsze pytanie, gdyby pan móg³ jeszcze,
tak sygnalizacyjnie…

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: S¹ sytuacje,
gdy nie ustalono, kto jest w³aœcicielem.)

Ano s¹ takie sytuacje. W sytuacji, je¿eli nie ma
mo¿liwoœci ustalenia, kto jest w³aœcicielem, ma-
my do czynienia z tak¹ poniek¹d fikcj¹ prawn¹.
Wówczas okres przetrzymywania takiego samo-
chodu jest trochê d³u¿szy, bo czteromiesiêczny,
i dopiero po up³ywie czterech miesiêcy mo¿na wy-
st¹piæ do s¹du. Ponadto trzeba pamiêtaæ o takiej
okolicznoœci, ¿e jedn¹ ze wskazanych w ustawie
przes³anek rozpatrywania i ewentualnego orze-
czenia o przepadku samochodu jest kwestia, czy
te próby ustalenia w³aœciciela by³y podejmowane
przez starostê z nale¿yt¹ starannoœci¹. Tutaj bê-
dzie stosowany, powiedzmy, pewien tryb s¹dowej
weryfikacji, czy starosta robi³ to w odpowiedni
sposób. I byæ mo¿e bêd¹ te¿ takie wyroki, w któ-
rych s¹d uzna, ¿e nie dochowano nale¿ytej sta-
rannoœci, bo na przyk³ad starosta czy de facto
stra¿ miejska ograniczyli siê do jakichœ prostych

czynnoœci, na przyk³ad do skierowania zapytania
do ewidencji pojazdów czy kierowców, i na tym
koniec.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dziêkujê.)
(SenatorGrzegorzBanaœ: Ja jeszczechcia³bym…)
Pan senator ma jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Grzegorz Banaœ: Mogê?)
Proszê bardzo, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, bardzo zgrabnie panu idzie,

wiêc proszê, ¿eby pan pozosta³, bo mam do pana
pytania.

Czy zapisy tej nowej ustawy dotycz¹ równie¿
parkingów przy sklepach wielkopowierzchnio-
wych?

I drugie pytanie, ono mo¿e byæ uznane za nieco
¿artobliwe. Otó¿ ja sobie przypominam nasz¹ ró-
wnie pog³êbion¹ dyskusjê w sprawie karania nie-
trzeŸwych kierowców, która potem zesz³a na ro-
werzystów, a potem jeszcze na u¿ytkowników
hulajnóg i na szereg innych pojazdów i ich kie-
rowców. Czy tam, gdzie piszemy „rower” w tej
ustawie, nie nale¿a³oby zapisaæ, i¿ chodzi
o urz¹dzenia napêdzane si³¹ miêœni, obojêtne,
czy ludzkich, patrz: rower, hulajnoga, czy te¿ in-
nych… nie innych, ale zwierzêcych, czyli to by³by
koñ, furmanka i furman. No bo równie¿ i tego ty-
pu urz¹dzenia mog¹ stanowiæ zagro¿enie w ru-
chu drogowym.

(Senator Bohdan Paszkowski: Tak jest.)
No tak. A kolega podpytuje, jak holowaæ konia…
(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam, nie, to wycofujê. Niemniej pro-

szê, mimo ¿e to pytanie mo¿e oczywiœcie wywo³y-
waæ radosny nastrój… Niew¹tpliwie urz¹dzenia-
mi, które napêdzane s¹ si³¹ ludzkich miêœni, op-
rócz roweru… No, jest jeszcze parê innych takich
urz¹dzeñ: hulajnoga itd.

(Senator Bohdan Paszkowski: Mogê ju¿ odpo-
wiadaæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Senator Bohdan Paszkowski:

Je¿eli chodzi o te hipermarkety, supermarkety
czy jak to nazwiemy, to teoretycznie mo¿e byæ to
strefa ruchu. Myœlê, ¿e jest to kwestia odpowied-
niego oznaczenia i wtedy bêdzie to strefa ruchu.
Jedno z za³o¿eñ ustawy jest takie, ¿eby pewne ob-
szary obj¹æ w pe³ni przepisami, je¿eli chodzi o za-
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sady poruszania siê po drogach publicznych…
W tej chwili s¹ te strefy zamieszkania. Strefy ru-
chu jakby same przez siê bêd¹ siê pojawia³y na
tych obszarach mniej zurbanizowanych, mniej
zamieszkanych, na których jednak ten ruch jest
spory i na których trzeba w pewnym zakresie sto-
sowaæ przepisy prawa o ruchu drogowym.

A jeœli chodzi o kwestiê roweru, ewentualnie
hulajnogi…

(G³os z sali: Konia.)
…to ja bym chcia³ tylko powiedzieæ, ¿e ustawa

operuje terminem „pojazd”, który jest w tej¿e
ustawie zdefiniowany. On jest ju¿ wczeœniej zdefi-
niowany, w tym zakresie nic nie ulega zmianie. To
jest art. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym i tam
ten termin jest zdefiniowany, bo tam jest po pro-
stu s³owniczek ró¿nych pojêæ, którymi operuje
ustawa. W pkcie 31 pojazd jest zdefiniowany jako
œrodek transportu przeznaczony do poruszania
siê po drodze oraz maszyna lub urz¹dzenie do te-
go przystosowane. Taka jest definicja.

(Senator Grzegorz Banaœ: Konia z rzêdem te-
mu, kto powie, co to znaczy.)

Ja myœlê, ¿e konia z rzêdem mo¿e nie trzeba,
wystarczy, ¿e pan minister odpowie.

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ustawa zmienia miêdzy innymi zasady usuwa-

nia pojazdów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu.
Czy, a jeœli tak, to w jaki sposób, mo¿na by skorzy-
staæ z przepisów tej ustawy, gdy zajdzie sytuacja –
nie hipotetyczna, bo jednak doœæ czêsto tak siê
zdarza – ¿e jest na przyk³ad prowadzona akcja
gaœnicza, bo jest po¿ar, a pojazd, który znajduje
siê na drodze, powinien byæ w bardzo szybkim
tempie usuniêty z uwagi na to, ¿e uniemo¿liwia on
dostêp do obiektu albo do sieci hydrantowej?

Mo¿e pan senator Jurcewicz odpowie, je¿eli
mo¿na prosiæ. Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Szanowni Pañstwo! Panie Senatorze! W mojej
ocenie – co prawda nie by³o to tematem dyskusji –
je¿eli on ewidentnie zagra¿a bezpieczeñstwu
w ten sposób, ¿e utrudnia dojazd stra¿y po¿arnej,
to na podstawie decyzji policji i stra¿y… Pamiêtaj-
my nowelizacjê ustawy o stra¿y po¿arnej, o tym,
¿e tam zosta³ wprowadzony przepis, ¿e w ekstre-
malnej sytuacji stra¿ak mo¿e kierowaæ ruchem.

W mojej ocenie, mo¿e to byæ decyzja tak¿e stra¿y
po¿arnej czy osoby wyznaczonej do tej akcji ra-
tunkowej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Samochód to jest nie tylko sam pojazd, ale to s¹
jeszcze dokumenty. Czy w przypadku sprzeda¿y
takiego pojazdu… Bo samochód, ¿e tak powiem,
z papierami ma inn¹ wartoœæ, a samochód bez pa-
pierów ma inn¹ wartoœæ. Co bêdzie z tymi doku-
mentami? Czy w³aœciciel bêdzie zobowi¹zany za-
nieœæ tam ksi¹¿kê samochodu, nie wiem, rejestr
napraw, bo one równie¿ wp³ywaj¹ na jego war-
toœæ, czy ten samochód bêdzie sprzedawany jako
taki pojazd, który, je¿eli ktoœ go nabêdzie, na
przyk³ad nie bêdzie siê nadawa³ do rejestracji?

I druga sprawa. Co z mieniem, które pozostaje
w tym pojeŸdzie? Czy ono równie¿ bêdzie, ¿e tak
powiem, po trzech miesi¹cach przechodziæ…
Chodzi o to, co jest w samochodzie, ale nie jest
zwi¹zane z samochodem, nie wiem, na przyk³ad
zakupy, które tam zosta³y.

(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jeœli to by³o

jedzenie, to po trzech miesi¹cach samo wyjdzie
z samochodu.)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Czy mogê odpo-
wiedzieæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pan marsza³ek podpowiada mi odpowiedŸ na
ostatni¹ czêœæ pytania i skorzystam z tej podpo-
wiedzi: jak to bêdzie jedzenie, to po trzech mie-
si¹cach samo wyjdzie.

(Weso³oœæ na sali)
Ale wracam do istoty pytania. Panie Senatorze,

obrót, bo tym jest kupno-sprzeda¿, jest uregulowa-
ny pewnymi przepisami. Dla mnie samochód to jest
samochód, a dokumenty towarzysz¹ce to s¹ doku-
menty, które potwierdzaj¹, co ten samochód… Tam
jest wersja, marka… Pamiêtajmy, ¿e przepisy roz-
szerzaj¹ to nawet o wariant, zatem musimy dosto-
sowaæ te¿ przepisy dotycz¹ce CEPiK, która bêdzie
s³u¿y³a jako zbiór danych. Ja bym tu rozró¿ni³ kwe-
stiê samochodu i kwestiê dokumentów. Je¿eli to
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jest zwi¹zane z porzuconym samochodem b¹dŸ zo-
stawionym – bo mo¿e byæ tak, ¿e ktoœ, jad¹c na ur-
lop, z ró¿nych przyczyn zostawi³ ten samochód
w niew³aœciwym miejscu i pojecha³ z dokumentami
– to jest procedura, o której bardzo szczegó³owo mó-
wi³ pan senator Paszkowski, nale¿ytego ustalenia
przyczyny pozostawienia pojazdu i w³aœciciela tego
pojazdu. Je¿eli siê nie odnajdzie w³aœciciel, nie od-
najd¹ siê dokumenty, to s¹ spe³nione przes³anki,
o których mowa, zwrócenia siê do s¹du o przepadek
tego mienia i, zgodnie z procedur¹, przejêcia na
rzecz powiatu, sprzedania, nieodp³atnego przeka-
zania czy te¿ innych dzia³añ. St¹d nale¿ycie ten, kto
otrzyma³ ten pojazd, czyli wzi¹³ porzucony, ma
ustaliæ w³aœciciela. Je¿eli nie ustali³, jest procedura
porzucenia, jest okres czynnoœci, orzeka to s¹d.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo.)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jeszcze
przedmioty.)

W mojej ocenie, to zale¿y od tego, jakie to s¹
przedmioty. Mówiliœmy trochê ¿artobliwie o tym je-
dzeniu, ¿e ono samo wyjdzie. Ustawa mówi tylko
o pojeŸdzie, a nie przedmiotach.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czyli jest
zwrot przedmiotów, tak?)

Je¿eli ustalimy w³aœciciela, to jest to oczywiste.
Je¿eli nie ustalimy w³aœciciela, to bêdzie to zale¿a-
³o od przedmiotów, które tam pozosta³y. W mojej
ocenie…

(Senator Grzegorz Banaœ: Do biura rzeczy zna-
lezionych.)

…traktujemy je jako znalezione. Byæ mo¿e bê-
d¹ oddane do biura rzeczy znalezionych, byæ mo¿e
taka bêdzie procedura. Ale, Panie Senatorze, pan
pozwoli, ¿e o szczegó³ow¹ odpowiedŸ poproszê
przedstawicieli ministerstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, mamy dwie minuty, bo o go-

dzinie 12.00 og³aszam przerwê, i jeszcze dwa py-
tania. Tak ¿e prosi³bym o szybkie zadawanie py-
tañ i krótkie odpowiedzi.

Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym wróciæ do sprawy maksymalnych

stawek, które rada powiatu mo¿e ustaliæ. Otó¿
w art. 130a jest mowa o tym, ¿e mo¿na odst¹piæ od
usuniêcia danego pojazdu, kiedy ustan¹ przyczyny
uzasadniaj¹ce usuniêcie pojazdu. Jednoczeœnie
ustawa mówi, ¿e za to trzeba zap³aciæ, ale stawka
nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ maksymalna op³ata. Teo-

retycznie mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e stawka za fakty-
czne usuniêcie pojazdu bêdzie ni¿sza ni¿ stawka za
tê czêœæ procedury do momentu odst¹pienia. Czy
nie lepiej by by³o, zdaniem pana senatora – kierujê
pytanie do pana sprawozdawcy Jurcewicza – napi-
saæ, ¿e ta stawka niepe³na, tak j¹ nazwijmy, nie mo-
¿e byæ wy¿sza od tej stawki pe³nej? Wtedy by³oby to
bardziej logiczne. Ja wiem, ¿e rady powiatów pew-
nie bêd¹ siê kierowa³y jak¹œ œredni¹ dotycz¹c¹ ko-
sztów, bo to powinno byæ w relacji z kosztami, ale
przynajmniej jeœli chodzi o stronê formaln¹, to wy-
daje siê, ¿e w³aœciwszy by³by taki zapis. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Bardzo krótko. Panie Senatorze, ja tylko jakby co
do treœci pytania… Maksymaln¹ wysokoœæ stawek
ustala minister. Rada mo¿e przyj¹æ tê maksymaln¹
stawkê. Czyli kto inny ustala maksymaln¹ stawkê,
a rada mo¿e przyj¹æ te maksymalne stawki.

Je¿eli chodzi o drug¹ czêœæ pytania, to, Panie
Senatorze, ja myœlê, ¿e pozostawi³bym to mini-
sterstwu, gdy¿ nie by³o szczegó³owej dyskusji na
ten temat. Pozwoli pan, ¿eby pan minister odpo-
wiedzia³ na to pytanie, dobrze?

Jeœli chodzi zaœ o to, jakie s¹ koszty i jakie œre-
dnie, to muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e w roku
2009 szacunkowe koszty przechowywania pojaz-
du – i to jest odpowiedŸ na pewn¹ czêœæ pytania
pana senatora B³aszczyka… Te 400 z³ nie by³o su-
m¹ wygórowan¹. Otó¿ to by³o 374 z³, wiêc to s¹
naprawdê spore koszty. Choæ od tych 400 z³ trosz-
kê to odbiega, ale to s¹ wysokie koszty. A ponadto
nie podnosi³y tego jako problemu ani Zwi¹zek Po-
wiatów Polskich, ani Komisja Wspólna Rz¹du
i Samorz¹du Terytorialnego, to znaczy, by³y pozy-
tywne uzgodnienia z tymi gremiami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, po przerwie zaczniemy od py-

tania pana senatora Dajczaka, bo niestety, nie
wyrobiliœmy siê.

Og³aszam przerwê do godziny 12.30.
Zapraszam pañstwa na otwarcie wystawy foto-

grafii pana Tomasza Tomaszewskiego pod tytu-
³em „Hades?” prezentuj¹cej Górny Œl¹sk.

Przerwa do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01
do godziny 12 minut 31)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Co prawda nie ma senatorów sekretarzy, ale

wznowimy je bez nich.
Proszê pañstwa, powracamy do rozpatrywa-

nia punktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw.

By³y pytania do senatorów sprawozdawców.
Czy jeszcze s¹ pytania do sprawozdawcy, pana

senatora Jurcewicza?
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym spytaæ… Poniewa¿

w pytaniach niejednokrotnie przewija³y siê spore
w¹tpliwoœci odnoœnie do proponowanych roz-
wi¹zañ, a w szczególnoœci dotycz¹ce stawek, na-
zwijmy je, parkingowych, to chcia³bym spytaæ:
czy by³a zasiêgana jakaœ dok³adniejsza opinia sa-
morz¹du czy organizacji samorz¹dowych w tej
sprawie? I ewentualnie, jeœli tak, to jaka ta opinia
by³a? Bo, jak mówiê, rodz¹ siê w tej sprawie doœæ
powa¿ne w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senatora
sprawozdawcy? Nie ma.

A wiêc proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pozwolê sobie uzupe³niæ informacje na temat

szacunkowych kwot za miesiêczne przechowywa-
nie pojazdów w 2009 r., które to informacje zosta-
³y uzyskane od wojewodów. Mówi³em o pojazdach
o masie do 3,5 t – to ¿eby by³a jasnoœæ. W tym¿e ro-
ku w skali ca³ego kraju odnotowano oko³o trzech
i pó³ tysi¹ca takich pojazdów usuniêtych
i nieodebranych w terminie szeœciu miesiêcy.
Myœlê, ¿e s¹ to wa¿ne liczby, dlatego je podajê.
A w ogóle ¿ebyœmy wiedzieli, o jakiej wielkoœci mó-
wimy i czego dotyczy³a ustawa, to powiem, ¿e
w 2008 r. liczba pojazdów usuniêtych w trybie
art. 130a w ca³ym naszym kraju, czyli ³¹cznie
w szesnastu województwach, wynosi³a ponad
dwadzieœcia trzy tysi¹ce, dok³adnie by³o to dwa-
dzieœcia trzy tysi¹ce dziewiêæset dwanaœcie.

Ale wracam do pytania pana senatora Dajcza-
ka – przy okazji dodam, ¿e cieszê siê, i¿ zawsze, ile-
kroæ jestem na mównicy, otrzymujê od pana se-

natora pytania. Otó¿ na podstawie dostêpnych
materia³ów mogê powiedzieæ, ¿e odby³y siê kon-
sultacje z Uni¹ Metropolii Polskich, ze Zwi¹zkiem
Powiatów Polskich, a tak¿e z Komisj¹ Wspóln¹
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Je¿eli pan se-
nator chcia³by jeszcze podania dat, to mogê siêg-
n¹æ do materia³ów. W ka¿dym razie uzgodnienia
by³y, a opinie by³y pozytywne. Myœlê, ¿e tak¿e jeœli
chodzi o s³ynn¹ sprawê rowerów, to w wyniku tej
dyskusji obni¿ono stawki dotycz¹ce przechowy-
wania rowerów, ¿e to sta³o siê w wyniku tych kon-
sultacji.

Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, Panie Marsza³ku,
chcê jeszcze dodaæ, w nawi¹zaniu do pytania do-
tycz¹cego oznakowania dróg wewnêtrznych, ¿e
zosta³ w ustawie przyjêty bardzo, w mojej ocenie,
pozytywny mechanizm. To znaczy, jest tu mniej
biurokracji, a ten, kto dokonuje oznaczeñ, ma to
uczyniæ zgodnie ze sztuk¹. Jaka jest reakcja
i kiedy jest mo¿liwa? Otó¿ mo¿e to czyniæ poli-
cja… Tu przypomnê, ¿e zgodnie z ustaw¹ posze-
rzono mo¿liwoœæ zg³oszenia do wojewody tak¿e
o zg³oszenia co do stref zamieszkania, a wiêc wo-
jewoda obejmuje nadzór tak¿e nad nimi. Dlatego
myœlê, ¿e nie ma tu powodów do obaw w zakresie
nadzoru nad tymi elementami oznakowania. To
by by³o tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Seria pytañ do pana senatora siê skoñczy³a…

A, nie, jeszcze pan senator WoŸniak.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcê pana senatora sprawozdawcê zapytaæ

o kwestiê nastêpuj¹c¹. Starosta zyskuje nowe
kompetencje do prowadzenia sk³adów pojazdów
zatrzymanych. Jak ta kwestia jest rozwi¹zana
w miastach, które s¹ miastami na prawach po-
wiatu? Czy bêdzie jeden sk³ad prowadzony przez
prezydenta miasta i starostê okolicznego powia-
tu, czy te¿ bêdzie inaczej?

Pytam o to, bo mamy nie najlepsze doœwiadcze-
nia z uregulowaniem kwestii powiatowych urzê-
dów pracy, w³aœnie w wypadku tych miast, które
s¹ siedzibami powiatów. Wiemy dobrze, ¿e powia-
towy urz¹d pracy podlega staroœcie, a bardzo czê-
sto funkcjonuje w mieœcie, które jest miastem wy-
dzielonym, co prowadzi do rozlicznych zatargów
co do obsad personalnych, a tak¿e finansowania
zadañ. Jak ta kwestia jest rozwi¹zana w tej szcze-
gólnej sytuacji, gdy chodzi o miasto na prawach
powiatu bêd¹ce jednoczeœnie siedzib¹ powiatu
ziemskiego? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Senatorze, w mojej ocenie, tu obo-
wi¹zuje prowadzenie tego przez prezydenta mia-
sta, które jest na prawach powiatu. Ale o u-
szczegó³owienie proszê… Moja ocena jest taka.
Dyskusji na ten temat nie by³o, ale to te¿ tej
ustawy dotyczy.

Je¿eli chodzi o liczbê parkingów, to myœlê, ¿e
zale¿y to od konkretnej aglomeracji, takiego mia-
sta na prawach powiatu. Jak pan doskonale wie,
s¹ dosyæ du¿e ró¿nice, jeœli chodzi o koszty, a ko-
szty holowania, dostarczania musz¹ byæ racjo-
nalne. A wiêc musi to byæ decyzja, w której trzeba
siê kierowaæ te¿ ekonomik¹. W mojej ocenie, je-
¿eli bêdzie holowanie przez 20 km czy przez ca³e
miasto, rzêdu 40 km, to byæ mo¿e lepiej by by³o
stworzyæ dwa parkingi, ale nie wiêcej. Generalnie
decyzjê o liczbie parkingów bêdzie podejmowa³a
rada powiatu, po uwzglêdnieniu kosztów, jak
myœlê, a tak¿e starosta, w którego kompeten-
cjach bêdzie le¿a³o wykonanie, bo rada powiatu
bêdzie tylko decydowa³a o cenach, a pozosta³e
sprawy organizuje starosta, ¿eby w tym wszyst-
kim by³o te¿ kierowanie siê kosztami wynika-
j¹cymi z liczby parkingów. Ale o uszczegó³owie-
nie tej sprawy bardzo proszê przedstawicieli Mi-
nisterstwa Infrastruktury.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bardzo.)
Ustawa jest rz¹dowym projektem ustawy.
Witam pana ministra Adama Rapackiego, re-

prezentuj¹cego Ministerstwo Spaw Wewnêtrz-
nych i Administracji.

Panie Ministrze, czy chce pan zabraæ g³os? Jeœli
tak, to zapraszam do siebie.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pierwszej kolejnoœci chcia³bym bardzo ser-

decznie podziêkowaæ senatorom sprawozdawcom
i komisjom pracuj¹cym nad tym rz¹dowym pro-

jektem. Poprawki, które komisje rekomenduj¹,
wychodz¹ naprzeciw równie¿ oczekiwaniom
rz¹dowym, jak najbardziej usprawniaj¹ one, po-
prawiaj¹, ulepszaj¹ nasze propozycje zmiany
ustawy. Jak najbardziej je popieramy.

Chcia³bym równie¿ uzupe³niæ kilka odpowiedzi
na pytania pañstwa senatorów.

Po pierwsze, spore w¹tpliwoœci budzi³a kwe-
stia proporcjonalnoœci w sytuacji orzeczeñ
s¹dowych o przepadku zabezpieczonych pojaz-
dów, na przyk³ad czy kara w postaci przepadku
takiego zabezpieczonego drogiego auta nie bê-
dzie nieproporcjonalna w stosunku do samych
kosztów zwi¹zanych z holowaniem i przechowy-
waniem tego pojazdu. Chcia³bym tu rozwiaæ te
w¹tpliwoœci, dlatego ¿e w zapisie, który propo-
nujemy w nowelizowanej ustawie, wprost
okreœlamy, ¿e w tych przypadkach zawsze de-
cyzjê o przepadku pojazdu podejmuje s¹d i to
s¹d stwierdza, czy zosta³y spe³nione wszystkie
przes³anki niezbêdne do orzeczenia przepadku,
a w szczególnoœci czy usuniêcie pojazdu by³o za-
sadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej
do jego odbioru do³o¿ono nale¿ytej starannoœci
oraz – i to jest najwa¿niejsze – czy orzeczenie
przepadku nie bêdzie sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego. Jeœli wartoœæ pojazdu
by³aby wy¿sza ni¿ koszty zwi¹zane z jego prze-
chowywaniem, holowaniem, to oczywiœcie s¹d
takiego orzeczenia by nie wyda³. Tak naprawdê
w praktyce nie ma takich sytuacji, ¿e porzucane
by³yby pojazdy o du¿ej wartoœci. Tu chodzi
o wraki, które zalegaj¹ ulice. W³aœciciele, nie
chc¹c odstawiæ tych wraków, licz¹, ¿e zajmie siê
nimi ktoœ inny i uporz¹dkuje tê sytuacjê za
nich. Tak wiêc to dotyczy rzeczywiœcie porzuco-
nych pojazdów, a nie pojazdów o du¿ej wartoœci,
które mog¹ byæ gdzieœ pozostawione. Tym bar-
dziej ¿e dopiero po wyznaczonym okresie – trzy
miesi¹ce na ustalenie w³aœciciela pojazdu,
a w przypadku, kiedy go nie ma, jeszcze miesi¹c
– sk³ada siê wniosek do s¹du i czeka na orzecze-
nie s¹dowe co do trybu postêpowania z porzuco-
nym pojazdem. My nie widzimy takich zagro¿eñ,
¿e Trybuna³ Konstytucyjny móg³by zakwestio-
nowaæ ten zapis. Wnikliwie to analizowano na
etapie przygotowania tego projektu.

Kolejna rzecz, która budzi³a pewne w¹tpliwoœci,
zwi¹zana jest ze stawkami zaproponowanymi
w projekcie ustawy. To s¹ maksymalne stawki,
ustalone w oparciu o stawki przyjête w mieœcie sto-
³ecznym Warszawie, ale ka¿dy powiat ma mo¿li-
woœæ przyjêcia ni¿szych stawek. Wprowadzaj¹c za-
pis o maksymalnych stawkach, wyeliminujemy
takie sytuacje, o jakich jeden z panów senatorów
mówi³, ¿e starostwo czy w³aœciciele parkingu usta-
laj¹ sobie znacznie wy¿sze stawki ni¿ te, które pro-
ponujemy. To s¹ maksymalne stawki i oczywiœcie
powiat mo¿e sobie je zdecydowanie obni¿yæ, ale
tak, ¿eby to w pewnej mierze pokry³o koszty, które
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sam ponosi w zwi¹zku z przechowywaniem i holo-
waniem tych pojazdów, i ¿eby nie drenowaæ kiesze-
ni obywatela w jakiœ szczególny sposób.

Je¿eli chodzi o rowery i kwestiê ich identyfika-
cji, to tak naprawdê ten przypadek w prawie o ru-
chu drogowym dotyczy g³ównie nietrzeŸwych ro-
werzystów, którzy powoduj¹ zagro¿enie na dro-
dze. Tu nie chodzi o przypadek, kiedy rower jest
gdzieœ porzucony, jest pozostawiony, bo wtedy
traktowany jest jako rzecz znaleziona. Chodzi
o mo¿liwoœæ zidentyfikowania. Jak mamy nie-
trzeŸwego rowerzystê w³aœciciela czy u¿ytkowni-
ka roweru, to on jest ju¿ zidentyfikowany. Dziêki
procesowi znakowania rowerów i rejestrowi ozna-
kowanych rowerów mo¿emy ustaliæ w³aœciciela,
wiêc policja czy stra¿e miejskie poradz¹ sobie
z problemem rowerów.

Jeœli chodzi o konia, bo by³o te¿ takie pytanie:
co z koniem…

(Senator Bohdan Paszkowski: Z rzêdem.)
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie zwierz¹t konia nie

traktuje siê jak rzeczy. To jest zwierzê. Te zapisy
nie dotycz¹ konia, ale dotycz¹ na przyk³ad pojaz-
dów, które mog¹ byæ ci¹gnione przez konia i które
mieszcz¹ siê wœród stawek przyjêtych dla…

(Senator Grzegorz Banaœ: Czyli konia wyprzê-
gamy, a pojazd holujemy na…)

Damy sobie z tym radê. Za przechowywanie po-
jazdu zap³aci w³aœciciel, zgodnie z przyjêtymi
stawkami, zwierzêciem te¿ siê zaopiekujemy tak,
¿eby nie dozna³ ¿adnego uszczerbku.

Aha, koszty postêpowania z tymi rowerami nie
bêd¹ wy¿sze ni¿ koszty ca³ej procedury z tym
zwi¹zanej. Nie mo¿emy orzec o przepadku rowe-
ru, bo zgodnie z orzeczeniem Trybuna³u Konsty-
tucyjnego tylko s¹d jest uprawniony do orzekania
o przepadku wszelkich przedmiotów, wiêc tutaj
nie powinno byæ wiêkszych k³opotów.

Kwestia stref ruchu i tego, czy ich oznakowanie
bêdzie z kimœ konsultowane. Otó¿ nie. Zastana-
wialiœmy siê wczeœniej nad pewnym procesem
zwi¹zanym z oznakowaniem tych dróg, ale to by-
³oby zbyt kosztowne dla zarz¹dców dróg i dlatego
od tego odst¹piliœmy. Przyjmujemy, ¿e to oznako-
wanie bêdzie nastêpowa³o na ogólnych zasadach.
W przypadku, kiedy oznakowanie bêdzie niezgod-
ne z zasadami ogólnymi, zawsze w pierwszej ko-
lejnoœci bêdzie pouczenie ze strony policjantów
ruchu drogowego, a nie sankcja w postaci man-
datu karnego. Ten mandat karny to jest maksy-
malnie 500 z³, a nie zawsze 500 z³. Wprowadziliœ-
my w tym zapisie sankcjê karn¹ w postaci manda-
tu karnego tylko po to, ¿eby rzeczywiœcie to ozna-
kowanie by³o w³aœciwe.

Patrzê, czego… Aha, koszty holownika nie bêd¹
wiêksze… W tych przypadkach, kiedy na przyk³ad
pojazd pozostawiono na torach i stra¿ miejska czy
policja wzywa holownik uprawniony do tego, ¿eby

go œci¹gn¹æ, a okazuje siê, ¿e przybiega w³aœci-
cielka tego¿ pojazdu, przestaje ju¿ byæ celowe jego
zholowanie, ale jakieœ koszty ju¿ zosta³y poniesio-
ne i za te koszty w³aœciciel powinien zap³aciæ. Nie
mog¹ byæ one wy¿sze ni¿ koszty dotycz¹ce holo-
wania i ca³ej operacji zwi¹zanej z przewiezieniem
pojazdu, tak wynika z zawartych tutaj zapisów.

I pytanie pana senatora Meresa odnoœnie do
pojazdu, który utrudnia akcjê ratownicz¹. Dzisiaj
prawo o ruchu drogowym daje mo¿liwoœæ jego
przemieszczenia czy usuniêcia z drogi, je¿eli
utrudnia on prowadzenie akcji ratowniczej.
W tym przypadku nic siê nie zmienia. Art. 130a
ust. 1 pkt 3 reguluje tê kwestiê, wiêc nie bêdzie
z tym najmniejszych k³opotów.

Tyle mo¿e w kwestii uzupe³nienia. Je¿eli by³yby
jeszcze jakieœ pytania z pañstwa strony…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak ma pytanie do pana mini-

stra.
Kto jeszcze? Pan senator Gruszka, Kieres…
Panie Senatorze, proszê zapisywaæ. Na razie

Dajczak, Gruszka…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo.)
(SenatorJadwigaRotnicka:Najpierwby³Kieres.)
Nie, Dajczak zg³osi³ siê pierwszy.
(Senator W³adys³aw Dajczak : Ale mogê

ust¹piæ, Panie Senatorze.)
Panie Senatorze, czy w takim razie pan senator

Kieres móg³by zadaæ pytanie?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Proszê bardzo.)
Dziêkujê.
Pierwsze pytanie zada pan senator Kieres.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

W zwi¹zku z upowa¿nieniem s¹dów w sprawie
orzekania o przepadku na rzecz powiatu pojazdu
usuniêtego z drogi, chcia³bym zapytaæ pana mini-
stra, czy szacowaliœcie, ile mniej wiêcej takich
przypadków mo¿e byæ rocznie.

Pytam dlatego, ¿eby zadaæ kolejne pytanie: czy
zwracaliœcie siê pañstwo do Krajowej Rady S¹do-
wnictwa z proœb¹ o zaopiniowanie tego projektu?
Krajowa Rada S¹downictwa jest bowiem szcze-
gólnie czu³a na tego rodzaju przypadki, które do-
tycz¹ wymiaru sprawiedliwoœci i czêsto kieruje do
Trybuna³u Konstytucyjnego zarzut co do niekon-
stytucyjnoœci ustawy tylko dlatego, ¿e nie by³a
proszona o opiniê w powa¿nych sprawach doty-
cz¹cych s¹downictwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê o odpowiedŸ na to pytanie, a potem bêd¹
po trzy pytania.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Tak, to rozwi¹zanie by³o konsultowane z Krajo-
w¹ Rad¹ S¹downictwa i nie budzi³o jej w¹tpliwo-
œci. Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego je-
dnoznacznie okreœla tryb postêpowania i my nie
mamy innego wyjœcia. Niestety, s¹dy musz¹ orze-
kaæ, ale bêd¹ to szybkie sprawy, bo dotycz¹ce g³ó-
wnie pojazdów porzuconych, tych zawalaj¹cych
drogi wraków, których w³aœcicielom nie chce siê
ich zabraæ i na w³asny koszt odstawiæ na z³omo-
wisko. Takie s¹ najczêstsze przypadki.

(Senator Leon Kieres: Ko³o Sejmu stoi taki je-
den – bia³y, z poprzebijanymi oponami.)

(G³osy z sali: W³aœnie!)
Dok³adnie. I mamy z nimi problem. W³aœcicie-

lom nie chce siê ich zabraæ. A teraz zgodnie z pra-
wem bêdziemy mogli uporz¹dkowaæ i oczyœciæ
drogi, które s¹ zawalone wrakami – oczywiœcie na
koszt w³aœcicieli tych pojazdów.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale tamten ma kartê
parkingow¹.)

£atwiej bêdzie ustaliæ w³aœciciela.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie trójkê pytaj¹cych stanowi¹ senatoro-

wie: Dajczak, Knosala, Gruszka.
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan w³aœciwie odpowiedzia³

na moje pytanie, ale chcia³bym jednak ten temat
jeszcze raz poruszyæ. Nie rozumiem, dlaczego pan
mówi, ¿e jest to jakiœ problem – chodzi mi o ozna-
kowanie dróg pozapublicznych, które w tej usta-
wie s¹ ujête, i o to, ¿e tego nie trzeba skonsulto-
waæ. To chyba nie jest a¿ tak kosztowne, jak pan
mówi, a doprowadzamy do takiej sytuacji, ¿e bê-
dzie nowy typ wykroczenia. Mo¿e bêdzie to robio-
ne metod¹ prób i b³êdów – raz spróbuj¹, nie uda
siê, to na drugi raz ukarz¹ i w koñcu dojdzie do…
Dlaczego nie mo¿na zrobiæ ma³ego projektu,
skonsultowaæ go z w³aœciwymi s³u¿bami i oznako-
waæ tak, jak siê powinno oznakowaæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Czy pan minister wie, jaki jest obecnie odsetek

takich przypadków, kiedy pojazdy zosta³y odholo-

wane, albo takich przypadków, kiedy w³aœciciel
nie zg³osi³ siê po odholowany pojazd? To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z miejscami do
parkowania dla osób niepe³nosprawnych. Czy
podniesienie wymiaru grzywny, które ostatnio
nast¹pi³o, da³o siê jakoœ odczuæ? Czy w tej chwili
respektuje siê ten przepis w wiêkszym stopniu ni¿
kiedyœ? I ewentualnie takie pytanie: czy w przy-
padku parkowania na miejscach dla osób nie-
pe³nosprawnych mo¿na by by³o identyfikowaæ
kierowców równie¿ na podstawie danych z moni-
toringu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Gruszka, trzecia seria pytañ.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Wspomniano o s¹dach, o tym, ¿e to bêd¹ proste

sprawy. Czy zastanawiano siê w ministerstwie
nad tym, ¿eby mo¿na je by³o rozwi¹zywaæ za po-
œrednictwem tak zwanych e-s¹dów? To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie. Ustawa wprowadza pewne no-
we definicje. Chcia³bym prosiæ o wyjaœnienie, ja-
kiej sytuacji dotyczy ten zapis: przepisy ustawy
stosuje siê równie¿ do ruchu odbywaj¹cego siê po-
za miejscami wymienionymi w ust. 1, nie bêdê ich
przytacza³, w zakresie wynikaj¹cym ze znaków
i sygna³ów drogowych. To jest art. 1 nowelizacji.
Jest to zupe³nie nowe pojêcie, które teraz zosta³o
wprowadzone. Jakie to s¹ sytuacje, kiedy wynika
to ze znaków i sygna³ów drogowych, a ruch odbywa
siê poza miejscami wymienionymi w ust. 1?

I ostatnie pytanie w tej serii. Czy po uchwaleniu
tej ustawy bêdê móg³ w jednoznaczny sposób sa-
morz¹dom przekazaæ informacjê, jakiej skali dofi-
nansowanie w zakresie zbierania pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji otrzymaj¹? To te¿ jest nowy
punkt dodany do ustawy. W jakim zakresie samo-
rz¹dom zostan¹ zrefundowane koszty zbierania
tych pojazdów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Je¿eli chodzi o oznakowanie stref ruchu, to
dróg wewnêtrznych, na których chcemy wprowa-
dziæ obowi¹zek przestrzegania prawa o ruchu
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drogowym, to takie konsultacje by³yby koszto-
wne. To dotyczy dróg wewnêtrznych na osiedlach,
dróg wewnêtrznych przed jakimiœ marketami.
Tam, na tych nieoznakowanych dotychczas dro-
gach, prawo o ruchu drogowym obowi¹zuje
w ograniczonym zakresie. Po to wprowadzamy ten
zapis… Bêd¹ te strefy teraz oznakowane, bêd¹
specjalne nowe znaki wskazuj¹ce, ¿e to jest strefa
ruchu. Konsultacja rzeczywiœcie by³aby koszto-
wna, bo ¿eby wprowadziæ to oznakowanie, trzeba
by skonsultowaæ siê z in¿ynierami ruchu, póŸniej
ustawianie… To by³oby zbyt kosztowne dla za-
rz¹dców dróg wewnêtrznych. Analizowaliœmy to
na etapie tworzenia tego projektu i doszliœmy do
wniosku, ¿e zdecydowanie lepiej i korzystniej
z punktu widzenia obywateli i samych zarz¹dców
bêdzie, jeœli ci zarz¹dcy po prostu dostosuj¹ to oz-
nakowanie do ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.
Na to, ¿eby do tego siê odpowiednio przygotowaæ,
s¹ dwa lata. Nie ma mowy o tym, ¿eby od razu
w jakiœ twardy sposób respektowaæ to w³aœciwe
oznakowanie. Najpierw bêd¹ podpowiedzi i zwró-
cenie uwagi, je¿eli bêd¹ zdarzaæ siê takie sytuacje,
a dopiero w jakiejœ kolejnoœci mandat karny i eg-
zekucja. To jest zdecydowanie lepsze rozwi¹zanie,
bo daje szansê na dostosowanie siê do tego ozna-
kowania.

Jeœli chodzi o liczbê pojazdów odholowanych,
to nie prowadzi siê jakiejœ centralnej bazy da-
nych. Ta liczba jest rozproszona po miastach,
po powiatach. Trudno jest powiedzieæ w tej
chwili, ile… Moglibyœmy próbowaæ robiæ jakieœ
szacunki, ale musielibyœmy te informacje zbie-
raæ od wszystkich samorz¹dów, ¿eby mieæ pe³n¹
wiedzê.

Kwestia poprawy sytuacji zwi¹zanej z parko-
waniem na miejscach dla osób niepe³nospra-
wnych. Podwy¿szenie wysokoœci mandatów kar-
nych spowodowa³o niewielk¹ poprawê, ale czêsto
zdarza siê, ¿e na parkingach na miejscach dla nie-
pe³nosprawnych osób, szczególnie pod marketa-
mi, tam, gdzie przyje¿d¿aj¹ równie¿ czêsto ludzie,
dla których ten mandat karny nie stanowi wielkiej
przeszkody, osoby bogate zostawiaj¹ luksusowe
samochody, a dla nich nawet 500 z³ zap³aciæ to
jest stosunkowo niedu¿o. St¹d ten zapis i mo¿li-
woœæ odholowania tego pojazdu. To bêdzie doku-
czliwe, dolegliwe nawet dla bogatego obywatela.
On zap³aci mandat, ale czas, który bêdzie musia³
poœwiêciæ, ¿eby ten pojazd póŸniej odebraæ z par-
kingu… To bêdzie rzeczywiœcie dokuczliwe i myœ-
limy, ¿e to naprawi sytuacjê i sprawni ludzie prze-
stan¹ korzystaæ z miejsc, które s¹ przeznaczone
dla osób pokrzywdzonych, niepe³nosprawnych.

Czy uwzglêdniamy rozpatrywanie spraw przez
s¹dy elektroniczne? Powiem szczerze, ¿e na tym
etapie jeszcze nie. Najpierw chcemy zobaczyæ, jak
to bêdzie wygl¹da³o. Myœlê jednak, bo to s¹ spra-

wy tak proste i oczywiste, ¿e w jakieœ perspekty-
wie mo¿e pojawiæ siê ewentualnoœæ, ¿e te sprawy
bêd¹ równie¿ rozpatrywane w³aœnie w taki spo-
sób. To jest znakomite usprawnienie postêpowa-
nia s¹dowego tam, gdzie nie ma w¹tpliwoœci,
gdzie sprawy s¹ oczywiste, ale w tej chwili takich
przymiarek jeszcze nie robiliœmy.

I jeszcze pytanie… Patrzê w notatki, czy coœ jesz-
cze… Jeszcze chyba tutaj pytanie pana senatora.

(Senator Tadeusz Gruszka: Art. 1 pkt 2. Gdyby
pan zerkn¹³ na to…)

Zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do
tego ruchu… Tutaj w tym art. 1…

(Senator Tadeusz Gruszka: Chodzi tylko o art. 1
ust. 2: przepisy ustawy stosuje siê równie¿ do ru-
chu odbywaj¹cego siê… itd. Jakiego rodzaju ruch
ma odbywaæ siê poza miejscami wymienionymi,
w zakresie wynikaj¹cym ze znaków i sygna³ów
drogowych? Nie rozumiem tego pktu 2. Jak to so-
bie wyobraziæ? Jakich to dotyczy sytuacji?)

Je¿eli mo¿na, Panie Marsza³ku, poprosiæ g³ó-
wnego autora tego projektu…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê bardzo.

Konsultant
do spraw Koordynacji
Instytucjonalnej
Adam Jasiñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê siê

przedstawiæ.)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nadkomisarz,

przepraszam, ju¿ nie nadkomisarz…
Adam Jasiñski, Krajowa Rada Bezpieczeñstwa

Ruchu Drogowego.
Je¿eli chodzi o nowelizacjê zawart¹ w art. 1, to

projekt zmierza do takiego rozwi¹zania, aby znak
drogowy – bez wzglêdu na to, czy bêdzie sta³ na
drodze publicznej, czy na drodze niepublicznej,
czy w strefie zamieszkania, czy w strefie ruchu,
czy gdziekolwiek indziej – by³ respektowany. Cho-
dzi o to, abyœmy nie mieli sytuacji takiej, ¿e jest
znak drogowy, jest dany przepis, ale ten przepis
jest jednoczeœnie przepisem o charakterze lex im-
perfecta, czyli bez sankcji.

Ta nowelizacja, ten zapis zmierza w takim kie-
runku, ¿eby ju¿ dzisiaj, je¿eli mamy sytuacjê, ¿e
przed marketami ustawione s¹ znaki drogowe, to
¿eby te znaki drogowe by³y skutecznie egzekwo-
wane przez s³u¿by porz¹dkowe, przez policjê
i stra¿ miejsk¹, nawet wówczas, kiedy nie bêdzie-
my mieli tam nowo tworzonej strefy ruchu. Myœlê,
¿e w tym zakresie jest to wystarczaj¹ca odpo-
wiedŸ.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nastêpna seria pytañ. Senatorowie: Paszkow-

ski, B³aszczyk i WoŸniak.
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Jednym

z celów tej¿e ustawy jest realizacja wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Ten wyrok wszed³ w ¿ycie
11 czerwca 2009 r. Je¿eli przyjmiemy, ¿e od
11 czerwca 2009 r. uznane zosta³o za nielegalne
przechodzenie z mocy prawa w³asnoœci tych¿e po-
jazdów na rzecz Skarbu Pañstwa, to ja mam pyta-
nie.

Co siê dzieje z tymi samochodami, które od
11 czerwca 2009 r. stoj¹ na parkingach? Jaki jest
teraz tryb przechodzenia w³asnoœci tych¿e samo-
chodów na rzecz Skarbu Pañstwa czy te¿ na rzecz
powiatu? Nie ma ¿adnego trybu. One stoj¹ i cze-
kaj¹, a przecie¿ ka¿dy dzieñ to jest jakaœ dodatko-
wa op³ata. Od po³owy czerwca 2009 r., od 11 czer-
wca, zrobi³y siê z tego jakieœ astronomiczne sumy,
które wed³ug tych przepisów maj¹ sp³aciæ w³aœci-
ciele. Ja tego nie rozumiem. Byæ mo¿e dojdzie do
sytuacji, ¿e narodz¹ siê milionowe kwoty, no mo¿e
przesadzam, ale pójdzie to w dziesi¹tki tysiêcy,
a byæ mo¿e nawet setki. Nie wiem, jak ten problem
zostanie rozwi¹zany, bior¹c pod uwagê to, ¿e ma-
my jeszcze czternaœcie co najmniej dni, mamy po-
prawki… Uchwalenie tej ustawy jeszcze trochê
potrwa.

Drugie pytanie, bardzo króciutkie. Mnie intere-
suj¹ te strefy ruchu. Dlaczego pañstwo ustaliliœcie
w przepisach przejœciowych, ¿e podmioty, które
bêd¹ ustanawiaæ strefy ruchu, maj¹ a¿ dwadzie-
œcia cztery miesi¹ce, czyli dwa lata, na to, aby do-
stosowaæ oznakowanie? Czy to nie jest termin za
d³ugi na ten proces? To mo¿na zrobiæ w przeci¹gu
trzech miesiêcy. Ka¿dy zarz¹dzaj¹cy wie, czy chce
ustanowiæ strefê ruchu i je¿eli bêdzie chcia³ tak¹
strefê ruchu ustanowiæ, to bêdzie mia³ tak¹ mo¿li-
woœæ. Pojawia siê póŸniej tylko kwestia dokonania
odpowiedniego oznakowania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie dotyczy tych

ustalonych stawek. Chcia³bym siê dowiedzieæ,
czym sugerowa³o siê ministerstwo, ustalaj¹c te
stawki. Co brano pod uwagê, w szczególnoœci gdy
chodzi o odholowanie? Bo te stawki s¹ doœæ du¿e.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e te stawki za dobê troszeczkê
ju¿ s¹ uregulowane, i dobrze, ¿e nie jest to w jakiœ
sposób samowola osób posiadaj¹cych parking
czy samorz¹dów.

Kolejne pytanie. W jaki sposób maj¹ byæ reali-
zowane przetargi przez starostwa, na przyk³ad na
taki parking, i czy starostwa s¹ zobligowane do te-
go, ¿eby posiadaæ takie parkingi, je¿eli kwota bê-
dzie ustalana przez starostwo, przez radê? I jakie
bêd¹ kryteria przy wy³anianiu w przetargach ta-
kich podmiotów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator WoŸniak, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym ponowiæ pytanie, by nie mieæ

w¹tpliwoœci, bo ustawa daje kompetencje radzie
powiatu i staroœcie. Czy w ustawie, która jest no-
welizowana, ta kwestia odnosi siê w takim samym
zakresie do rady miasta i do prezydenta miasta na
prawach powiatu? To tyle, Panie Ministrze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Rzeczywiœcie, te pojazdy, które od czerwca
2009 r. stoj¹ na tych parkingach, sta³y i niszcza³y
na ulicach, a pewnie teraz niszczej¹ na innych
parkingach. Czêœæ tych pojazdów sk³adowana by-
³a na terenach czy parkingach nale¿¹cych do Poli-
cji albo do innych instytucji publicznych, a wiêc
tutaj te koszty nie s¹ generowane w taki sposób,
jakbyœmy to sk³adowali u osoby prowadz¹cej ja-
k¹œ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bo tam jednak trze-
ba za to p³aciæ. W ogóle ta kwestia przechowywa-
nia niektórych pojazdów, czy porzuconych, czy
nawet zabezpieczonych w zwi¹zku z tocz¹cym siê
postêpowaniem, to jest odwieczny problem, z któ-
rym sobie próbujemy radziæ i miêdzy innymi te za-
pisy daj¹ pewn¹ mo¿liwoœæ, szansê, ¿e poradzimy
sobie z nimi skuteczniej ni¿ dotychczas.

Co do dwóch lat na dostosowanie, na oznako-
wanie tych stref ruchu, to daliœmy ten czas z pre-
medytacj¹, tak ¿eby mo¿na by³o odpowiednio
przygotowaæ zarz¹dców tych stref ruchu poprzez
edukacjê, pozyskanie przez nich odpowiedniej
wiedzy, jak to oznakowaæ, i ¿eby ten proces by³
bezpieczny, a nie tak z dnia na dzieñ, w jakimœ
krótkim czasie tym zaskakiwaæ i próbowaæ od ra-
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zu egzekwowaæ to prawo. Jest to realizowane
z pe³n¹ œwiadomoœci¹, po konsultacjach ze stro-
n¹ samorz¹dowa i stron¹ spo³eczn¹.

Co do stawek za holowanie i parkingi, to s¹ to
stawki maksymalne, przyjête w oparciu o wylicze-
nia i stawki warszawskie . Ale ka¿dy powiat…

(G³os z sali: Te s¹ najwy¿sze.)
S¹ najwy¿sze, ale nie chcemy ich ograniczaæ,

bo tutaj w Warszawie s¹ te¿ najwy¿sze koszty,
a wiêc nie chcielibyœmy, wprowadzaj¹c maksy-
malne stawki, komukolwiek to ograniczaæ. Dlate-
go przyjêliœmy stawki, które s¹ realne, a nie takie,
jakie bywa³y, gdy czasami za miejsce parkingowe
czy za holowanie p³aci³o siê wielokrotnie wiêcej;
tutaj pan senator wskazywa³ na takie przypadki
w powiatach. I to powiaty bêd¹ decydowa³y o wy-
sokoœci stawek, które bêd¹ takie, jakie powiaty
sobie przyjm¹. Stawki maksymalne bêd¹ walory-
zowane w oparciu o ustalenia wynikaj¹ce ze wzro-
stu og³aszanego przez ministra finansów, ale ni-
gdzie nie musz¹ byæ maksymalne, w ¿adnym z po-
wiatów. To bêd¹ stawki dostosowane do kosztów,
do realiów, takie, jakie samorz¹d ustali.

I tutaj wprowadzamy obowi¹zek wy³aniania
podmiotu prowadz¹cego takie parkingi w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych. A wiêc jaki-
mi zasadami samorz¹dy bêd¹ siê kierowaæ? Myœlê,
¿e kto da lepsze warunki i lepsze gwarancje realiza-
cji tego zadania, temu samorz¹d bêdzie je zleca³.
A byæ mo¿e bêdzie realizowa³ to jako zadanie w³as-
ne, bo te¿ jest taka mo¿liwoœæ, aczkolwiek tu nie
spodziewamy siê, ¿e to bêdzie dla samorz¹dów ja-
kiœ dochodowy biznes, bo w praktyce dotyczy to
wraków, samochodów porzuconych, takich, które
ktoœ gdzieœ pozostawi³, a nie jakichœ luksusowych.
To bêdzie dla samorz¹dów, i mamy tego pe³n¹
œwiadomoœæ, nawet pewien k³opot.

Co do kwestii rozstrzygania w przypadkach
miast na prawach powiatu, to tutaj bêdzie to rea-
lizowane przez… Jest to uprawnienie powiatu
i miasto na prawach powiatu bêdzie o tym roz-
strzyga³o. Wyjdzie to pewnie taniej, kiedy kwestia
tego parkingu czy holowania bêdzie rozstrzygniê-
ta wspólnie dla miasta i dla powiatu. Tak wiêc to
samorz¹d bêdzie rozstrzyga³ tê kwestiê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panowie senatorowie Gruszka i B³aszczak, po-
wtórne pytania.

Proszê bardzo, senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: B³aszczyk!)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: B³aszczyk,

przepraszam.)

(SenatorPrzemys³awB³aszczyk:Dobrze,dobrze.)
Ja chcia³bym ministrowi przypomnieæ pytanie

z poprzedniej serii, o dofinansowanie dla samo-
rz¹du, wynikaj¹ce z zapisu art. 7, w zakresie zbie-
rania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jaka
to bêdzie kwota, jaki procent, w jaki sposób to bê-
dzie realizowane?

I drugie pytanie, które wzbudza³o tutaj naj-
wiêcej radoœci i ubawienia, o zapis o nieszczês-
nych rowerach. Ja mówiê „nieszczêsnych”, bo
w pewnym momencie pan minister wyrazi³ siê
w ten sposób, ¿e porzucone rowery bêdzie mo¿-
na traktowaæ – i s³usznie – jako znalezione. Prze-
pis ten ma dotyczyæ tych rowerów, na których
jad¹ osoby pijane, i gdy wiemy dok³adnie, czyje
te rowery s¹.

Ale za³ó¿my tak¹ sytuacjê: ten rower jest zabie-
rany, w³aœciciel albo nie tyle w³aœciciel co u¿ytko-
wnik nie przyznaje siê, ¿e on jest jego, a wartoœæ ta-
kiego roweru jest poni¿ej tych 100 z³. Nie przyznaje
siê, tylko mówi, ¿e ten rower znalaz³ gdzieœ po dro-
dze i nie wie, czyj on jest. Jak problem tych rowe-
rów bêdzie rozwi¹zywany w sytuacji, gdy ten pija-
ny powie, ¿e ten rower nie jest jego i ¿e on znalaz³ go
przypadkiem? Jak wtedy bêdziecie egzekwowaæ
zapis tej ustawy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

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

Czy takie wysokie stawki, tutaj mówiliœmy o War-
szawie, odnoœnie do tych pojazdów nie bêd¹ pro-
wadzi³y do nadmiernego u¿ywania tych przepi-
sów i w³aœnie do odholowywania samochodów na
przyk³ad Ÿle zaparkowanych? Bo wiemy, ¿e to bê-
dzie pewien dochód dla powiatów. Mamy takie
przyk³ady po niedawnych zmianach dotycz¹cych
stra¿y miejskiej, która teraz mo¿e korzystaæ z do-
brodziejstwa radarów i korzysta zeñ w znacznym
stopniu, dziêki czemu sk³ady osobowe stra¿y
miejskich wielu miast nawet siê powiêkszy³y.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Co do stawek, to s¹ stawki maksymalne, my
prowadzimy do tego, ¿eby te stawki by³y zdecydo-
wanie ni¿sze, i bêd¹ o tym decydowa³y powiaty.
Stawki maksymalne przyjête w Warszawie nie
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musz¹ byæ stawkami maksymalnymi w innych
powiatach. I to jest dobre rozwi¹zanie, trudno so-
bie wyobraziæ inne, bo przecie¿ w ten sposób na-
k³adamy tutaj pewien kaganiec na te zapêdy do
windowania stawek i do nadmiernego obci¹¿ania
obywateli.

Kwestia fotoradarów, tego, ¿e akurat stra¿e
miejskie i gminne wykorzystuj¹ fotoradary – z te-
go punktu widzenia to jest równie¿ rozwi¹zanie
korzystne. Celem u¿ycia fotoradaru jest, aby nie
dochodzi³o do wypadków drogowych, jest popra-
wa bezpieczeñstwa na drogach. Fotoradary reje-
struj¹ przekroczenie prêdkoœci, a wiêc te przy-
padki, w których obywatel ³amie prawo. A to, ¿e
wykorzystuj¹ je stra¿e miejskie? Oczywiœcie nie
powinno byæ to traktowane w kategoriach bizne-
sowych, ale jest dobrym rozwi¹zaniem, ¿e te œrod-
ki z mandatów karnych wp³ywaj¹ do gmin, bo to
w jakieœ mierze…

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Dobrze by³o-
by, gdyby one by³y przeznaczane na poprawê bez-
pieczeñstwa.)

Bêdzie nowelizowana równie¿ ustawa – Prawo
o ruchu drogowym i my odnoœnie do kwestii foto-
radarów postulowaliœmy, ¿eby pieni¹dze z tych
mandatów karnych w czêœci by³y przeznaczane
na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Niestety resort finansów na takie rozwi¹zania siê
nie godzi – wszystkie pieni¹dze maj¹ trafiaæ do
bud¿etu pañstwa, ewentualnie, w przypadku
stra¿y miejskich i gminnych, do bud¿etu gmin, do
samorz¹dów.

I teraz kwestia dofinansowania do przechowy-
wania, dla samorz¹dów… Nie wiem, mo¿e pan
nadkomisarz jeszcze by precyzyjnie powiedzia³,
jak to by³o wyliczane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, udzielam panu g³osu.

Konsultant
do spraw Koordynacji
Instytucjonalnej
Adam Jasiñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o kwestie dofinansowania utyliza-

cji czy recyklingu, mówi¹c fachowym jêzykiem, ta
kwestia by³a bardzo szeroko dyskutowana z sa-
morz¹dami. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego ten w¹tek spo-
wodowa³, ¿e wrócono jeszcze do prac legislacyj-
nych nad ówczesnym projektem ustawy w³aœnie
po to, aby poradziæ sobie z w¹tkiem dop³at. Efekt
jest taki, ¿e resort ochrony œrodowiska wspólnie
z resortem spraw wewnêtrznych zdecydowa³ o no-
welizacji prawa ochrony œrodowiska. I w tej¿e

ustawie jest artyku³, który powoduje, ¿e ka¿de ta-
kie usuniêcie wraku jest dofinansowane w³aœnie
z tego funduszu. Strona samorz¹dowa zaakcepto-
wa³a wysokoœæ tych¿e dop³at. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.
Nastêpny bêdzie pan senator Cichoñ.

Senator Bohdan Paszkowski:

Tak jest.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam ta-

kie pytanie dotycz¹ce tej nowej instytucji, tych
stref ruchu. Dla mnie jest tu trochê niejasna sy-
tuacja. Zgodnie z art. 14 podmioty zarz¹dzaj¹ce
drogami, o których mowa w art. 10 ust. 7 ustawy
zmienianej, dostosuj¹ oznakowanie dróg, na któ-
rych zarz¹dzaj¹ ruchem, do wymagañ wynika-
j¹cych z przepisów, o których mowa w art. 1,
w terminie dwudziestu czterech miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy. Dla mnie nie jest jasna ta-
ka kwestia. Czy to, ¿e coœ ma byæ stref¹ ruchu lub
stref¹ zamieszkania, ma wynikaæ z tak zwanej ini-
cjatywy oddolnej? Czy równie¿ w tym obszarze
nadzór nad ruchem ma sprawowaæ wojewoda?
Czy równie¿ po tym czasie bêdzie stwierdza³, ¿e s¹
jakieœ obszary, które powinny byæ obszarami
strefy zamieszkania lub strefy ruchu, a które nie
zosta³y wyznaczone przez zarz¹dcê? Bo kiedy czy-
tam definicjê zarówno jednej strefy, jak i drugiej,
to s¹ one dla mnie doœæ nieprecyzyjne, nie jest to
jednoznaczne, bo co prawda wystarczy oznako-
waæ w strefie ruchu na przyk³ad wjazd i wyjazd,
ale ja nie wiem, czy dany obszar powinien byæ tak
obiektywnie t¹ stref¹ ruchu, czy to zale¿y od za-
rz¹dcy. A poniewa¿ ten przepis wymaga od nich,
¿eby w przeci¹gu dwudziestu czterech miesiêcy to
oznaczyæ, to kto bêdzie sprawdza³, czy dany za-
rz¹dca to zrobi³, czy te¿ nie zrobi³, i kto bêdzie we-
ryfikowa³, czy dany teren powinien byæ stref¹ ru-
chu, czy te¿ stref¹ zamieszkania? Nie wiem, czy
pan mnie rozumie. Ja po prostu nie wiem, czy s¹
jakieœ kryteria obiektywne i czy…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, to s¹ minutowe pytania.)

Ale w³aœnie koñczê.
I czy nadzorca wie z góry, ¿e dany teren ma byæ

stref¹ ruchu lub te¿ stref¹ zamieszkania, czy to
ma wynikaæ z inicjatywy oddolnej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pañstwo Senatorowie, ja bardzo proszê… Cza-
sami stawiacie nie jedno, tylko dwa czy trzy pyta-
nia, wtedy mogê dopuœciæ, by ktoœ mówi³ d³u¿ej.
Ale jeœli jedno pytanie trwa trzy minuty, podczas
gdy w regulaminie jest ograniczenie do minuty, to
ja bêdê naprawdê… Mo¿na zadaæ pytanie krótko
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i jasno. Ale powracanie czterokrotnie do tego sa-
mego, ¿eby jeszcze raz siê wys³owiæ… To napraw-
dê przed³u¿a niepotrzebnie obrady, i to jeszcze
w lipcu.

(Senator Bohdan Paszkowski: To nieporozu-
mienie…)

Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce wpro-
wadzenia dodatkowej, kolejnej penalizacji
w art. 85a, zgodnie którym ten, kto narusza prze-
pisy dotycz¹ce sposobu znakowania dróg wewnê-
trznych, podlega karze grzywny. Pierwsza spra-
wa. Uwa¿am, ¿e jest tu niedostateczne sprecyzo-
wanie, jaki czyn konkretnie podlega karze grzy-
wny, bo có¿ znaczy to ogólne odes³anie do przepi-
sów dotycz¹cych sposobu znakowania dróg? Jest
to zbyt niedookreœlone, a¿eby spe³nia³o postulat
prawid³owej legislacji, która pozwala na zoriento-
wanie siê, co bêdzie karane, a co nie bêdzie kara-
ne. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Dlaczego wprowadza siê jedy-
nie penalizacjê naruszenia przepisów doty-
cz¹cych znakowania dróg wewnêtrznych, a mil-
czy siê na temat dróg publicznych i stref ruchu?

I trzecia. Czy nie jest wystarczaj¹ce zapewnie-
nie prawid³owego znakowania poprzez œciganie
przewidziane w artykule wczeœniejszym, czyli
w art. 85, który wyraŸnie stanowi: kto samowolnie
ustawia, niszczy, uszkadza, usuwa… itd. znaki,
podlega takiej a takiej karze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Co do tej penalizacji oznakowania – w Sejmie
pojawi³ siê równie¿ wniosek, aby tê penalizacjê
rozszerzyæ na wszystkich u¿ytkowników dróg.
Niestety, to rozwi¹zanie nie znalaz³o akceptacji
w Sejmie, aczkolwiek z punktu widzenia logiki pe-
wnie dawa³oby to jak¹œ ci¹g³oœæ. Tutaj penaliza-
cja jest niezbêdna po to, ¿eby wymusiæ w³aœciwe
oznakowanie dróg wewnêtrznych, tych stref ru-
chu. Chodzi o to, aby rzeczywiœcie te znaki nie
utrudnia³y funkcjonowania mieszkañcom i aby
prawo o ruchu drogowym mog³o byæ tam egzek-
wowane. A jeœli ma byæ egzekwowane w takim za-

kresie, to niezbêdne jest oznakowanie tych stref
ruchu.

(Senator Zbigniew Cichoñ: To jest niesprecyzo-
wane.)

St¹d w³aœnie penalizacja oznakowania tych
stref ruchu.

Je¿eli mo¿na, to mo¿e odpowiedŸ na to pier-
wsze pytanie spróbowa³by tutaj jeszcze doprecy-
zowaæ autor projektów, chocia¿ mia³ mo¿liwoœæ
wyjaœniæ wszystkie w¹tpliwoœci na posiedzeniu
podkomisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Nadkomisarzu.

Konsultant
do spraw Koordynacji
Instytucjonalnej
Adam Jasiñski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mo¿e zacz¹³bym od tej penalizacji. Chodzi

o art. 85a, czyli o tworzenie nowego typu wykro-
czenia. W istocie jest tak w nauce prawa, co i Try-
buna³ Konstytucyjny, i S¹d Najwy¿szy wielokrot-
nie podkreœla³, ¿e przepis o charakterze karnym
musi odpowiadaæ miêdzy innymi dwóm zasadom:
nullum crimen sine lege certa i nullum crimen sine
lege stricta, czyli musi byæ bardzo precyzyjny i za-
pisany w ustawie. I tu mamy sytuacjê tak¹, ¿e
w art. 85a tworzymy nowy typ wykroczenia, które
nie mieœci siê w dotychczasowym brzmieniu
art. 85, dlatego ¿e art. 85a mówi o sposobie zna-
kowania. Ten sposób znakowania jest okreœlony
w przepisach szczegó³owych – mam tu na myœli
rozporz¹dzenia i za³¹czniki Ministerstwa Infra-
struktury w sprawie szczegó³owych warunków te-
chnicznych i znakowania – i tam jest rzeczywiœcie
instrukcja dotycz¹ca znaków i sygna³ów drogo-
wych. Te przepisy musz¹ byæ zachowane. Chodzi
o to, aby oznakowanie nie wprowadza³o u¿ytko-
wników w b³¹d. A wprowadza w b³¹d do tego stop-
nia – mieliœmy takie przypadki – ¿e na dwóch wlo-
tach ulicy s¹, powiedzmy, ustawione znaki ze so-
b¹ sprzeczne, co wprowadza zagro¿enie. Mog¹ na-
dawaæ na przyk³ad pierwszeñstwo wszystkim do-
je¿d¿aj¹cym do przeciêcia siê tych ulic, do tego
quasi-skrzy¿owania. Tak wiêc to taka kwestia.
Dotychczasowy art. 85 kodeksu wykroczeñ mówi
o sytuacji, kiedy ktoœ bezprawnie, czyli nie maj¹c
do tego uprawnieñ, ustawia znak drogowy albo go
usuwa. Z kolei nowo tworzony art. 85a mówi o sy-
tuacji, kiedy ktoœ ma tytu³ prawny do ustawienia
znaku, wynikaj¹cy chocia¿by z art. 21 czy art. 64
konstytucji albo art. 140 kodeksu cywilnego,
gdzie jest statuowane prawo w³asnoœci, czyli ma
tytu³ prawny, ale robi to w sposób sprzeczny z za-
sadami sztuki, na przyk³ad powoduj¹c zagro¿enie
bezpieczeñstwa. I tego dotyczy³a w¹tpliwoœæ.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, dziêkujê, Panie Ministrze.
Etap pytañ siê skoñczy³.
(Senator Bohdan Paszkowski: A moje pytanie?

Przepraszam, Panie Marsza³ku, ale w ogóle nie zo-
sta³o poruszone…)

(Senator Gra¿yna Sztark: Ju¿ ci wyt³umaczy³.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Tutaj nie da siê

tak po prostu odpowiedzieæ.)
Nie da siê odpowiedzieæ.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Konopka jest jedynym dysku-

tantem.
Proszê, Panie Senatorze, krótko i zwiêŸle.

Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Korzystaj¹c z obecnoœci przedstawicieli Mini-

sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
a szczególnie pana ministra Rapackiego, który
jest wybitnym specjalist¹ od spraw Policji,
chcia³bym zaapelowaæ…

(Rozmowy na sali)
Zaczekam trochê, bo senator WoŸniak tam…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mi-

nistrze…)
Zwracam siê konkretnie do pana ministra

Rapackiego, wybitnego specjalisty do spraw Po-
licji.

Szanowni Pañstwo! Ju¿ kilkakrotnie apelowa-
³em, prosi³em o rozwi¹zanie sprawy dotycz¹cej
pomiaru prêdkoœci jednostek ¿eglugi œródl¹do-
wej. Dotychczas obowi¹zuj¹cym aktem praw-
nym dopuszczaj¹cym stosowanie urz¹dzeñ do
pomiaru prêdkoœci jest rozporz¹dzenie ministra
gospodarki i pracy z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie wymagañ meteorologicznych, którym
powinien odpowiadaæ przyrz¹d do pomiaru prêd-
koœci pojazdów w ruchu drogowym. Jest to
okreœlone w „Dzienniku Ustaw” nr 15. Rozpo-
rz¹dzenie to nie uwzglêdnia kwestii pomiaru
prêdkoœci w ruchu wodnym. Obecnie brakuje re-
gulacji prawnych w tym przedmiocie. Ja wiem, ¿e
wojewoda poprzez swoje zarz¹dzenia mo¿e
okreœliæ strefê ciszy, ¿e wojewoda mo¿e okreœliæ
odleg³oœæ od linii brzegowej, ale w sezonie tury-
stycznym zdarza siê wiele wypadków, nawet
œmiertelnych. Ja mieszkam akurat na Mazurach
i wiem, ¿e szybkie motorówki, szybkie skutery
motorowodne doprowadzaj¹ do wielu wypadków
œmiertelnych i nie tylko, nie ma jednak mo¿liwo-
œci mierzenia prêdkoœci tych¿e jednostek.
Chcia³bym, ¿eby ministerstwo pochyli³o siê nad
t¹ spraw¹, poniewa¿ jest ona naprawdê bardzo
wa¿na dla wypoczywaj¹cych na Mazurach, zre-
szt¹ nie tylko na Mazurach, ale w ogóle nad wo-
d¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Wysoka Izbo!
Chcia³bym nawi¹zaæ do trzech punktów, które

realizuje ta ustawa. Pierwszy dotyczy wprowadze-
nia instytucji strefy ruchu. Przypomnê, ¿e 4 lute-
go z³o¿ono odpowiednie oœwiadczenie na rêce mi-
nistra. 3 marca otrzyma³em odpowiedŸ, ¿e prace
siê tocz¹. Chcia³bym podziêkowaæ za to, ¿e po za-
ledwie czterech miesi¹cach Senat ma ju¿ mo¿li-
woœæ poprawiania tego prawa. Wiemy, ¿e w wielu
przypadkach na drogach wewnêtrznych, które
czasami spe³nia³y warunki dróg dwupasmowych,
panowa³o, ¿e tak powiem, szaleñstwo. Dziêkujê,
¿e te sprawy tak szybko znalaz³y oddŸwiêk w mini-
sterstwie i ¿e dziœ mo¿emy nad nimi debatowaæ.

Teraz kwestia usuwania tych samochodów,
o których mówimy, najczêœciej wraków. No w³aœ-
nie, by³ tu wspomniany przypadek tego bia³ego
peugeota, który stoi tam od nie pamiêtam kiedy.
Zastanawiam siê, z jakiego punktu skorzysta sa-
morz¹d, aby go usun¹æ. Z tego, co tu us³ysza³em,
wynika, ¿e ten samochód ma kartê parkingow¹.
To, ¿e on jest wrakiem, widaæ po dokonaniu jego
oglêdzin zewnêtrznych. Ciekawy jestem, jak roz-
wi¹¿e to samorz¹d, co zrobi, by móc skorzystaæ
z prawa, o którym jest dzisiaj mowa, aby ten sa-
mochód stamt¹d znikn¹³.

Prace nad wykonaniem wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego mia³y te¿ miejsce tutaj, w Sena-
cie. Ze smutkiem stwierdzam, ¿e nasze prace
w zasadzie posz³y na nic, bo ¿aden z elementów
nie zosta³ wykorzystany na etapie prac rz¹dowych
czy te¿ sejmowych. Tak ¿e tu ze smutkiem konsta-
tujê, ¿e nasze senackie prace nad wyrokami Try-
buna³u Konstytucyjnego… W tym momencie na-
le¿a³oby siê zastanowiæ nad jakimœ jednoznacz-
nym podzia³em prac zwi¹zanych z wykonywa-
niem wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego, tak
¿eby nie mia³o miejsca ich dublowanie, bo póŸniej
i tak na dalszym etapie efekty tych prac nie s¹ wy-
korzystywane.

Muszê wspomnieæ, ¿e w toku dyskusji, podczas
prac Komisji Gospodarki Narodowej pojawi³ siê
te¿ pewien sygna³ ze Stra¿y Miejskiej, która wska-
za³a, ¿e nowelizacja nie daje mo¿liwoœci przesu-
niêcia przez zarz¹d samochodów w szczególnych
przypadkach – by³a tam mowa o remoncie kanali-
zacji, remoncie drogi i innych przypadkach. Nale-
¿a³oby siê nad tym pochyliæ i w jakiœ sposób to
umo¿liwiæ, bo przypadki awarii kanalizacji – a to
jest taki szczególny przypadek – siê zdarzaj¹. Za-
s³anianie siê tym, ¿e trudno potem dociec, kto po-
winien ponieœæ koszty ewentualnych szkód i za-
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p³aciæ odszkodowanie… To chyba nie jest wystar-
czaj¹ce wyt³umaczenie.

Na koniec jeszcze sprawa roweru. Obawiam
siê, ¿e bêdziemy siê w pewien sposób oœmieszali
przed spo³eczeñstwem. Gdy mamy tutaj zapis
„motorower”, to jest te¿ jednoznacznie przypisana
w³asnoœæ tego elementu, mo¿emy wskazaæ, kto
powinien podlegaæ sankcjom i karom wynika-
j¹cym z ustalenia maksymalnej wysokoœci staw-
ki. W przypadku rowerów, które obecnie nie s¹
znakowane, nie jest prowadzona ich ewidencja,
bêdzie to trudne. Koszty, które bêdziemy jako
spo³eczeñstwo ponosili z powodu egzekucji praw-
nej, jak uwa¿am, czêsto nieskutecznej, bêd¹ wy¿-
sze ni¿ ewentualna rezygnacja z tego zapisu.

Dlatego poddajê pod dyskusjê i zostawiam do
przemyœlenia sprawê wycofania siê z tego zapisu,
a jednoczeœnie sk³adam poprawkê skreœlaj¹c¹ za-
pis „rower” w pkcie 6a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

Przys³owie mówi, ¿e winê za wszystko zawsze
ponosz¹ cykliœci, dlatego jako adwokat wezmê
tych cyklistów trochê w obronê. Proszê pañstwa,
pan senator Ok³a s³usznie zadawa³ tutaj pytania
dotycz¹ce w³aœnie owych rowerów: po pierwsze,
jak zidentyfikowaæ w³aœciciela, po drugie, jakie s¹
proporcje miêdzy przewidzianymi stawkami za
usuniêcie roweru, a nastêpnie przechowywanie
go, i wartoœci¹ tego roweru. I rzeczywiœcie to, co
mój przedmówca jeszcze tutaj przed chwil¹ pod-
kreœli³, sk³ania nas chyba do tego, ¿eby bardziej
pochyliæ siê nad t¹ kwesti¹, mo¿e nie tak bardzo
wa¿n¹, bo w sumie przypadki, ¿eby rowerzyœci zo-
stawiali rowery w miejscach, gdzie to jest zabro-
nione, czy te¿ w ogóle nie dbali o nie, s¹ marginal-
ne. Problem jest raczej odwrotny – najczêœciej to
oni s¹ ofiarami, bo im siê te rowery kradnie, a poli-
cja najczêœciej jest bezradna. Dlatego ja te¿ sk³a-
dam poprawkê zmierzaj¹c¹ do tego, ¿eby w ogóle
uchyliæ regulacjê dotycz¹c¹ kosztów usuniêcia
roweru, a nastêpnie przechowywania go. Wzglê-
dnie mo¿na j¹ pozostawiæ, ale w ³agodniejszej for-
mie, co te¿ przygotowa³em jako poprawkê. Chodzi
o zmniejszenie w sposób wydatny tych kosztów,
tak aby zachowana by³a podstawowa zasada
przyzwoitej legislacji, czyli zasada proporcjonal-
noœci u¿ytego œrodka do celu, jaki siê chce osi¹g-
n¹æ, ¿eby nie by³o owego przys³owiowego strzela-
nia do wróbla z armaty.

Dlatego sk³adam wniosek, ¿eby obni¿yæ stawkê
do 20 z³ za usuniêcie roweru i do 5 z³ za przecho-
wanie go za ka¿dy dzieñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e senatorowie: Rachoñ, Meres,

Muchacki, Cichosz, Jurcewicz, z³o¿yli swoje prze-
mówienia do protoko³u*… Senatorowie Gruszka
i Cichoñ… Dodatkowe przemówienia do protoko-
³u? No dobrze, niech i tak bêdzie.

Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie
z³o¿yli panowie senatorowie Gruszka i Cichoñ.

Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan teraz

ustosunkowaæ do tych wniosków?
(G³os z sali: Na posiedzeniu komisji…)
Tak, myœlê, ¿e na posiedzeniu komisji.
Poniewa¿ z³o¿ono te wnioski o charakterze le-

gislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej o przeprowadzenie deba-
ty i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

G³osowanie w tej sprawie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, koñczymy punkt trzeci.
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo ochrony œrodowiska oraz ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst jest w druku nr 906, sprawozdania komi-
sji w drukach nr 906A i 906B.

Pani senator Rotnicka jest sprawozdawc¹ Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej. Pani Senator, proszê bardzo…

Aha, panu ministrowi Rapackiemu dziêkujê za
obecnoœæ w Senacie w zwi¹zku z tym punktem.
Do widzenia.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Marsza³ku!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie z jej posiedzenia, które od-
by³o siê 1 lipca bie¿¹cego roku. Jest to sprawozda-
nie o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

Ta nowela ustawy wynik³a z koniecznoœci pe³ne-
go dostosowania prawa krajowego do prawa Unii
Europejskiej, czyli do prawa wspólnotowego,
a konkretnie do zapisów dyrektywy unijnej w spra-
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wie kontroli niebezpieczeñstwa powa¿nych awarii
zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi. Naj-
istotniejsze, najwa¿niejsze zmiany, jakie wprowa-
dzi³ Sejm do ustawy – Prawo ochrony œrodowiska,
mo¿na sprowadziæ do nastêpuj¹cych zagadnieñ.

Po pierwsze, wprowadzono definicjê sk³adowa-
nia substancji niebezpiecznych wraz z przepisami
wyjaœniaj¹cymi, i¿ obejmuje to równie¿ magazyny
i sk³adowanie tam substancji niebezpiecznych.

Po drugie, wprowadzony zosta³ przepis zobo-
wi¹zuj¹cy prowadz¹cego zak³ad o du¿ym ryzyku
do dostarczania i weryfikacji informacji na temat
œrodków bezpieczeñstwa i wymaganego zachowa-
nia w przypadku wyst¹pienia powa¿nych awarii
oraz do podania tych informacji do publicznej
wiadomoœci.

Dalej. Projekt ustawy dotyczy prowadz¹cych
zak³ady o du¿ym i zwiêkszonym ryzyku wyst¹pie-
nia powa¿nych awarii przemys³owych, jak rów-
nie¿ dotyka jednostek samorz¹du terytorialnego,
organów administracji publicznej, a w szczegól-
noœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Dotyczy to
tak¿e ministrów œrodowiska i infrastruktury. To
s¹ najistotniejsze zmiany, które zosta³y wprowa-
dzone do ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowejpodczaspracnad t¹ustaw¹zdecydo-
wa³a siê wprowadziæ do niej cztery poprawki.

Dwie poprawki odnosz¹ siê do art. 261 ustawy
– Prawo ochrony œrodowiska – w druku nr 906A
s¹ one zapisane jako druga i trzecia.

Poprawka druga ma uczytelniæ przepis z punktu
widzenia adresata normy prawnej, zaœ poprawka
trzecia ma zapewniæ jednolitoœæ terminologiczn¹
miêdzy ustaw¹ – Prawo ochrony œrodowiska a t¹
propozycj¹, która zosta³a wprowadzona do noweli.
Nie bêdzie siê mówi³o „organ wykonawczy gminy”,
lecz „wójt, burmistrz lub prezydent miasta”, jak to
mamiejscewustawie –Prawoochronyœrodowiska.

Pozosta³e poprawki wi¹¿¹ siê z ustaw¹ o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ju¿
wczeœniej, bo chyba 25 czerwca, Sejm przyj¹³
ustawê o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, która konsumuje poprawki, jakie
wprowadzi³ Sejm w omawianej ustawie. W zwi¹z-
ku z tym komisja samorz¹du terytorialnego zde-
cydowa³a, mimo pewnych wahañ, ¿e nie warto
wprowadzaæ tymczasowych zapisów do ustawy –
Prawo ochrony œrodowiska, bo niebawem wejdzie
w ¿ycie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i one strac¹ sens. Pok³osiem tej¿e
dyskusji i rozwa¿añ jest wprowadzenie poprawki
czwartej i pierwszej.

Poprawka czwarta skreœla art. 2, czyli te zmia-
ny, które by³y proponowane w art. 11 i 17 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
A skoro skreœlamy art. 2, wobec tego musimy tak-
¿e skreœliæ cz³on tytu³u naszej nowelizowanej usta-

wy „oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym”. A zatem poprawka pierwsza
i czwarta s¹ ze sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Te
poprawki Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej przyjê³a jednomyœlnie.

I oczywiœcie dodam, ¿e komisja wnosi o przyjê-
cie tego projektu uchwa³y przez Wysok¹ Izbê.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ Komisji Œrodowiska jest pan

senator Micha³ Wojtczak.
Proszê bardzo.
Pani senator Rotnicka mo¿e przejœciowo zaj¹æ

miejsce senatora Bendera…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie. Ja st¹d le-

piej widzê.)
(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Wojtczak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Œrodowiska chcia³bym

przedstawiæ sprawozdanie z prac nad t¹ sam¹
ustaw¹, a mianowicie ustaw¹ o zmianie ustawy –
Prawo ochrony œrodowiska oraz ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uchwalon¹ przez Sejm 11 czerwca 2010 r.

Pani senator Rotnicka w znakomity sposób wy-
rêczy³a mnie z obowi¹zku przedstawiania istoty
tej nowelizacji, przedstawi³a te¿ poprawki, które
wprowadzi³a Komisja Samorz¹du Terytorialnego.

Ja chcia³bym tylko dodaæ, ¿e do takich samych
wniosków dosz³a Komisja Œrodowiska. A zatem
proponujê Wysokiemu Senatowi przyjêcie czte-
rech identycznych poprawek i rekomendujê
w imieniu komisji przyjêcie tej ustawy wraz z po-
prawkami zaproponowanymi przez obie komisje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nadszed³ czas na pytania.
Proszê na mównicê pani¹ senator Rotnick¹, bo

jest g³ównym sprawozdawc¹. Jak rozumiem, pan
senator Meres zg³asza pytanie.

Czy jeszcze s¹ jakieœ pytania do pani senator?
W takim razie zamykam listê pytaj¹cych.
Proszê bardzo, pani senator bêdzie ³askawa za-

j¹æ miejsce.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Czujê siê poniek¹d

sprawozdawc¹ dwóch komisji, bo i w jednej,
i w drugiej pracujê.)

Proszê bardzo, pan senator Meres.
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Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nie wiem, czy to nie jest bardziej pytanie do pa-

na senatora Wojtczaka.
(Weso³oœæ na sali)
Otó¿ w art. 11 i 17 wprowadzona zosta³a regu-

lacja nak³adaj¹ca na wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta obowi¹zek zwrócenia siê o opiniê na
temat odpowiedniego projektu studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz planu miejscowego zagospodaro-
wania do Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i wojewódz-
kiego inspektora ochrony œrodowiska w przypad-
ku lokalizacji zak³adów lub sk³adowisk o du¿ym
ryzyku awarii i zagro¿eniu. I ja mam pewne pyta-
nie z tym zwi¹zane. Te artyku³y s¹ regulacj¹, któ-
ra wynika z tego, ¿e w ustawie z dnia 27 marca
2003 r., wed³ug Unii, nieprawid³owo transpono-
waliœmy art. 12. Na czym wtedy polega³a ta nie-
prawid³owa transpozycja art. 12 z tej¿e dyrekty-
wy, o której wspomina³a pani senator i pan sena-
tor? Myœlê, ¿e bardziej pan senator móg³by mi od-
powiedzieæ na to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze Wojtczak – do dzie³a.
(Senator Micha³ Wojtczak: Pani senator pracuje

w obu komisjach, wiêc jest bardziej kompetentna,
bo z obu punktów widzenia potrafi spojrzeæ na
sprawê.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Pan senator ma na
¿ó³to frazy pozakreœlane.)

Senator Micha³ Wojtczak:

Otó¿ w dotychczasowym brzmieniu te przepisy
mia³y charakter uznaniowy. Do tej pory stra¿ po-
¿arna mog³a, ale nie musia³a, ustalaæ w drodze
decyzji grupy zak³adów o zwiêkszonym ryzyku. Ta
ustawa nak³ada taki obligatoryjny obowi¹zek na
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Etap pytañ siê skoñczy³.
Dziêkujê pañstwu senatorom sprawozdawcom.
To jest rz¹dowy projekt ustawy.
Witam g³ównego inspektora ochrony œrodowis-

ka pana Romana Jaworskiego, reprezentuj¹cego
ministra œrodowiska.

Czy pan inspektor chcia³by zabraæ g³os?
(Zastêpca G³ównego Inspektora Ochrony Œrodo-

wiska Roman Jaworski: Nie, dziêkujê bardzo.)
Czy s¹ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê, a poniewa¿ nikt nie zapi-

sa³ siê do g³osu, od razu j¹ zamykam.

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

Na tym koñczymy rozpatrywanie punktu
czwartego.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks
karny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 905,
a sprawozdanie komisji w druku nr 905A.

Pan senator Zbigniew Cichoñ jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W ustawie wprowadza siê zmiany do niedawno

uchwalonej ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych oraz do kodeksu karnego. Generalnie
rzecz bior¹c, polegaj¹ one na tym, ¿e wprowadza
siê czasookres przechowywania materia³ów i do-
wodów dotycz¹cych pope³nienia przestêpstwa
wynosz¹cy do szeœædziesiêciu dni w miejsce do-
tychczasowego dwukrotnie d³u¿szego. Chodzi
o to, ¿eby by³y pewne gwarancje obywatelskie co
do tego, ¿e okreœlone w³adze, konkretnie organi-
zatorzy imprez masowych, bêd¹ w posiadaniu
tych informacji przez limitowany okres, czyli
szeœædziesi¹t dni, a nie bardzo d³ugi okres, jak to
by³o poprzednio. To jest jedna sprawa.

Poza tym wprowadza siê dyspozycjê, która
upowa¿nia Radê Ministrów do okreœlenia wyma-
gañ, jakie powinni spe³niaæ kierownicy do spraw
bezpieczeñstwa, s³u¿by porz¹dkowe i s³u¿by in-
formacyjne, zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji
podczas organizowania ró¿nych imprez maso-
wych, a nastêpnie okreœlenia wymagañ co do wy-
posa¿enia s³u¿b porz¹dkowych, s³u¿b informa-
cyjnych. I reguluje siê tym podobne proceduralne
kwestie.

I wreszcie wa¿na zmiana w kodeksie karnym.
Mam na myœli wprowadzenie do katalogu œrod-
ków karnych pojêcia „skazany” w miejsce pojêcia
„ukarany”. Jak wiadomo, tam by³a pewna niedo-
róbka, nazwijmy to, legislacyjna, bo odniesiono
stosowanie œrodka karnego do osoby ukaranej.
A tymczasem prawid³owy termin, jeœli chodzi
o osobê prawomocnie ukaran¹, brzmi „skazany”
a nie „ukarany”.

Wreszcie proponuje siê po art. 244 dodaæ
art. 244a, w którym bêdzie sankcja za niestoso-
wanie siê skazanego do orzeczonego œrodka kar-
nego w postaci zakazu wstêpu na imprezy maso-
we lub niespe³nianie po³¹czonego z tym œrodkiem
karnym obowi¹zku stawiennictwa siê w jedno-
stce Policji w czasie jakiejœ imprezy masowej. Do
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tej pory nie by³o w tym zakresie odpowiedzialno-
œci karnej, by³ to wiêc œrodek, który prawnicy na-
zywaj¹ lex imperfecta, czyli bez odpowiedzialnoœci
karnej za pope³nienie danego czynu zabronione-
go, który wtedy jeszcze nie mia³ charakteru prze-
stêpstwa. Tu siê to penalizuje, wprowadza siê pe-
nalizacjê a¿ do dwóch lat pozbawienia wolnoœci.

Jakie s¹ propozycje Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci? Komisja wprowadza tutaj dro-
bne korekty. Zaproponowano, ¿eby te dowody by-
³y przechowywane przez szeœædziesi¹t dni, a na-
stêpnie by³ obowi¹zek ich komisyjnego niszcze-
nia. Czyli w miejsce sformu³owania, ¿e przecho-
wuje siê co najmniej szeœædziesi¹t dni, proponu-
jemy zapisaæ sztywn¹ zasadê: szeœædziesi¹t dni,
a po tym czasie jest przewidziane komisyjne zni-
szczenie tych dowodów. Proponujemy te¿ inne
drobne terminologiczne zmiany, które s¹ wy-
szczególnione. Jedn¹ bardziej istotn¹ zmian¹
proponowan¹ przez komisjê jest zmniejszenie pe-
nalizacji w przypadku niestosowania siê do zaka-
zu wstêpu na imprezy masowe czy te¿ niemeldo-
wania siê w jednostce Policji – proponujemy za-
gro¿enie kar¹ pozbawienia wolnoœci nie do lat
dwóch, ale do jednego roku. I na tym te nasze po-
prawki polegaj¹.

Generalnie rzecz bior¹c, komisja wysz³a z za³o-
¿enia, ¿e penalizacja – tak, ale trzeba zachowaæ ja-
kiœ rozs¹dny umiar i to, o czym bardzo czêsto mó-
wiê w swoich wyst¹pieniach: zdrow¹ relacjê miê-
dzy stosowanym œrodkiem a celem stosowania te-
go œrodka. U nas niestety bardzo czêsto grzeszy-
my stosowaniem zbyt drastycznych œrodków,
mo¿na powiedzieæ, ¿e jest przepenalizowanie re-
gulacji prawnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Pan senator Bisztyga, oczywiœcie, proszê bar-

dzo. W³aœciwie nie wiem, dlaczego oczywiœcie, ale
proszê bardzo.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Przez sympatiê do
mnie jako do krajana z Krakowa, tak chyba to ro-
zumiem.)

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Ogromn¹ sympatiê.
Panie Senatorze, zawsze mi imponowa³a pana

wiedza prawnicza, ale muszê powiedzieæ, ¿e jes-
tem trochê zaniepokojony…

Moje pierwsze pytanie, natury ogólnej, jest ta-
kie: czy jesteœmy w stanie to wszystko wdro¿yæ?
System monitorowania na stadionach, który po-
winien byæ niejako podstaw¹ do orzekania o wi-
nie, jest jeszcze w lesie i bardzo siê bojê, ¿e wielkie
imprezy, takie na przyk³ad jak mecze… To mo¿e
jest pytanie bardziej do pana ministra, pytanie

o to, jak jesteœmy do tego przygotowani. Obraz
jest najwa¿niejszy i na tej podstawie, a tak¿e na
podstawie tego, co widzimy i co mamy udoku-
mentowane, mo¿na póŸniej ewentualnie orzekaæ
o winie. Bardzo siê bojê, ¿e nie jesteœmy jeszcze do
koñca do tego przygotowani.

Druga kwestia. Jak jesteœmy przygotowani do
zabezpieczenia od strony szkolenia s³u¿b porz¹d-
kowych? Tu bardzo du¿o siê zmienia, kwestie wy-
szkolenia i wyposa¿enia zosta³y przeniesione ze
zdania wstêpnego do dwóch pierwszych pun-
któw. Czy kluby, czy instytucje, które organizuj¹
imprezy masowe, siê z tego wywi¹¿¹?

I trzecia sprawa, czy nie wydaje siê panu sena-
torowi s³uszne… Ja jednak da³bym piêæ lat, a nie
jeden rok, jeœli chodzi o penalizacjê. Tu mo¿e tro-
chê siê ró¿nimy, bo pan senator jest cz³owiekiem
dobrego serca, ja te¿, ale nie wobec ³obuzów. Wy-
daje mi siê, ¿e to nie jest dobra poprawka, ¿e to
jest zbyt ³agodne podejœcie, je¿eli chodzi o przy-
padki karania za niestosowanie siê do zaleceñ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e innych pytañ do pana sprawo-
zdawcy nie ma.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Myœlê, ¿e w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi na
dwa pierwsze pytania jest pan minister spraw we-
wnêtrznych, a nie ja.

Jeœli zaœ chodzi o ostatni¹ kwestiê, dotycz¹c¹ su-
rowoœci kary, to ja i cz³onkowie komisji jesteœmy
zdania, ¿e ta kara jest adekwatna. Nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e musz¹ byæ zachowane jakieœ proporcje.
Je¿eli mamy zagro¿enia kar¹ do dwóch lat w przy-
padku czynów du¿o bardziej powa¿nych, a kar¹ do
piêciu lat, o czym wspomina pan senator, w przy-
padku czynów rzeczywiœcie stanowi¹cych du¿e
spo³eczne niebezpieczeñstwo, to doprawdy wpro-
wadzanie zagro¿enia a¿ do piêciu lat jedynie za nie-
stosowaniesiêdozakazumaj¹cegocharakternatu-
ry administracyjnoprawnej, zw³aszcza je¿eli to siê
przydarza komuœ po raz pierwszy, jest grub¹ prze-
sad¹. Podobnie uznaliœmy, ¿e kara do dwóch lat to
jest te¿ troszeczkê za du¿o. Ale oczywiœcie mo¿na tu
dyskutowaæ, bo nie tylko de gustibus non est dispu-
tandum, odnosi siê to równie¿ do wymiaru kary,
aczkolwiek, generalnie bior¹c, zwykle jest tak, ¿e
prawnicy s¹ ³agodniejsi od nieprawników, jeœli cho-
dzi o podejœcie do prawa karnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz jest niefortunna okolicznoœæ, ¿e jeszcze

nie ma z nami pana ministra sprawiedliwoœci, jak
rozumiem, czekamy na ministra Wronê.
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Zatem og³aszam przerwê techniczn¹ do mo-
mentu wejœcia pana ministra, który podobno wy-
jecha³ ju¿ jakiœ czas temu i lada chwila ma
przyjœæ. Rozumiem, ¿e pan senator Bisztyga bê-
dzie powtarza³ swoj¹ kwestiê. Tak?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To mo¿emy do
protoko³u z³o¿yæ pytania, Panie Marsza³ku.)

Bardzo mnie cieszy taka obywatelska postawa,
ale czy tak, czy tak musimy chwilê poczekaæ.

Na razie og³aszam przerwê techniczn¹.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 46
do godziny 14 minut 00)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wznawiam obrady.
Witam pana ministra Zbigniewa Wronê.
Jesteœmy w trakcie rozpatrywania punktu do-

tycz¹cego zmiany ustawy o bezpieczeñstwie im-
prez masowych oraz ustawy – Kodeks karny. Pan
senator Bisztyga sformu³owa³ pytanie – proszê
o jego powtórzenie, Panie Senatorze – do pana mi-
nistra Wrony jako przedstawiciela ministra spra-
wiedliwoœci, który ma przedstawiæ stanowisko
rz¹du.

Ale w³aœciwie, Panie Ministrze, mo¿e ja naj-
pierw poprosi³bym pana o przedstawienie stano-
wiska rz¹du wobec tego projektu, a potem bêd¹
pytania. Czy chce pan minister zabraæ g³os czy
odpowiadaæ na pytania?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Najchêtniej naj-
pierw zabra³bym g³os. Je¿eli chodzi o pytanie, to
ja nie wiem, jak ono dok³adnie brzmi.)

No tak, tak, ja poproszê o jego powtórzenie. Ale
w takim razie najpierw poprosi³bym o krótkie
przedstawienie stanowiska, a potem o odpowiedŸ
na to pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak jest.)

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, ustawa uchwalona 11 czer-

wca 2010 r. wprowadza zdaniem rz¹du bardzo
potrzebne zmiany, a wiêc nasze stanowisko jest
pozytywne.

By³y pewne dyskusje dotycz¹ce d³ugoœci okresu
przechowywania dokumentów, materia³ów, na-
grañ z imprezy. Pocz¹tkowo Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci prezentowa³o pogl¹d, ¿e to powinien
byæ d³u¿szy okres, ale na posiedzeniu komisji sej-

mowej doszliœmy do kompromisu, zw³aszcza z Mi-
nisterstwem Sportu i Turystyki i z MSWiA. Przed-
stawiciele tych ministerstw wskazywali, ¿e koszty
s¹ niewspó³mierne do jakichkolwiek korzyœci, któ-
re siê uzyskuje. Rozwi¹zanie zaproponowane
w ustawie jest naszym zdaniem prawid³owe. Zda-
niem rz¹du wszystkie zmiany zas³uguj¹ na
poparcie, zw³aszcza zmiana pierwsza, druga, trze-
cia, czwarta i szósta.

Je¿eli chodzi o sprawozdanie komisji, to w¹t-
pliwoœci budzi poprawka dotycz¹ca obni¿enia ka-
ry za przestêpstwo z art. 244a. Przepis ten penali-
zuje czyn polegaj¹cy na niestosowaniu siê do
œrodka karnego w postaci zakazu wstêpu na im-
prezê masow¹ lub po³¹czonego z tym œrodkiem
karnym obowi¹zku osobistego stawiennictwa
w czasie trwania imprezy masowej w jednostce or-
ganizacyjnej Policji. O ile wed³ug uchwalonej
przez Sejm ustawy czyn taki mia³by byæ zagro¿o-
ny grzywn¹, kar¹ ograniczenia wolnoœci albo kar¹
pozbawienia wolnoœci do lat dwóch, o tyle propo-
zycja senackiej komisji sprowadza siê do obni¿e-
nia maksymalnego wymiaru pozbawienia wolno-
œci do roku. W ocenie rz¹du taka modyfikacja nie
znajduje dostatecznego uzasadnienia, jeœli cho-
dzi o wzglêdy sprawiedliwoœci karnej czy potrzeby
kryminalno-polityczne. Nale¿y wskazaæ, ¿e pro-
ponowany kszta³t przepisu w wersji uchwalonej
przez Sejm przewiduje za naruszenie zakazu
i obowi¹zków w nich okreœlonych i tak ³agodniej-
sze zagro¿enie ni¿ obecnie jest w art. 244, który
penalizuje naruszenia innych orzeczonych zaka-
zów i obowi¹zków, przewiduj¹c w tych wypad-
kach karê pozbawienia wolnoœci do lat trzech. Po-
stulowana przez Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji poprawka, obni¿aj¹c wysokoœæ
zagro¿enia ustawowego za nowy typ przestêp-
stwa, mo¿e poœrednio deprecjonowaæ znaczenie
orzekanego wobec sprawców czynów pope³nio-
nych w zwi¹zku z imprez¹ masow¹ œrodka karne-
go, jakim jest tak zwany zakaz stadionowy, a tym
samym os³abiaæ prewencyjne oddzia³ywanie no-
wego przepisu. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e po-
stulowana zmiana zagro¿enia, ograniczaj¹c roz-
miar mo¿liwej do wymierzenia sprawcy takiego
czynu kary pozbawienia wolnoœci, nie skutkuje
jakimikolwiek istotnymi konsekwencjami w za-
kresie rezultatów stosowania nowego przepisu.
Wed³ug obu wersji przepisu, zarówno tej uchwa-
lonej przez Sejm, jak i tej z poprawk¹ senack¹,
mo¿liwe bêdzie wymierzanie sprawcy kary nieizo-
lacyjnej, czyli grzywny i kary ograniczenia wolno-
œci, w obu wypadkach mo¿liwe bêdzie tak¿e zasto-
sowanie instytucji warunkowego umorzenia po-
stêpowania. Oczywiœcie, o ile bêd¹ zachodziæ sto-
sowne przes³anki okreœlone w art. 66 kodeksu
karnego, czyli miêdzy innymi sprawca bêdzie nie-
karany za przestêpstwo umyœlne. Tym samym
w ocenie ministra sprawiedliwoœci nale¿y opowie-
dzieæ siê za pozostawieniem zagro¿enia ustawo-
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wego przewidzianego w uchwalonej przez Sejm
ustawie, które poszerza zakres mo¿liwoœci orzecz-
niczych s¹du, bardziej ni¿ poprawka komisji se-
nackiej, zakreœlaj¹c granice gro¿¹cej za czyn
z art. 244a kary pozbawienia wolnoœci, a tym sa-
mym umo¿liwiaj¹c operowanie wy¿szym wymia-
rem tej kary w tych wypadkach, gdy okolicznoœci
faktyczne wskazuj¹ na znaczny stopieñ szkodli-
woœci spo³ecznej i winy sprawcy. A to siê zdarza –
s¹ tacy niepoprawni chuligani stadionowi, którzy
sobie z tego robi¹ sport, zabawê, sposób na ¿ycie.
My opowiadamy siê za pozostawieniem tej kary
w wersji uchwalonej przez Sejm. Zagro¿enie usta-
wowe zawarte w uchwalonej ustawie wzmacnia
generalnoprewencyjne oddzia³ywanie na te kate-
gorie sprawców, o których tutaj mówi³em.

Wysoki Senacie, jeszcze raz przepraszam za
spóŸnienie, ale wracam w³aœnie z S¹du Najwy¿-
szego, gdzie odbywa siê teraz konferencja poœwiê-
cona ekspertyzie dotycz¹cej katastrof. Niestety
ruch uliczny przeszkodzi³ mi w dotarciu na czas.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Panie Senatorze Bisztyga, bardzo proszê

o zwiêz³e powtórzenie pytania.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Wymaga pan marsza³ek ode mnie rzeczy nie-
zwykle karko³omnej. Bardzo trudne jest powtó-
rzenie tych z³otych myœli, które wypowiedzia³em
nie tak dawno, ale postaram siê odtworzyæ ich
sens.

Otó¿, Panie Ministrze, absolutnie zgadzam siê
z panem. Mia³em rozbie¿ny pogl¹d z senatorem
sprawozdawc¹, je¿eli chodzi o ³agodzenie kary. No
ja bym jeszcze zaostrzy³ te kary…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to nie
jest pytanie, Panie Senatorze.)

Czy zgadzam siê z tym, co proponuje rz¹d? Tak.
A pytanie, które chcia³bym zadaæ, dotycz¹ce

i resortu sprawiedliwoœci, i resortu spraw wewnê-
trznych, jest takie: czy zdaniem pana ministra
s³u¿by, zw³aszcza organizatorzy du¿ych imprez
masowych, takich jak mecze, s¹ przygotowani
w zakresie monitoringu? W moim przekonaniu,
monitoring, który powinien stanowiæ podstawê
w przypadku ustalania ewentualnej winy, nie jest
jeszcze wdro¿ony na wszystkich stadionach,
a szczególnie w przypadku innych imprez maso-
wych jest jeszcze w stadium pocz¹tkowym. Dalej,
czy s³u¿by, ludzie, bêd¹ na tyle przeszkoleni i wy-
posa¿eni, ¿eby spe³niaæ wymogi okreœlone w tym,
co wprowadzamy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Wysoki Senacie, wszystko to opiera siê na reje-
strach prowadzonych przez komendantów wojewó-
dzkich Policji. Oni maj¹ w swoich zasobach rejestry
osób, których dotyczy zakaz wstêpu na imprezê
sportow¹. Organizatorzy imprez masowych maj¹
prawo i obowi¹zek zasiêgn¹æ informacji u komen-
danta przed imprez¹ masow¹ o tym, kto tam jest
wpisany. Z tym prawem jest po³¹czone prawo legi-
tymowania, czyli ustalenia to¿samoœci osób, które
wchodz¹na imprezê sportow¹.Wtaki sposób to jest
zabezpieczone. Na pewno jest to zabezpieczenie nie
do koñca wystarczaj¹ce. Idea³em by³oby, gdyby or-
ganizatorzy powa¿nych imprez sportowych mieli
po³¹czenie online z takim rejestrem i w ten sposób
kontrolowali sytuacjê. Teraz niestety istnieje po-
trzeba wczeœniejszego zasiêgniêcia informacji
o tych osobach u komendanta wojewódzkiego Poli-
cji. Je¿eli jakakolwiek osoba budzi podejrzenia
swoim zachowaniem, okolicznoœci wskazuj¹, ¿e na-
rusza przepisy, zagra¿a bezpieczeñstwu czy po-
rz¹dkowi, tym bardziej powinna byæ wylegitymowa-
na i powinno nast¹piæ sprawdzenie, czy jej dane s¹
w takim rejestrze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ do pana ministra nie ma.
Informujê pañstwa, ¿e nikt nie zapisa³ siê do

g³osu, ale przemówienia do protoko³u z³o¿yli pano-
wie senatorowie: Ryszka, Bisztyga i Muchacki.*

Otwieram dyskusjê i j¹ zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny, ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i na-
prawcze.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 900,
a sprawozdanie komisji w druku nr 900A.

Pan senator Zbigniew Cichoñ jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Ustawodawczej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana ustawy jest przede wszys-

tkim wynikiem orzeczenia Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, który orzekaj¹c o nowo wprowadzonej
w 2006 r. instytucji stwierdzenia niezgodnoœci
prawomocnego orzeczenia z prawem, dostrzeg³
niezgodnoœæ z konstytucj¹, polegaj¹c¹ na tym, ¿e
zosta³o to prawo ograniczone, po pierwsze, jedynie
do tych orzeczeñ, które zapad³y po wejœciu w ¿ycie
tej instytucji, a po drugie, jedynie do prawomoc-
nych orzeczeñ, które koñczy³y postêpowanie
w sprawie. A zatem orzeczenie dotyczy³o ograni-
czenia czasowego co do orzeczeñ, które mog³y pod-
legaæ wzruszeniu w tym¿e trybie, a tak¿e przed-
miotowego, albowiem z zakresu orzeczeñ, które
podlega³y podwa¿eniu w tym trybie, zosta³y wy-
³¹czone te, które nie koñczy³y postêpowania
w sprawie. A jest to masa ró¿nych, bardzo wa¿nych
orzeczeñ, chocia¿by orzeczeñ wpadkowych takiej
natury, jak na przyk³ad kwestia zwolnienia strony
od kosztów postêpowania. W zwi¹zku z tym propo-
zycje id¹ w tym kierunku, aby to zmodyfikowaæ. To
jest jedna podstawa wprowadzenia tej ustawy.

Druga podstawa to jest kwestia wprowadzenia
odpowiedzialnoœci Skarbu Pañstwa za dzia³ania,
które wywo³uj¹ szkodê, czyli tak naprawdê kwe-
stia wykonania dyspozycji art. 77 konstytucji.
Zosta³y tutaj wprowadzone pewne zmiany, które
maj¹ spowodowaæ wiêksz¹, bardziej skuteczn¹
odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa.

Je¿eli chodzi o odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañ-
stwa, to zosta³y wprowadzone nastêpuj¹ce propo-
zycje. Wprowadzono instytucjê skargi kasacyjnej
niezale¿nie od wartoœci przedmiotu zaskar¿enia.
Do tej pory obowi¹zywa³a i obowi¹zuje taka gene-
ralna zasada, ¿e jest limit kwotowy i jedynie w spra-
wach, w których wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia
przewy¿sza 50 tysiêcy z³, a w przypadku gospodar-
czych 75 tysiêcy z³, jest mo¿liwoœæ z³o¿enia skargi
kasacyjnej. Tutajwprowadzonowyj¹tekod tej zasa-
dy i w proponowanym art. 3982 §1 przyjêto, ¿e skar-
ga kasacyjna w takich sprawach, w których chodzi
o odpowiedzialnoœæ z tytu³u szkody wyrz¹dzonej
przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgod-
nego z prawem, przys³uguje niezale¿nie od wartoœci
przedmiotu zaskar¿enia. Je¿eli ktoœ bêdzie twier-
dzi³, ¿e na przyk³ad w wyniku wyroku zosta³a mu
wyrz¹dzona szkoda, i bêdzie zaskar¿a³ wyrok odda-
laj¹cy jego roszczenie o odszkodowanie, choæby do
kwoty 20 tysiêcy z³, a zatem poni¿ej generalnie
ustalonego limitu 50 tysiêcy z³, to skarga kasacyjna
jest dopuszczona, czyli jest uczyniony wy³om od
ogólnej zasady. Zreszt¹ chyba s³usznie. Tutaj Skarb
Pañstwa poniek¹d honorowo postêpuje i wychodzi
z za³o¿enia, ¿e ka¿da szkoda, któr¹ wyrz¹dzi³, po-
winna byæ wyrównana, powinno siê zapewniæ jak
najszerszy dostêp do s¹du, daj¹c równie¿ mo¿li-
woœæ z³o¿enia skargi kasacyjnej na szczególnych,

powiedzia³bym, bardziej liberalnych zasadach
ani¿eli ogólne. To jest jedna kwestia.

Nastêpna sprawa. Przewidziano tu równie¿
zmianê co do w³aœciwoœci s¹du. Otó¿ w tego typu
sprawach, gdy chodzi o odszkodowanie z tytu³u
wyrz¹dzonej szkody na skutek prawomocnego
orzeczenia niezgodnego z prawem, przewidziano
w³aœciwoœæ s¹du okrêgowego i to te¿ niezale¿nie
od wartoœci przedmiotu postêpowania. Regu³a ge-
neralna jest taka, ¿e s¹d okrêgowy jest w³aœciwy
tam, gdzie wartoœæ przedmiotu postêpowania
przekracza 75 tysiêcy z³. Jeœli zaœ chodzi o odpo-
wiedzialnoœæ za szkodê wyrz¹dzon¹ przez Skarb
Pañstwa, to niezale¿nie od wartoœci przedmiotu
sporu w³aœciwy jest s¹d okrêgowy. Przyk³ad. Je-
¿eli to bêdzie kwota 20 tysiêcy z³, to te¿ w³aœciwy
bêdzie s¹d okrêgowy. Nadaje siê tym sprawom
wy¿sz¹ rangê ze wzglêdu na charakter sporu, któ-
ry siê toczy miêdzy pañstwem a osob¹ pokrzyw-
dzon¹, czyli najczêœciej obywatelem tego pañ-
stwa, choæ nie zawsze.

Oczywiœcie wprowadzono tu te¿ zmiany w pro-
cedurze cywilnej, zmierzaj¹ce do tego, ¿eby sêdzia
orzekaj¹cy w sprawie, co do której uznano, ¿e
orzeczenie jest niezgodne z prawem i powinno to
skutkowaæ odszkodowaniem, nie orzeka³ w spra-
wie o odszkodowanie. Chodzi o to, ¿eby to nie by³
ten sam sêdzia. Rzeczywiœcie by³aby to absurdal-
na sytuacja i naruszenie zasady nemo iudex ido-
neus in propria causa, czyli ¿aden sêdzia nie jest
w³aœciwy we w³asnej sprawie. Tutaj rzeczywiœcie
by on orzeka³ we w³asnej sprawie, bo najpierw wy-
daniem wadliwego orzeczenia spowodowa³ szko-
dê, a potem mia³by orzekaæ o odszkodowaniu.
W zwi¹zku z tym mo¿na by przewidzieæ, by³oby
tak pewnie niemal w 100%, ¿e wyrok oddala³by te-
go typu roszczenie, bo niestety ludzie maj¹ to do
siebie, ¿e trudno im siê przyznaæ do w³asnych b³ê-
dów. To jest ju¿ kwestia psychologii.

Wprowadzono te¿, tak jak mówi³em, zmiany
dotycz¹ce stwierdzenia niezgodnoœci z prawem
prawomocnego wyroku s¹du poprzez zmianê
art. 4241. Wprowadzono tutaj zasadê, zgodnie
z któr¹ nie mo¿na stosowaæ… Chocia¿ w³aœciwie
ta zasada tu by³a, to jest jej powtórzenie, a dodano
jedynie zapis mówi¹cy o tym, ¿e tê skargê mo¿na
z³o¿yæ jedynie wtedy, gdy zmiana lub uchylenie
nie jest mo¿liwe w drodze innych œrodków praw-
nych, przewidzianych w innych rozwi¹zaniach
prawnych. Generalna zasada, stwierdzaj¹ca, ¿e
jest to niemo¿liwe w drodze innych œrodków pra-
wnych i nadal jest niemo¿liwe, zawsze obowi¹zy-
wa³a i obowi¹zuje.

Jeœli chodzi o zmianê zwi¹zan¹ z tym, o czym
mówi³em na pocz¹tku, ¿e wprowadzono teraz
mo¿liwoœæ kwestionowania nie tylko prawomoc-
nych wyroków, ale równie¿ innych orzeczeñ, to
wprowadzono tu zasadê, zgodnie z któr¹ docho-
dzenie odszkodowania jest mo¿liwe bez wyczer-
pania toku postêpowania, czyli postêpowania
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o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem. To jest pe-
wien wy³om, który zosta³ wprowadzony do tej
ustawy.

Jest jeszcze wiele innych, drobniejszych
zmian. Generalnie sprawê ujmuj¹c, s¹ to zmiany,
które daj¹ wiêcej uprawnieñ stronom uwa¿a-
j¹cym siê za pokrzywdzone prawomocnymi orze-
czeniami i to nie tylko – tak jak mówi³em – koñ-
cz¹cymi postêpowanie w sprawie, jak to by³o do-
tychczas, ale równie¿ na przyk³ad wpadkowymi,
chocia¿by w kwestii dotycz¹cej zwolnienia od ko-
sztów s¹dowych.

Propozycje Komisji Ustawodawczej maj¹ cha-
rakter w³aœciwie redakcyjny. Mianowicie propo-
nuje siê wyodrêbnienie osobnej jednostki redak-
cyjnej w art. 4241a, chodzi o to, ¿eby to by³o roz-
dzielone i by³ art. 4241a, to by³by jeden przypadek,
i art. 4241b, to by³by drugi przypadek. W ten spo-
sób wyodrêbnione by by³y przypadki, w których
mo¿na siê domagaæ odszkodowania bez uprzed-
niego ¿¹dania stwierdzenia niezgodnoœci orzecze-
nia z prawem. Trzeba przyznaæ, ¿e te regulacje s¹
dosyæ skomplikowane. Ja na podstawie praktyki
dodam tylko, ¿e w praktyce S¹d Najwy¿szy bardzo
rzadko uwzglêdnia tego typu skargi, zw³aszcza ¿e
traktuje wymóg wykazania, i¿ powsta³a szkoda,
w sposób bardzo restrykcyjny, a czasami wrêcz –
¿eby czasami nie u¿yæ niew³aœciwego s³owa i nie
obraziæ Wysokiego S¹du – na granicy absurdu.
Podam przyk³ad: ktoœ wnosi³ o ustalenie niezgod-
noœci z prawem wyroku eksmisyjnego i w czasie,
kiedy ta sprawa zalega³a w S¹dzie Najwy¿szym,
adwokat przes³a³ orzeczenie komornika o wyko-
naniu tego wyroku, czyli ewidentny dowód na po-
wsta³¹ szkodê, a mimo to S¹d Najwy¿szy stwier-
dzi³, ¿e nie wykazano powstania szkody. Tego ty-
pu bardzo surowa interpretacja wymogu wykaza-
nia szkody, w której siê stwierdza, ¿e nawet wyko-
nanie eksmisji nie stanowi szkody, to rzeczywi-
œcie jest swoista wyk³adnia. Ona wrêcz czyni te
przepisy martwymi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Pan senator Muchacki? Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku, jedno krótkie pytanie.
Panie Senatorze, vacatio legis ustawy zosta³o

okreœlone na trzydzieœci dni. Zgadzaj¹c siê z ca³¹
ide¹ dochodzenia odszkodowania od Skarbu Pañ-
stwa, chcia³bym zadaæ pytanie: czy proponowane
regulacje bêd¹ mia³y zastosowanie równie¿ do
orzeczeñ wydanych przed wejœciem w ¿ycie
uchwalonej nowelizacji?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Bêd¹ mia³y zastosowanie, albowiem wynika
tak z przepisów intertemporalnych, czyli tych
przechodnich, które reguluj¹ te sprawy w art. 4.
Art. 4 w ust. 2 stanowi, ¿e bieg terminu przeda-
wnienia roszczenia o naprawienie szkody wy-
rz¹dzonej wydaniem prawomocnego niezgodnego
z prawem orzeczenia, które uprawomocni³o siê po
dniu 1 paŸdziernika 1997 r., a przed dniem
1 wrzeœnia 2004 r., nie rozpoczyna siê przed
dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy. Nastêp-
nie ust. 3 stanowi, ¿e od orzeczeñ, które siê upra-
womocni³y w okresie od 17 paŸdziernika 1997 r.
do 1 wrzeœnia 2004 r. skarga o stwierdzenie nie-
zgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia
mo¿e byæ wniesiona w terminie dwóch lat od we-
jœcia w ¿ycie niniejszej ustawy. Tak ¿e w³aœciwie
mamy tutaj do czynienia z tak¹ skrajn¹ sytuacj¹,
¿e termin przedawnienia w niektórych przypad-
kach jest bardzo, bardzo rozci¹gniêty w czasie
i siêga, jak tu policzyliœmy, nawet dwudziestu
trzech lat. Dlatego te¿ zastanawiano siê, czy jest
to zasadne, czy nie, skoro – generalnie rzecz bio-
r¹c – przedawnienie roszczeñ maj¹tkowych, jak
wiadomo, jest w kodeksie cywilnym ustalone na
lat dziesiêæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³ rz¹dowy projekt ustawy.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra Wronê, czy

chcia³by przedstawiæ stanowisko rz¹du?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W³aœciwie pan senator Cichoñ ju¿ wszystko po-

wiedzia³. Bardzo dziêkujê mu za tak wyczerpuj¹ce
przedstawienie tej ustawy uchwalonej przez
Sejm. Rzeczywiœcie najwa¿niejsza kwestia to by³a
realizacja wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Do tej pory wszyscy, którzy zostali poszkodowani
przez orzeczenia, w przypadku których nie przy-
s³ugiwa³a skarga o stwierdzenie niezgodnoœci
z prawem prawomocnego orzeczenia, a wiêc
wszyscy ci, którzy byli poszkodowani przez orze-
czenia formalnie koñcz¹ce postêpowanie nieme-
rytoryczne albo incydentalne – tu ju¿ by³y poda-
wane przyk³ady, chocia¿by odmowa zwolnienia
od kosztów s¹dowych – nie mieli prawa ¿¹dania
odszkodowania. I to jest pierwsza kwestia, zasa-
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dnicza, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ dochodzenia takiego
odszkodowania.

Druga kwestia to rozszerzenie mo¿liwoœci ka-
sacji. W sprawach dotycz¹cych odszkodowania
kasacja bêdzie przys³ugiwa³a jako wyj¹tek nieza-
le¿nie od wartoœci przedmiotu zaskar¿enia.

I trzecia kwestia to sprawy intertemporalne.
Chodzi o okres od 17 paŸdziernika 1997 r., czyli
od daty wejœcia w ¿ycie konstytucji, do 1 wrzeœnia
2004 r., kiedy to nie by³o mo¿liwoœci uzyskania te-
go prejudykatu, a w zwi¹zku z tym nie by³o rów-
nie¿ mo¿liwoœci skutecznego dochodzenia od-
szkodowania. Dlatego art. 4 ustawy przewiduje,
¿e niejako te przepisy bêd¹ dzia³aæ wstecz, czyli
bêdzie mo¿liwoœæ dochodzenia odszkodowania
równie¿ z tytu³u szkód wynik³ych z orzeczeñ wy-
danych w okresie od 17 paŸdziernika 1997 r. do
1 wrzeœnia 2004 r. Ten przepis modyfikuje rów-
nie¿ bieg przedawnienia tych roszczeñ. Teraz bê-
dzie on bieg³ dopiero od momentu wejœcia w ¿ycie
tej ustawy.

I to s¹ najwa¿niejsze zmiany, które oczywiœcie
rz¹d, poniewa¿ jest to projekt rz¹dowy, popiera.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Ja mam krótkie pytanie, Panie Ministrze, czy
potwierdzi pan mój pogl¹d – niestety, wywiod³em
go ju¿ po posiedzeniu komisji – ¿e zgodnie
z art. 4241a, który mówi o mo¿liwoœci formu³owa-
nia roszczeñ o odszkodowanie od Skarbu Pañ-
stwa za tak zwane bezprawie judykacyjne, przepis
ten bêdzie równie¿ obejmowaæ postanowienia wy-
dawane w postêpowaniach cywilnych, ale posta-
nowienia niekoñcz¹ce postêpowania w sprawie?
To dotyczy tak zwanych postanowieñ wpadko-
wych, na przyk³ad postanowienia w przedmiocie
skargi na przewlek³oœæ postêpowania, i postano-
wieñ dowodowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wiêcej pytañ do pana ministra nie ma.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Tak, tutaj chodzi o wszelkiego rodzaju posta-
nowienia, które nie s¹ objête postêpowaniem

o stwierdzenie niezgodnoœci, a wiêc nie ma tu
¿adnych wyj¹tków. Równie¿ te, ale trzeba oczy-
wiœcie udowodniæ zwi¹zek przyczynowy i roz-
miar szkody, na przyk³ad miêdzy postanowie-
niem incydentalnym a szkod¹. Z tym mo¿e byæ
pewien problem, ale nie ma tutaj ¿adnych wy-
³¹czeñ.

(Senator Leon Kieres: A czy mogê uzupe³niæ mo-
je pytanie?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Oczywiœcie.)

Senator Leon Kieres:

Panie Ministrze, czy nie widzi pan pewnego nie-
bezpieczeñstwa w zwi¹zku z tymi skargami o od-
szkodowanie za bezprawie judykacyjne, czyli bez-
prawie s¹du. Mianowicie w sprawach o odszkodo-
wanie, je¿eli strony domagaj¹ siê odszkodowania
jedna od drugiej i s¹d dopuœci³ do tego w swoim
orzeczeniu, ¿e bezprawnie orzek³ w tej w³aœnie
sprawie, pozbawiaj¹c mnie mo¿liwoœci dochodze-
nia roszczenia od przeciwników.

Co taka skarga na bezprawie s¹du bêdzie obe-
jmowa³a? Czy tak¿e roszczenia wobec mojego
przeciwnika? Bo ja nie mog³em ich dochodziæ. Czy
tylko roszczenia od Skarbu Pañstwa? I czy tu nie
ma tego niebezpieczeñstwa, ¿e ta skarga, w grun-
cie rzeczy, poch³onie dwa roszczenia. Pierwsze, to
w³aœciwe, o którym myœleliœmy, od Skarbu Pañ-
stwa, i drugie, to merytoryczne, którego chcia³em
dochodziæ od mojego przeciwnika, a s¹d uniemo¿-
liwi³ mi to bezprawnie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Chcia³bym podpowiedzieæ, ¿e ta skarga przy-
s³uguje wtedy, gdy strona nie skorzysta³a z przy-
s³uguj¹cych jej œrodków prawnych. A zatem
w przypadku postanowienia dowodowego zawsze
jest mo¿liwoœæ ¿¹dania zmiany postanowienia do-
wodowego. To zawsze jest mo¿liwe.

A ocena wysokoœci szkody to jest kwestia ba-
dania konkretnego przypadku. Trudno powie-
dzieæ, czy w takim przypadku s¹d ocenia³by za-
sadnoœæ pierwotnego roszczenia. Musia³by jakoœ
oceniaæ – w zale¿noœci od tego, jakie by³oby uza-
sadnienie.

Jest ze mn¹ sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego, pan sêdzia Zegad³o. Mo¿e pan
sêdzia…
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Sekretarz
Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego
przy Ministrze Sprawiedliwoœci
Robert Zegad³o:

Zwracam uwagê, ¿e strona musi wyczerpaæ
wszystkie œrodki…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: To w³aœnie powie-
dzia³em.)

…¿eby by³a mo¿liwoœæ wznowienia postêpowa-
nia, czyli wznowienia procesu miêdzy stronami.
To w pierwszej kolejnoœci.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Tak jak powiedzia³em, strona musi skorzystaæ
ze wszystkich œrodków, które jej przys³ug¹, czyli
w przypadku incydentalnych postanowieñ rów-
nie¿ z wniosku o uchylenie postanowienia, bo to
jest takie specyficzne postanowienie i zawsze
mo¿na go uchyliæ, w innych przypadkach – z za¿a-
lenia, a w przypadku, gdy to orzeczenie koñczy
postêpowanie, jest mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku
o wznowienie. Krótko mówi¹c, wszystkie œrodki,
które s¹ w arsenale procedury cywilnej, musz¹
zostaæ wyczerpane.

Je¿eli okaza³oby siê, ¿e w wyniku tego badania
zosta³o… Oczywiœcie trudno mi zastêpowaæ tutaj
judykaturê s¹dów, a zw³aszcza S¹d Najwy¿szy, bo
nie ma takiego orzeczenia, ale wydaje mi siê, ¿e s¹
podstawy do obrony takiego stanowiska –
mianowicie je¿eli okaza³oby siê w toku badania po-
wództwa o odszkodowanie, ¿e orzeczenie zosta³o
wydane niezgodnie z prawem, to je¿eli da³oby to
podstawy do badania zasadnoœci roszczenia, to
tak, ale chyba tylko wtedy, gdy chodzi o orzeczenia
merytorycznie koñcz¹ce postêpowanie. Jeœli cho-
dzi o incydentalne badania niezgodnoœci z prawem
orzeczeñ incydentalnych, które nie koñcz¹ postê-
powania, to trudno powiedzieæ, ¿eby stwierdzenie
ich niezgodnoœci z prawem otwiera³o drogê do ba-
dania zasadnoœci roszczenia g³ównego, tego zasa-
dniczego, które zosta³o zg³oszone w procesie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

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.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Równie¿ nikt nie z³o¿y³ do protoko³u ani wnios-

ków legislacyjnych, ani wyst¹pieñ.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wy-
kroczeñ.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 898,
a sprawozdanie komisji w druku nr 898A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
senatora Bohdana Paszkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 1 lipca bie¿¹cego roku Komisja Ustawo-

dawcza rozpatrywa³a ustawê o zmianie ustawy –
Kodeks wykroczeñ. Ta ustawa dotyczy art. 144
§1. Jest ona wynikiem pracy Komisji Nadzwyczaj-
nej „Przyjazne Pañstwo” do spraw zwi¹zanych
z ograniczeniem biurokracji.

A rzecz dotyczy bardzo prozaicznej, wydawa³oby
siê, choæ byæ mo¿e powszechnie dolegliwej sprawy
tak zwanej ochrony trawników lub zieleñców. Otó¿
wed³ug obowi¹zuj¹cego art. 144 w zasadzie ka¿de
deptanie trawnika lub zieleñca podlega karze grzy-
wny do 1 tysi¹ca z³ lub karze nagany. A, jak wiado-
mo, trawniki lub zieleñce mog¹ byæ przez samych
ich w³aœcicieli, zarz¹dców przeznaczane do tego,
¿eby s³u¿y³y do rekreacji, wypoczynku, do tego,
aby osoby zainteresowane mog³y tam siê po³o¿yæ,
posiedzieæ, postaæ, czyli innymi s³owy, do ró¿nych
celów. I w zwi¹zku z tym propozycja, któr¹ wypra-
cowa³ Sejm, zmierza³a do takiego przeredagowania
treœci art. 144 §1, które by wyeliminowa³o tê bez-
wzglêdnoœæ ochrony trawników lub zieleñców
i wprowadzi³o tak¹ zasadê odnosz¹c¹ siê do tych¿e
trawników lub zieleñców, ¿e podlegaj¹ one ochro-
nie w miejscach innych ni¿ wyznaczone do celów
rekreacji przez w³aœciwe organy gminy. Innymi
s³owy, jeœli organy gminy wskaza³yby, ¿e te trawni-
ki lub zieleñce mog¹ byæ wykorzystywane równie¿
do celów rekreacji, wejœcie na nie nie spowodowa-
³oby sankcji w postaci wymierzenia grzywny do
1 tysi¹ca z³ lub kary nagany.

Nasza komisja rozpatrywa³a tê sprawê i przy-
znam, ¿e ta redakcja przepisów, która zosta³a wy-
pracowana przez Sejm, wywo³a³a du¿e w¹tpliwo-
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œci. W¹tpliwoœci te poniek¹d wynika³y z opinii
przedstawionej przez Biuro Legislacyjne. Zamie-
rzeniem Biura Legislacyjnego by³o to, by jednak
okreœliæ, który z organów gminy ma wskazywaæ
taki teren i ponadto w jakiej formie. I propozycja
Biura Legislacyjnego by³a taka, aby w tej¿e zmia-
nie ustawy te wyrazy „dla celów rekreacji przez
w³aœciwe gminy” zast¹piæ wyrazami „w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego ja-
ko tereny rekreacyjno-wypoczynkowe”. Ale ta
propozycja wywo³a³a dalsz¹ dyskusjê i zwracano
uwagê na to, ¿e to te¿ jest nie do koñca satysfak-
cjonuj¹ca propozycja z uwagi chocia¿by na to, ¿e
owszem, plany mówi¹ o terenach zielonych, ale
nie id¹ tak daleko, ¿eby precyzowaæ, ¿e coœ ma byæ
wykorzystywane do celów rekreacyjnych na kon-
kretnym trawniku lub zieleñcu.

W zwi¹zku z tym, przy pewnej rozbie¿noœci g³o-
sów, pojawi³a siê propozycja, która by uwzglêdnia-
³a równie¿ i to, ¿e co prawda to w³adztwo gminy jest
jasne w stosunku do, tak to nazwê, terenów gmin-
nych, w przypadku których mo¿na okreœlaæ, co bê-
dzie trawnikiem, a co zieleñcem i do jakich celów
bêdzie wykorzystywane, ale du¿¹ czêœæ terenów
w gminach stanowi¹ tereny niebêd¹ce w³asnoœci¹
komunaln¹. W miastach oczywiœcie s¹ to tereny
spó³dzielni mieszkaniowych, mog¹ byæ to tereny
wspólnot mieszkaniowych, mog¹ byæ to równie¿
tereny prywatne, ale przeznaczane do u¿ytku pub-
licznego. I w zwi¹zku z tym pojawi³a siê taka propo-
zycja, by jednak o tym, do jakich celów bêdzie wy-
korzystywany trawnik lub zieleniec, czy do rekrea-
cji, czy tylko do podziwiania, jak piêknie jest utrzy-
many, decydowa³ zarz¹dca danego terenu.

Dlatego Komisja Ustawodawcza proponuje po-
prawkê. I tapoprawkazmierzado tego, byutrzymu-
j¹c tê zasadê, któr¹ wypracowa³ Sejm, ¿e jednak
trawniki i zieleñce nie bêd¹ podlega³y tak bezwzglê-
dnej ochronie przepisów kodeksu wykroczeñ, ¿e nie
mo¿na na nie wejœæ, mog³y byæ one w przypadku,
gdy przewidziany jest ten cel rekreacyjny, wykorzy-
stywane do innych celów, ¿eby osoby zainteresowa-
ne mog³y tam wejœæ i ¿eby o tym decydowa³ w³aœci-
wy zarz¹dca terenu. Je¿eli w³aœciwy zarz¹dca tere-
nu bêdzie chcia³ ustaliæ, ¿e ten trawnik s³u¿y wypo-
czynkowi, rekreacji, ¿e mo¿na z niego czynnie ko-
rzystaæ, to powinno to byæ w jego gestii.

I w zwi¹zku z tym jest propozycja poprawki do
tekstu, który znajduje siê w druku nr 898, a który
zawiera propozycjê Sejmu, zmierzaj¹ca do tego, aby
w tym¿e art. 1 w §1 wyrazy „albo depcze trawnik lub
zieleniec w miejscach innych ni¿ wyznaczone dla
celów rekreacji przez w³aœciwe organy gminy” za-
st¹piæ wyrazami „albo na terenach przeznaczonych
do u¿ytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec
w miejscach innych ni¿ wyznaczone dla celów re-
kreacji przez w³aœciwego zarz¹dcê terenu”. Tak wiêc
je¿eli ktoœ bêdzie wkracza³ na tereny zielone, czyli

trawnik lub zieleniec, które nie s¹ przez w³aœciwego
zarz¹dcê terenu wyznaczone do rekreacji, mo¿e
oczywiœcie podlegaæ sankcji, która jest przewidzia-
nawkodeksiewykroczeñ.Tak¹propozycjêpopraw-
ki przyjê³a Komisja Ustawodawcza.

Proszê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks wykroczeñ wraz z zaproponowan¹ przez
Komisjê Ustawodawcz¹ poprawk¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Pan senator Muchacki, pan sena-
tor Andrzejewski, pan senator Romaszewski.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Muszê powiedzieæ, ¿e dla mnie ten jêzyk pra-

wniczy jest strasznie niezrozumia³y, a¿ mnie g³o-
wa boli, naprawdê.

(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
Ja rozumiem, ale…
Mam jedno pytanie, bardzo proste, jeœli chodzi

o tê zmianê… Mo¿e poczekam minutkê… Panie
Senatorze, s³yszy mnie pan?

(Senator Bohdan Paszkowski: Tak, tak, ca³y
czas s³ucham.)

Mam nastêpuj¹ce pytanie: na jakiej podstawie
zarz¹dca terenu bêdzie ustala³ granice terenów
przeznaczonych do rekreacji?

Senator Bohdan Paszkowski:

Najprostsza odpowiedŸ jest taka, ¿e na podsta-
wie w³asnej decyzji, bo to on ma decydowaæ o tym,
który teren zielony, czyli zieleniec lub trawnik, bê-
dzie podlegaæ tej bezwzglêdnej ochronie, a który
bêdzie przeznaczony chocia¿by na cele rekreacji.
Oczywiœcie z samej istoty, ¿e tak powiem, tego te-
renu bêdzie wynika³ cel, do jakiego zostanie prze-
znaczony. Na przyk³ad, je¿eli jest jakiœ teren zielo-
ny, który mo¿na uznaæ za trawnik, a na którym
postawiono bramki, to wiadomo, ¿e bêdzie on s³u-
¿y³ do gry w pi³kê.

Jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób bêdzie
o tym ewentualnie informowana okoliczna lu-
dnoœæ. Tutaj nie ma ograniczenia co do formy,
mo¿na to zrobiæ w formie zwyczajowo przyjêtej,
chocia¿by przez umieszczenie jakiejœ tabliczki lub
og³oszenia. Nie ma tutaj konkretnej propozycji czy
wymogu co do jakiejœ okreœlonej formy. To ma byæ
po prostu komunikatywne dla osób, które bêd¹ siê
poruszaæ po tym terenie. Nie ma konkretnego wy-
mogu, ¿e musi to byæ jakaœ wywieszka itp., itd.
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Senator Rafa³ Muchacki:

Przepraszam, Panie Marsza³ku, ja tylko
chcia³bym uzupe³niæ pytanie.

Czyli nie ma tutaj podstaw prawnych, to jest, ¿e
tak powiem, widzimisiê tego zarz¹dcy. Tak? On
sam decyduje, gdzie wolno, a gdzie nie wolno. I nie
ma tutaj jakichœ podstaw prawnych. Prawda?
O to mi chodzi³o.

Senator Bohdan Paszkowski:

Podstaw¹ prawn¹… To jest kwestia woli za-
rz¹dcy terenu. Nie ma tutaj takiego ograniczenia,
¿e ma to okreœlaæ organ gminy itd. To ma okreœliæ
w³aœciciel lub w jego imieniu zarz¹dca terenu. Je-
¿eli jest to teren prywatny, to bêdzie to okreœlaæ
prywatna osoba, która pe³ni funkcje w³aœciciel-
skie lub powierzy³a je innemu podmiotowi.

(G³os z sali: Organ musi siê kierowaæ prawem.)
Tak, oczywiœcie, organ musi siê kierowaæ pra-

wem.
I powiem jeszcze, ¿ebyœmy o tym nie zapomnie-

li, bo to jest wa¿ne, ¿e tutaj chodzi o tereny prze-
znaczone do u¿ytku publicznego, a nie o jakieœ
ogródki w³asne itd., itd., tu chodzi o powie-
rzchnie, które s¹ wykorzystywane przez nieokreœ-
lon¹ liczbê ludnoœci i do których dostêp jest, po-
wiedzia³bym, powszechny.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Interesujemniespecjalnapenalizacjadeptania…
(Weso³oœæ na sali)
Je¿eli ani zarz¹dca, ani organ gminy nie wyzna-

czy terenów do deptania, to znaczy, ¿e obowi¹zuje
norma ogólna…

(Senator Zbigniew Romaszewski: …¿e nie wol-
no deptaæ.)

...zakazuj¹ca deptania jako takiego. Czyli
wstêp na trawnik jest niedozwolony w przestrzeni
u¿ytku publicznego. Wyczyta³em swego czasu
w prasie, ¿e na Zachodzie deptanie jest norm¹.

(G³osy z sali: Wskazane.)
Zreszt¹ bywa³em w ró¿nych parkach i widzia-

³em, czy to we Francji, czy w ogóle w ca³ej zacho-
dniej Europie trawniki s³u¿¹, miêdzy innymi, nie
do tego, ¿eby je celowo deptaæ, tylko ¿eby na nie
wchodziæ i na nich odpoczywaæ. Rozumiem, ¿e tu
celem jest odwrotna sytuacja – niedeptanie tra-
wników staje siê norm¹ ogóln¹ wszêdzie tam,
gdzie nie ma wyj¹tku wyznaczonego przez organ
gminy albo zarz¹dcê, jak chce komisja. Rozu-
miem, ¿e najpierw jest totalny zakaz, a potem s¹
wyj¹tki od totalnego zakazu deptania. Tak?

Senator Bohdan Paszkowski:

To znaczy, Panie Senatorze, w chwili obecnej
obowi¹zuje art. 144 kodeksu karnego...

(G³os z sali: Wykroczeñ.)
…kodeksu wykroczeñ, który tê zasadê wpro-

wadza. Czyli taka sytuacja, o jakiej pan mówi, jest
w tej chwili. A propozycja zmiany ustawy zmierza
ku temu, ¿eby od tej zasady odejœæ, choæ oczywi-
œcie jest tu…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie ma obo-
wi¹zku, ¿eby zarz¹dca czy organ gminy wyznaczy³
teren dozwolony do deptania, prawda? Nie ma
obowi¹zku?)

Nie ma obowi¹zku.
(Senator Piotr Andrzejewski: Czyli jak nie wy-

znaczy, to nigdzie nie wolno…)
Ja myœlê, ¿e my tu byæ mo¿e tworzymy jakiœ

sztuczny problem. Przecie¿ z natury rzeczy pe-
wne trawniki, pewne obszary zielone lub zie-
leñce s¹ przeznaczone do tego, ¿eby siê po nich
poruszaæ. Je¿eli na przyk³ad jest jakiœ zielony
teren w parku, na tym terenie zbudowana jest
scena, na której siê odbywaj¹ wystêpy, a obok
stoj¹ ³awki, to wiadomo, ¿e trzeba przejœæ po
trawniku, ¿eby dojœæ do tych ³awek, to wynika
z istoty rzeczy. Ja powiem tak: ta zasada, w pe-
wnym sensie nieracjonalna, jest tutaj, w tej
propozycji, po prostu racjonalizowana, tak to
okreœlê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Wobec tego ja mam pytanie bardzo istotne
dla praktyka stosuj¹cego prawo.

Jaki jest zakres i jaka jest definicja penalizacji
znamienia czynu przestêpnego, którym jest de-
ptanie? Czy to jest krok… Czy to bêdzie tak, jak
z tym funkcjonariuszem, który podchodzi³ do
mnie i mówi³: „proszê siê rozejœæ”, bo sta³em
w niew³aœciwym miejscu? No, to jest jakaœ analo-
gia do PRL.

(Senator Bohdan Paszkowski: Ja nie chcê tu
wchodziæ w takie dyskusje…)

Jaki jest zakres znamienia czynu przestêpnego
w postaci deptania? Jest to czynnoœæ penalizowa-
na. Gdzie jest okreœlony zakres?

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e na ten temat wy-
powie siê pan minister, ja natomiast…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, to jest pyta-
nie w³aœciwe dla ministra.)

Ja powiem tylko tyle, ¿e ten przepis dotycz¹cy
deptania obowi¹zuje w polskim systemie pra-
wnym…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Od zawsze.)
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…ju¿ przez dziesiêciolecia i pewnie na ten te-
mat jest bogate orzecznictwo, do którego pana se-
natora odsy³am.

(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie ¿e nie ma,
ale myœlê, ¿e teraz poszukamy, a pan minister po-
da wyk³adniê.) (Weso³oœæ na sali)

Panie Senatorze, ja powiem tak: ten przepis
obowi¹zuje. Nie wiem, czy kodeks wykroczeñ…
on jest bodaj¿e…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Sprzed woj-
ny.)

…z 1971 r., to ma sporo lat. I na ten temat…
(Senator Piotr Andrzejewski: No to jest peere-

lowski przepis.)
Ale ja myœlê, ¿e jak przejrzymy przedwojenne

przepisy, to siê oka¿e, ¿e ta wartoœæ w postaci zie-
leni czy zieleñców urz¹dzanych przez kogoœ w³a-
œnie w tym celu, ¿eby upiêkszyæ okolicê, zawsze
podlega³a ochronie, niezale¿nie od tego, który
z systemów politycznych w naszym kraju obo-
wi¹zywa³. Ja rozumiem tutaj pewn¹ przewrot-
noœæ, powiedzia³bym, tego zagadnienia, ale
chcia³bym tylko podkreœliæ, ¿e to jest poprawia-
nie czegoœ, co ju¿ funkcjonuje, to jest tak na-
prawdê ³agodzenie skutków bardzo bezwzglê-
dnego zapisu, który w tej chwili obowi¹zuje i któ-
ry mówi bezwzglêdnie, ¿e nie wolno deptaæ tra-
wników i zieleñców.

(Senator Piotr Andrzejewski: Chyba ¿e organ…)
Panie Senatorze, pan jako prawnik z bogatym

doœwiadczeniem wie, ¿e tego, co jest zapisane
w normie prawnej – ¿e na przyk³ad podlega karze
do 1 tysi¹ca z³ albo karze grzywny – nie nale¿y czy-
taæ, ¿e tak powiem, wprost, czyli ¿e ka¿dy, kto bê-
dzie deptaæ, podlega takiej karze, tylko wiadomo,
¿e s¹ ró¿ne instytucje, z czêœci ogólnej kodeksu
wykroczeñ równie¿, tutaj s¹ odes³ania do kodek-
su, wiadomo, tam, gdzie nie s¹ uregulowane te
sprawy, stosuje siê te¿ kodeks karny, i wiadomo,
¿e siê bada i spo³eczne niebezpieczeñstwo czynu,
i podejœcie sprawcy, itd.…

(Senator Piotr Andrzejewski: …i stopieñ winy.)
…i stopieñ winy, i ewentualnie stopieñ przy-

czynienia siê zarz¹dcy, który móg³ nie dope³niæ
pewnych obowi¹zków itp., itd.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przeprowadza siê
nawet badania psychiatryczne.)

Wydaje mi siê, ¿e sam zapis mo¿e budziæ jakieœ
w¹tpliwoœci, ale to jest przede wszystkim kwestia
stosowania tego prawa i to stosowania w sposób
racjonalny. Je¿eli ktoœ wejdzie na trawnik, zrobi
krok i zaraz siê cofnie, to nie powinien byæ z tego
tytu³u karany w formie grzywny do 1 tysi¹ca z³ itd.
Zreszt¹, jeœli siê weŸmie pod uwagê, ¿e egzekucja
prawa w naszym kraju mo¿e i jest wybiórcza, ale
te¿ po prostu jest ma³o efektywna. Nie twórzmy
takiej sytuacji, ¿e z bardzo b³ahych przyczyn bêd¹
wymierzane jakieœ bardzo istotne kary. Jak mó-

wiê, z mo¿e ma³o racjonalnych zapisów, które ju¿
obowi¹zuj¹, próbuje siê jakoœ wyjœæ, nie wiem,
czy najlepsz¹ drog¹, ale jest to na pewno krok do
przodu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Byle nie na tra-
wnik. Dziêkujê.)

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, ja teraz chcia³bym dowiedzieæ
siê jednej rzeczy. Ile by³o skazañ z tego artyku³u
w ostatnim roku? Czy to w ogóle jest… Czy my
w ogóle robimy coœ sensownego?

Senator Bohdan Paszkowski:

To s¹ grzywny…
(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie.

Ile ich by³o?)
Panie Marsza³ku, tak g³êboko nie analizowaliœ-

my tego przepisu. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e jedna
z osób z ministerstwa…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To po co my
to robimy?)

…która przedstawia³a nam ten projekt, przy-
zna³a siê, ¿e równie¿… nie wiem, czy zosta³a uka-
rana, ale by³a co najmniej pouczona. Ale to…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale to bardzo
s³usznie, ¿e pouczona.)

…ale to chyba dlatego, ¿e wjecha³a na trawnik
jakimœ pojazdem. Ja ju¿ nie bêdê tutaj mówiæ, kto
i co…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To jednak
zrobi³a coœ innego.)

Ten przepis jest poniek¹d egzekwowany, ale
statystyk ja nie znam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma pytañ.
Wobec tego… Projekt tej ustawy zosta³ wniesio-

ny przez komisjê sejmow¹.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Panie Ministrze…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Stanowisko rz¹du do tej ustawy jest pozyty-

wne. W toku prac w komisjach sejmowych przed-
stawiciel ministra sprawiedliwoœci wp³yn¹³ na
ostateczny kszta³t tego przepisu; zosta³ on popra-
wiony w ten sposób, ¿e nie ulega w¹tpliwoœci, i¿
niszczenie i uszkadzanie roœlinnoœci jest karalne
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zawsze, niezale¿nie od tego – bo to mog³o budziæ
w¹tpliwoœci w pierwotnej redakcji – czy to siê od-
bywa na terenach rekreacyjnych wyznaczonych
do rekreacji przez w³aœciwy organ gminy, czy te¿
na innych, niewyznaczonych do tego celu. Tak
wiêc wydaje siê, ¿e przepis jest doœæ precyzyjny
i jako przedstawiciel ministra sprawiedliwoœci po-
pieram tê ustawê w wersji uchwalonej przez Sejm.

Jeœli chodzi o poprawkê komisji senackiej, to
pozwalam sobie jednak mieæ w¹tpliwoœci co do jej
zasadnoœci. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e wyznacze-
nie terenu do celów rekreacji powoduje daleko
id¹ce skutki w zakresie praw cz³owieka, poniewa¿
limituje karalnoœæ, penalizacjê. To, czy okreœlimy
tê granicê w tym miejscu, czy w innym, czy dany
trawnik, dany teren uznamy za przeznaczony do
celów rekreacji, czy te¿ nie, bêdzie rzutowa³o na
mo¿liwoœæ poci¹gania do odpowiedzialnoœci za
wykroczenie. Proszê szanown¹ izbê senack¹
o zwrócenie uwagi na fakt, ¿e zarz¹dc¹ terenu mo-
¿e byæ równie¿ podmiot prywatny. Na przyk³ad nie
jest wcale wykluczone, ¿e gmina powierzy zarz¹d
parkiem miejskim czy jakimœ innym terenem re-
kreacyjnym prywatnemu podmiotowi, w którego
interesie nie bêdzie le¿a³o, ¿eby ludzie mogli swo-
bodnie po tych trawnikach deptaæ i tam siê opa-
laæ, bo mo¿e wygodniej dla niego bêdzie powie-
dzieæ, ¿e ten teren nie jest wyznaczony do rekrea-
cji, poniewa¿ na przyk³ad s¹ tam posadzone ja-
kieœ roœliny. A tylko wyznaczenie go do celów re-
kreacji sprawia, ¿e mo¿na deptaæ trawniki, i tabli-
czka „nie deptaæ trawników” – jesteœmy przyzwy-
czajeni do takich tabliczek „nie deptaæ trawni-
ków”, pamiêtamy je – tylko na terenach wyzna-
czonych do rekreacji nie bêdzie mia³a ¿adnej mo-
cy. Wtedy mo¿na stawiaæ te tabliczki, ale one –
i taki jest sens tej ustawy – nie bêd¹ mog³y ograni-
czyæ naszego prawa do tego, ¿eby na trawniku roz-
³o¿yæ sobie kocyk i na przyk³ad zrobiæ piknik.

To jest jeden argument, ¿e tutaj jednak mamy
do czynienia z wyznaczaniem granicy odpowie-
dzialnoœci za wykroczenie i dlatego organ gminy
wydaje siê bardziej w³aœciwy. A wzmacniam tê ar-
gumentacjê cytatem z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
o samorz¹dzie gminy, który do prawa miejscowe-
go zalicza miêdzy innymi okreœlanie przez organy
gminy: „zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej”.
Wydaje siê, ¿e wyznaczenie terenów rekreacyj-
nych gminnych to jest w³aœnie okreœlenie zasad
i trybu korzystania z tych obiektów i urz¹dzeñ. I to
te¿ wzmacnia moje w¹tpliwoœci.

Osobiœcie uwa¿am, ¿e z tej poprawki trzeba by-
³oby jednak zrezygnowaæ. Bo zarz¹dca to mo¿e
byæ bardzo ró¿ny zarz¹dca, jego interesy nieko-
niecznie… On nie realizuje zadañ publicznych
w takim rozumieniu, w jakim realizuje je gmina.
Obowi¹zkiem gminy – to wynika z ustawy o samo-

rz¹dzie gminnym – jest zapewnienie w³aœciwych
warunków wypoczynku i rekreacji mieszkañcom
tej gminy. Zarz¹dca zaœ, je¿eli bêdzie wyznaczony,
nie realizuje swoich w³asnych zadañ publicz-
nych, on po prostu prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, w ramach której wypracowuje – i trudno
mu siê zreszt¹ dziwiæ, bo tak ma byæ, i dobrze –
zysk, ale musi siê poruszaæ w pewnych ramach
wyznaczonych mu przez w³aœciwe organy gminy.
Takie jest moje zdanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, operujemy norm¹ karn¹ przy
nik³ej sankcji, ale norma karna… Zbyt niedoo-
kreœlona jest definicja i zakres znamienia czynu
przestêpnego w postaci deptania. To mo¿e brzmi
trochê komicznie, ale to nie jest komiczny pro-
blem, bo to jest niedookreœlony uznaniowy zakres
znamienia. W zasadzie nie wolno penalizowaæ ta-
kiego dzia³ania, które jest niedookreœlone w ta-
kim zakresie. Taki reprezentujê pogl¹d…

(Senator Leon Kieres: Zdrowy rozs¹dek.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Ja mam, Panie Senatorze, ca³kowicie przeciw-
ne zdanie. Pozwalam sobie je zaprezentowaæ.
Uwa¿am, ¿e ma³o jest tak oczywistych norm jak
„nie deptaæ”. Jeœli „nie deptaæ” – od pocz¹tku, od
dziecka by³o to dla mnie jasne – to znaczy, ¿e ja po
prostu nie mogê tam wchodziæ.

Senator Piotr Andrzejewski:

Ju¿ rozumiem. Czyli nie mo¿na wchodziæ. To
dlaczego ustawodawca nie napisa³, ¿e jest zakaz
wchodzenia, tylko jest tu s³owo „deptanie”? Bo
chyba jest ró¿nica miêdzy wchodzeniem a depta-
niem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Mo¿na oczywiœcie wszystko definiowaæ, ale oœ-
mielam siê w¹tpiæ w tak¹ metodê, która by…

(Senator Piotr Andrzejewski: Czyn przestêpny
musi byæ zdefiniowany.)

…sprowadza³a siê do definiowania wyrazów
z ¿ycia potocznego, codziennego, które nie budz¹
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w¹tpliwoœci, przynajmniej dla mnie. Definiujemy
wyrazy, które s¹ zaczerpniête z jêzyka fachowego,
naukowego. Wprowadzamy definicje tak¿e wtedy,
gdy mamy wyraŸn¹ chêæ rozszerzenia lub ograni-
czenia potocznie przyjêtego zakresu pojêciowego.
Na przyk³ad w ustawie o rybactwie œródl¹dowym
mamy definicjê ryby, wedle której rak jest ryb¹. To
jest definicja techniczna, chodzi o to, by na pod-
stawie ustawy o rybactwie œródl¹dowym obj¹æ
ochron¹ równie¿ raki, wiêc to jest potrzebne. Gdy-
byœmy nie chcieli obejmowaæ t¹ ustaw¹ raków, to
nie trzeba by³oby ryb definiowaæ, poniewa¿ pojê-
cie potoczne ryby by³oby wystarczaj¹ce.

Wydaje mi siê, ¿e tak równie¿ jest z tym depta-
niem. Nie deptaæ, czyli po prostu nie chodziæ tam,
nie wkraczaæ tam. Zakaz „nie deptaæ trawników”
towarzyszy mi w³aœciwie od dzieciñstwa. W par-
kach czy jakichœ zieleñcach te tabliczki z biegiem
lat coraz bardziej niszcza³y, te trawniki te¿ by³y
zniszczone, ale przekaz by³ jasny: nie wolno tam
wchodziæ, nie wolno deptaæ trawników.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest. Dziêkujê
bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

Nie widzê chêtnych.
Wobec tego bardzo panu ministrowi dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
A obecnie, có¿…
Obecnie otwieram dyskusjê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja siê zg³aszam.)
Dobrze, ju¿ s¹ zapisani senator Andrzejewski

i senator Paszkowski.
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 Kieresa.

Senator Leon Kieres:

Bêdê mówi³ krótko.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tylko kilka uwag porz¹dkuj¹cych.
Ju¿ siê spodziewam, ¿e jeœli ktoœ z mediów bê-

dzie chcia³ byæ z³oœliwy, to jutro napisze, jak to Se-
nat roztrz¹sa³ problem deptania. Tymczasem to
pojêcie, proszê pañstwa, od 1971 r. wystêpuje
w §1 w art. 144 w dotychczasowym brzmieniu:
„Kto na terenach przeznaczonych do u¿ytku pub-

licznego niszczy lub uszkadza roœlinnoœæ lub de-
pcze trawnik lub zieleniec”… A wiêc to by³o i jakoœ
nam nie przeszkadza³o. W³adza i obywatel nawet
w trudnych czasach mniej wiêcej potrafili siê po-
rozumieæ w kwestii deptania. Ja bym nie rozpo-
czyna³ tu fundamentalnej dyskusji na ten temat
i zaleca³bym zdroworozs¹dkowe podejœcie w in-
terpretacji tego przepisu. Tak kolegia do spraw
wykroczeñ, wczeœniej milicja, póŸniej policja,
stra¿ miejska, dotychczas interpretowa³y ten pro-
blem i nie wywo³a³ on do tej pory burzy w kwestii
praw obywatelskich.

Popieram ten projekt dlatego, ¿e wprowadza
on rozwi¹zanie, które by³o przedmiotem po-
wszechnego postulatu. Pies na trawnik mo¿e
wejœæ, ale je¿eli nie z³apiemy jego w³aœciciela, to
siê nic nie dzieje. Obywatelowi, który postawi
nogê na trawniku, grozi kara grzywny, tak by³o
do tej pory zreszt¹, do 1 tysi¹ca z³ lub kara naga-
ny. Tu zatem nic nie zmieniamy z punktu widze-
nia penalizacji, bo ta penalizacja by³a, tyle tyl-
ko, ¿e odchodzimy od penalizacji ka¿dego de-
ptania zieleni na rzecz karania tylko w takich
sytuacjach, kiedy ktoœ wchodzi na teren zielony
wyraŸnie wy³¹czony z dostêpu dla obywateli. Ta-
ka jest filozofia: karamy wtedy, kiedy ktoœ de-
pcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych
ni¿ wyznaczone dla celów rekreacji. Rzeczywi-
œcie powstanie pewna dolegliwoœæ, uci¹¿liwoœæ
dla gmin, bo to prawdopodobnie rady gmin bêd¹
musia³y wyznaczyæ tereny wy³¹czone, to bêdzie
ich obowi¹zek. Nie wy³¹czony teren rekreacyjny
automatycznie podlega dostêpnoœci bez ¿adne-
go karania. I tyle.

Panie Ministrze, co do art. 40 ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym, to pana chyba nie by³o na po-
siedzeniu komisji, kiedy ten problem by³ przez
nas omawiany. Ja go podnosi³em miêdzy innymi.
To rzeczywiœcie rady gmin maj¹ prawo stanowie-
nia przepisów w zakresie zasad korzystania z te-
renów zielonych, urz¹dzeñ u¿ytku publicznego.
Tylko my zastanawialiœmy siê nad pojêciem nie-
ruchomoœci, terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego. Art. 40 mówi o terenach przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego bêd¹cych we w³ada-
niu gminy zaliczanych do mienia komunalnego.
Mienie komunalne, w³asnoœæ i inne prawa maj¹t-
kowe. S¹ równie¿ tereny u¿ytku publicznego in-
nego typu, na przyk³ad spó³dzielcze.

I teraz powstaje pytanie: czy s¹ one wy³¹czone
z zakresu obowi¹zywania tego przepisu? Bo jeœli
s¹ wy³¹czone, a nie mieliœmy wówczas takiej pew-
noœci, to rzeczywiœcie przepis powinien pozostaæ
w tym brzmieniu, w jakim przyszed³ do nas z Se-
jmu. Je¿eli jednak tereny u¿ytku publicznego to
s¹ tak¿e tereny spó³dzielcze i inne, kiedy to
spó³dzielnia okreœla, co jest zieleñcem, a co nie, to
wtedy nasza poprawka ma sens. Prosi³bym, pana
ministra o reakcjê na te nasze w¹tpliwoœci. To nie
jest spór, tylko pewna w¹tpliwoœæ.
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Generalnie, proszê pañstwa, jest to – jak to kie-
dyœ mówi³em w innym przypadku, pamiêtacie
pañstwo kwestiê pijanych rowerzystów – jeden
z problemów, zdawa³oby siê, b³ahych, ale w grun-
cie rzeczy ten problem jest b³ahy do momentu,
w którym przychodzi siêgn¹æ do portfela i zap³aciæ
1 tysi¹c z³. Wtedy ten problem staje siê bardzo po-
wa¿ny dla wielu z nas i st¹d zaleca³bym przyjêcie
tej regulacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie podzielam celu tej legislacji w takim

kszta³cie, w jakim ona zosta³a zaprezentowana
przez komisjê pana Palikota „Przyjazne Pañstwo”
i zaaprobowana przez ministerstwo z dwóch
wzglêdów. Przede wszystkim dlatego, ¿e najwy¿-
szy czas odejœæ od tezy, ¿e samo znamiê wejœcia
na trawnik, jak s³yszeliœmy, jest powodem kara-
nia i penalizacji. Cywilizacja zachodnia odst¹pi³a
ju¿ dawno od tego, a my jesteœmy ci¹gle w orbicie
odziedziczonej byæ mo¿e po pewnej tradycji, ale
dziœ nie do zaakceptowania w ramach systemu
ochrony, a przede wszystkim prawa cz³owieka do
zrównowa¿onego rozwoju. Zak³adamy, ¿e cz³o-
wiek korzysta z terenów zielonych, i takie jest do-
mniemanie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami
poszanowania dla przyrody i zasady zrównowa¿o-
nego rozwoju. Nie mo¿na domniemywaæ, ¿e ka¿dy
jest przestêpc¹. Czynienie z wejœcia na trawnik
czynu przestêpnego uwa¿am za niezgodne z obec-
n¹ tendencj¹ kszta³towania tego, w jakim zakre-
sie prawo powinno coœ chroniæ, a czego nie powin-
no. Tak pan minister to sformu³owa³, ¿e nie jest to
celowe deptanie. S¹ ludzie, którzy wchodz¹ na te-
reny zielone i zrywaj¹ coœ celowo, niszcz¹. Wtedy
deptanie jest jednym z elementów niszczenia lub
uszkadzania roœlinnoœci w szerszym zakresie, bo
trawa to te¿ jest roœlinnoœæ. W zwi¹zku z tym jest
to sub specie nie wejœcie na trawnik, tylko nisz-
czenie przyrody. W ramach niszczenia przyrody
jest wymienione odrêbne znamiê – deptania. Jest
to o tyle niebezpieczne, ¿e nie ma tu… Jest to
przedmiotowa czynnoœæ, która z samego faktu
wejœcia czyni ju¿ przedmiot penalizacji, niezale¿-
nie od spo³ecznego niebezpieczeñstwa tego czy-
nu. Zreszt¹ pan minister potwierdzi³ moje w¹tpli-
woœci w tym zakresie. Trochê za daleko to idzie.
Tej pierwszej tezy nie potwierdzam i dlatego bêdê

sk³ada³ wniosek o skreœlenie. Niech to od czasów
pradziadka i praciotki bêdzie sobie penalizowane,
ale wydaje mi siê, ¿e dojrzeliœmy do tego, ¿eby ra-
cjonalizowaæ przepisy i mieæ zaufanie do ludzi,
zw³aszcza jeœli chodzi o udostêpnianie ludziom
zieleni w ramach rekreacji, wychowuj¹c ich w³a-
œciwie, a nie penalizowaæ wszystko.

Kolejna kwestia. Nie podzielam zdania, ¿e to
organ gminy lepiej bêdzie tym zarz¹dza³ ni¿ za-
rz¹dca prywatny. Ja reprezentujê pogl¹d, ¿e oso-
ba prywatna dzia³a lepiej i troskliwiej ni¿ organ
gminy czy jakikolwiek inny organ. Mam na to
wiele przyk³adów. Tam, gdzie s¹ organy gminy,
tam pro forma jest i stra¿, i ochrona przyrody,
i policja, a ludzie i tak niszcz¹ i psuj¹. Tam, gdzie
nie ma osobistej interioryzowanej w³asnoœci pry-
watnej, która uto¿samia siê z ochron¹ tego tere-
nu. Przykro mi bardzo, ale zmistyfikowaliœmy
pojêcie wiêkszej starannoœci gminy ni¿ osoby
prywatnej.

Wydaje mi siê, ¿e ta zmiana zbyt g³êboko siêga
w tradycjê penalizacyjn¹, czyni¹c z tego absurd.
Czynnoœæ deptania bêdzie wy³¹czona jedynie wte-
dy, kiedy organ gminy wyznaczy tereny, które s¹
mo¿liwe do deptania. Ja twierdzê, ¿e ¿adnych te-
renów do deptania, które jest niszczeniem zieleni,
nie mo¿na przeznaczaæ, bo to by³oby przyzwolenie
do tego, ¿eby coœ, co jest zakazane… Co to jest?
Kontratyp? Organ gminy tworzy wobec tego
w sensie prawa karnego kontratyp? Samo wcho-
dzenie jest penalizowane, ale organ gminy mo¿e
stworzyæ decyzj¹ administracyjn¹ kontratyp na
gruncie prawa karnego? Nie jest to dobra legisla-
cja, nie jest to dobra tradycja. Wydaje mi siê, ¿e
wystarczy pozostawiæ przepis ogólny, który ob-
ci¹¿ony jeszcze ocen¹ spo³ecznego niebezpieczeñ-
stwa czynu mówi o niszczeniu lub uszkadzaniu
roœlinnoœci. Bo wejœcie na trawnik samo przez siê
nie jest szkodliwe, ale wejœcie, które niszczy tra-
wê, jest szkodliwe i mieœci siê w znamieniu czynu
przestêpnego.

W zwi¹zku z tym proponujê, ¿eby skreœliæ to
sformu³owanie: albo depcze trawnik lub zieleniec
w miejscach innych ni¿ wyznaczone dla celów re-
kreacji przez w³aœciwe organy gminy. Bo jak orga-
ny gminy tych terenów nie wyznacz¹, to nigdzie
nie bêdzie mo¿na wchodziæ. Deptanie nie ma zna-
mienia œciœle okreœlonego, tylko, jak pan minister
mówi, zwyczajowe: jest to wejœcie na teren zielo-
ny. Jak powiedzia³ mój znakomity i wspania³y ko-
lega, profesor Kieres, pies mo¿e tam wejœæ, ale
cz³owiek nogi postawiæ nie mo¿e.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Pies mo¿e, bo
nie wydeptuje œcie¿ek, tylko biega dooko³a. To jest
ró¿nica podstawowa.)

No tak. Ale pojawia siê problem oceny spo³ecz-
nego niebezpieczeñstwa i znamienia tego czynu.
On musi byæ dostatecznie ogólny, a nie szczegól-
ny. Mam taki pogl¹d, byæ mo¿e odosobniony, i ta-
ki wniosek sk³adam. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mimo tych wszystkich zastrze¿eñ, które siê tu

pojawia³y, podnosi³bym jednak kwestiê, ¿e ta po-
prawka w kontekœcie podmiotu, który by ustana-
wia³ w³adztwo odnoœnie do przeznaczenia trawni-
ka, jest zasadna. Przy tej argumentacji, któr¹
podnosi³ pan minister… Bior¹c pod uwagê, ¿e za-
sada jest taka, i¿ nigdzie nie depczemy ani nie
wchodzimy na trawniki lub zieleñce, bior¹c pod
uwagê okolicznoœci, ¿e rada gminy bêdzie doko-
nywaæ nowelizacji w tym zakresie – no, nie s¹dzê,
¿eby robi³a to co miesi¹c, bêdzie to pewnie raz na
rok – ¿e bêdzie siê przede wszystkim odnosiæ do
w³asnych terenów, a tereny zielone w gminach,
szczególnie w miastach, jak podkreœla³em, to
w du¿ej czêœci obszary spó³dzielcze, obszary ró¿-
nych wspólnot mieszkaniowych, a tak¿e innych
podmiotów, równie¿ przedsiêbiorstw, ró¿nego ro-
dzaju firm itd., przeznaczone do u¿ytku publicz-
nego… Bo taki jest charakter danej nieruchomo-
œci, ¿e obok jest albo droga, albo s¹ trawniki itd.
I my, przy takim zastrze¿eniu, ¿e w zasadzie egze-
kucja tych przepisów jest daleko niesatysfakcjo-
nuj¹ca, bêdziemy po prostu tworzyæ w dalszym
ci¹gu pewn¹ fikcjê prawn¹. Niby otworzyliœmy pe-
wn¹ furtkê, ale ta furtka jest, ¿e tak powiem, tak
obwarowana formalnie, ¿e w zasadzie to bêdzie siê
mia³o nijak do rzeczywistego stanu. Dla mnie jest
oczywiste, ¿e ten, kto w³ada terenem, je¿eli jest to
teren zielony, podkreœlam, do u¿ytku publiczne-
go, powinien okreœlaæ… Co innego, jeœli coœ jest
ogrodzone siatk¹ albo nawet nie jest ogrodzone,
ale wiadomo – z uwagi na przeznaczenie tego miej-
sca – ¿e nie mo¿na tam wchodziæ, bo jest to teren
prywatny i nie do u¿ytku publicznego. Jeœli zaœ
chodzi o tereny spó³dzielcze, wspólnotowe i tereny
innych podmiotów przeznaczone do u¿ytku pub-
licznego, to sam w³aœciciel lub, w jego imieniu, za-
rz¹dca terenu powinien okreœlaæ, co mo¿na robiæ
na danym terenie zielonym. Wydaje mi siê, ¿e wte-
dy ewentualnie bêdzie pewna adekwatnoœæ miê-
dzy stanem rzeczywistym a formalnym w danej
sprawie. Inaczej bêdziemy mieli taki rozstrza³, ¿e
kilka parków miejskich zostanie dookreœlonych,
a reszta nie bêdzie dookreœlona i wtedy… Proszê
pamiêtaæ, ¿e zasad¹ w tym przypadku jest to, ¿e
nie mo¿na deptaæ trawników lub zieleñców ma-
j¹cych charakter u¿ytecznoœci publicznej. To jest
zasada, a od tej zasady jest wyj¹tek.

Zastanawiam siê, Panie Marsza³ku, czy w ogóle
nie powinniœmy zmieniæ tej zasady i nie przereda-
gowaæ tych przepisów, bazuj¹c na poprawce ko-

misji. I wtedy byœmy napisali, ¿e „albo na tere-
nach przeznaczonych do u¿ytku publicznego de-
pcze trawnik lub zieleniec w miejscach, w których
jest to zabronione przez w³aœciwego zarz¹dcê tere-
nu”. I wtedy mamy jasnoœæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: I to jest jasne.)
Zarz¹dca terenu zabrania i wtedy wymuszamy,

proszê pañstwa, nie dzia³alnoœæ negatywn¹, bo
jest zasada pozytywna. Sam zarz¹dca musi, ¿e
tak powiem, wykazaæ siê aktywnoœci¹ i okreœliæ,
¿e dany trawnik lub zieleniec podlega szczególnej
ochronie. I wtedy mamy jasnoœæ. Nie jest tak, ¿e
jest zasada, i¿ dozwolone jest to, co jest odstêp-
stwem od zasady, tylko jest tak, ¿e jest ogólna za-
sada. Wtedy na w³aœcicielach danych terenów,
zarz¹dcach terenu, spoczywa obowi¹zek wykaza-
nia siê pozytywn¹ dzia³alnoœci¹ i okreœlenia, ¿e na
przyk³ad tutaj nie wolno chodziæ, bo posadziliœmy
egotyczne, piêkne roœliny itd. Czy nie warto iœæ
dalej w tym kierunku i zmieniæ ca³¹ filozofiê? Nie
chodzi o filozofiê negatywn¹, tylko o filozofiê pozy-
tywnego dzia³ania podmiotów, które s¹ zaintere-
sowane tym, ¿eby chroniæ roœlinnoœæ danego tere-
nu. I wtedy mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to wniosek
dotycz¹cy pozytywnego pañstwa i zasady pomoc-
niczoœci. Tam, gdzie obywatele nie chc¹ siê dosto-
sowaæ do regu³ ustanowionych przez zarz¹dcê,
jest dzia³alnoœæ pañstwa, bo pañstwo pomaga
i sankcjonuje tê dzia³alnoœæ. I wydaje mi siê, ¿e –
nie wiem, czy przy przychylnoœci tutaj zgroma-
dzonych senatorów – wtedy odeszlibyœmy, pod-
kreœlam, od peerelowskiej zasady, ¿e nie wolno
deptaæ…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To nie jest pe-
erelowska zasada, nie rzucajcie tym peerelem.
Tak by³o te¿ przed wojn¹.)

Ja siê odnoszê, Panie Marsza³ku, do kodeksu
z 1971 r. Dalej moja pamiêæ nie siêga.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Mo¿e nie siê-
ga, ale tak by³o od niepamiêtnych czasów.)

No dobrze, ale my tu zmieniamy zasadê. Wy-
chodzimy od tej zasady, na której chcieliœmy op-
rzeæ nasze pañstwo, ¿e to, co nie jest zakazane,
jest dozwolone. I w tym przypadku zrealizowali-
byœmy tê zasadê, mianowicie… Nie doœæ tego,
zrealizowalibyœmy równie¿ tê zasadê, która by³a
wspominana na posiedzeniu Komisji Ustawo-
dawczej. Tam by³ podnoszony problem, jak adre-
saci normy, ¿e nie mo¿na deptaæ, maj¹ siê zapoz-
naæ z pewnymi wyj¹tkami, jak ma do nich dotrzeæ
ta wiadomoœæ, ¿e w danym miejscu jest wyj¹tek
a nie zasada. A tutaj mielibyœmy obowi¹zek na³o-
¿ony na zarz¹dcê terenów, on wype³nia³by tê dys-
pozycjê, wskazywa³by konkretnie, ¿e na przyk³ad
tu nie wolno deptaæ. W jakiej formie? No, w formie
zwyczajowo przyjêtej, mo¿e to byæ na przyk³ad
tabliczka, og³oszenie, ogrodzenie, je¿eli to jest po-
trzebne itd. I w zwi¹zku z tym…

(Senator Piotr Andrzejewski: „Nie deptaæ tra-
wników”, gdzie by³o, to by³o.)
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…z³o¿y³bym tak¹ poprawkê, wnioskujê z apro-
buj¹cego wzroku, ¿e pañstwo j¹ popieracie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, tak.)
(Weso³oœæ na sali)
…ale nie wiem, jak. Panie Marsza³ku, ja j¹ z³o-

¿ê, ale w takiej uproszczonej formie, mo¿na?
W uchwale Senatu, która jest propozycj¹ komisji,
dodamy, ¿e ma to byæ zabronione przez w³aœciwe-
go… O, i to bêdzie czytelne. Ja siê tu jeszcze pod-
piszê. Je¿eli pan marsza³ek dopuœci ten wniosek
w takiej formie… No, ale wiadomo, o co chodzi.
Dopracujê to, ale myœl jest jasna. Chodzi mi o to,
¿e to zarz¹dcy terenu maj¹ okreœliæ, gdzie mo¿na
wchodziæ na zieleniec lub trawnik lub zabroniæ te-
go. Jest jasna sytuacja, to wymaga pozytywnego
dzia³ania podmiotu zarz¹dzaj¹cego. Adresaci wie-
dz¹, czy mo¿na wchodziæ, czy nie. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Cicho!)
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam.)
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Ludwi-

czuk, senator Bisztyga i senator Muchacki z³o¿yli
swoje przemówienia w dyskusji do protoko³u*.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli senator Piotr Andrzejewski
i senator Paszkowski.

Zamykam dyskusjê.
(Senator Leon Kieres: Czy pan minister siê do

tego ustosunkuje?)
Mamy jeszcze czas. Dyskusja zosta³a zamkniê-

ta. Oczywiœcie pan minister, je¿eli ma ochotê, to
mo¿e siê ustosunkowaæ.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Mo¿e na po-
siedzeniu komisji.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym podtrzymaæ swoje w¹tpliwoœci,

chocia¿ mo¿e nie jest to takie kategoryczne zda-
nie, ¿e widzê jak¹œ wielk¹ szkodê w dopuszczeniu
zarz¹dcy terenu. Byæ mo¿e rzeczywiœcie jest to
rozwi¹zanie bardziej funkcjonalne, niemniej je-
dnak wydawa³o mi siê, ¿e przeznaczone do u¿ytku
publicznego mog¹ byæ tylko takie tereny, które zo-
sta³y zakwalifikowane jako takie i nie s¹ terenami
prywatnymi. Bo jeœli s¹ to tereny prywatne, to de-
cyduje w³aœciciel. Jeœli chodzi o przeznaczenie

publicznoprawne, to prawo publiczne, akty pra-
wa publicznego, plany zagospodarowania prze-
strzennego, jakieœ uchwa³y musz¹ decydowaæ
o tym, ¿e coœ jest w sensie prawa administracyj-
nego przeznaczone do u¿ytku publicznego. Oczy-
wiœcie, je¿eli ktoœ ma prywatny ogród czy prywat-
ny park i zaprasza wszystkich, ¿eby go odwiedzali,
to w mojej opinii taka sytuacja w ogóle nie podlega
art. 144, bo to nie jest rzecz przeznaczona do u¿yt-
ku publicznego. Podobnie jest w przypadku tere-
nów spó³dzielczych. To, ¿e s¹ one dostêpne dla
nieograniczonej liczby osób – tak byæ mo¿e akurat
w wiêkszoœci przypadków spó³dzielni eksploata-
cyjnych, zw³aszcza starszych – nie oznacza, ¿e za-
wsze tak musi byæ. Spó³dzielcy mog¹ podj¹æ
uchwa³ê, ¿e to ogrodz¹ i wy³¹cz¹. Wed³ug mnie
jest to teren prywatny i o jego przeznaczeniu,
o tym, na jakich zasadach odbywa siê korzystanie
z niego, nie decyduj¹ ¿adne akty organów gminy
ani jakiegoœ zarz¹dcy, tylko ca³kowicie decyduje
wola w³aœciciela. Decyduje o tym wola w³aœcicie-
la. I tego typu tereny, tereny spó³dzielcze, tereny
prywatne osób fizycznych czy osób prawnych, nie
podlegaj¹ art. 144, bo nie s¹ terenami przezna-
czonymi do u¿ytku publicznego. S¹ to tereny pry-
watne i o tym, na jakich zasadach ktoœ mo¿e tam
przebywaæ i z nich korzystaæ, decyduje ka¿dora-
zowo w³aœciciel. Ale rzeczywiœcie to nie zmienia
faktu, ¿e je¿eli dopuœcimy zarz¹dcê, to uelastycz-
nimy to. Narazimy siê tylko na tego typu niebez-
pieczeñstwo, ¿e mo¿e powstaæ rozbie¿noœæ po-
miêdzy ocen¹ w³aœciwych organów gminy a upra-
wnionych zarz¹dców, tych w³aœnie, którzy na
przyk³ad na zasadzie umowy cywilnoprawnej za-
rz¹dzaj¹ terenami przeznaczonymi do u¿ytku
publicznego. Musimy siê te¿ liczyæ z tym, ¿e wola
zarz¹dcy mo¿e siê zmieniaæ i ona mo¿e siê zmie-
niaæ z godziny na godzinê, z dnia na dzieñ. Nagle
na terenach, co do których jesteœmy przyzwycza-
jeni, ¿e mo¿emy tam rozk³adaæ koce i biwakowaæ,
mo¿e siê pojawiæ tabliczka informuj¹ca o tym, ¿e
to nie jest teren przeznaczony do rekreacji. To siê
mo¿e nagle zmieniæ. Oczywiœcie myœlê, ¿e gminy
powinny to kontrolowaæ i reagowaæ na takie dzia-
³ania zarz¹dców, które by³yby niezgodne z intere-
sem publicznym.

Mówimy tutaj o terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego i kwalifikacja… W moim prze-
konaniu, to nie musi byæ w³asnoœæ. Ten przepis bo-
wiem nie mówi, ¿e to jest w³asnoœæ gminy, ale mówi,
¿e maj¹ to byæ tereny przeznaczone do u¿ytku pub-
licznego, czyli w ten sposób zakwalifikowane z pun-
ktu widzenia prawa publicznego. Nie mo¿na mówiæ
o terenach prywatnych, ¿e w sensie prawnym s¹
przeznaczone do u¿ytku publicznego. O tym, jak
one s¹ u¿ytkowane, ka¿dorazowo decyduje w³aœci-
ciel terenu. Trudno powiedzieæ… Je¿eli dzisiaj w³a-
œciciel zgadza siê, ¿eby osoby wchodzi³y na jego te-
ren, przebywa³y na nim i na przyk³ad wypoczywa³y,
nieoznacza to, ¿e jest to terenwsensieprawnymza-
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kwalifikowany jako teren przeznaczony do u¿ytku
publicznego. To jest teren prywatny, przeznaczony
do realizacji potrzeb jego w³aœciciela. W³aœciciel mo-
¿e wyznaczyæ wszelkie regu³y korzystania z tego te-
renu i jeœli uwa¿a… Gmina zaœ mo¿e decydowaæ,
okreœlaæ zasady co do terenów, które s¹ gminne al-
bo pañstwowe i na przyk³ad w planach zagospoda-
rowania przestrzennego przeznaczone do rekreacji.
To gmina te¿ okreœla, które tereny s¹ rekreacyjne.
Park równie¿ nie musi byæ w³asnoœci¹ gminy w sen-
sie cywilnoprawnym, bo przepis art. 40 mówi:
gminny. A wiêc wystarczy, ¿e gmina tym zarz¹dza.
W rozumieniu art. 40 mo¿na uznaæ, ¿e wszystkimi
terenami rekreacyjnymi, które przepis nazywa
„gminnymi terenami”, s¹ nie tylko te, których gmi-
na jest w³aœcicielem w sensie cywilnoprawnym, ale
i takie, które podlegaj¹ jej zarz¹dowi.

Tak jak powiedzia³em, to s¹ w¹tpliwoœci, które
wynikaj¹ z tego, ¿e zmieniamy przepis bardzo sta-
ry i zmieniamy go, ¿e tak powiem, punktowo. Do-
tyczy on prawa karnego w sensie prawa wykro-
czeñ i prawa administracyjnego. Myœlê, ¿e
w zwi¹zku z t¹ zmian¹ nie bêdzie jakichœ wielkich
szkód. Mog¹ jednak wynikn¹æ problemy, o któ-
rych chcia³em Wysokiej Izbie powiedzieæ.

(Senator Zbigniew Romaszewski: I tak prawo
zwyczajowe bêdzie to uciera³o, ten przepis prze-
cie¿ bêdzie istnia³. Ja nie wiem, po co my to regu-
lujemy. I tak, i tak bêd¹ siê…)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze, proszê pañstwa, poniewa¿ zosta³y
zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym,
proszê Komisjê Ustawodawcz¹ o ustosunkowanie
siê do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie sprawozdania.

Informujê równie¿, ¿e g³osowanie w sprawie
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
i zawarty jest w druku nr 761, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 761S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, senatora Marka Trzciñskiego, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej, Komisji Sa-

morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
które obradowa³y 24 i 25 maja, przedstawiam
sprawozdanie dotycz¹ce ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez Komisjê
Ustawodawcz¹. Projektowana ustawa stanowi
wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu
prawa do postanowienia sygnalizacyjnego Trybu-
na³u Konstytucyjnego z 4 marca 2008 r., które do-
tyczy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego. W postanowieniu
trybuna³ wskaza³ potrzebê podjêcia inicjatywy
ustawodawczej zmierzaj¹cej do jasnego okreœle-
nia w ustawie o ochronie praw lokatorów obo-
wi¹zków gminy zwi¹zanych ze wskazaniem tym-
czasowego pomieszczenia, o którym mowa
w art. 1046 §4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
– Kodeks postêpowania cywilnego. Trybuna³, uz-
naj¹c konstytucyjnoœæ art. 1046 §4 k.p.c., stwier-
dzi³ szereg uchybieñ legislacyjnych w zakresie do-
okreœlenia sposobu realizacji obowi¹zku gminy
dostarczenia tymczasowego pomieszczenia. Zda-
niem trybuna³u kwestia ta powinna zostaæ spre-
cyzowana nie w przepisach dotycz¹cych postêpo-
wania egzekucyjnego, czyli nie w kodeksie postê-
powania cywilnego, ale w przepisach ustawy
o ochronie praw lokatorów, reguluj¹cej obowi¹zki
gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych wspólnoty samorz¹dowej.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego, komisje pro-
ponuj¹, aby zmiana ustawy o ochronie praw loka-
torów polega³a na wprowadzeniu definicji tym-
czasowego pomieszczenia, rozszerzeniu katalogu
obowi¹zków gminy o obowi¹zek wskazywania
tymczasowego pomieszczenia oraz okreœleniu
maksymalnego okresu udostêpnienia takiego po-
mieszczenia. Ten okres wynosiæ bêdzie szeœæ mie-
siêcy. Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych, S¹dem Naj-
wy¿szym, Ministerstwem Infrastruktury, Krajo-
w¹ Rad¹ Radców Prawnych, Krajow¹ Rad¹ S¹do-
wnictwa oraz ministrem pracy i polityki spo³ecz-
nej. Zg³aszane uwagi obejmowa³y rozszerzenie
projektu o wy³¹czenie ochrony przed eksmisj¹
sprawcy przemocy w rodzinie, a tak¿e przeniesie-
nie proponowanych regulacji do ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego. Stanowisko minister-
stwa by³o nieco odmienne od stanowiska Trybu-
na³u Konstytucyjnego.

Jeœli chodzi o skutki finansowe, ustawa wp³y-
wa na zwiêkszenie wysokoœci dotacji celowych

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 55

(podsekretarz stanu Z. Wrona)



z bud¿etu pañstwa, jakie gminy mog¹ otrzymaæ
na zadania zwi¹zane z tworzeniem warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorz¹dowej. Projektowana ustawa nie jest ob-
jêta prawem Unii Europejskiej.

Wysoka Izbo, w imieniu po³¹czonych komisji
proszê o przyjêcie projektu ustawy w zapropono-
wanej wersji. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie ma py-

tañ. Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W trakcie pracy Komisji Ustawodawczej, Komisji

Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
minister infrastruktury przedk³ada³ uwagi i wzi¹³
udzia³ w dyskusji nad treœci¹ ustawy o zmianie
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Przed³o¿enie, które Wysoka Izba rozpatruje, w opi-
nii ministra infrastruktury, nie ma bowiem stano-
wiska rz¹du wobec tego projektu, nie rozwiewa
w 100% wszystkich w¹tpliwoœci dotycz¹cych osób,
które w sytuacjach zwi¹zanych z eksmisj¹ czy dzia-
³aniem eksmisyjnym komorniczym powinny otrzy-
maæ mo¿liwoœæ u¿ywania pomieszczenia innego ni¿
lokal komunalny, lokal socjalny lub lokal zamienny
w zwi¹zku z – móg³bym powiedzieæ bardzo szeroko –
cywilizowanymi, wysoce cywilizowanymi, relacja-
mi, jakie powinny mieæ miejsce pomiêdzy sam¹
gmin¹ jako jednostk¹ samorz¹du terytorialnego,
a jej mieszkañcami, w szczególnoœci tymi, którzy
zostan¹ dotkniêci tak¹ sytuacj¹.

W wyniku tych dyskusji oczywiœcie nast¹pi³a
zmiana wersji pierwotnej. Dzisiaj Wysoka Izba ma
do dyspozycji tekst, który wydaje siê – choæ ma je-
szcze pewn¹ wadê, na przyk³ad nie do koñca wia-
domo, co zrobiæ z tymi, którym skoñczy siê nie
d³u¿szy ni¿ dwunastomiesiêczny okres u¿ywania
pomieszczenia tymczasowego, w jaki sposób
kszta³towaæ op³aty z tytu³u takiego u¿ytkowania –
wychodzi naprzeciw stanowisku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, a tak¿e powoduje, ¿e w pewnych
okreœlonych sytuacjach nast¹pi poprawa, chocia¿
ciê¿ar realizacji takiego zobowi¹zania zostanie
przeniesiony na samorz¹d gminny. Chodzi o sy-

tuacjê osób, które dotkniête bêd¹ postêpowaniem
eksmisyjnym, a tak¿e tych osób, które oczekuj¹ na
uwolnienie swoich lokali mieszkalnych w zwi¹zku
z wyrokami s¹dowymi, eksmisyjnymi, a co do któ-
rych s¹dy nie wyda³y wyroku okreœlaj¹cego upra-
wnienie do przydzia³u na przyk³ad lokalu socjalne-
go. Ogólnie rzecz bior¹c, jest to regulacja, która
wyznacza pewien kierunek i sposób myœlenia w za-
kresie, który jest okreœlony w art. 75 Konstytucji
RP, czyli w zakresie dotycz¹cym tak zwanej ochro-
ny praw lokatorów. Chocia¿ w tym przypadku
trudno, aby osoba taka podlega³a pe³nej definicji
ochrony praw lokatorów, dopóki nie znajdzie siê po
stronie tego, kto u¿ytkuje tymczasowo pomiesz-
czenie. Jednak¿e idea ochrony osób dotkniêtych
eksmisj¹ z pomoc¹ instytucji pomieszczenia tym-
czasowego wydaje siê s³uszna.

Uwagi, które przedstawi³em Wysokiej Izbie, pro-
szê traktowaæ jako g³os w dyskusji. Generalnie rzecz
bior¹c, to przed³o¿enie bêdzie podlega³o jeszcze oce-
nie Sejmu. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Wnioski legislacyjne nie zosta³y z³o¿one.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy, które objê³oby jedynie
g³osowanie, ale zostanie ono przeprowadzone ra-
zem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Treœæ projektu jest zawarta w druku nr 834,
a sprawozdanie komisji w druku nr 834S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, senatora Marka Trzciñskie-
go, o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

Prosz¹ bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej i Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, które obradowa³y 25 maja bie¿¹cego ro-
ku, przedstawiam sprawozdanie dotycz¹ce usta-
wy o zmianie ustawy o podatkach i op³atach lokal-
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nych. Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez Ko-
misjê Ustawodawcz¹.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa do wyro-
ku Trybuna³u Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r.,
w którym trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci art. 15
ust. 2a nowelizowanej ustawy z art. 2, w zwi¹zku
zart. 217KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej. Pod-
stawowym zarzutem zg³oszonym przez Trybuna³
Konstytucyjny jest brak precyzji uregulowania za-
wartego w art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych, co wywo³uje niepewnoœæ po stronie
adresatów ustawy, jeœli chodzi o przys³uguj¹ce im
prawa lub obowi¹zki. Obecne przepisy pozostawiaj¹
nadmiern¹ swobodê podczas ustalania obowi¹zku
podatkowego, jakimjestobowi¹zekop³aty targowej.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego, po³¹czone ko-
misje proponuj¹, aby nowelizacja ustawy z 12 sty-
cznia 1991 r. polega³a na zmianie brzmienia
art. 15 ust. 2 pktów 2a i 3, a wiêc na wprowadzeniu
czytelnej definicji targowiska, regulacji zakresu
przedmiotowego op³aty targowej oraz na dodaniu
w wymienionym art. 15 ust. 4 wskazuj¹cego kryte-
rium, na podstawie którego rady gminy bêd¹ mog-
³y ró¿nicowaæ stawki op³aty targowej w podejmo-
wanych przez siebie uchwa³ach.

Po wprowadzeniu proponowanych przez komi-
sjê zmian targowiskami bêd¹ miejsca wyznaczo-
ne przez organy gminy do prowadzenia handlu,
a nie – jak do tej pory – wszelkie miejsca, w któ-
rych prowadzony jest handel. Op³acie targowej
nie bêdzie podlegaæ sprzeda¿ dokonywana w bu-
dynku lub w jego czêœciach.

Poza tym projektowana ustawa zak³ada uchy-
lenie art. 16, przes¹dzaj¹cego o zwolnieniu z op³a-
ty targowej tych podmiotów, które równolegle op-
³acaj¹ podatek od nieruchomoœci z tytu³u spra-
wowania okreœlonego w³adztwa nad przedmiota-
mi opodatkowania po³o¿onymi na targowiskach.

W art. 2 projektu zakreœlono maksymalny ter-
min obowi¹zywania uchwa³ podjêtych przez radê
gminy, z uwzglêdnieniem dotychczasowych regu-
lacji. Wyznaczenie daty 31 maja 2011 r. gwaran-
tuje gminom odpowiednio d³ugi czas na zapozna-
nie siê ze zmienionymi przepisami i ewentualne
podjêcie odpowiednich uchwa³.

Ustawa nie powoduje skutków finansowych
dla bud¿etu pañstwa.

Wysoka Izbo, w imieniu komisji proszê o przy-
jêcie projektu ustawy w zaproponowanej wersji.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, trzy pytania, je¿eli pan po-

zwoli.
(Senator Marek Trzciñski: Bardzo proszê.)
Pierwsze pytanie. Czy proponowane wy³¹cze-

nie z op³aty targowej budynków lub ich czêœci oz-
nacza, i¿ podmioty korzystaj¹ce z budynków po³o-
¿onych na terenach targowiska zwolnione bêd¹
z tej odp³aty, a w zwi¹zku z tym op³acaæ bêd¹ jedy-
nie podatek od nieruchomoœci?

Pytanie drugie. Czy pod pojêciem budynku,
wobec braku legalnej definicji w ustawie, nale¿y
rozumieæ to, co przyjmuje siê w przepisach prawa
budowlanego?

I trzecie pytanie. Czy zwolnienie sprzeda¿y do-
konywanej w budynkach od op³aty targowej ozna-
cza, i¿ sprzeda¿ dokonywana w budynkach stano-
wi¹cych halê lub targowiska bêdzie zwolniona od
op³aty? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿e zacznê od drugiego, kluczowego pytania,

czyli od tego, czym jest budynek. Definicja jest
umieszczona w prawie budowlanym, a ta ustawa
odnosi siê do prawa budowlanego w zakresie defi-
nicji budynku. A wiêc budynkiem jest wyodrêbnio-
ny obszar, który posiada fundamenty i dach. Zgod-
nie z ustaw¹, w przypadku kiedy budynki bêd¹
znajdowa³y siê na terenie targowiska, czyli na tere-
nie obszaru, który uznany bêdzie przez radê mia-
sta, gminê za targowisko, od tej powierzchni op³ata
targowa nie bêdzie pobierana, ale mo¿e byæ pobie-
rana na przyk³ad op³ata eksploatacyjna. A wiêc nie
bêdzie to tylko podatek od nieruchomoœci. Ale t¹
kwesti¹ ustawa siê nie zajmuje.

Pytanie trzecie jest w³aœciwie powi¹zane z pyta-
niem pierwszym, poniewa¿ hale targowe, które s¹
budynkami i znajduj¹ siê na terenie targowisk,
czyli na obszarze oznaczonym przez gminê jako
targowisko… No wówczas ta op³ata nie bêdzie po-
bierana. Nie wiem, czy jasno odpowiedzia³em?

(Senator Rafa³ Muchacki: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

ma pytañ.
(Senator Marek Trzciñski: Dziêkujê.)
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Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)
Pan minister Grabowski rezygnuje z zabrania

g³osu.
Niezale¿nie od tego senatorowie mog¹ jeszcze

pytaæ pana ministra o szczegó³y projektu.
Czy ktoœ zg³asza pytanie? Nie. Dziêkujê bardzo.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
W dyskusji wyst¹pienie do protoko³u z³o¿y³ se-

nator…
(G³os z sali: Wniosek.)
Nie, wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³

senator Kleina. Œwietnie.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e senator Kleina z³o¿y³ wniosek le-

gislacyjny na piœmie.
No i có¿? W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one

wnioski o charakterze legislacyjnym, Senat kie-
ruje projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej
oraz do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu narkomanii.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 896,
a sprawozdania komisji – w druku nr 896A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-
tora Rafa³a Muchackiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Opiniowana ustawa nowelizuje ustawê z dnia

29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii
i uzupe³nia wykaz œrodków odurzaj¹cych i psy-
chotropowych o grupê syntetycznych kanabinoi-
dów i mefedron.

Na posiedzeniu w dniu 1 lipca Komisja Zdrowia
jednog³oœnie przyjê³a tê zmianê ustawy bez po-
prawek i rekomenduje jej przyjêcie Wysokiej Iz-
bie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy za pó³

roku znowu bêdziemy nowelizowaæ tê ustawê, do-
pisuj¹c kolejne substancje? Czy nie mo¿na by te-
go by³o regulowaæ w rozporz¹dzeniu ministra
zdrowia, czy w jakiœ inny sposób?

(Senator Rafa³ Muchacki: To jest, Panie
Senatorze… Mo¿na, Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, proszê.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, to jest rzeczywiœcie straszna

bol¹czka, bo to jest wyœcig z tymi ludŸmi, którzy to
robi¹. Nasze prawodawstwo w tej chwili jest takie,
¿e trzeba to robiæ tylko i wy³¹cznie ustawowo.
I w zwi¹zku z tym – zreszt¹ gdy poprzednio oma-
wialiœmy tê ustawê, ju¿ by³a na ten temat mowa –
bêdziemy po prostu zmuszeni do kolejnych nowe-
lizacji, bo w drodze rozporz¹dzenia tego siê nie da
zrobiæ. Dziêkujê.

(G³os z sali: Ale dlaczego?)
Bo takie jest prawo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Kowalski.

Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, mam podwójne pytanie.
Ile nowych œrodków odurzaj¹cych jest teraz

wpisanych do tego za³¹cznika?
I bardziej ogólne pytanie. Jak pan s¹dzi, czy nie

czas by³oby pomyœleæ o ca³kowitym zakazie sprze-
da¿y tak zwanych dopalaczy? Dziêkujê.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale najpierw
trzeba je zdefiniowaæ i tu jest problem.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, tych œrodków, nowych œrodków,

jeœli dobrze kojarzê, jest jedenaœcie. My dopisujemy
kolejne œrodki do listy, która ju¿ zosta³a stworzona,
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i nikt jeszcze nie potrafi³ stworzyæ takiej listy, która
wyczerpywa³aby wszystkie œrodki, czy to naturalne,
czy syntetyczne. Bo jest ta lista, a producenci, farma-
kolodzy, tacy czy inni, zmieni¹ jeden sk³adnik czy coœ
innego i ju¿ powstaje nowy lek syntetyczny, którego
nie ma na liœcie. To jest podobnie jak w sporcie z do-
pingiem i walk¹ z dopingiem, prawda? Jedni wymyœ-
laj¹ œrodki dopinguj¹ce, drudzy je zwalczaj¹ i najczê-
œciej trzeba najpierw komuœ daæ œrodek dopinguj¹cy,
¿eby potem mo¿na by³o go zwalczyæ. I tu jest podobna
sytuacja. Ale myœlê, ¿e w dyskusji pañstwo na pewno
zabierzecie g³os, zreszt¹ ja te¿ zabiorê. Jest parê po-
mys³ów, które bêdzie mo¿na zrealizowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Kto jeszcze.?
(G³os z sali: Meres.)
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jak bêdzie kontrolowany do-

stêp do substancji o dzia³aniu odurzaj¹cym czy
te¿ wp³ywaj¹cym na system nerwowy i czy osoby
nieuprawnione bêd¹ w sposób w³aœciwy pozba-
wione tego dostêpu?

(Senator Rafa³ Muchacki: Jaka by³a koñcówka
pytania?)

I czy osoby nieuprawnione bêd¹ w sposób w³a-
œciwy pozbawione tego dostêpu?

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Senatorze, jest taka sytuacja, ¿e leki
narkotyczne, jak wiadomo, s¹ na ró¿owe recep-
ty. Wszyscy wiemy, ¿e borykamy siê z proble-
mem tak zwanych dopalaczy, z problemem skle-
pów, które powstaj¹, i w tej chwili praktycznie
ka¿dy, kto chce, mo¿e do takiego sklepu wejœæ
i mo¿e sobie taki œrodek kupiæ, bo on nazywany
jest najczêœciej œrodkiem kolekcjonerskim. Jest
napisane, ¿e to jest do kolekcjonowania, i tyle.
I dlatego nie mo¿na nikomu zabroniæ kupna
czegoœ takiego. Takie w tej chwili jest po prostu
prawo.

Leki psychotropowe s¹ stosowane przez lekarzy,
ale wiadomo, ¿e ka¿dy lek w nadmiarze szkodzi.
I tylko odpowiedni cz³owiek, czyli konkretnie lekarz,
wie, w jakich dawkach coœ mo¿na podawaæ. To do-
tyczy œrodków narkotycznych, œrodków psychotro-
powych i generalnie innych lekarstw. Tak ¿e trudno
mi tutaj powiedzieæ, jak mo¿na ca³kowicie zakazaæ
ludziom kupna takich rzeczy, skoro w tej chwili na-
sze prawo dopuszcza istnienie sklepów z tymi tak
zwanymi dopalaczami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Spoœ-
ród tych jedenastu œrodków, które teraz s¹ dopi-
sywane do tej listy, ile jest syntetycznych, a ile na-
turalnych? To jest pierwsza czêœæ pytania.

I druga czêœæ pytania. Ile z tych œrodków wystê-
puje w postaci czystej, a ile w postaci mieszanin
recepturowych?

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Senatorze, to wszystko to s¹ leki synte-
tyczne. One mog¹ byæ… to s¹ chyba chlorowo-
dorki, jakieœ tam takie… Postacie s¹ bardzo ró¿-
ne – mo¿e tak to powiem, generalnie. I, tak jak
powiedzia³em w pierwszej wypowiedzi, my te
œrodki mamy zdefiniowane, znamy ich sk³ad
chemiczny, wiemy, jak to wygl¹da. ¯ebyœcie pañ-
stwo mogli zobaczyæ skalê problemu, przeczy-
tam nazwê takiego jednego leku, która i tak nic
pewnie pañstwu nie bêdzie mówi³a, mnie zreszt¹
te¿ niewiele. To jest na przyk³ad (1-(2-morfolino-
-4-yletylo)indol-3-yl)-naftalen-1-ylmetanon.
I tutaj s¹ przeró¿ne tego typu grupy œrodków
syntetycznych. My ju¿ wiemy, jakie to s¹ œrodki.
Jedenaœcie z nich jest w tej chwili dopisanych do
tej listy. Ale, jak powiedzia³em, za miesi¹c, za
dwa miesi¹ce ktoœ doda „witaminê C” i to ju¿ bê-
dzie coœ innego. I to coœ innego trzeba bêdzie defi-
niowaæ i to coœ innego trzeba bêdzie do tej listy
dopisywaæ. Jest to problem ogólnoeuropejski,
jak zrobiæ tak, ¿eby wyprzedziæ tych, którzy coœ
takiego syntetyzuj¹, po prostu robi¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

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

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, powiedzia³ pan, ¿e to jest ci¹g-

³y wyœcig z producentami. Myœlê, ¿e ten wyœcig za-
wsze bêdziemy o jeden krok przegrywaæ.

W czasie prac komisji zapyta³em pana mini-
stra, czemu to jest projekt poselski, a nie rz¹do-
wy. Odpowiedzia³ mi na to pytanie tak, ¿e rz¹d po-
trzebowa³by na nowelizacjê ustawy trzynaœcie
miesiêcy, bo tyle trzeba, ¿eby to wszystko przesz³o
przez wszystkie procedury. Czyli jest to bardzo
d³ugo.
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Czy wed³ug pana nie mo¿na by tego procesu
w jakiœ sposób zmodyfikowaæ? Mo¿e ma pan jakiœ
pomys³ na to, ¿eby nie by³y to projekty poselskie,
ale by by³a to jednak inicjatywa rz¹dowa?

(Senator Rafa³ Muchacki: To znaczy… Mo¿na,
Panie Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Bardzo proszê.

Senator Rafa³ Muchacki:

Pan senator jest te¿ lekarzem, a wiêc wie, jak to
wszystko wygl¹da.

Projekt rz¹dowy, jak wiadomo, musi przejœæ
ca³¹ drogê legislacyjn¹, a projekt poselski podlega
ju¿ innym prawom, tak samo zreszt¹ jak projekt
senacki. Myœlê, ¿e w dyskusji bêdzie mo¿na rzuciæ
sugestie, co mo¿na z tym problemem zrobiæ, i mo-
¿e u³atwi to panu ministrowi sprawê. A na razie
stan prawny jest taki, jaki jest, i nic z tym fantem
w tej chwili nie da siê zrobiæ.

(Senator Andrzej Owczarek: No nie, robimy…)
Panie Senatorze, coœ robimy – dlatego ja tutaj

stojê, prawda? Gdybyœmy nic nie robili, to mnie by
tutaj nie by³o. Czyli jest nowelizacja ustawy o prze-
ciwdzia³aniu narkomanii. Ja zmierzam tylko do te-
go, ¿e ci¹gle jest to jednak wyœcig, wyœcig z tymi…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Z nauk¹.)
Nie wiem, czy wyœcig z nauk¹, ale to chyba… No

w³aœnie, myœlê, ¿e pani senator… O tym te¿ bê-
dziemy jeszcze dzisiaj mówili.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji

by³a mowa o tym, ¿e nale¿y to notyfikowaæ? Bo po-
wsta³ taki niepokój, zwróci³o na to uwagê Biuro
Legislacyjne. Czy by³a o tym mowa?

I drugie pytanie, prozaiczne. Zadam je, ponie-
wa¿ tego nie wiem. Czy ka¿dy, bez wzglêdu na
wiek, mo¿e nabyæ taki dopalacz?

Senator Rafa³ Muchacki:

Tak. OdpowiedŸ na pytanie drugie: tak.
OdpowiedŸ na pytanie pierwsze: na posiedze-

niu komisji nie by³o mowy o notyfikacji, o tym, ¿e
trzeba to notyfikowaæ.

(Senator Andrzej Owczarek: By³a.)
Ale to… To znaczy… Zrozumia³em pana sena-

tora w ten sposób… A tak, tak, trzeba, musi byæ
notyfikacja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora, jak te spra-

wy s¹ regulowane w innych krajach europejskich
czy na œwiecie. Chodzi mi mianowicie o podejœcie
w sposób, powiedzia³bym, ostry, to znaczy, czy s¹
tam jakieœ zdecydowane zakazy, i o podejœcie
w sposób, powiedzmy, ³agodny, niejako holender-
ski, czyli ¿e w ogóle ich to nie interesuje. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e Ho-

lendrów to nie interesuje, bo tam te¿ jest prawo,
które pewnych rzeczy zabrania, tylko mo¿e oni
inaczej do tego podchodz¹. Zreszt¹ mamy te¿
przyk³ad naszych s¹siadów z po³udnia, którzy
w tej chwili w swoim prawie dopuszczaj¹ posia-
danie tych¿e œrodków na w³asny u¿ytek, co dla
nas na pewno jest jakimœ problemem – o tym te¿
mówiliœmy podczas prac komisji. W ka¿dym ra-
zie ka¿dy kraj europejski jak gdyby sam z tym
walczy, ale my mo¿emy opieraæ siê na tym, co jest
stosowane w innych krajach. Na przyk³ad
w przypadku… Jednym z tych œrodków tu wpisy-
wanych jest mefedron, a on, jak siê zorientowa-
³em, nie we wszystkich krajach europejskich jest
na takiej liœcie, niemniej jednak jest on ju¿ zapi-
sany w bodaj siedmiu czy w oœmiu krajach. Czyli
pewna wymiana rozwi¹zañ jest. Myœlê, ¿e mo¿e
pan minister bêdzie ³askaw wiêcej na ten temat
powiedzieæ. Ja w ka¿dym razie zauwa¿y³em, ¿e
my siêgamy do list innych krajów, ale inne kraje
siêgaj¹ do naszych list, ¿eby coœ z tym fantem
zrobiæ.

Có¿, jest to problem nie tylko europejski, ale
ogólnoœwiatowy i, jak s¹dzê, chyba tê walkê prze-
grywamy. Choæ myœlê, ¿e na razie jest to tylko jed-
na przegrana bitwa.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kleina, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-

pytaæ, czy komisja analizowa³a sprawê, kto jest
producentem tego typu wyrobów. Czy poddawano
analizie na przyk³ad mo¿liwoœæ wstrzymania pro-
dukcji tych produktów, które maj¹ okreœlone
dzia³anie? Bo jest mo¿liwe, ¿e producentami tego
typu preparatów s¹ uznane, renomowane firmy
zajmuj¹ce siê na przyk³ad produkcj¹ leków czy in-
nych rzeczy, a wiêc podanie takiego faktu do pub-
licznej wiadomoœci w jakiœ sposób dyskredytowa-
³oby tê kategoriê producentów czy wytwórców, po
prostu tych, którzy je robi¹. Czy ta sprawa by³a
przedmiotem jakiejœ analizy na posiedzeniu ko-
misji? Czy rozwa¿ano to, ¿eby zidentyfikowaæ
i publicznie wskazaæ producentów, a nawet na-
zwiska osób, które przygotowuj¹ tego typu szkod-
liwe, niebezpieczne preparaty? Bo mog³oby siê
okazaæ, ¿e to s¹ ca³kowicie szanowane instytucje,
osoby czy jakieœ instytuty. A wiêc to móg³by byæ
jeden ze sposobów walki z tego typu dzia³alnoœci¹.

I druga sprawa. Czy komisja zastanawia³a siê
nad tym, ¿eby ewentualnie wprowadziæ jakiœ ge-
neralny zakaz sprzedawania tego typu produktów
w taki otwarty sposób? Bo jest na przyk³ad, jak
wiem, taki zakaz sprzedawania materia³ów piro-
technicznych czy tak zwanych zimnych ogni itd.,
to znaczy, mog¹ tê sprzeda¿ prowadziæ tylko te
sklepy i placówki, które maj¹ odpowiedni¹ zgodê
na tego typu dzia³alnoœæ. Codziennie pojawiaj¹
siê tak¿e nowe produkty pirotechniczne, ale one
mog¹ byæ sprzedawane tylko wówczas, gdy pla-
cówka handlowa otrzyma zgodê na tak¹ sprzeda¿,
na handel tego typu urz¹dzeniami. Mo¿e wiêc tak-
¿e w tym wypadku warto by by³o zastanowiæ siê
nad dzia³aniem odwrotnym do obecnego, a wiêc
nie œcigaæ po fakcie, tylko, ¿e tak powiem, regla-
mentowaæ. Ja generalnie jestem przeciwnikiem
reglamentacji, ale mo¿e w tym przypadku dobrze
by by³o reglamentowaæ tê dzia³alnoœæ w odniesie-
niu do sprzedawców lub producentów, którzy te-
go typu produkty sprzedaj¹. Czy takie analizy
pañstwo przeprowadzaliœcie? Mnie siê wydaje, ¿e
jest mo¿liwoœæ jakiegoœ scharakteryzowania tych
produktów, nawet je¿eli nie wed³ug nazw, to choæ-
by wed³ug sposobu oddzia³ywania na organizm
cz³owieka, to oddzia³ywanie zawsze mo¿na jakoœ
opisaæ, szerzej lub wêziej. No i trudno, niech ju¿
by by³a taka sytuacja, ¿e jakieœ produkty, które
bywaj¹ sprzedawane razem z lodami, nie bêd¹ tak
sprzedawane, a to z tego powodu, ¿e ratowanie ¿y-
cia ludzkiego jest po prostu wa¿niejsze ni¿ to, ¿e

sprzeda¿ jakiegoœ produktu nie by³aby ograniczo-
na. Czy dyskusja na ten temat by³a prowadzona
na posiedzeniu komisji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, proszê pamiêtaæ, ¿e bardzo

wiele œrodków narkotycznych, œrodków psycho-
tropowych, jest produkowanych legalnie. To s¹
œrodki, które po prostu my, medycy, stosujemy
w leczeniu przeró¿nych chorób. Przecie¿ narkotyki
stosuje siê te¿ w leczeniu przeró¿nych chorób prze-
wlek³ych, jako leki przeciwbólowe. Nie rozmawia-
liœmy jednak na temat producentów dopalaczy
i przyznam siê, ¿e nie potrafiê panu odpowie-
dzieæ… Niemniej jednak ¿adna szanuj¹ca siê firma
farmaceutyczna ¿adnych dopalaczy na 100% nie
produkuje, bo to by³by jej koniec. Tak ¿e myœlê, ¿e
mogê z niemal stuprocentow¹ pewnoœci¹ powie-
dzieæ, ¿e tego firmy farmaceutyczne nie robi¹.

To, co pan proponuje, owszem, mia³oby sens,
tylko ¿e je¿eli my… Bo my przecie¿ mamy tê listê
i my zabraniamy konkretnych rzeczy. Tak jak pan
powiedzia³, w przypadku tych œrodków wybucho-
wych jest tak, ¿e dany œrodek nie mo¿e byæ sprze-
dawany, dopóki nie zostanie dopuszczony, a tutaj
jest sytuacja taka, ¿e my mamy listy tego, czego
nie mo¿na sprzedawaæ i czym nie mo¿na handlo-
waæ, ale wci¹¿ pojawia siê coœ nowego, czego nie
ma na tej liœcie.

(Senator Kazimierz Kleina: Dlatego ja mówi³em
o sytuacji odwrotnej, ¿eby dopuœciæ tylko to, co
otrzyma zgodê…)

No tak, tylko ¿e w aktualnym stanie prawnym
my nie mo¿emy tego zrobiæ. Nie za bardzo wiem,
jak mo¿na badaæ na przyk³ad… Bo oni w tych
sklepach z dopalaczami maj¹ jakieœ tam kolekcjo-
nerskie próbki, ale jak to badaæ? No, to w tej chwili
jest jak gdyby niemo¿liwe. Zreszt¹ my w wielu
przypadkach – i takie jest czêsto t³umaczenie – nie
do koñca, tak w stu procentach, znamy dzia³anie
niektórych leków. Wiemy na przyk³ad, na podsta-
wie naszej wiedzy medycznej, ¿e coœ dzia³a odu-
rzaj¹co czy te¿ powoduje, powiedzmy, jakieœ oma-
my itp., ale konkretnie czegoœ takiego nie ma na
rynku, w zwi¹zku z tym nie mo¿emy zabroniæ sto-
sowania tego. No a ka¿dy jest wolny i mo¿e, jak ma
ochotê, zjeœæ sobie nawet piasek z piaskownicy.

Nie wiem, czy pana zadowoli³em, bo mo¿e tutaj…
Je¿eli nie, to poproszê potem o wsparcie pana…

(G³osy z sali: Ale to ju¿ w dyskusji. W dyskusji!)
Ja, Panie Senatorze, po prostu w tej chwili nie

potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie. To, co mog-
³em powiedzieæ, po prostu przedstawi³em. Taki
jest aktualnie stan mojej wiedzy.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Trzciñski, proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Ja chcia³bym kontynuowaæ myœl pana senato-
ra Kleiny. Wydaje siê, ¿e rozwi¹zywanie problemu
poprzez wskazywanie na liœcie tylko dopuszczal-
nych substancji ma pewne wady.

Pytanie moje zmierza do tego, czy nie mo¿na
podejœæ do tego problemu – i ewentualnie jakie za-
pisy tego zabraniaj¹ – w taki sposób, ¿eby na przy-
k³ad wszystkie substancje o dzia³aniu psychoak-
tywnym skierowaæ do handlu tylko za poœredni-
ctwem aptek. Jakiego typu przepisy, na które pan
senator siê powo³uje, utrudniaj¹, uniemo¿liwiaj¹
zastosowanie innych rozwi¹zañ ni¿ to, które pole-
ga na wskazaniu konkretnej nazwy substancji
niedopuszczonej do obrotu?

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Ja powtarzam jeszcze raz, ¿e my zabraniamy

i wiemy, czego zabraniamy. Je¿eli jednak czegoœ
nie ma, to my nie mo¿emy tego zabroniæ, a dowia-
dujemy siê o tym dopiero wtedy, gdy to pojawia siê
na rynku. To jest ten problem. Có¿? Mo¿emy za-
broniæ spo¿ywania wszystkich substancji, które
powoduj¹ na przyk³ad utratê przytomnoœci. Tak?
Nie wiem, bo te¿ nie bêdzie wolno…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nielegalnych.)
(Senator Janusz Rachoñ: Tak jest.)
Nie da siê tego zrobiæ. My nie wiemy, czego ma-

my zakazaæ, i tyle. Panowie, ja mam tak¹ propozy-
cjê, zwracam siê do pana senatora Kleiny czy do
pana senatora Trzciñskiego, ja mam taki pomys³.
Je¿eli macie jakiœ sposób, to jest dyskusja i zg³o-
œcie jakiœ projekt. Byæ mo¿e trzeba urz¹dziæ burzê
mózgów, mo¿e wspólnie coœ wymyœlimy. My na
razie nie wymyœliliœmy nic lepszego od tego, ¿e ro-
bimy listê i wszystko, co siê pojawia, do³¹czamy
do tej listy.

Chyba ju¿ w zesz³ym roku, jeœli dobrze pamiê-
tam, bo te¿ by³em sprawozdawc¹ tej ustawy, myœ-
my rozmawiali na ten sam temat i ju¿ wtedy by³a
mowa o tym, ¿e ta ustawa na pewno bêdzie wyma-
ga³a nowelizacji, dlatego ¿e w ci¹gu tego roku po-
jawi¹ siê jakieœ kolejne œrodki syntetyczne, no
i takie siê pojawi³y. St¹d natychmiast reakcja
i znów nowelizujemy tê ustawê. Je¿eli nie wymyœ-
limy czegoœ m¹drzejszego, to pewnie za pó³ roku
czy za rok znów trzeba j¹ bêdzie nowelizowaæ, bo
pojawi¹ siê jakieœ nowe œrodki, o których my w tej
chwili nie mamy zielonego pojêcia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Misio³ek.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misio³ek:

Ja chcia³bym zadaæ takie pytanie. Czy na po-
siedzeniu komisji by³a mowa o tym, ¿e mo¿na by
by³o u³atwiæ dopisywanie do tej listy w ten sposób,
¿e by³yby zakazane okreœlone klasy zwi¹zków
chemicznych? Wówczas nie musielibyœmy ka¿de-
go zwi¹zku, który siê pojawia, dopisywaæ do listy,
a jednoczeœnie by³oby to takie u³atwienie, ¿e do-
danie w ramach receptury jakiejœ substancji do
substancji zakazanej te¿ wyklucza³oby mo¿liwoœæ
jej sprzedawania. S¹ na przyk³ad alkaloidy
opium, jest heroina, morfina, kodeina. Wszystko
to s¹ pochodne jednej…

(Senator Rafa³ Muchacki: Opioidy, tak.)
One s¹ zakazane. Chodzi mi o to, ¿e w przypad-

ku syntetyków jest podobnie. Jakiœ syntetyk dzia-
³a, dorzuca siê do niego jak¹œ grupê funkcyjn¹ al-
bo jakiœ inny podstawnik i nadal mamy zwi¹zek
z tej samej klasy zwi¹zków. Gdyby te klasy uda³o
siê zdefiniowaæ, to mog³oby to nam wiele u³atwiæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani senator Rotnicka. Ja udzielam g³osu trój-
kom.

Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Bardzo przepraszam, Panie Marsza³ku. Czêœæ
moich pytañ zawar³ w swoich pytaniach pan se-
nator Kleina, a pozosta³¹ czêœæ skierujê raczej do
pana ministra albo przedstawiê w dyskusji. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dziêkujê za obywatelsk¹ postawê.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo.
Skoro rzeczywiœcie nie mo¿na podejœæ do tego

zagadnienia inaczej w sensie meytorycznym, to
mo¿e by przynajmniej zmieniæ podejœcie od stro-
ny formalnej. Otó¿ my w tej Izbie bardzo czêsto
dyskutujemy o tym, co powinno czy mo¿e byæ
w ustawie, a co mo¿e byæ w rozporz¹dzeniu mini-
stra. Rozporz¹dzenie ministra wydaje siê przecie¿
du¿o szybciej i du¿o ³atwiej. Mo¿e w ustawie wpi-
salibyœmy tylko delegacjê dla ministra, ¿eby na
bie¿¹co regulowa³ te sprawy. Wtedy ten krok bê-
dzie ma³ym kroczkiem. Dziêkujê bardzo.

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
62 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie to pytanie pana senatora Mi-

sio³ka. Nie jest to takie proste, Panie Senatorze,
nie jest to takie proste. To jest tak. Ja dam panu
najprostszy przyk³ad. Pije pan herbatê, s³odk¹
herbatê. Pan nie wie, czy ona jest os³odzona cu-
krem z buraków, cukrem z trzciny, czy jakimiœ
asparginianami, czy czymœ innym. Ona jest s³od-
ka i jest OK. Teraz pan mo¿e – proszê mnie dobrze
zrozumieæ – powiedzieæ tak: zakazujemy picia
s³odkiej herbaty. Tymczasem szkodliwy jest tylko
na przyk³ad asparginian, tak za³ó¿my, a trzcina
cukrowa i burak cukrowy s¹ dobre. Przyjmuj¹c
tak¹ szerok¹ definicjê i zabraniaj¹c na przyk³ad
picia s³odkiej herbaty, eliminujemy coœ, co jest
dobre, dlatego ¿e jest tam jakiœ jeden taki sk³a-
dnik. Ja rozumiem, o co panu chodzi, ale aktual-
nie nie potrafimy tego zrobiæ. Tak jak mówiê, mo-
¿e macie pañstwo jakieœ pomys³y. My na posie-
dzeniu komisji, i dwa dni temu, i rok temu, dys-
kutowaliœmy na ten temat, bo to jest niezwykle is-
totna sprawa, zw³aszcza dla m³odych ludzi. Tak to
mniej wiêcej wygl¹da.

Drugie pytanie to by³o pytanie pana senatora
Knosali. Dotyczy³o ono…

(Senator Ryszard Knosala: …delegacja dla mi-
nistra do wydania rozporz¹dzenia, ¿eby nie umie-
szczaæ tej listy w ustawie.)

Tak, tak, rozumiem. Tak jak ju¿ mówi³em, na
ten temat te¿ rozmawialiœmy, równie¿ rok temu.
Myœlê, ¿e pan minister bêdzie bardziej odpowied-
ni¹ ode mnie osob¹, aby to wyjaœniæ. W ka¿dym
razie w aktualnie obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym to musi byæ zapisane na poziomie ustawy,
a nie na poziomie rozporz¹dzenia. Tak to w tej
chwili wygl¹da. To nie mo¿e byæ rozporz¹dzenie,
to musi byæ ustawa. St¹d by³ tu projekt poselski,
a nie rz¹dowy. Myœlê, ¿e pan minister lepiej to wy-
t³umaczy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytania… A nie, proszê bardzo, jeszcze pan se-

nator Kraska. W ostatniej chwili rêka w górê.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pan jako lekarz wie, ¿e w przy-

padku wielu substancji ich dzia³anie zale¿y od
stê¿enia, czasem jest to substancja lecznicza,
czasem szkodliwa, czasem jest u¿ywana w prze-

myœle spo¿ywczym, dlatego myœlê, ¿e t¹ drog¹ nie
zaka¿emy stosowania takich substancji. Z tego,
co wiemy, g³ównymi odbiorcami œrodków, które
s¹ wytwarzane syntetycznie, s¹ sklepy z dopala-
czami. Jest ich w Polsce oko³o dwustu szeœædzie-
siêciu. Ostatnio by³o g³oœno o ró¿nych kontro-
lach, czy to izby skarbowej, czy te¿ innych insty-
tucji. Te sklepy w jakiœ sposób sobie z tym radz¹.
Czy nie widzi pan jakiejœ metody, ¿eby te sklepy
w ogóle wykasowaæ z rynku? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, je¿eli s¹ one dopuszczone do

dzia³ania przez sanepid, je¿eli spe³niaj¹ wszyst-
kie warunki wynikaj¹ce z innych ustaw, to w ak-
tualnym stanie prawnym maj¹ prawo coœ takie-
go robiæ.

Ja myœlê, ¿e jest tu pewna metoda, s¹dzê, ¿e
i pan senator, i ja idziemy bardzo podobnym tro-
pem. Ja powiem coœ na ten temat w dyskusji. Wy-
daje mi siê, ¿e w tej chwili to jest chyba jedyny
sposób, który móg³by doprowadziæ do wyelimino-
wania tych sklepów. Mo¿e nie bêdê czeka³ na dys-
kusjê, tylko po prostu powiem, jaki ja mia³bym
pomys³. Panie Ministrze, to jest w zasadzie taki
problem. Myœlê, ¿e pan powinien przemyœleæ tê
sprawê. Oni z produkcj¹ tych substancji zawsze
nas wyprzedzaj¹, my ich gonimy. Je¿eli my nie
mo¿emy rozwi¹zaæ tego problemu, to dlaczego
mamy im u³atwiaæ ¿ycie. Wpad³em na taki po-
mys³. Gdy idziemy do sklepu miêsnego, to pani
musi nam powiedzieæ, ¿e to jest ³opatka, to jest
karczek, to jest szynka etc. Ma³o tego, ta pani mu-
si byæ przeszkolona z bhp, ppo¿. itd. Czy w zwi¹z-
ku z tym nie da³oby siê zrobiæ tak? Proszê, sprze-
dawajcie te dopalacze, ile chcecie, mo¿ecie je
sprzedawaæ, ale musicie mieæ skoñczony kurs,
który pozwala wam na ich sprzedawanie. I zrobiæ
im taki kurs…

(Senator Jadwiga Rotnicka: P³atny za ka¿dy…)
…w którym na przyk³ad bêd¹ musieli naryso-

waæ wzór kwasu kanabinolowego albo wyliczaæ
z pamiêci wszystkie te substancje.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest bez-
litosne, Panie Senatorze.)

(SenatorJanuszRachoñ: Po trzydzieœci tysiêcy…)
Ja wiem, ¿e to jest bezlitosne, ale oni s¹ bezli-

toœni, Panie Marsza³ku, w stosunku do tych… Je-
¿eli ktoœ z nami tak walczy, to ja uwa¿am, ¿e mo¿-
na te¿ tak walczyæ z nim. To po pierwsze. Tych, co
sprzedaj¹ w takich sklepach, ja nazywam kolek-
cjonerami œmierci. Oni mówi¹, ¿e sprzedaj¹ to ko-
lekcjonerom, to przede wszystkim musz¹ mieæ
uprawnienia, po to, ¿eby wyt³umaczyæ kolekcjo-
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nerowi: wie pan, to jest taka a taka substancja.
A jak taka, to musisz przejœæ kurs i musisz wie-
dzieæ, co reklamujesz. A ju¿ nasz¹ rol¹ czy raczej
rol¹ pana ministra bêdzie na przyk³ad poprzez
rozporz¹dzenie zrobiæ dwa kursy w roku dla ta-
kich delikwentów, które bêd¹ kosztowa³y po trzy-
dzieœci tysiêcy. I, powiedzmy, na ka¿dy kurs bê-
dzie mo¿na przyj¹æ tylko dziesiêæ osób. Ma³o tego,
potem ich wszystkich na egzaminie, p³atnym po
piêtnaœcie tysiêcy, oblaæ. I po problemie. Ja wiem,
¿e ja to mówiê mo¿e tak trochê… Ale mówiê obra-
zowo, jak to mo¿na rozwi¹zaæ. Drugi sposób jest
taki: je¿eli ju¿ taki „kolekcjoner” przyjdzie do ta-
kiego sklepu, bo za³ó¿my, ¿e jeden taki wszystko
to przejdzie, bo jest taki m¹dry, ma taki umys³,
jak Einstein, zna to wszystko na pamiêæ, ja tego
nie umiem przeczytaæ, a on to ju¿ wszystko zna na
pamiêæ, no wiêc przychodzi, to mówimy: kapital-
nie, pan ma fajne hobby. I wie pan co? Bêdzie pan
na liœcie kolekcjonerów. I stworzymy listê takich
„kolekcjonerów”, a potem dopuœcimy, ¿e mo¿na
mieæ po jednym takim œrodku, po jednej torebe-
czce, i na przyk³ad bêdziemy go co tydzieñ nêkali
i patrzyli, czy on ma te wszystkie torebeczki. Albo
mo¿na okreœliæ przepisy przechowywania i kolek-
cjonowania, tak jak to jest w muzeach. Mamy
przecie¿ wytyczne co do alarmów i odpowiednich
temperatur. A wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e to musi
byæ przechowywane w temperaturze -40�C.

(G³os z sali: No ale to by by³o…)
Ale ja mówiê o tym, ¿e je¿eli oni wyprzedzaj¹

nas o krok i zabijaj¹ m³odych ludzi – bo pamiêtaj-
cie, ¿e narkomani to przede wszystkim ludzie
m³odzi – to dlaczego my mamy w stosunku do
nich mówiæ, ¿e jesteœmy liberalni, jesteœmy demo-
kratami? Nie, z chamstwem trzeba niestety tak
postêpowaæ, tak to trzeba za³atwiaæ, taki jest mój
pogl¹d. Ale ju¿ trochê wyszed³em poza materiê
ustawy, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

No tak, w³aœnie.
Serdecznie dziêkujê za twórcze uzupe³nienie

sprawozdania, Panie Senatorze.
(Oklaski)
W takim razie etap pytañ do pana senatora

sprawozdawcy ju¿ siê skoñczy³.
Jest to, proszê pañstwa, poselski projekt usta-

wy, a stanowisko rz¹du reprezentuje Minister-
stwo Zdrowia.

Witam pana ministra Adama Fronczaka.
Panie Ministrze, zapraszam do zabrania g³osu.

Senator Muchacki ju¿ podsun¹³ panu w trybie
dyskusji, co w³aœciwie wyprzedzi³o porz¹dek, pe-
wne rozwi¹zania. W ka¿dym razie zapraszam do
przedstawienia stanowiska rz¹du.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie!
Dwa s³owa na temat samej istoty ustawy. Mi-

nisterstwo Zdrowia jak najbardziej proceduje
projekt rz¹dowy, ostatecznie bêdzie on przyjêty
chyba lada moment, wiêc przedstawiam stano-
wisko ministra zdrowia, które jest jak najbar-
dziej zbie¿ne z propozycj¹, jaka pad³a ze strony
pos³ów bêd¹cych inicjatorami tego projektu
ustawy. Mianowicie objêcie kontrol¹ tych sub-
stancji, które s¹ wskazane w ustawie, zdecydo-
wanie poprawi sytuacjê na rynku. Chcê pañstwu
powiedzieæ, ¿e z informacji, jakie mamy z ró¿-
nych Ÿróde³, wynika, i¿ ostateczne wprowadzenie
ustawy w ¿ycie spowoduje, ¿e 90% substancji
zwanych dopalaczami zniknie z rynku, dlatego
¿e te w³aœnie substancje, które s¹ enumeraty-
wnie wymienione w tej ustawie, s¹ sk³adnikami
mniej wiêcej 90% aktualnie sprzedawanych do-
palaczy. To jest ogromny cios dla tych, którzy
tym handluj¹. Cios dla nich, a dla nas zwyciê-
stwo, jakkolwiek by patrzeæ. Mo¿na zapytaæ, czy
jest to zwyciêstwo trwa³e. Pañstwo dyskutowali-
œcie o tym ju¿ wczeœniej: absolutnie nie. Myœlê,
¿e to kwestia oko³o szeœciu, dziewiêciu miesiêcy,
¿e na ten czas, na nieca³y rok sytuacja zostanie
uspokojona, a potem wejd¹ nowe substancje.
Dlatego trzeba dzia³aæ dwutorowo. Z jednej stro-
ny jest ta ustawa, która ma ten szybszy tryb
wprowadzania dziêki charakterowi poselskie-
mu. A ten drugi kierunek dzia³añ, jaki resort
podj¹³, to wprowadzenie takich rozwi¹zañ legis-
lacyjnych, które spowoduj¹, ¿e bêdzie mo¿na re-
agowaæ tak, jak pañstwo w trakcie tej dyskusji
w³aœnie chcieliœcie, ¿eby reagowaæ o wiele szyb-
ciej. Mianowicie jest w tej chwili praktycznie ju¿
prawie gotowy projekt odpowiedniej ustawy –
podkreœlam: prawie, dlatego ¿e konsultacje mi-
nistra zdrowia z RCL, ministrem sprawiedliwo-
œci, ministrem spraw wewnêtrznych i admini-
stracji oraz ministrem spraw zagranicznych by³y
bardzo skomplikowane w³aœnie z racji tej trudnej
materii prawnej, o czym mówi³ przed chwil¹ pan
senator. Otó¿ chcemy, aby delegacja ustawowa
dla ministra zdrowia by³a taka, ¿eby w drodze
wydanego rozporz¹dzenia móg³ on wprowadziæ
procedurê oceny ryzyka zwi¹zanego z nowymi
substancjami psychoaktywnymi. I ta ocena ryzy-
ka umo¿liwi prowadzenie racjonalnej, opartej na
naukowej ocenie polityki wzglêdem tych sub-
stancji. Aby tak siê sta³o, wymyœliliœmy takie po-
jêcie œrodka zastêpczego: w zale¿noœci od spo-
dziewanej sytuacji co do trudnoœci oceny tej sub-
stancji, w momencie pierwszego sygna³u, ¿e ma-
my w Polsce now¹ substancjê, która ma charak-
ter dopalacza, minister zdrowia natychmiast

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
64 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii

(senator R. Muchacki)



zdejmuje j¹ z rynku, wycofuje j¹ na dwanaœcie do
osiemnastu miesiêcy i kieruje j¹ do odpowied-
nich badañ. Uzyskawszy wyniki tych badañ ju¿
w normalnym trybie proceduje wycofanie takiej
substancji z rynku. To jest tak naprawdê projekt
praktycznie ju¿ uzgodniony, ale od samego po-
cz¹tku by³ on bardzo trudny, dlatego ¿e prawo-
dawcy chc¹ mieæ to zapisane w ustawie, a nie
w trybie rozporz¹dzenia, bo inne s¹ potem syste-
my odpowiedzialnoœci w sensie, za³ó¿my, kara-
nia sprawców takich czynów, jak handlowanie
substancjami, które s¹ ju¿ niedozwolone. A wiêc
takie szybkie, elastyczne reagowanie na pojawia-
j¹ce siê zagro¿enia ma umo¿liwiæ w³aœnie insty-
tucja tak zwanej czasowej kontroli, daj¹ca mo¿li-
woœæ wycofania danego œrodka z obrotu lub
wprowadzenia ograniczeñ, warunków lub zaka-
zów zwi¹zanych z jego sprzeda¿¹ lub produkcj¹
w drodze rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do
spraw zdrowia.

I powiem pañstwu, ¿e ostatni etap tego, ¿e tak
powiem, dopinania projektu jest najd³u¿szy i naj-
trudniejszy, jeœli chodzi o ministra sprawiedliwo-
œci. Ale myœlê, ¿e znajdziemy ostatecznie odpo-
wiedni¹ formu³ê i ten akt legislacyjny bêdziemy
mogli w krótkim czasie przedstawiæ parlamento-
wi. Bo tak naprawdê, analizuj¹c problem oraz in-
ne systemy prawne i dzia³ania innych rz¹dów
w tym zakresie na forum Unii Europejskiej,
stwierdziliœmy, ¿e s¹ przeró¿ne rozwi¹zania, ale
w naszym porz¹dku prawnym nie maj¹ one racji
bytu. To jest ta droga, któr¹ chcemy iœæ, by doko-
naæ tego, abyœmy wszyscy mogli mieæ wiêksze za-
dowolenie i satysfakcjê z tego, ¿e bezpieczeñstwo
zdrowia publicznego jest w³aœnie poprzez takie
dzia³ania zapewnione.

A wracaj¹c jeszcze do w¹tku, jaki siê pojawi³ od-
noœnie do tego, ¿eby przebadaæ substancje i zaka-
zaæ ich a priori, bo gdzieœ tam jest jakaœ nuta dzia-
³ania psychoaktywnego, chcê pañstwu daæ prosty
przyk³ad. Jest dwieœcie piêædziesi¹t pochodnych
amfetaminy, a tylko piêæ z nich ma dzia³anie psy-
choaktywne, pozosta³e zaœ s¹ wykorzystywane
w przemyœle chemicznym do produkcji farb, ja-
kichœ kosmetyków czy ró¿nych innych produktów.
WyobraŸcie sobie pañstwo, co by siê tak naprawdê
dzia³o, gdybyœmy powiedzieli: amfetamina i jej po-
chodne s¹ „be”, nie mo¿emy pozwoliæ na dystrybu-
cjê amfetaminy i jej pochodnych. Wtedy po prostu
zagmatwalibyœmy sytuacjê w pañstwie i spowodo-
walibyœmy powa¿ne perturbacje. Dlatego poszuki-
wanie optymalnej drogi nie jest ³atwe. Wydaje mi
siê, ¿e idziemy w dobrym kierunku. Skoro z RCL
uda³o nam siê to dopracowaæ, to naprawdê jest to
osi¹gniêcie, du¿e osi¹gniêcie pracowników Mini-
sterstwa Zdrowia. Je¿eli, tak jak powiedzia³em,
znajdziemy ostateczny konsensus z ministrem
sprawiedliwoœci – a ze strony pana ministra Kwiat-

kowskiego jest wola, chcê bowiem poinformowaæ,
¿e w tej sprawie odbywa³o siê spotkanie pani mini-
ster Ewy Kopacz z panem ministrem Kwiatkow-
skim na najwy¿szym szczeblu ministerialnym…
Ta wola istnieje, tak ¿e miejmy nadziejê, ¿e dopra-
cujemy siê aktu legislacyjnego, w którym bêdzie-
my mogli zaoferowaæ to, o czym mówiliœmy, o czym
kiedyœ pani minister wspomina³a na forum Unii
Europejskiej, na naszych spotkaniach.

Patrz¹c na to zjawisko szerzej, wychodz¹c
poza granice naszego kraju, mo¿na powiedzieæ,
¿e s¹ kraje, które martwi¹ siê zdrowiem publi-
cznym i zdrowiem swoich rodaków, i s¹ kraje,
które tak naprawdê nie martwi¹ siê tym i nie
ma tam ¿adnych rozwi¹zañ legislacyjnych, do-
palacze s¹ ,¿e tak powiem, na ulicy, szeroko do-
stêpne. Ale czy tak jest we wszystkich krajach
Unii? Okazuje siê ¿e nie, ¿e jest kilka krajów
targetowych. Jest jedna taka firma, która dys-
trybuuje to na Europê, na razie do oœmiu kra-
jów. W tych krajach te problemy wystêpuj¹,
a w pozosta³ych tych dopalaczy nie ma w takiej
ofercie, nie s¹ tak dostêpne jak u nas. Powiem
jeszcze coœ bardzo istotnego: ta firma kiedyœ,
nie tak dawno, napisa³a w swojej ofercie, ¿e pol-
ski zwi¹zek kryminalistyki czy kryminologów
przebada³ te dopalacze i stwierdzi³, ¿e s¹ bez-
pieczne. To jest oczywiœcie k³amstwo i jest za³o-
¿ona sprawa w³aœnie w zwi¹zku z tym zdarze-
niem. A wiêc jedna firma dystrybuuje i mówi, ¿e
to jest projekt kolekcjonerski. Tymczasem jeœli
pañstwo oderwiecie naklejkê pod spodem, to
zobaczycie, ¿e takim drobnym drukiem – trzeba
sobie pomóc szk³em powiêkszaj¹cym – jest na-
pisane: nie stosowaæ u kobiet w ci¹¿y. To ta ko-
lekcja nie jest dla kobiet ciê¿arnych? Tak to
mo¿na nazwaæ? Czyli próbuj¹ umieszczaæ ja-
kieœ tam napisy, które tak naprawdê pokazuj¹,
jaki jest kierunek ich dzia³añ.

I mo¿e ju¿ ostatnie s³owo, bo trochê chyba za
du¿o czasu pañstwu zaj¹³em. W Holandii te¿ jest
koncesja. Przecie¿ coffee shopy to koncesjono-
wana sprzeda¿ marihuany – musi byæ jakiœ re-
staurator, ktoœ, kto prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹, czyli s¹ mu postawione jakieœ wymogi.
Holendrzy myœleli, ¿e taki kierunek, legalizacja
i dopuszczenie w miejscach przygotowanych, po-
mo¿e rozwi¹zaæ problem. Po wielu latach ju¿ wia-
domo, ¿e absolutnie nie, i oni teraz nie widz¹, jak
siê z tego wycofaæ. Tak ¿e, tak jak mówi³ pan se-
nator z Komisji Zdrowia, to jest tak trudny pro-
blem, ¿e naprawdê ciê¿ko jest znaleŸæ wspólny
mianownik i powiedzieæ: to jest najlepsza droga,
jak to zrobimy, to bêdzie bezpiecznie. Po prostu
musimy reagowaæ dynamicznie na te zmiany.
Zaanonsowa³em pañstwu nasze propozycje le-
gislacyjne. Jeœli siê nam uda, to za jakiœ czas siê
spotkamy, miejmy nadziejê, i bêdziemy mogli
pracowaæ nad legislacj¹, nad prawem bezpiecz-
nym dla naszych obywateli. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytania do pana ministra.
Pan senator Owczarek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan ¿e najwiêksze

problemy, jeœli chodzi o uzgadnianie, to s¹ proble-
my z ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim. Wiê-
kszoœci z nas jest chyba wiadomo, ¿e akurat pan
minister Kwiatkowski bardzo zaanga¿owa³ siê
w walkê z dopalaczami, na przyk³ad bra³ udzia³
w kilku konferencjach na ten temat. Myœlê, ¿e do-
brze by³oby wyjaœniæ, i¿ te problemy wynikaj¹ po
prostu z tego, ¿e tê ustawê trudno jest wkompo-
nowaæ w system prawny tak, ¿eby by³a po prostu
zgodna z prawem, a nie… Z pana s³ów nie mo¿na
by³o tego tak jasno wywnioskowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Panie Senatorze, absolutnie… Proszê dok³a-
dnie wspomnieæ moje s³owa. To nie jest tak, ¿e to
uzgadnianie to jest krzy¿ i mêka Pañska. Powie-
dzia³em, ¿e by³o spotkanie naszych ministrów
konstytucyjnych i ¿e ta wola istnieje, tylko pro-
blem prawny jest trudny. To jest to, o czym pañ-
stwu wspomnia³em: inna jest odpowiedzialnoœæ
w przypadku rozporz¹dzenia, inna w przypadku
ustawy, jeœli chodzi o s¹dy, o rozstrzyganie spraw
karnych. Na tym to polega. Pan minister Kwiat-
kowski jest jak najbardziej za tym, ale rozstrzyg-
niêcia legislacyjne i prawne to jest ten k³opot, na
który natrafiliœmy. I tylko to wstrzymuje nas od
dopiêcia ostatecznej wersji tego projektu. Abso-
lutnie, ¿ebyœmy siê dobrze rozumieli…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy pani senator Rotnicka chce zadaæ to pyta-
nie ministrowi… Nie, rozumiem.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziêkujê bardzo.)
Proszê bardzo, zatem pan senator Trzciñski.
Czy ktoœ jeszcze?
(Rozmowy na sali)
Rozumiem.
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Ja mam tylko krótkie pytanie.
Jaka jest pana opinia na temat rozwi¹zania za-

stosowanego w Wielkiej Brytanii? Tam, z jednej

strony rz¹d doœæ swobodnie podszed³ do proble-
mu, ale z drugiej strony to rozwi¹zanie pozwala
w³aœciwie na bardzo efektywne, jak siê wydaje,
dzia³anie czy zapobieganie problemowi. To roz-
wi¹zanie wprowadza sankcjê karn¹ wobec pod-
miotów, które sprzedaj¹ produkty o dzia³aniu
narkotycznym i w takim celu je rozprowadzaj¹.
Oczywiœcie rozstrzygniêcie tego, kto tak¹ dzia³al-
noœæ prowadzi, czêsto koñczy siê w s¹dzie, ale jest
to rozwi¹zanie, które, jak siê wydaje, jest do roz-
wa¿enia. Jaka jest opinia pana ministra na ten te-
mat?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo. Ja powiem

tak. Anglia jest specyficznym krajem. Tam poziom
demokracji jest tak du¿y, podejœcie do tej sprawy
jest takie, ¿e ogólnie rz¹d uwa¿a, i¿ obywatel pode-
jmuje racjonalne decyzje i sam odpowiada za swoje
zdrowie. U nas jest trochê inaczej, bo my jeszcze
trochê odpowiadamy za zdrowie, mam na myœli
szczególnie zdrowie publiczne. Mo¿e i dobrze, ¿e
u nas pozosta³y pewne resztki takiego bardziej
opiekuñczego podejœcia i takiej troski o obywatela,
który sam do koñca nie jest w stanie o siebie za-
dbaæ. Ten temat dotyczy szczególnie ludzi m³o-
dych, których zainteresowanie przygod¹ i mo¿li-
woœci¹ bycia, ¿e tak powiem, w lepszej formie s¹
znane; to m³odzi ludzie podejmuj¹ czêsto nieracjo-
nalne decyzje. Myœmy szukali tak¿e takich roz-
wi¹zañ. Nasze prawo jest zupe³nie inaczej skon-
struowane. Prawo precedensowe, prawo angiel-
skie opiera siê na zupe³nie innych zasadach. Gdy-
by by³a taka mo¿liwoœæ, to my byœmy z tego skorzy-
stali, ale do tej pory nasi prawnicy nie znaleŸli ta-
kiej mo¿liwoœci. Dlatego brniemy t¹ doœæ wyboist¹
drog¹ i miejmy nadziejê, ¿e dobrniemy do koñca.
Oczywiœcie to, o czym pan wspomnia³, by³oby zde-
cydowanie wygodniejsze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy g³os zabierze senator Owczarek.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Przepraszam, ja ju¿…)
Tak, tak, dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.

Pan teraz odpoczywa, a senatorowie wchodz¹ na
mównicê.
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Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
PanieMinistrze!SzanowniPañstwoSenatorowie.
Rozpatrywana dzisiaj ustawa jest po raz pier-

wszy zwi¹zana z dopalaczami. Nale¿y siê cieszyæ,
¿e ten problem zosta³ dostrze¿ony. Problem skle-
pów z dopalaczami jest problemem nies³ychanie
dynamicznym. Pierwsze sklepy pojawi³y siê w Pol-
sce w 2008 r., a w tej chwili, jak jestem sk³onny
podejrzewaæ, w ka¿dej miejscowoœci powy¿ej piê-
ciu tysiêcy mieszkañców takie sklepy siê znajdu-
j¹. Wiêkszoœæ spo³eczeñstwa traktuje je z ogrom-
n¹ nieufnoœci¹, w regionie, z którego ja pochodzê,
stosowane s¹ rozmaite formy walki, czasami
wrêcz na granicy prawa. W³aœcicielowi sklepu,
który znajdowa³ siê na gruncie spó³dzielni, ta
spó³dzielnia mieszkaniowa zaproponowa³a, ¿e al-
bo wycofa dopalacze, albo zrobi¹ w tym miejscu
trawnik. Wycofa³ dopalacze. No, ale taka metoda
nie mo¿e byæ metod¹ skuteczn¹. Podobnie…

(Senator Janusz Rachoñ: I nie ma trawni-
ka.)(Weso³oœæ na sali)

Tak, nie ma trawnika. Podobnie by³o w innej
miejscowoœci, gdzie z kolei dla odmiany miesz-
kañcy wp³ynêli na w³aœciciela sklepu, ¿eby wypo-
wiedzia³ umowê. W Zgierzu podjêto uchwa³ê rady
miejskiej – zupe³nie niezgodn¹ z prawem, ponie-
wa¿ bez podstawy prawnej – zabraniaj¹c¹ handlu
dopalaczami. Radni twierdz¹, ¿e zrobili to po to,
aby zwróciæ uwagê wszystkich w Polsce na pro-
blem dopalaczy. Zreszt¹ dzisiejsze pytania i dys-
kusja wskazuj¹ na to, jak powa¿ny jest to pro-
blem. Jego powaga wynika przede wszystkim z te-
go, ¿e trudno pogodziæ istnienie sklepów z dopala-
czami, które œwiadomie maj¹ wp³ywaæ na to, aby
m³odzie¿ dopalaczy za¿ywa³a, z kwesti¹ choæby
swobody gospodarczej. Myœlê, ¿e dzia³ania trzeba
podj¹æ jak najszybciej, zreszt¹ ta ustawa, o której
pan minister wspomina³, jest przyk³adem tego ty-
pu dzia³ania.

Przede wszystkim nale¿y rozwa¿yæ problem re-
klamy. Ta reklama jest wyj¹tkowo perfidna, bo
wbrew pozorom reklamuj¹cy nie staraj¹ siê, pro-
szê pañstwa, uspokajaæ spo³eczeñstwa, ¿e to jest
niegroŸne, wrêcz przeciwnie, w ró¿ny sposób s¹
przesy³ane przecieki, ¿e s¹ to œrodki odurzaj¹ce,
¿e s¹ to œrodki psychoaktywne – w³aœnie po to, aby
zachêciæ do ich u¿ywania. Ja sam pali³em papie-
rosy w szkole tylko dlatego, ¿e nie by³o wolno;
myœlê, ¿e wiêkszoœæ ludzi w m³odym wieku postê-
puje w podobny sposób. Czasami zdarzaj¹ siê na
przyk³ad takie sytuacje jak ostatnio w £odzi. Naj-
pierw pojawi³a siê informacja, ¿e m³ody cz³owiek
zmar³ na skutek za¿ycia dopalaczy, nastêpnego
dnia ukaza³o siê sprostowanie, ¿e nie do koñca
tak by³o, a trzeciego dnia, ¿e tak nie by³o. Myœlê, ¿e
jest to ju¿ forma reklamy, jest to informacja o tym,
i¿ mo¿na w tym kraju spokojnie kupiæ substancje
psychoaktywne.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e pierwsza sprawa,
która powinna w takiej ustawie siê znaleŸæ, to za-
kazanie jakiejkolwiek reklamy tych œrodków i je-
dnoczeœnie spowodowanie sytuacji, aby taka re-
klama by³a bardzo surowo karana.

Druga sprawa, proszê pañstwa, to jest ta,
o której wspomina³ pan minister. Uwa¿am, ¿e
wszystkie dopalacze sprzedawane w sklepie z do-
palaczami powinny mieæ atest jakiegoœ oœrodka
naukowego, który wyka¿e, ¿e s¹ one nieszkodliwe
dla zdrowia. Ja wiem, ¿e tych dopalaczy jest du¿o,
ale do czasu, a¿ nie uzyskaj¹ takiego atestu, nie
powinny byæ sprzedawane. Pan minister mówi³,
¿e bêdzie okreœlony termin, wynosz¹cy oko³o ro-
ku, kiedy to bêdzie wycofane, dopóki nie sprawdzi
siê dok³adnie, czy produkt jest szkodliwy, czy nie.
Wydaje mi siê to bardzo dobrym rozwi¹zaniem. S¹
problemy z tym, ¿e projekt rz¹dowy ma bardzo
d³ug¹ œcie¿kê legislacyjn¹. W takiej sytuacji, wo-
bec takiego zagro¿enia, o jakim mówimy, nie mam
najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie kluby,
i poselskie, i senatorskie, zgodz¹ siê, aby taki pro-
jekt poszed³ szybsz¹ œcie¿k¹.

Chcia³bym jeszcze przytoczyæ wypowiedŸ pana
profesora Mariusza Jêdrzejki, który jest terapeu-
t¹ pracuj¹cym z osobami uzale¿nionymi od dopa-
laczy: „Nie wiemy, jak pomóc takim ludziom, nie
mamy prawnej definicji dopalaczy, nie znamy ich
sk³adu i nie wiemy, jakie skutki wywieraj¹ na oœ-
rodkowy uk³ad nerwowy. Przez to s¹ groŸniejsze
ni¿ znane narkotyki, które zosta³y gruntownie
przebadane. Wiemy, ¿e dzia³aj¹ b³yskawicznie
i bardzo silnie, wywo³uj¹ halucynacje lub pobu-
dzenie. Stan wiedzy jest fatalny. M³odzi ludzie nie
wiedz¹, co bior¹, a czêsto s¹ przekonani o nie-
szkodliwoœci tych substancji.”

W zwi¹zku z czym apelujê do rz¹du, aby ta
ustawa, wprowadzaj¹ca ograniczenia ró¿nego ro-
dzaju, zosta³a jak najszybciej uchwalona. Jestem
przekonany, ¿e bêdzie to móg³ byæ projekt posel-
ski. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ryszka. Proszê bardzo, Panie Se-

natorze.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Obecna nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu

narkomanii jest zwi¹zana z rozprowadzaniem tak
zwanych dopalaczy, które s¹ coraz bardziej po-
wszechne i dostêpne na polskim rynku. Nazywa-
nie ich „produktami kolekcjonerskimi” jest nieu-
czciwym, haniebnym chwytem reklamowym pro-
ducentów i sprzedawców. Bêd¹ce odpowiednika-

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii 67



mi narkotyków dopalacze, kupowane i spo¿ywa-
ne przez dzieci i m³odzie¿ oraz doros³ych, dzia³aj¹
i uzale¿niaj¹ tak samo jak narkotyki, dlatego, wy-
kluczaj¹c kolejne substancje dopalaczy ze sprze-
da¿y, kontynuujemy walkê z bezwzglêdnym ryn-
kiem, ¿eruj¹cym na ludzkich s³aboœciach. Jak
dot¹d tê walkê przegrywamy, ale po tej dyskusji
optymistycznie mo¿na uznaæ, ¿e jesteœmy bliscy
zwyciêstwa. Oby tak siê sta³o.

Ale w³aœnie przy okazji nowelizacji ustawy
o przeciwdzia³aniu narkomanii chcia³bym zwró-
ciæ uwagê na silne w Polsce lobby, które domaga
siê liberalizacji u¿ywania i posiadania narkoty-
ków. Wspomnê tylko o jednej akcji „Gazety Wy-
borczej” z jesieni 2009 r., akcji zatytu³owanej
„My, narkopolacy”. By³y to artyku³y publikowa-
ne w tym dzienniku oraz billboard promuj¹cy tê
akcjê, z czerwonym napisem na bia³ym tle, czyli
w barwach narodowych, „My, narkopolacy”; pod
spodem umieszczono informacjê „spo³eczna ak-
cja «Gazety Wyborczej»”. Jak wynika³o z tej akcji,
dotychczasowa polityka zakazów ma byæ rzeko-
mo nie tylko nieskuteczna w walce z nielegalnym
handlem narkotykami, ale tak¿e czyni przestêp-
cami osoby uzale¿nione od narkotyków. Oprócz
tego w tekstach w tym dzienniku przewija³a siê
myœl, ¿e bezpodstawnie zakazuje siê legalnego
u¿ywania niektórych substancji odurzaj¹cych,
szeroko dzisiaj rozpowszechnionych w tak zwa-
nych celach rekreacyjnych. Wspomniana gazeta
postulowa³a na przyk³ad podawanie metadonu
uzale¿nionym od heroiny oraz zaprzestanie ka-
rania za posiadanie ma³ych porcji narkotyków.
Jak pamiêtamy, wstêpnie opowiedzia³o siê za
tym Ministerstwo Sprawiedliwoœci, w tym by³y
minister Andrzej Czuma, og³aszaj¹c projekt
ustawy zezwalaj¹cej na posiadanie niewielkiej
iloœci narkotyków na w³asny u¿ytek. Mam na-
dziejê, ¿e taki projekt nigdy nie trafi pod obrady
parlamentu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jest to przedzi-
wna metoda walki z narkomani¹, aby zniewolenie
kogoœ leczyæ za pomoc¹ tego, co go zniewala. Krót-
ko mówi¹c, otrzymywanie narkotyków od pañ-
stwa utrudni rozeznanie siê we w³asnej sytuacji
komuœ, kto jest skrêpowany na³ogiem. Otrzymy-
wanie przez narkomanów substytutu heroiny,
wynalezionego, kiedy starano siê znaleŸæ substy-
tut dla uzale¿nionych od morfiny, zamiast pomóc,
pozwoli komuœ na zawsze od³o¿yæ plany porzuce-
nia na³ogu. Drugi niebezpieczny postulat tej akcji
dotyczy³ niekaralnoœci za posiadanie niedu¿ych
iloœci narkotyków. Gdyby coœ takiego wesz³o w ¿y-
cie, to najpierw ucieszyliby siê na pewno dealerzy,
którzy przecie¿ nie je¿d¿¹ pod dyskoteki czy szko-
³y ciê¿arówk¹ z ca³ym swoim towarem. Najbar-
dziej jednak uderzy³oby to w samych narkoma-
nów, w proces ich leczenia.

Musimy sobie odpowiedzieæ na podstawowe
pytanie: czy pañstwo jest za tym, ¿eby obywatele
u¿ywali narkotyków, czy nie? Jeœli nie wolno
w ogóle posiadaæ narkotyków, to pañstwo po pro-
stu komunikuje wszystkim, ¿e zachêca do niebra-
nia narkotyków. Oczywiœcie ca³kowity zakaz pra-
wny posiadania narkotyków nie oznacza, ¿e nale-
¿y pakowaæ do wiêzienia ka¿dego, u kogo znajdzie
siê jakiœ narkotyk. Ocena tego zale¿y od organów
œcigania, przede wszystkim od s¹du. Jestem prze-
ciwny œwiatowej akcji liberalizacji u¿ywania i po-
siadania narkotyków, która w tej chwili przetacza
siê przez media œwiatowe. Uwa¿am, ¿e ona dos³o-
wnie po³o¿y na ³opatki walkê z globalnym han-
dlem narkotykami. Wspomniana wielotygodnio-
wa akcja „Gazety Wyborczej” w 2009 r., podczas
której nawo³ywano do niekarania za posiadanie
narkotyków, wywo³a³a ogromne zamieszanie wo-
kó³ tego problemu. Organizatorzy próbowali prze-
konaæ, ¿e Polacy nies³usznie postrzegaj¹ narkoty-
ki jako bardziej niebezpieczne ni¿ alkohol, ¿e ma-
rihuana jest mniej szkodliwa ni¿ alkohol albo ty-
toñ, bo uzale¿nia, w cudzys³owie, tylko psychicz-
nie, a nie fizycznie. Krótko mówi¹c, ta akcja os³a-
bi³a wra¿liwoœæ na problem uzale¿nieñ od narko-
tyków. To nieprawda, ¿e jakakolwiek substancja
uzale¿niaj¹ca mo¿e uzale¿niæ tylko psychicznie.
Sam fakt, i¿ ktoœ po raz kolejny siêga po narkotyk,
jest dowodem na to, ¿e jego organizm dopomina
siê tego œrodka. Nie wolno manipulowaæ ludŸmi
m³odymi i twierdziæ, ¿e lepiej bêdzie dla nich, jeœli
zaczn¹ paliæ trawkê, ni¿ na przyk³ad paliæ papie-
rosy czy piæ piwo. Takie postawienie sprawy jest
z gruntu fa³szywe. Jednym zdaniem, akcja „My,
narkopolacy” by³a bardzo niebezpieczna, ponie-
wa¿ mimo piêknych hase³ walki z na³ogami, z uza-
le¿nieniami, de facto promowa³a narkotyki,
wskazuj¹c, ¿e stanowi¹ mniejsze zagro¿enie dla
Polaków ni¿ alkohol czy tytoñ. Wspomniana akcja
przygotowa³a grunt do prawnej legalizacji narko-
tyków w œwiadomoœci spo³ecznej. Na to nigdy nie
powinno byæ zgody. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Postaram siê mówiæ krótko. Nadam temu for-

mê pewnych przemyœleñ i wniosków.
Zada³em sobie drobny trud i przypomnia³em

sobie, co znaczy s³owo „kolekcjoner”. Kolekcjoner
jest to osoba tworz¹ca kolekcjê przedmiotów da-
nego typu. Zadziwiaj¹ca jest taka sytuacja, ¿e
sklepy, które rozprowadzaj¹ dopalacze, sprzedaj¹
je jako wyroby kolekcjonerskie. Przewrotnie. Ja to
przywo³a³em, bo chcê pokazaæ kilka p³aszczyzn,
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na których – jak siê wydaje – powinniœmy w³¹czyæ
do dopalaczy swojego rodzaju prawne turbodo³a-
dowanie.

Pierwsza sprawa to produkcja. Je¿eli nie ma te-
go w Polsce – s³ysza³em, ¿e jest gdzieœ firma, która
rozprowadza tê mieszaninê do oœmiu krajów – to
powstaje pytanie, czy jesteœmy w stanie antycy-
powaæ powstanie u nas produkcji takich miesza-
nin. Czy jesteœmy w stanie? W mojej ocenie tak.
Nastêpna sprawa to dystrybucja i sprzeda¿,
sprzeda¿ w formie fizycznej, ale rozpoczêta od za-
rejestrowania dzia³alnoœci gospodarczej. W mojej
ocenie, szanuj¹c rynek jako taki, trzeba na³o¿yæ
pewne wymogi – s¹ ró¿ne instytucje, typu sanepid
itd. – albo, o czym wspomina³ kolega, wymagania,
certyfikaty wydawane nie przez jakieœ oœrodki,
lecz przez akredytowane, wskazane oœrodki, któ-
re dopuszczaj¹ do sprzeda¿y takie mieszaniny
„kolekcjonerskie”. W tej p³aszczyŸnie te¿ powin-
niœmy siê nad tym zastanowiæ.

Jednak du¿o bardziej niepokoj¹ce jest to, ¿e
sprzeda¿ tych substancji zaczyna byæ prowadzo-
na prze internet. Ostatnio toczy siê w Unii Euro-
pejskiej dyskusja na temat ujednolicenia rynku
wewnêtrznego, jego zharmonizowania i nadania
pewnych podobnych lub to¿samych procedur,
obowi¹zuj¹cych na przyk³ad w sprzeda¿y przez
internet. W tej sytuacji ten problem mo¿e wy-
mkn¹æ siê tak¿e poza nasz kraj. Myœlê, ¿e to te¿
jest sygna³, aby w tym zakresie spróbowaæ wy-
przedziæ pewne ruchy.

Nastêpna sprawa, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê, to jest informowanie o skutkach. Pan se-
nator Owczarek przytoczy³ tu opiniê jednego
z profesorów, zgodnie z któr¹ wiedza o oddzia³y-
waniu dopalaczy na organizm ludzki tak napraw-
dê nie jest nawet skromna, przy ich kupowaniu
ona jest prawie zerowa, a to wzbudza ciekawoœæ,
wzbudza popyt itd. Ja proponujê, aby zastanowiæ
nad tym, czy nie jest potrzebna szeroka akcja
edukacyjna. Ona bêdzie mia³a jeden mo¿e niezbyt
pozytywny skutek, bo szeroko rozprowadzona in-
formacja trafi do bardzo du¿ej grupy. Od razu po-
jawia siê pytanie, na które nie potrafiê odpowie-
dzieæ. Czy ta informacja nie wzbudzi tak¿e cieka-
woœci i popytu? Co jest lepsze? Nie potrafiê wywa-
¿yæ. S¹dzê, ¿e gdyby rodzice i dzieci zostali poin-
formowani o skutkach dzia³ania dopalaczy,
o tym, jak to siê odbija na zdrowiu, przewa¿y³yby
pozytywne konsekwencje.

Zatem mówi¹c „stop” dopalaczom, uwa¿am, ¿e
trzeba dzia³aæ te¿ w zakresie reklamy, o czym by³a
ju¿ mowa, i Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów ma tu pole do dzia³ania. S¹ okreœlone
przepisy, które zakazuj¹ umieszczania pewnych
treœci w reklamie. W tej materii nie spotka³em siê
z ¿adnym skutkiem dzia³ania UOKiK, byæ mo¿e
jakiœ jest, ale mówiê, ¿e siê z nim nie spotka³em.

Dlatego na wstêpie powiedzia³em o tym, ¿e mo¿e-
my do tego podejœæ wielotorowo i wielop³aszczyz-
nowo.

Je¿eli chodzi o wspomnian¹ tu narkomaniê, to
ja te¿ jestem za bardzo rozs¹dnym podejœciem do
tego problemu, tyle ¿e sytuacja jest taka, ¿e kary
s¹ surowsze dla tych, którzy maj¹ przy sobie nie-
wielk¹ iloœæ, ni¿ dla tych, którzy rozprowadzaj¹,
sprzedaj¹ czy dostarczaj¹, nawet gdy zostan¹ z³a-
pani. Myœlê, ¿e to te¿ jest wa¿na sprawa.

Dlaczego zabra³em g³os w tej materii? Otó¿
ostatnio jest tak agresywne podejœcie sprzeda¿o-
we, ¿e te sklepy s¹ otwierane w pobli¿u szkó³. To
jest nastêpna p³aszczyzna. Pamiêtajmy, ¿e
w ustawie o wychowaniu w trzeŸwoœci jest okreœ-
lona nawet w metrach odleg³oœæ sklepu, punktu
sprzeda¿y. Myœlê, ¿e nad tym te¿ moglibyœmy siê
zastanowiæ, bo to jest niebywa³e, a to jest fakt,
choæ nie wymieniam miejscowoœci, ¿e dos³ownie
w pobli¿u szko³y zosta³ otwarty taki sklep. Pyta-
nie: kto siê na to zgodzi³? Ktoœ wyda³ jakieœ zgody,
ale to jest ju¿ inna sprawa.

Dlatego te¿ mam apel do kole¿anek i kolegów,
aby w³¹czyæ siê w ten proces, o którym mówi³
pan minister. Spróbujmy okreœliæ, utrwaliæ na
papierze nasze ró¿ne przemyœlenia, wykorzy-
stajmy metodê burzy mózgów. Zobaczymy, czy
one znajd¹ zastosowanie w ró¿nych p³aszczyz-
nach, gdy weŸmiemy pod uwagê wymiar spra-
wiedliwoœci itd. W ka¿dym razie pojawi³o siê tu
sporo g³osów i myœlê, ¿e powinniœmy je przelaæ
na papier, moment jest odpowiedni, gdy¿ przy-
gotowywana jest ustawa. Myœlê, ¿e jeszcze raz
razem powiemy „stop” dopalaczom. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rozpatrujemy bardzo wa¿n¹ kwestiê. O choro-

bach spo³ecznych, bo tak to trzeba nazwaæ, wie-
my sporo, a je tolerujemy. Wiemy, co to znaczy al-
koholizm, wiemy, jak w wielu krajach nie tak od-
leg³ych od nas alkoholizm niszczy, niszczy spo³e-
czeñstwa, niszczy narody, doprowadza do zmniej-
szenia populacji, grozi wrêcz klêsk¹ wyludnienia.
Ale to jest ma³o. Kiedyœ wydawa³o siê to skutecz-
ne. Towarzysz Adolf Hitler ze swoim narodowym
socjalizmem proponowa³, a¿eby w okupowanej
Polsce doprowadziæ do wypijania bodaj¿e 10 l al-
koholu na ka¿dego Polaka i tak wykoñczyæ nasz
naród. Dzisiaj zbli¿yliœmy siê do tej wielkoœci, jeœli
jej nie przekroczyliœmy, i rzeczywiœcie nie jest naj-
lepiej, chocia¿ gdzie indziej wygl¹da to mo¿e jesz-
cze groŸniej.
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Zdaje siê, ¿e jakieœ wrêcz piekielne si³y, tak to
trzeba okreœliæ, chc¹ doprowadziæ do tego, ¿eby
nasz naród wewnêtrznie wykoñczyæ, w³aœnie po-
przez uzale¿nienia, tego rodzaju i inne. Przyk³a-
dem jest narkomania. Narkomania jest rzecz¹
straszn¹. Wiemy, ¿e w wielu krajach, na szczêœcie
znacznie od nas oddalonych, czyni spustoszenia.
U nas te¿ jest tego niema³o.

My, Polacy, jesteœmy nieraz pionierami ró¿-
nych wynalazków i teraz jakoœ zapa³aliœmy upo-
dobaniem do dopalaczy. Dopalacze nie s¹ niczym
innym jak wstêpem do narkomanii, to jest w³aœci-
wie przedszkole narkomanii. Przed chwil¹ mój
przedmówca, pan senator Jurcewicz, wspomina³
o tym, ¿e to siê robi przy szko³ach. Prawda? Zagro-
¿enie jest naprawdê ogromne. Gdy nasza m³o-
dzie¿ szkolna zostanie opanowana przez narkoty-
ki, bo to te¿ s¹ narkotyki, to niebawem przyniesie
to naszemu narodowi zgubê.

Pan senator Owczarek wspomina³, ¿eby zwró-
ciæ uwagê na reklamê. Dlaczego jest reklama,
skoro jest to tak groŸne w nastêpstwach? Dlacze-
go pozwala siê na tak¹ reklamê? Reklama korzy-
sta z ró¿nych koncesji. Po co daje siê te koncesje?
Przecie¿ rz¹d powinien myœleæ o teraŸniejszoœci
i przysz³oœci narodu, wiêc ta reklama powinna
byæ zupe³nie usuniêta albo dalece zmarginalizo-
wana.

Wspominano te¿, ¿e chyba ¿e to bêdzie nau-
kowo uzasadnione, ¿e jest niegroŸne. Nie mo¿e
byæ naukowo uzasadnione, ¿e jest niegroŸne.
Bêdzie uzasadnienie. Pan Bóg stworzy³ profeso-
ra, diabe³ jego kolegê. Kolega z tych diabolicz-
nych krêgów powie, ¿e to jest akurat bardzo
wspania³e i dobre. Nie dajmy siê nabraæ, mówiê
do rz¹dz¹cych naszym krajem, nasz¹ naw¹ pañ-
stwow¹. Pamiêtajcie, ¿e teraz – szczególnie te-
raz, po 4 lipca – spada na was wielka odpowie-
dzialnoœæ. Mówiê to do panów i do pañ z lewej
strony sali. Musimy zwracaæ uwagê nawet na
takie sprawy, bo ich konsekwencje mog¹ do-
tkn¹æ naszego jestestwa, wrêcz bytu pañstwo-
wego, i ¿adne naukowe uzasadnienia, jeœli tako-
we powstan¹, nie bêd¹ adekwatne do nastêpstw
stosowania nawet tych wyselekcjonowanych
dopalaczy, rzekomo mniej groŸnych. Tak samo
siê mówi o narkotykach, ¿e s¹ lepsze i gorsze.
Jak mo¿na tak mówiæ? I teraz musimy sobie wy-
raŸnie powiedzieæ, czy policja drogowa, która ³a-
pie alkoholików i narkomanów, ma darowaæ
tym, którzy jedynie dopalaczami siê delektuj¹.
Przecie¿ to grozi wyniszczeniem naszego naro-
du, naszej m³odzie¿y, a my do tego nie mo¿emy
dopuœciæ. Alkoholizm jakoœ u nas nie nabra³ ta-
kiej tê¿yzny, jak w niektórych nie bardzo odda-
lonych krajach. Ale teraz chce siê daæ przyzwo-
lenie na inne œrodki, ¿eby odurzyæ naród, odu-
rzyæ nasz¹ m³odzie¿.

Znalaz³em gdzieœ informacjê o tym, jak to
Skarb Pañstwa zarabia na monopolu alkoholo-
wym. Oczywiœcie, media maj¹ prawo przedsta-
wiaæ ró¿ne opinie. Skarb Pañstwa zawsze w ja-
kimœ sensie zarabia³ na monopolu, bo dlaczego
mia³by nie odnosiæ korzyœci z alkoholizmu. Ale
znaj proporcjum, mocium panie. Tak samo, jeœli
idzie o narkotyki. I to trzeba by³oby zbadaæ.
Niech któreœ ministerstwo zbada, ile Skarb Pañ-
stwa na tym zarabia, ile œci¹ga z tytu³u jakichœ
op³at od tych, którzy dystrybuuj¹ dopalacze. Pa-
nowie, mo¿e zastanowicie siê w którymœ mini-
sterstwie, czy warto to robiæ, nawet jeœli te do-
chody s¹ znacz¹ce. Nie mo¿na niegodziwymi
œrodkami szukaæ godziwych rozwi¹zañ, ¿e tak
powiem.

Ja tutaj stale powtarzam, i przy innej okazji,
która mia³a bardzo, bardzo tragiczne zakoñcze-
nie, te¿ przytacza³em s³owa z psalmu Krasiñskie-
go: „Kto chce iskier z czarta kuŸni, by przepaliæ
czarta moc, ten m¹droœci wiecznej bluŸni, ten
œwiat w gorsz¹ wpycha noc”. Ten w sid³a szatañ-
skie popada. Po co nam sid³a szatañskie? Jesteœ-
my wolnym narodem, dbaj¹cym o nasz¹ przy-
sz³oœæ, o nasz¹ niepodleg³oœæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Adam Massalski, proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowne
Kole¿anki i Szanowni Koledzy!

Sprawa jest niezwykle wa¿na, bo chodzi o sub-
stancjê naszego narodu, proszê pañstwa. To jest
niezwykle istotna sprawa i dlatego czujê siê
w obowi¹zku zabraæ tutaj g³os.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e Komisja Nauki
Edukacji i Sportu Senatu zorganizowa³a w ze-
sz³ym roku czy pó³tora roku temu du¿¹ konferen-
cjê naukow¹, która nosi³a tytu³ „Zagro¿enia wy-
chowawcze XXI wieku”. W tej konferencji ucze-
stniczy³ miêdzy innymi pan profesor Jêdrzejko,
przywo³ywany ju¿ tu specjalista w tej dziedzinie,
ale tak¿e bardzo wielu innych znakomitych spe-
cjalistów, którzy wypowiadali siê miêdzy innymi
w³aœnie na temat narkomanii, dopalaczy i innych
zagro¿eñ wychowawczych w odniesieniu do na-
szej m³odzie¿y. I myœlê, ¿e jak materia³y z tej sesji
zostan¹ opublikowane, to nale¿y je wykorzystaæ
do tworzenia nowych konstrukcji prawnych. Te
materia³y mog¹ byæ dobr¹ podstaw¹ do jakichœ
uzasadnieñ. To jest pierwsza sprawa, o której
chcia³em powiedzieæ.

A druga sprawa jest bardzo prosta. My zawsze
poœwiêcamy bardzo wiele czasu na zwalczanie
czegoœ, natomiast nie próbujemy nawet czegoœ
budowaæ. Ja myœlê, ¿e to powinno przebiegaæ ró-
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wnolegle. Zwalczaniu wszelkiego rodzaju zjawisk
patologicznych, miêdzy innymi w³aœnie dopala-
czy, narkomanii itp., powinno towarzyszyæ budo-
wanie atmosfery, która mog³aby takim zjawiskom
przeciwdzia³aæ. Mamy znakomite organizacje,
wspomnê tu tylko o Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-
go, Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej i in-
nych organizacjach harcerskich w Polsce, które
przecie¿ maj¹ w swoich statutach wprost napisa-
ne, ¿e zwalczaj¹ alkoholizm, zwalczaj¹ palenie ty-
toniu i wszelkiego rodzaju u¿ywki. Ja myœlê, ¿e
jak siê wydaje ogromne pieni¹dze na zwalczanie,
trzeba wspieraæ tak¿e tych, którzy na co dzieñ to
robi¹, a tego wsparcia ci¹gle maj¹ bardzo ma³o.
Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Misio³ek, proszê.

Senator Andrzej Misio³ek:

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

Przys³uchiwa³em siê tej debacie i nasunê³a mi
siê pewna refleksja. Otó¿ tworzenie listy sub-
stancji zabronionych jest z góry skazane na prze-
gran¹. Czy nie nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
nieco innym rozwi¹zaniem? Gdyby spróbowaæ
zdefiniowaæ, czym jest substancja psychoakty-
wna, a nastêpnie po prostu zabroniæ sprzeda¿y
takich substancji – oczywiœcie poza systemem
lecznictwa, poza aptekami – mo¿e wówczas mie-
libyœmy problem rozwi¹zany. Je¿eli substancja
jest psychoaktywna, jest zakaz jej sprzedawania.
Byæ mo¿e takie podejœcie u³atwi³oby nam roz-
wi¹zanie tego problemu, a razem z tym nie skazy-
wa³oby nas na to, ¿e co jakiœ czas bêdziemy dopi-
sywaæ nowe zwi¹zki chemiczne do tej listy. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Ministrze!
Ja ju¿ du¿¹ czêœæ tego, co chcia³em, powiedzia-

³em w tej dyskusji, wiêc teraz bêdzie krótko.
W zesz³ym roku przyszed³ do mnie mój serde-

czny kolega i powiedzia³: s³uchaj, Rafa³, pomó¿
mi, bo chcia³bym siê po¿egnaæ z moim synem. Ja
mówiê: Janusz, jak to chcesz siê po¿egnaæ z sy-
nem? A on mi na to: Nie powiedzia³em ci, ale on

niestety zaæpa³ siê na œmieræ i le¿y w zak³adzie
medycyny s¹dowej, bêdzie mia³ sekcjê zw³ok.
Dwadzieœcia cztery lata. Zna³em go. Chcê byæ
z nim sam na sam – mówi – bo dwa lata temu po-
wiedzia³em mu, ¿e nie jest moim synem, i nie po-
trafiê teraz z tym ¿yæ.

Ten cz³owiek siê zmieni³, w ogóle problem nar-
komanii dotyczy ludzi m³odych. Za¿ywaj¹ i gin¹.
Ja z racji mojego zawodu widzia³em kilkunastu
takich m³odych ludzi, którzy zaczynali braæ nar-
kotyki w wieku czternastu, piêtnastu lat i ¿aden
z nich dwudziestu piêciu lat nie do¿y³. To jest rów-
nie¿ tragedia ich rodzin. To jest tragedia ojców,
matek. To s¹ prawdopodobnie do koñca ¿ycia wy-
rzuty sumienia ojca, który nie potrafi³ pomóc sy-
nowi. Bo z narkomanii wyjœæ jest strasznie ciê¿ko,
chyba najtrudniej. Z nikotynizmu, z alkoholizmu
mo¿na siê jakoœ wyleczyæ, ale z narkomanii – bar-
dzo ciê¿ko, zw³aszcza, ¿e jedno podanie potrafi ju¿
uzale¿niæ. I to jest straszne. A przecie¿ pierwsze
³ykniêcie narkotyku to coœ piêknego. To jest po-
budzenie, to jest euforia, to jest otwartoœæ na in-
nych. A co zaczyna siê dziaæ, je¿eli narkotyk za¿y-
wamy drugi, trzeci raz? Jest pozornie dobrze,
a potem nastêpuje gonitwa myœli, dr¿enie r¹k,
zwy¿ka ciœnienia krwi, w niektórych przypadkach
wymioty, szczêkoœcisk, paranoje, uzale¿nienie
psychiczne, wylewy krwi do mózgu, zaburzenia
rytmu serca i w koñcu œmieræ.

Ja nie patrzê w lew¹ stronê czy w praw¹ stronê,
bo to dotyczy nas wszystkich. My musimy zrobiæ
wszystko, co jest mo¿liwe, ¿eby temu zapobiec.
Dobrze, Panie Ministrze,¿e powiedzia³ pan dzisiaj
o tej ustawie, która jest tworzona i bardzo za to
dziêkujê. Bo byæ mo¿e jest to milowy krok w skali
europejskiej do tego, ¿eby zwyciê¿yæ to, co pan
bardzo s³usznie nazwa³, Panie Senatorze, diabel-
skim przypadkiem, który dotyka wiele narodów.
Obyœmy nigdy, ani ja, ani pañstwo, nie musieli
spotykaæ zrozpaczonych rodziców, którzy trac¹
coœ, co jest dla nich najwiêksz¹ wartoœci¹. Bo
mo¿na w ¿yciu wszystko prze¿yæ, proszê pañstwa,
wszystko, ale œmierci w³asnego dziecka nie da siê
prze¿yæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Do protoko³u przemówienia z³o¿yli senatoro-

wie: Knosala, Bisztyga, Gorczyca*. Wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan sena-
tor Czelej.

(G³os z sali: Czelej?)
Senator Czelej, tak.
(G³os z sali: Senator Grzyb sk³ada³…)
Tak, przepraszam. To senator Andrzej Grzyb,

a nie senator Gorczyca. Przepraszam bardzo.
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(SenatorStanis³awBisztyga: Toprawie tosamo.)
(Weso³oœæ na sali)
Obu panów senatorów bardzo przepraszam,

ale czyta³em z rêkopisu i w zwi¹zku z tym by³y tu
pewne…

Teraz, proszê pañstwa, poniewa¿ nie znam na-
tury tych wniosków legislacyjnych, Panie Mini-
strze, nie proszê o ustosunkowanie siê do tego. Ta-
kie wnioski zosta³y zg³oszone i proszê w zwi¹zku
z tym Komisjê Zdrowia o zorganizowanie posiedze-
nia i przygotowanie sprawozdania. G³osowanie od-
bêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akade-
mii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”.

Tekst ustawy – druk nr 895, sprawozdanie ko-
misji – druk nr 895A.

Andrzej Misio³ek jest ju¿ gotowy.
Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przypad³ mi zaszczyt referowania stanowiska

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie usta-
wy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medy-
czny w Szczecinie”.

Proszê pañstwa, komisja na swoim posiedze-
niu w dniu 23 czerwca bie¿¹cego roku rozpatry-
wa³a tê ustawê i jednomyœlnie podjê³a uchwa³ê
o rekomendowaniu Wysokiej Izbie tej ustawy bez
poprawek.

Pomorska Akademia Medyczna spe³nia wszy-
stkie wymogi stawiane w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym do tego, aby staæ siê
uniwersytetem tak zwanym przymiotnikowym,
czyli w tym przypadku uniwersytetem medycz-
nym. Ja pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e jednym
z kluczowych wymogów jest posiadanie mini-
mum szeœciu uprawnieñ do nadawania stopnia
doktora, w tym czterech z tej dziedziny nauki,
która jest reprezentowana w nazwie uczelni. Po-
morska Akademia Medyczna spe³nia z naddat-
kiem ten wymóg, poniewa¿ jednostki organiza-
cyjne akademii, czyli wydzia³y, posiadaj¹ sie-
dem uprawnieñ do nadawania stopnia nauko-
wego doktora. Ponadto, uczelnia posiada rów-
nie¿ prawa do nadawania stopnia naukowego
doktora habilitowanego na dwóch wydzia³ach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Profesorze, Panie Senatorze Sprawo-
zdawco, mam w pamiêci debatê nad nazw¹ Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie i niesiony
tymi wspomnieniami chcia³bym poruszyæ dwie
kwestie. Po pierwsze, gdyby pan profesor sprawo-
zdawca by³ uprzejmy wymieniæ kilka z tych upra-
wnieñ. Mówi³ pan sprawozdawca o siedmiu. Gdy-
by mo¿na by³o poprosiæ o wymienienie… Po dru-
gie, czy to nie bêdzie epidemia, czy nie ma obawy,
¿e bêdzie to…

(G³os z sali: Ale to ju¿ wszystkie zmiany, ta jest
ostatnia.)

Nie, to jeszcze nie ostatnia…
(Senator Leon Kieres: Ta akademia zosta³a

ostatnia.)
Panie Profesorze, powstaj¹ nowe uczelnie,

tak ¿e…
Bardzoby³bymwdziêcznyzaodpowiedŸ.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misio³ek:

Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie, ju¿ wy-
mieniam. Uczelnia posiada na Wydziale Lekar-
skim uprawnienia do nadawania stopnia dokto-
ra w dyscyplinie biologii medycznej i medycyny.
Na Wydziale Nauk o Zdrowiu uczelnia posiada
uprawnienia do nadawania stopnia doktora na-
uk medycznych w zakresie biologii medycznej
oraz doktora nauk o zdrowiu. Na Wydziale Lekar-
sko-Stomatologicznym uczelnia posiada upra-
wnienia do nadawania stopnia naukowego do-
ktora w zakresie stomatologii oraz w zakresie
medycyny. To jest te siedem uprawnieñ. Ponadto
na Wydziale Lekarskim uczelnia posiada upra-
wnienia do nadawania stopnia doktora habilito-
wanego w dyscyplinie biologii medycznej oraz
medycyny, a na Wydziale Lekarsko-Stomatologi-
cznym doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie stomatologii.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pytania do pana senatora? Rozumiem, ¿e nie

ma ju¿ wiêcej pytañ.
Jest to rz¹dowy projekt…
(Senator Andrzej Misio³ek: Panie Marsza³ku, je-

¿eli mo¿na…)
Tak?
(Senator Andrzej Misio³ek: Jest dzisiaj z nami na

sali rektor Pomorskiej Akademii Medycznej, który
przys³uchuje siê naszym obradom. Dziêkujê.)

Witamy, Panie Rektorze.
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Proszê pañstwa, ja teraz na chwileczkê
chcia³bym wróciæ do punktu dziesi¹tego porz¹d-
ku obrad. Okaza³o siê, ¿e ten materia³, który z³o¿y³
pan senator Czelej do protoko³u, to by³o przemó-
wienie. To nie by³y wnioski legislacyjne, a zatem
odwo³ujê proœbê o zwo³anie posiedzenia Komisji
Zdrowia. Komisja po prostu nie musi siê zbieraæ.
Panie Ministrze, to jest informacja tak¿e dla pana.

(Senator Rafa³ Muchacki: Cieszymy siê, Panie
Marsza³ku.)

Projekt ustawy, o którym przed chwil¹ mówi³
pan senator Misio³ek, dotycz¹cy Szczecina, zosta³
wniesiony przez rz¹d. Zapraszam wiêc pana mini-
stra o przedstawienie stanowiska Ministerstwa
Zdrowia.

Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ministerstwo Zdrowia na wniosek rektora Po-

morskiej Akademii Medycznej podjê³o dzia³ania
legislacyjne, które maj¹ doprowadziæ do zmiany
nazwy na Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie. Jest to zgodne z prawem i jak wspo-
mnia³ pan senator sprawozdawca uczelnia
spe³ni³a wszystkie niezbêdne warunki, aby staæ
siê uniwersytetem. W zwi¹zku z tym jak najbar-
dziej akceptujemy ten kierunek zmian, poniewa¿
dziêki temu uczelnie tego typu mog¹ siê dalej roz-
wijaæ, mog¹ otwieraæ wydzia³y, które nie s¹ stricte
medyczne, to znaczy wydzia³y zwi¹zane z psycho-
logi¹, socjologi¹, filozofi¹, etyk¹ czy z ró¿nymi in-
nymi kierunkami, które s¹ bliskie medycyny, ale
poszerzaj¹ kierunki kszta³cenia w jej zakresie.

Chcê powiedzieæ, ¿e zosta³a jeszcze jedna
akademia. Nie wszystkie, bo s³ysza³em g³osy, ¿e
wszystkie, zosta³y… Zosta³ jeszcze Wroc³aw. Je-
szcze we Wroc³awiu jest akademia medyczna.
Pierwszym uniwersytetem medycznym w Polsce
by³ Uniwersytet Medyczny w £odzi, który po-
wsta³ z po³¹czenia wojskowej uczelni medycz-
nej, czyli Wojskowej Akademii Medycznej i Aka-
demii Medycznej w £odzi. Uniwersytet od razu
wype³nia³ warunki ustawowe, o których tutaj
mówimy. Po³¹czenie tych uczelni nast¹pi³o
w drodze ustawy, a nadanie nazwy nast¹pi³o au-
tomatycznie w momencie po³¹czenia. To by³o
dziewiêæ lat temu. Tak ¿e ten proces zmiany for-
mu³y uczelni, zmiany nazw trwa dziewiêæ lat.
Ale podkreœlam: to nie jest tylko i wy³¹cznie
zmiana nazwy, to jest jednak zmiana charakte-
ru funkcjonowania tej uczelni i po prostu zwiêk-
szanie je mo¿liwoœci edukacyjnych. Tak ¿e
w pe³ni to popieramy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Mam jedno krótkie pytanie. Parlament staje
siê jakby notariuszem, czyli jakby potwierdza fakt
spe³nienia warunków ubiegania siê o tê nazwê,
któr¹ to mo¿liwoœæ daje uczelni ustawa.

Czy w zwi¹zku z tym, o czym wspomina³ pan
marsza³ek, ¿e jest to taka troszeczkê epidemia,
nie nale¿a³oby zmieniæ ustawy i nadawaæ te na-
zwy z urzêdu? Czy s¹ takie zamiary ministerstwa?
Chyba ¿e to ju¿ jest koñcówka… to znaczy koñ-
cówka jest w resorcie zdrowia, ale byæ mo¿e w in-
nych ministerstwach jeszcze nie. Czy s¹ takie za-
miary? Nam jest mi³o, ¿e pan rektor do nas przy-
je¿d¿a, ale to tyle. Proszê o bardzo krótk¹ odpo-
wiedŸ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Jeœli chodzi o resort zdro-

wia, to jak wspomnia³em, jest jeszcze jedna
uczelnia, która nie przesz³a tej transformacji.
Ale chcê podkreœliæ, ¿e prawo tak stanowi. To s¹
uczelnie publiczne nadzorowane przez pañ-
stwo, przez ministra zdrowia. Ustawa jasno mó-
wi, co jest mo¿liwe zgodnie z prawem i co jest
prawem dopuszczone. Myœlê, ¿e to nie jest takie
straszne procedowanie i ¿e w stosunku do ca³ej
legislacji zajmowanie siê t¹ spraw¹ to jest u³a-
mek procenta. Jeœli chodzi o ministra zdrowia,
to w³aœciwie temat powoli przestaje istnieæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli Ministerstwo Zdrowia tej epidemii siê nie
boi, jak rozumiem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak: Nie. Epidemia ju¿ w³aœciwie wy-
gasa, tak to okreœlê.)

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Chcê powiedzieæ, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³

siê do g³osu.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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Dziêkujê magnificencji rektorowi za obecnoœæ
w czasie rozpatrywania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materia³ach
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywil-
nego oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci go-
spodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu mate-
ria³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wy-
robami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 899,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 899A.

Mia³em takie przeczucie, ¿e sprawozdawc¹ tej
ustawy bêdzie pan senator Bisztyga. To jest spra-
wozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

SzanownyPanieMarsza³ku!Kole¿anki iKoledzy!
Intuicja nie zawiod³a pana marsza³ka, jeœli jest

temat wybuchowy, to na pewno senator Bisztyga.
Przedstawiê opiniê Komisji Gospodarki Naro-

dowej w sprawie przedmiotowej ustawy.
Opiniowana ustawa zmienia ustawê z dnia

21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz ustawê
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amuni-
cj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

Celem ustawy jest wdro¿enie do krajowego po-
rz¹dku prawnego przepisów dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie
wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicz-
nych. Dyrektywa zak³ada zharmonizowanie prze-
pisów pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do
cech wyrobów pirotechnicznych zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem i dzia³aniem tych wyrobów. Opinio-
wana ustawa okreœla zasadnicze wymagania dla
wprowadzanych do obrotu wyrobów pirotechnicz-
nych oraz procedury oceny zgodnoœci tych wyro-
bów z zasadniczymi wymaganiami.

Sejm uchwali³ ustawê na szeœædziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu w dniu 10 czerwca, opieraj¹c
siê na projekcie rz¹dowym. Ustawa okreœla miê-
dzy innymi zasady wydawania oraz cofania po-
zwoleñ, nabywania, przechowywania lub u¿ywa-
nia materia³ów wybuchowych przeznaczonych do
u¿ytku cywilnego, a tak¿e zasady u¿ywania i prze-
mieszczania materia³ów wybuchowych przezna-
czonych do u¿ytku cywilnego, zasady znakowa-
nia plastycznych materia³ów wybuchowych prze-
znaczonych do u¿ytku cywilnego. W art. 62g pkt 2
wprowadza siê bardzo wa¿ny obowi¹zek do³¹cza-
nia do wyrobów pirotechnicznych instrukcji w jê-

zyku polskim, co w przesz³oœci nie zawsze mia³o
miejsce. Instrukcja obs³ugi powinna zawieraæ
miêdzy innymi oznaczenia dotycz¹ce bezpieczne-
go przewozu, przechowywania, u¿ywania i unie-
szkodliwiania tych wyrobów, z uwzglêdnieniem
koniecznoœci zapewnienia bezpiecznych odleg³o-
œci u¿ytkownika od u¿ywanych wyrobów pirote-
chnicznych.

Komisja Gospodarki Narodowej opiniowa³a ten
projekt w dniu 15 czerwca i zaopiniowa³a go pozy-
tywnie. By³a jednak dyskusja dotycz¹ca poprawek
zg³oszonych przez Biuro Legislacyjne. Znacz¹c¹
czêœæ tych poprawek Biuro Legislacyjne uzgodni³o
z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki
i one zosta³y przyjête. S¹ one w druku nr 899A,
wiêc ja nie bêdê na nich siê koncentrowa³.

Chcia³bym zg³osiæ poprawki, które wówczas
nie zosta³y uwzglêdnione – bêd¹ one jeszcze
przedmiotem obrad komisji gospodarki – bo wte-
dy by³y w¹tpliwoœci. Trzy z nich to s¹ poprawki
o charakterze legislacyjnym, a trzy to poprawki
o charakterze merytorycznym.

Jedna z poprawek zak³ada objêcie wymogiem
uzyskania koncesji na obrót wyrobami wyrobów
klas 4, T2 i P2.

Druga poprawka ma na celu doprecyzowanie
przepisu i rozwianie w¹tpliwoœci interpretacyj-
nych co do tego, ¿e wszystkie wyroby pirotechni-
czne wprowadzone do obrotu przed dniem wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy mog¹ pozostawaæ w ob-
rocie do dnia 4 lipca 2017 r.

I ostatnia poprawka, która równie¿ doprecyzo-
wuje termin, zmierza do tego, aby przepisy stoso-
wano od 4 lipca 2013 r., tu chodzi o rozdzia³ 5a tej
ustawy. I to s¹ poprawki, które na rêce pana mar-
sza³ka chcia³bym z³o¿yæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ale czy to s¹ poprawki komisji?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To s¹ poprawki,

które ja przej¹³em jako senator Stanis³aw Biszty-
ga i chcia³em je teraz…)

Ale nie, zaraz. Teraz pan senator mówi³ jako
sprawozdawca komisji, a poprawki s¹ sk³adane
w nastêpnym etapie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dobrze, Panie
Marsza³ku.)

Dlatego by³em lekko zaniepokojony, ¿e tak po-
wiem, procedur¹. Ale dobrze, no…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Obecnoœæ pana
marsza³ka powoduje, ¿e nie pope³niam m³odzieñ-
czych b³êdów. Bardzo dziêkujê. Wobec tego za-
koñczy³em sprawozdanie komisji i poprawki, któ-
re pañstwo…)

Czyli by³y dwie czêœci przemowy pana senator
Bisztygi: najpierw by³o sprawozdanie, a potem by-
³y przedstawione indywidualne poprawki, które
w zasadzie powinny byæ zg³oszone w trakcie dys-
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kusji. To by³a taka dyskusja avant la lettre, po-
wiem w ten sposób.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeœli pan marsza-
³ek by uwzglêdni³ to bardzo karko³omne uzasa-
dnienie, to ja bym mo¿e zostawi³ te poprawki, ¿e-
bym drugi raz nie musia³ tu podchodziæ…)

Tak, tak, ale¿ oczywiœcie, zapraszam.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo dziêkujê.)
Proszê pañstwa, teraz wracamy do tego, ¿e pan

senator Bisztyga by³ sprawozdawc¹.
Czy s¹ pytania do senator sprawozdawcy?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e nie.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie ma.)
Nie ma. Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d.
Witam pani¹ minister Joannê Strzelec-£obo-

dziñsk¹, która reprezentuje Ministerstwo Gospo-
darki.

Zapraszam. Proszê o przedstawienie stanowis-
ka rz¹du wobec tego projektu ustawy.

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pragnê przedstawiæ ustawê o zmianie ustawy

o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do
u¿ytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹,
amunicj¹, wyrobami i technologiami o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym.

Ustawa wdra¿a do prawa krajowego, jak tu pan
senator sprawozdawca powiedzia³, przepisy dy-
rektywy z 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadza-
nia do obrotu wyrobów pirotechnicznych, zwanej
potocznie dyrektyw¹ pirotechniczn¹. Ta dyrekty-
wa ma g³ównie trzy cele: po pierwsze, swobodny
przep³yw wyrobów pirotechnicznych na rynku we-
wnêtrznym, po drugie – albo po pierwsze – zape-
wnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bez-
pieczeñstwa publicznego i bezpieczeñstwa konsu-
mentów, z uwzglêdnieniem aspektów zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska, i to jest ten trzeci cel.

Stosowanie przepisów dyrektywy przyczyni siê
do poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowania wyro-
bów pirotechnicznych. W tym kontekœcie szcze-
gólne znaczenie ma wprowadzenie tak zwanych
zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa, które
musz¹ spe³niæ wyroby pirotechniczne dopuszcza-
ne do obrotu. Poza tym okreœla siê wymagania
konstrukcyjne tych wyrobów, a tak¿e definiuje
warunki eksploatacji wyrobów pirotechnicznych.

Mimo ¿e dyrektywa zezwala na zakup wyrobów
pirotechnicznych w klasach stwarzaj¹cych rela-
tywnie mniejsze zagro¿enie – to s¹ klasy od jeden
do trzy – osobom od dwunastego roku ¿ycia, uw-
zglêdniliœmy wniosek Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji i postanowiliœmy
utrzymaæ istniej¹cy próg wiekowy w przypadku
osób nabywaj¹cych te wyroby, to znaczy osiem-
naœcie lat. Wzglêdy bezpieczeñstwa zwyciê¿y³y
nad liberalizacj¹ zasad obrotu.

Ustawa, zgodnie z przepisami dyrektywy, obli-
guje producentów i importerów sprowadzaj¹cych
wyroby pirotechniczne do okreœlania klas w zale¿-
noœci od stopnia zagro¿enia podczas u¿ytkowa-
nia. Aby wyroby by³y bezpieczne w u¿yciu, naka-
zuje siê umieszczanie na nich etykiet w jêzyku
polskim zawieraj¹cych podstawowe informacje
dotycz¹ce u¿ytkowania, nazwê, adres importera –
ca³y kompleks danych okreœlonych w ustawie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy, rynek wy-
robów pirotechnicznych musi podlegaæ nadzoro-
wi. Te kwestie le¿¹ w kompetencji Urzêdu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Han-
dlowej, Pañstwowej Inspekcji Pracy. Dzia³ania
wymienionych organów mog¹ byæ wspomagane
przez Policjê i Stra¿ Miejsk¹.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e wejœcie w ¿ycie tej
regulacji z jednej strony nie poci¹ga za sob¹ do-
datkowych obci¹¿eñ dla bud¿etu, a z drugiej
strony nie powoduje powstawania nowych
miejsc pracy, nowych podmiotów gospodar-
czych. Ale nie taki jest cel tej regulacji. Przede
wszystkim ma ona przyczyniæ siê do poprawy
bezpieczeñstwa u¿ytkowania wyrobów pirote-
chnicznych. To by³oby wszystko, jeœli chodzi
o moje wyst¹pienie. A je¿eli ju¿ tak nietypowo
i w skrócie procedujemy, to powiem, ¿e wszystkie
trzy merytoryczne uwagi, które zosta³y tu przez
pana senatora wskazane, pozytywnie opiniuje-
my i jesteœmy gotowi je poprzeæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê Pani Minister.
Czy s¹ inne pytania do pani minister?
Pan senator Wojciechowski, proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Pani Minister,
mam dwa krótkie pytania. Prosi³bym bardzo
o krótk¹ ogóln¹ odpowiedŸ.

Pierwsza sprawa. Jeœli chodzi o swobodny
przep³yw materia³ów pirotechnicznych, to trosze-
czkê mnie to zaniepokoi³o. Czy s³usznie?

I drugie pytanie. Czy te przepisy, które obo-
wi¹zuj¹ obecnie, i bêd¹ obowi¹zywaæ, s¹ lepsze
czy gorsze? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Zacznê od odpowiedzi na pierwsze pytanie.
U¿y³am sformu³owania z dyrektywy, bo chodzi tu
bardziej o zrównowa¿enie swobodnego przep³ywu
i bezpieczeñstwa. Mogê zapewniæ, ¿e wprowadze-
nie tych zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa
– ca³y rozdzia³ zostanie wprowadzony do dotych-
czasowej ustawy – s³u¿y zwiêkszeniu bezpieczeñ-
stwa u¿ywania tych wyrobów, a nie jego zmniej-
szeniu.

Uwaga tu zg³oszona, dotycz¹ca koncesjonowa-
nia, idzie w kierunku ograniczenia niekontrolo-
wanego obrotu tymi wyrobami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Jak rozumiem, nie ma wiêcej pytañ.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Dziêkujê.)
Przyjmijmy, ¿e dyskusja zosta³a otwarta, a do

g³osu zapisa³ siê i wyg³osi³ przemówienie pan se-
nator Bisztyga. Jak rozumiem, wiêcej dyskutan-
tów nie ma.

A wiêc teraz zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski legislacyj-

ne, proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o zor-
ganizowanie posiedzenia i przygotowanie sprawo-
zdania. G³osowanie odbêdzie siê pod koniec po-
siedzenia Wysokiej Izby.

Wysok i Senac i e , przys têpu jemy do
rozpatrzenia punktu trzynastego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 911, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 911A.

Pan senator Mieczys³aw Augustyn przedstawi
sprawozdanie jako sprawozdawca dwóch komisji:
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Proszê, Panie Senatorze.
Przepraszam, pani minister £obodziñskiej

dziêkujê za bytnoœæ z nami podczas rozpatrywa-
nia tego punktu.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pani Dyrek-
tor! Panie i Panowie Senatorowie!

Kiedy niespe³na rok temu rozpatrywaliœmy
ustawê o finansach publicznych, ju¿ wtedy by³o

jasne – i z tej mównicy te s³owa pada³y – ¿e trzeba
bêdzie wróciæ do statusu centrów integracji spo-
³ecznej i zak³adów aktywnoœci zawodowej, po-
niewa¿ tamta ustawa znosi³a mo¿liwoœæ funkcjo-
nowania gospodarstw pomocniczych w sektorze
finansów publicznych. Wiele spoœród centrów
integracji spo³ecznej i zak³adów aktywnoœci za-
wodowej funkcjonuje w³aœnie w takiej formie.
Spoœród piêædziesiêciu dziewiêciu CIS, które zo-
sta³y powo³ane od 2004 r., dwadzieœcia funkcjo-
nuje w³aœnie w formie gospodarstw pomocni-
czych, a¿ piêædziesi¹t trzy zak³ady aktywnoœci
zawodowej zosta³y utworzone przez jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, jedenaœcie przez powia-
ty i osiem przez gminy.

Oczywiœcie te jednostki poczu³y siê zaniepoko-
jone zmianami. Dlatego chcia³bym wyraziæ po-
dziêkowanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej za to, ¿e w trybie pilnym wspólnie z sa-
morz¹dami powo³ana zosta³a komisja, która tak
naprawdê jest autorem rozwi¹zañ, jakie powinny
satysfakcjonowaæ samorz¹dy. Rozwi¹zania, które
rozpatrywaliœmy na posiedzeniu po³¹czonych ko-
misji, dotycz¹ wprowadzenia w przypadku gmin
i jednostek samorz¹du terytorialnego mo¿liwoœci
dokonywania przekszta³ceñ dzia³aj¹cych dotych-
czas w formie gospodarstw pomocniczych cen-
trów integracji spo³ecznej w wybran¹ przez jedno-
stkê samorz¹du terytorialnego formê, to znaczy
albo w jednostkê bud¿etow¹, albo w samorz¹do-
wy zak³ad bud¿etowy. Przewiduje siê tak¿e mo¿li-
woœæ przekazania dzia³alnoœci takiego centrum
na rzecz organizacji pozarz¹dowych. Tego rodzaju
postanowienie ustawowe w konsekwencji spowo-
dowa³o koniecznoœæ zmiany w ustawie o finan-
sach publicznych i wpisania do katalogu zakresu
zadañ w³asnych jednostek samorz¹du terytorial-
nego tych zadañ, które odnosz¹ siê do pomocy
spo³ecznej, reintegracji zawodowej i spo³ecznej
oraz rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób
niepe³nosprawnych.

Kolejna zmiana, niewynikaj¹ca ju¿ mo¿e z sa-
mej ustawy o finansach publicznych, ale postulo-
wana zawsze wtedy, kiedy by³a mowa o centrach
integracji spo³ecznej – by³em wœród tych, którzy to
postulowali tak¿e z tej mównicy – to jest dopusz-
czenie wreszcie mo¿liwoœci tworzenia centrów in-
tegracji spo³ecznej przez powiaty i samorz¹dy wo-
jewództw. Poszerzenie krêgu podmiotów, które
bêd¹ mog³y zak³adaæ centra integracji spo³ecznej,
moim zdaniem, jest krokiem w dobrym kierunku,
bo nie zawsze gmina ma ochotê i mo¿liwoœci, ¿eby
to zrobiæ, mimo ewidentnie istniej¹cych potrzeb
w zakresie reintegracji zawodowej osób d³ugo-
trwale wykluczonych z rynku pracy. A temu s³u¿¹
centra integracji spo³ecznej.

Jak pewnie wszyscy pamiêtamy, problem jest
ogromny, bo liczba osób trwale wykluczonych
z rynku pracy i w konsekwencji uzale¿nionych od
pomocy spo³ecznej jest bardzo du¿a. Jest to zja-
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wisko w niektórych gminach ogromne, w prawie
trzystu gminach blisko 80% osób korzystaj¹cych
z pomocy spo³ecznej to s¹ ci, którzy czyni¹ to ju¿
przez dziesiêæ i wiêcej lat. Na szczêœcie nie wszê-
dzie jest tak Ÿle. Ale problem jest wszêdzie du¿y
i wyci¹gniêcie takich osób z tego stanu wymaga
specjalistycznych metod, które centra integracji
spo³ecznej oferuj¹. S¹ to metody skuteczne, bo a¿
60% osób, które rozpoczynaj¹ zajêcia w takich
centrach – przypomnijmy, ¿e s¹ to osoby czêsto po
wyrokach, maj¹ce doœwiadczenie uzale¿nienia,
czasem bardzo zagmatwan¹ przesz³oœæ, jak mó-
wiê, d³ugotrwale wykluczone z rynku pracy – koñ-
czy zajêcia w CIS, a spoœród tych, którzy koñcz¹,
a¿ 70% znajduje zatrudnienie na rynku pracy.
Skutecznoœæ tych centrów jest zatem bardzo du¿a
i warto rozszerzaæ mo¿liwoœci ich tworzenia,
a tak¿e dbaæ o ich dobr¹ kondycjê.

Dopracowano tak¿e zasady prowadzenia cen-
trów integracji spo³ecznej, a¿eby w tych nowych
formu³ach mo¿liwe by³o zdobywanie œrodków w³a-
snych. Bo zalet¹ tych gospodarstw pomocniczych
czy dzia³alnoœci w tej formule by³a mo¿liwoœæ uzys-
kiwania przychodów, które mog³y potem s³u¿yæ
rozwijaniu dzia³alnoœci samych centrów. I ¿eby za-
chowaæ tê mo¿liwoœæ doprecyzowano, ¿e dzia³al-
noœæ wytwórcza, handlowa czy us³ugowa pode-
jmowana w tych centrach nie bêdzie dzia³alnoœci¹
gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej i bêdzie mog³a byæ pro-
wadzona, podobnie jak to zosta³o okreœlone
w ustawie o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie, jako dzia³alnoœæ statutowa, od-
p³atna. Tak¹ now¹ kategoriê my tak¿e tutaj rozwa-
¿aliœmy w czasie modernizacji ustawy o dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa dotyczy tak¿e zak³adów aktywnoœci za-
wodowej. Zmiany, które tutaj siê proponuje, maj¹
na celu okreœlenie zasad przekszta³cania zak³a-
dów aktywnoœci zawodowej w samorz¹dowe za-
k³ady bud¿etowe i zasad przekazywania sk³adni-
ków maj¹tkowych tych zak³adów do nowo utwo-
rzonych podmiotów. Pamiêtajmy o tym, ¿e jest to
ta forma, w przypadku której sk³adników maj¹t-
kowych jest du¿o, to s¹ zak³ady wytwórcze, pro-
dukcyjne wraz z ca³ym maj¹tkiem. To musia³o zo-
staæ doprecyzowane i ustawa to robi.

Ta ustawa uzyska³a poparcie wszystkich ucze-
stnicz¹cych w pracach komisji. Nie budzi³a ona
kontrowersji, a nasze Biuro Legislacyjne z³o¿y³o
propozycjê przyjêcia czterech poprawek, powie-
dzmy, po czêœci stylistycznych, po czêœci doprecy-
zowuj¹cych, które Ministerstwo Pracy i Polityki
Spo³ecznej popar³o, podobnie jak przedstawiciele
Biura Pe³nomocnika Rz¹du Do Spraw Osób Nie-
pe³nosprawnych.

Wnoszê zatem w imieniu po³¹czonych komi-
sji, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej oraz Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, o przyjêcie tej ustawy wraz z po-
prawkami, które w czasie obrad przyjêliœmy.
Prosi³em Wysok¹ Izbê dzisiaj rano o wprowadze-
nie tej ustawy do porz¹dku w trybie pilnym, bo
jest ona bardzo oczekiwana przez samorz¹dy.
Proces przekszta³ceñ, zw³aszcza przekazywania
sk³adników maj¹tkowych w zak³adach aktyw-
noœci zawodowej itd., bêdzie na pewno zajmo-
wa³ kilka miesiêcy, a ustawa o finansach publi-
cznych wymaga, a¿eby formu³a dzia³ania tych
jednostek, centrów integracji spo³ecznej i zak³a-
dów aktywnoœci zawodowej, zosta³a do tego cza-
su okreœlona. Dziêkujê za zgodê i za mo¿liwoœæ
procedowania nad t¹ ustaw¹. Liczê, ¿e poprze-
cie j¹ pañstwo podczas dzisiejszych obrad. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pytania. Senator Gorczyca i senator Bisztyga.
PanieSenatorze,proszêopozostanieprzymównicy.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Sprawo-
zdawco! Osobiœcie bardzo mi odpowiada prze-
kszta³cenie centrów integracji spo³ecznej w insty-
tucje pozarz¹dowe.

Mam takie pytanie. Jaka jest opinia na ten te-
mat przedstawicieli samorz¹du terytorialnego?
Czy oni siê na ten temat wypowiadali? Bo taka for-
ma przekszta³cenia by³aby chyba najw³aœciwsza.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Bisztyga.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ju¿?)
Proszê bardzo, Panie Senatorze, o pytanie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze Sprawozdawco, jest to oczywi-
œcie bardzo cenny dokument, oczekiwany przez
samorz¹dy. To prawda. Ale czy to nie jest trochê
tak, ¿e my tworzymy jak¹œ instytucjê, chodzi
zw³aszcza o centra integracji spo³ecznej, i zosta-
wiamy samorz¹dy z problemem? Mam tu na myœli
finansowanie. Jak one sobie z t¹ kwesti¹ pora-
dz¹? Gdyby by³ pan uprzejmy kilka zdañ na ten
temat powiedzieæ, zgodnie ze swoj¹ wiedz¹.

I drugie pytanie. Bardzo wa¿ny jest zapis, ¿e one
bêd¹ mog³y zdobywaæ œrodki w³asne. Czy przedsiê-
biorca, który przeka¿e darowiznê, bêdzie móg³ j¹
sobie odpisaæ od podatku? Jak to bêdzie traktowa-
ne? Czy to bêdzie podobnie, jak w przypadku daro-
wizny na cele charytatywne, na cele jakiejœ aktyw-
noœci spo³ecznej, czy te¿ bêdzie to traktowane w ro-
zumieniu innej ustawy? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dziêkujê.
Jeœli chodzi o to, o czym mówi³ pan senator

Gorczyca, to ja siê w zupe³noœci zgadzam. Jes-
tem zwolennikiem funkcjonowania tego rodzaju
centrów w organizacjach spo³ecznych. Znaczna
ich czêœæ tak funkcjonuje, ale trzeba jednak
przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e jest to formu³a dzia³al-
noœci, która wymaga wysokospecjalistycznej
wiedzy. W ramach tej integracji trzeba przepro-
wadzaæ nie tylko odpowiednie szkolenia zawodo-
we, ale przede wszystkim wykonywaæ pracê psy-
chologiczn¹, która pozwoli osobom d³ugotrwale
wykluczonym, czêsto uzale¿nionym, powoli wra-
caæ na rynek pracy. Poza tym, jest to przedsionek
do spó³dzielczoœci socjalnej, bo czêsto z CIS po-
wstaj¹ spó³dzielnie socjalne, a ta formu³a cieszy-
³a siê du¿ym poparciem tej Izby. Nie likwidujemy
tego, ale zdajemy sobie sprawê, ¿e nie wszêdzie,
nie we wszystkich gminach s¹ odpowiednio przy-
gotowane organizacje, które by chcia³y przej¹æ
dzia³alnoœæ centrów integracji spo³ecznej. S¹dzê
jednak, ¿e czêœæ samorz¹dów z takiej mo¿liwoœci
w³aœnie teraz skorzysta. Mam wiedzê, ¿e tak w³a-
œnie bêdzie. Stwarzamy mo¿liwoœæ, ¿eby one
mog³y funkcjonowaæ w inny sposób tam, gdzie
siê to nie uda.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bisztygi
o finansowanie centrów integracji spo³ecznej i za-
k³adów aktywnoœci zawodowej, to centra integra-
cji spo³ecznej s¹ finansowane przez samorz¹dy
g³ównie ze œrodków w ramach przeciwdzia³ania
bezrobociu, pochodz¹cych z PFRON i funduszu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Tutaj siê nic nie
zmienia, tak mogê powiedzieæ. Nie by³o to przed-
miotem obrad komisji, poniewa¿ to nie budzi³o
w¹tpliwoœci. Samorz¹dy tak¿e tego nie podnosi³y.

Gdy idzie o zak³ady aktywnoœci zawodowej, to
one s¹ w³aœciwie, zgodnie z prawem, tutaj to sta-
nowiliœmy, w 90% finansowane ze œrodków Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych i w 10% ze œrodków najczêœciej
samorz¹du województwa. Bo w ich dyspozycji po-
zostaj¹ te pieni¹dze z PFRON, to jest zadanie mar-
sza³ka województwa.

Czy mo¿na bêdzie wzbogacaæ to finansowanie
tak¿e poprzez darowizny? Darowizny na rzecz je-
dnostek samorz¹du terytorialnego oczywiœcie s¹
mo¿liwe, ale, o ile wiem, chyba nie podlegaj¹ odli-
czeniu podatkowemu. To powinno sk³aniaæ, Pa-
nie Senatorze, do tego, o co wnosi³ i co bardziej po-
doba³o siê, i chyba s³usznie, panu senatorowi
Gorczycy, to znaczy, ¿eby wybieraæ inn¹ formê
przekazywania œrodków organizacji pozarz¹do-
wej. Z tym ¿e, powiedzmy uczciwie, zak³ady akty-

wnoœci zawodowej s¹ bardzo trudn¹ form¹ pracy.
To jest wejœcie tak naprawdê na konkurencyjny
rynek gospodarczy. Nie wszystkie organizacje s¹
do tego przygotowane, ale wiêkszoœæ ZAZ funkcjo-
nuje w tej w³aœnie formule. Sam jestem za³o¿ycie-
lem, wówczas jako prezes stowarzyszenia, naj-
wiêkszego jak dotychczas w Polsce zak³adu akty-
wnoœci zawodowej i wiem, ¿e ta formu³a pozwala
uzyskiwaæ œrodki zewnêtrzne w formie darowizn.
To jest ta wartoœæ dodana, o któr¹ warto zabiegaæ.
Mam nadziejê, ¿e samorz¹dy to bêd¹ dostrzega³y
i bêd¹ wybiera³y tê trzeci¹, najlepsz¹ mo¿liwoœæ
dzia³alnoœci.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

(G³os z sali: To ju¿ by³o.)
To by³o ju¿, rozumiem. Przepraszam.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Duda,

pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra Dudy? Nie wi-

dzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y sk³a-
daæ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy, sporz¹dzonej w Warszawie
dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabine-
tem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy doko-
nywaniu kontroli osób, towarów i œrodków trans-
portu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ grani-
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cê pañstwow¹, podpisanej w Kijowie dnia 25 czer-
wca 2001 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 897,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 897A
i 897B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora W³adys³awa Dajczaka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawiæ opiniê o procedowanej usta-
wie, która wyra¿a zgodê na ratyfikacjê umowy
miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabi-
netem Ministrów Ukrainy, sporz¹dzonej w War-
szawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie umo-
wy miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Ga-
binetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy do-
konywaniu kontroli osób, towarów i œrodków
transportu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹
granicê pañstwow¹, podpisanej w Kijowie dnia
25 czerwca 2001 r.

Umowa modyfikuje umowê miêdzy rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli
osób, towarów i œrodków transportu przekracza-
j¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹, pod-
pisan¹ w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. Koniecz-
noœæ modyfikacji tej umowy powsta³a po przepro-
wadzeniu misji ewaluacyjnej Schengen. Przypom-
nê, ¿e by³a to misja, która sprawdza³a przygotowa-
nie Polski do wejœcia do strefy Schengen, czyli
przygotowanie granic Polski, przygotowanie Stra¿y
Granicznej, jak równie¿ prawodawstwa. Po tej wi-
zycie eksperci Unii Europejskiej zg³osili zastrze¿e-
nia odnoœnie do dyskryminacyjnego traktowania
obywateli Unii Europejskiej przy przekraczaniu
granicy polsko-ukraiñskiej. Konkretnie zastrze¿e-
nia dotyczy³y art. 5 ust. 3, umowa ta bowiem w tym
miejscu przewidywa³a mo¿liwoœæ dokonywania
kontroli przez s³u¿by graniczne obu pañstw wspól-
nie, mówi¹c potocznie, na wspólnym miejscu,
w celu przyspieszenia i uproszczenia tych czynno-
œci. W przypadku ujawnienia przez funkcjonariu-
szy ukraiñskich na terytorium Polski naruszenia
prawa przez obywateli polskich umowa przewidy-
wa³a przekazanie sprawy polskim s³u¿bom, z wy-
³¹czeniem doprowadzenia sprawcy na terytorium
ukraiñskie. I odwrotnie, na zasadzie wzajemnoœci,
dotyczy³o to równie¿ obywateli ukraiñskich kon-
trolowanych ewentualnie przez funkcjonariuszy
polskich na terytorium Ukrainy. Eksperci Unii Eu-
ropejskiej zg³osili zastrze¿enia do tego uregulowa-

nia, wskazuj¹c jego niezgodnoœæ z prawem unij-
nym, gdy¿ pomija³o ono w³aœnie obywateli Unii Eu-
ropejskiej. Procedowana dzisiaj przez Wysok¹ Izbê
zmiana umowy miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹ polega na
przyznaniu obywatelom Unii Europejskiej, Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii,
a tak¿e cz³onkom ich rodzin bez wzglêdu na ich
obywatelstwo analogicznego wy³¹czenia mo¿liwo-
œci doprowadzenia ich na terytorium Ukrainy we
wspomnianych wczeœniej sytuacjach. Usuniêta
wiêc zostaje dotychczasowa nierównoœæ traktowa-
nia obywateli polskich i obywateli Unii Europej-
skiej – obywatele pañstw europejskich oraz cz³on-
kowie ich rodzin w trakcie kontroli granicznej
przez s³u¿by ukraiñskie na terytorium Polski nie
bêd¹ mogli byæ doprowadzani na terytorium
Ukrainy. W wyniku tego nowego brzmienia art. 5
ust. 3 umowy poprawi siê wiêc i zmieni sytuacja
prawna obywateli Unii Europejskiej przekracza-
j¹cych granicê polsko-ukraiñsk¹, zostanie rów-
nie¿ uproszczona procedura kontroli granicznej.
Zostaje w ten sposób zlikwidowana równie¿ nie-
zgodnoœæ umowy z traktatem ustanawiaj¹cym
Wspólnotê Europejsk¹ oraz z dyrektyw¹ 2004/38
Wspólnoty Europejskiej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej jednomyœlnie rekomenduje
Wysokiemu Senatowi przyjêcie procedowanej
ustawy. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I poproszê teraz sprawozdawcê Komisji Spraw

Zagranicznych, pana senatora Janusza Racho-
nia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Dajczak bardzo wyczerpuj¹co

przedstawi³ problematykê. Chcia³bym tylko do-
daæ, ¿e zgodnie z umow¹ s³u¿by ukraiñskie doko-
nuj¹ce kontroli granicznej na terytorium Polski nie
bêd¹ mog³y stosowaæ doprowadzenia kontrolowa-
nego na terytorium Ukrainy nie tylko w przypad-
ku, gdy dana osoba bêdzie obywatelem polskim,
ale tak¿e gdy bêdzie obywatelem Unii Europejskiej
oraz innych pañstw Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, czyli Norwegii, Islandii, Lichtenstei-
nu, oraz obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej.

Pragnê dodaæ, ¿e obecnie na polsko-ukraiñskiej
granicy mamy szeœæ przejœæ drogowych i cztery to-
warowe, gdzie odprawa odbywa siê u ka¿dego po
swojej stronie, oraz dwa ma³e przejœcia towarowe,
gdzie wspólna odprawa odbywa siê po stronie pol-
skiej. Praktycznie wiêc ta umowa bêdzie dotyczy³a
tych dwóch ma³ych przejœæ granicznych.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwym trybem zwi¹zania Rzeczypospolitej
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Polskiej omawian¹ umow¹ miêdzynarodow¹, ze
wzglêdu na fakt, ¿e dotyczy wolnoœci i praw oby-
watelskich okreœlonych w konstytucji, jest zgod-
nie z art. 89 ust. 1 pkty 2 i 5 ratyfikacja za uprzed-
ni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie.

Komisja Spraw Zagranicznych, po rozpatrze-
niu ustawy na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2010 r.,
wnosi jednomyœlnie, aby Wysoki Senat uchwaliæ
raczy³ za³¹czony projekt uchwa³y bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minujê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Czy s¹ takie pytania? Nie ma. A myœla³em, ¿e
pan senator do siebie…

(Senator Janusz Rachoñ: Nie, nie, Panie Mar-
sza³ku.)

Przepraszam. Trochê siê zdziwi³em.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mini-
ster spraw zagranicznych i minister spraw we-
wnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Borkowski albo pan minister
Stachañczyk chcia³by zabraæ g³os w sprawie roz-
patrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Jan Borkowski: Dziêkujemy, nie.)

Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

Dobrze, dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u fakulta-
tywnego do Konwencji o bezpieczeñstwie perso-
nelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz
personelu wspó³dzia³aj¹cego, sporz¹dzonego
w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 904,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 904A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Macieja Grubskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pano-
wie Ministrowie! Panie i Panowie Senatorowie!

W imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicz-
nych mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozda-
nie dotycz¹ce ustawy o ratyfikacji Protoko³u fa-
kultatywnego do Konwencji o bezpieczeñstwie
personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych
oraz personelu wspó³dzia³aj¹cego, sporz¹dzone-
go w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

Celem przywo³anego protoko³u jest rozszerze-
nie zakresu ochrony prawnej tego personelu,
ustanowionej na podstawie konwencji o bezpie-
czeñstwie personelu Organizacji Narodów Zje-
dnoczonych i personelu wspó³dzia³aj¹cego. Kon-
wencjê stosuje siê tylko do operacji ONZ ma-
j¹cych na celu utrzymanie lub przywrócenie miê-
dzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa, albo co
do których Zgromadzenie Ogólne lub Rada Bez-
pieczeñstwa ONZ uznaj¹ potrzebê stosowania tej
konwencji ze wzglêdu na istnienie wyj¹tkowego
zagro¿enia dla bezpieczeñstwa personelu ucze-
stnicz¹cego w danej operacji. Konwencji tej nie
stosuje siê do operacji ONZ, które zosta³y zatwier-
dzone przez Radê Bezpieczeñstwa jako akcje
przymusu na podstawie rozdzia³u 7 Karty Naro-
dów Zjednoczonych, w których taki personel
uczestniczy jako strona walcz¹ca przeciwko zor-
ganizowanym si³om zbrojnym i w stosunku do
której ma zastosowanie prawo miêdzynarodo-
wych konfliktów zbrojnych.

Kilka lat stosowania konwencji pokaza³o nieza-
dowalaj¹c¹ skutecznoœæ jej postanowieñ. Po-
wsta³a opinia o koniecznoœci opracowania doku-
mentu rozszerzaj¹cego zakres ochrony przewi-
dzianej przepisami tej konwencji.

Najwa¿niejsz¹ zmian¹, jak¹ wprowadza proto-
kó³ w dotychczasowych zasadach prawa ustano-
wionych na podstawie konwencji, jest rozszerze-
nie katalogu operacji ONZ, do których konwencja
bêdzie mia³a zastosowanie.

Art. 2 protoko³u stanowi, ¿e strony tego proto-
ko³u bêd¹ stosowaæ konwencjê nie tylko do opera-
cji okreœlonych w art. 1 lit. c konwencji, ale rów-
nie¿ do wszystkich innych operacji ONZ ustano-
wionych przez kompetentny organ – do kompe-
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tentnych organów zalicza siê Zgromadzenie Ogól-
ne i Radê Bezpieczeñstwa ONZ – i prowadzonych
z upowa¿nienia lub pod jej kontrol¹ w celu do-
starczenia pomocy humanitarnej, politycznej lub
rozwojowej w procesie budowania pokoju lub do-
starczenia pomocy humanitarnej w sytuacjach
kryzysowych. Obecnie przyst¹pi³o do protoko³u
dwadzieœcia jeden pañstw.

Szanowny Panie Marsza³ku, Komisja Spraw
Zagranicznych mia³a przyjemnoœæ rozpatrywaæ
projekt ustawy w dniu 1 lipca. Nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci i senatorowie g³osowali jednomyœ-
lnie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw zagranicznych.

Czy pan minister Borkowski chce zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-

nicznych Jan Borkowski: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym nale¿y sk³adaæ do marsza³ka
Senatu do zamkniêcia dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Stani-
s³aw Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie w dysku-
sji do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowni-

kach urzêdów pañstwowych oraz ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Zawarty jest w dru-
ku nr 811, a sprawozdanie komisji – w druku
nr 811S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pani¹
senator Gra¿ynê Sztark, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Gra¿yna Sztark:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Jest to inicjatywa ustawodawcza stanowi¹ca

wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu
prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 5 grudnia 2000 r. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e
przepisy ustawy o pracownikach urzêdów pañ-
stwowych oraz ustawy o pracownikach samo-
rz¹dowych naruszaj¹ konstytucyjn¹ równoœæ
obywateli, daj¹c pracodawcy mo¿liwoœæ roz-
wi¹zania stosunku pracy w drodze wypowiedze-
nia stosunku pracy z mianowanym pracowni-
kiem kobiet¹ wczeœniej o piêæ lat ni¿ z mianowa-
nym pracownikiem mê¿czyzn¹ z chwil¹ nabycia
prawa do emerytury lub renty. Mo¿liwoœæ ta wyni-
ka³a z ró¿nicy osi¹gania wieku emerytalnego
przez mê¿czyznê z chwil¹ ukoñczenia szeœædzie-
si¹tego pi¹tego roku ¿ycia, a kobiety – szeœædzie-
si¹tego roku ¿ycia.

W celu wykonania tego wyroku proponuje siê
dokonanie dwóch zmian. Pierwsza polega na na-
daniu nowego brzmienia art. 13 ust. 1 pkt 5 usta-
wy z 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwo-
wych. W przypadku zaœ pracowników samo-
rz¹dowych pierwotnie zakwestionowany przepis
uleg³ ju¿ derogacji w zwi¹zku z uchwaleniem no-
wej ustawy o pracownikach samorz¹dowych, któ-
ra uchyli³a poprzedni¹. Przepis przejœciowy nowej
ustawy nakazuje jednak dostosowaæ do praco-
wników mianowanych przepisy dotychczasowe,
czyli te niekonstytucyjne. Oznacza to koniecz-
noœæ uzupe³nienia przepisów przejœciowych usta-
wy z 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych. Na-
le¿y zatem nadaæ nowe brzmienie art. 55 ust. 1
pktu 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o praco-
wnikach samorz¹dowych.

Zaproponowane przepisy s¹ zbie¿ne z innymi
obowi¹zuj¹cymi ju¿ w tym zakresie regulacjami,
na przyk³ad ustawa z 2008 r. o s³u¿bie cywilnej,
utrzymuj¹c mo¿liwoœæ wczeœniejszego pójœcia
przez kobiety na emeryturê, daje im zarazem
prawo do pozostania na stanowisku urzêdnika
mianowanego. Pracodawca nie bêdzie móg³ zwol-
niæ mianowanej urzêdniczki, która naby³a upra-
wnienia emeryta, bez jej zgody do momentu
ukoñczenia przez ni¹ szeœædziesi¹tego pi¹tego
roku ¿ycia.
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Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
25 maja 2010 r. rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu
przedstawiony przez wnioskodawców projekt
ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzê-
dów pañstwowych oraz ustawy o pracownikach
samorz¹dowych i wnosz¹ do Wysokiej Izby o przy-
jêcie za³¹czonego projektu ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawcy.

Komisja Ustawodawcza upowa¿ni³a do jej re-
prezentowania równie¿ pani¹ senator Gra¿ynê
Sztark.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Pan minister Duda.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Nie, dziêkujê bardzo.)
Nie? Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-
nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji. Wnioski legis-
lacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany zmie-
rzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego lub ich niezbêdne konsekwencje.

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

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu
pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Zawarty jest w dru-
ku nr 836, a sprawozdanie komisji – w druku
nr 836S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana
senatora Stanis³awa Gogacza, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
przedstawiæ sprawozdanie o projekcie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przy-
s³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzesz¹ i Zwi¹zek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich.

Przedmiotowa ustawa stanowi wykonanie wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 16 gru-
dnia 2009 r. Trybuna³ w uzasadnieniu do wyroku
zakwestionowa³ przede wszystkim tak zwane kry-
terium geograficzne, to znaczy, ¿e w obecnym za-
pisie ustawy mo¿liwoœæ otrzymania œwiadczeñ
pieniê¿nych zosta³a uzale¿niona od tego, czy pra-
ca by³a wykonywana poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w jej granicach do roku 1939,
a tak¿e poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w jej granicach po 1945 r. – chodzi tu o wywózki
na terytorium Zwi¹zku Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich do roku 1948. Trybuna³ Konsty-
tucyjny, wychodz¹c od zapisów art. 32 ust. 1 kon-
stytucji, stwierdzi³, ¿e tutaj naruszona zosta³a za-
sada równoœci. Mianowicie bardzo czêsto siê zda-
rza³o, ¿e osoby, które wyje¿d¿a³y do pracy za gra-
nicê do miejscowoœci niewiele oddalonej od miej-
sca zamieszkania, takie œwiadczenie pieniê¿ne
otrzymywa³y, natomiast osoby, które by³y wywo-
¿one do pracy przymusowej w granicach II Rze-
czypospolite, choæ na wiêksz¹ odleg³oœæ ni¿ wcze-
œniej wymienione osoby, takiego œwiadczenia nie
dosta³y. Dlatego to kryterium geograficzne by³o
bardzo niesprawiedliwe i st¹d siê wziê³a ta propo-
zycja zmiany.

Jest równie¿ propozycja zmiany nazwy ustawy.
Chodzi o to, ¿eby ju¿ w nazwie zaakcentowaæ, ¿e
tu nie chodzi o wywiezienie za granicê, tylko o wy-
wiezienie do pracy przymusowej. Propozycja ta
zmierza do tego, ¿eby obecny tytu³ ustawy zosta³
zmieniony na nastêpuj¹cy: ustawa „o œwiadcze-
niu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom wywie-
zionym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich”.

Chcê zwróciæ uwagê – posi³kuj¹c siê informa-
cjami, jakie otrzymaliœmy od pe³ni¹cego obowi¹z-
ki kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów
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i Osób Represjonowanych – ¿e problem w sensie
formalnym dotyczyæ móg³by oko³o dwóch i pó³ ty-
si¹ca osób. Spoœród dwóch i pó³ tysi¹ca wniosków
o œwiadczenia pieniê¿ne z³o¿onych przez osoby,
które kwalifikowa³y siê do tych œwiadczeñ, sie-
demset zosta³o rozpatrzonych pozytywnie, pozo-
sta³e natomiast zosta³y odrzucone przede wszyst-
kim ze wzglêdu na to kryterium geograficzne.

Sprawa jest na tyle pilna, ¿e ustawa powinna
zostaæ jak najszybciej przez nas przyjêta. Ta ini-
cjatywa zosta³a uruchomiona dlatego, ¿e osoby,
których dotyczy, s¹ ju¿ w podesz³ym wielu. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania równie¿ senatora
Stanis³awa Gogacza.

Pani senator Rotnicka, proszê uprzejmie.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Kolego Sprawozdawco!
Ja mam nastêpuj¹ce pytanie. W œwietle tego, co

pan powiedzia³, jeœli dobrze rozumiem… W czasie
wojny by³y wywózki na tak zwane okopy, które od-
bywa³y siê na terenie naszego kraju, czyli w grani-
cach, no nie wiem, dawnej Rzeczypospolitej.

(Senator Stanis³aw Gogacz: II Rzeczypospolitej.)
II Rzeczypospolitej. Czy te œwiadczenia tym

osobom te¿ by przys³ugiwa³y?
(Senator Stanis³aw Gogacz: Tak, tak.)
Czy nale¿y przez to rozumieæ, ¿e dotyczy to nie

tylko pracy na terenach III Rzeszy i Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, ale tak¿e na terenie naszego kraju?

(Senator Stanis³aw Gogacz: Tak, tak, Pani Se-
nator.)

Chodzi po prostu o przymusow¹ pracê.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Tak, Pani Senator.
Z tym ¿e ja, sugeruj¹c siê treœci¹ pytania,

chcia³bym powiedzieæ – choæ powinienem by³
oczywiœcie powiedzieæ o tym wczeœniej, jeszcze
w trakcie sprawozdania – ¿e takim kryterium,
które wczeœniej nie by³o uwzglêdniane, a powinno
siê znaleŸæ w ustawie w zwi¹zku z odejœciem od
tak zwanego kryterium geograficznego, jest kryte-
rium oddzielenia od rodziny. Chodzi o to, ¿e z wy-
wózk¹ do pracy w granicach pañstwa wi¹za³a siê
roz³¹ka z rodzin¹. I to jest to nowe kryterium, któ-
rego do tej pory nie by³o.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gorczyca i potem pan senator Daj-

czak.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moim zdaniem, to bardzo dobrze, ¿e ta ustawa

wejdzie w ¿ycie. Ja jestem z Warmii i Mazur
i wiem, ¿e takich przypadków jest tam sporo.

Powiedzia³ pan, ¿e o takie odszkodowania ubiega
siê dwa i pó³ tysi¹ca osób. Czy móg³by pan powie-
dzieæ, ile spoœród tych osób by³o deportowanych do
III Rzeszy, a ile do ZSRR? Czy s¹ takie dane?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym nawi¹zaæ do problemu, który poru-

szy³a pani senator. Ja mam, Panie Senatorze Spra-
wozdawco, w¹tpliwoœæ zwi¹zan¹ z dodaniem tego,
o czym pan mówi³.

Czy nale¿y wskazywaæ jako konieczny element
definicji deportacji roz³¹kê z osobami bliskimi?
Zachodzi obawa, ¿e to w³aœnie mo¿e utrudniæ uzy-
skanie takiego œwiadczenia jakiejœ grupie osób.
Bo jak nale¿y rozumieæ tê roz³¹kê? Przecie¿ mog³y
siê zdarzaæ sytuacje, kiedy wywo¿ono ca³e rodzi-
ny. Czy w takiej sytuacji mo¿na mówiæ o roz³¹ce
i czy to kryterium nie spowoduje, ¿e te osoby nie
bêd¹ mog³y uzyskaæ œwiadczenia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Chcê powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o liczbê osób,
które zosta³y wywiezione, to nale¿y zwróciæ uwagê
na to, ¿e byæ mo¿e czêœæ z tych osób otrzymuje jesz-
cze œwiadczenia z innego tytu³u, dlatego ¿e oprócz
dyskutowanej przez nas ustawy œwiadczenia wyni-
kaj¹ce z art. 19 konstytucji – gdzie jest mowa o tym,
¿e pañstwo polskie powinno w sposób szczególny
opiekowaæ siê obywatelami, którzy walczyli o nie-
podleg³oœæ, zw³aszcza inwalidami wojennymi – jest
szereg ustaw, których te osoby mog³y siê staæ bene-
ficjentami. Ja pozwolê sobie wymieniæ tutaj cho-
cia¿by ustawê o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych, ustawê o kombatantach oraz niektó-
rych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojen-

59. posiedzenie Senatu w dniu 7 lipca 2010 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym

do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich 83

(senator S. Gogacz)



nych, o œwiadczeniach pieniê¿nych przys³ugu-
j¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by itd., itd. Z mo-
jej wiedzy – chyba ¿e przedstawiciel rz¹du bêdzie
mia³ inn¹ wiedzê – wynika, ¿e te œwiadczenia siê nie
kumuluj¹, nie mo¿na ³¹czyæ tych œwiadczeñ.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e wielkoœæ tych
œwiadczeñ jednak nie jest… No, trudno tutaj oce-
niaæ, czy jest du¿a, czy ma³a, pozostawiam to ju¿
pañstwu. Otó¿ zgodnie z omawian¹ ustaw¹ wyso-
koœæ podstawowego œwiadczenia jest uzale¿niona
od okresu trwania represji. I obecnie za ka¿dy pe-
³en miesi¹c trwania pracy uprawniony otrzymuje
8 z³ 68 gr, ale mo¿e to byæ suma obejmuj¹ca nie
wiêcej ni¿ dwadzieœcia miesiêcy.

Ja tu mówi³em o liczbie dwóch i pó³ tysi¹ca, po-
s³uguj¹c siê pismem z 22 kwietnia 2010 r. pana Ja-
na Stanis³awa Ciechanowskiego, pe³ni¹cego obo-
wi¹zki kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Mo¿e zacytujê to pismo.
„Do urzêdu wp³ynê³o do dnia dzisiejszego oko³o
dwóch tysiêcy piêciuset wniosków o przyznanie
œwiadczenia. Jednak kierownik urzêdu za zasadne
uzna³ tylko siedemset z nich. Przes³ank¹ decyzji od-
mownych by³o g³ównie œwiadczenie przez stronê
pracy w miejscu zamieszkania, wiêc nie wystêpo-
wa³ element wywiezienia”. Czyli te dwa i pó³ tysi¹ca,
ta liczba wymieniona w cytowanym przed chwil¹
piœmie, jest takim punktem odniesienia.

Byæ mo¿e sam fakt… Zreszt¹ intencj¹ sêdziów
Trybuna³u Konstytucyjnego by³o równie¿, a¿eby
ten wyrok przyczyni³ siê do tego, ¿eby ci, którzy
w ogóle nie z³o¿yli takich wniosków, jednak zain-
teresowali siê tym. St¹d ta liczba.

Drugie pytanie dotyczy³o… To chyba by³o ju¿
zawarte w mojej odpowiedzi. Byæ mo¿e pan mini-
ster bêdzie coœ wiedzia³ o jeszcze innej liczbie.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Drugie pyta-
nie dotyczy³o tego, jak wygl¹da podzia³ – chodzi
o wywiezionych do ZSRR i do III Rzeszy.)

Je¿eli chodzi o podzia³, mogê siê do tego odnieœæ
tylko w znaczeniu systemowym. W ustawie prze-
widuje siê udzielanie œwiadczeñ – zreszt¹ pozosta-
wiamy, co by³o do tej pory – w przypadku wywózek
do Zwi¹zku Radzieckiego do roku 1948, zaœ
w przypadku Niemców hitlerowskich – do 1939 r.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e to kryterium geograficz-
ne, oprócz tych powodów, o których wczeœniej po-
wiedzia³em, nie jest zasadne równie¿ z tego wzglê-
du, ¿e pañstwo polskie by³o podzielone na pewne
tereny administracyjne, ró¿ni¹ce siê od siebie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
Dziêkujê…

(Rozmowy na sali)
Tak?
(Senator Stanis³aw Gogacz: Chodzi o liczbê?)

Senator W³adys³aw Dajczak:

Nie, nie, chodzi³o mi o definicjê roz³¹ki. To mo¿e
spowodowaæ utrudnienia dla niektórych osób, je-
œli chodzi o uzyskanie tego œwiadczenia, bo prze-
cie¿ wywo¿ono ca³e rodziny. Gdyby móg³ pan se-
nator sprecyzowaæ definicjê roz³¹ki…

Senator Stanis³aw Gogacz:

Oczywiœcie w komisji odby³a siê debata na temat,
jak do tego podejœæ, bo tak jak pan mówi, s¹ najró¿-
niejsze sytuacje. Ale poprzestaliœmy na tym zapisie.
Trudno mi jest to wyt³umaczyæ g³êbiej. Po prostu po
d³ugiej dyskusji zatrzymaliœmysiêw³aœniena tym.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jak rozumiem,
Panie Senatorze, dwa elementy s¹ brane pod
uwagê – wywiezienie z miejscowoœci i roz³¹ka.
Chodzi o te dwa elementy, tak?)

Tak, tak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Pan
minister Duda albo pan kierownik?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Dziêkujemy, Panie
Marsza³ku, za mo¿liwoœæ zabrania g³osu, ale nie
mamy nic do dodania.)

A pan Jan Ciechanowski, kierownik Urzêdu do
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
te¿ nie chce zabraæ g³osu? Nie.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du,
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Gorczyca chcia³ powtórzyæ pytanie.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Panie Ministrze, mnie interesuje informacja,
ile by³o z³o¿onych wniosków, ile z nich dotyczy³o
III Rzeszy, a ile ZSRR.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Pe³ni¹cy Obowi¹zki
Kierownik Urzêdu
do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Jan Ciechanowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z dwóch tysiêcy piêciuset wniosków zdecydo-

wana wiêkszoœæ dotyczy III Rzeszy, œladowa iloœæ
wniosków dotyczy wywiezienia do Zwi¹zku So-
wieckiego.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze inne pytania? Nie.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-
nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zakoñczenia dyskusji. Wnioski le-
gislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cznie zmiany
zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego oraz niezbêdne konsekwencje.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Mu-
chacki z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy, które obejmowa³oby je-
dynie g³osowanie. Ale zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi g³osowaniami.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Treœæ projektu za-
warta jest w druku nr 813, a sprawozdanie komi-
sji – w druku nr 813S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora
Stanis³awa Gogacza, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiê sprawozdanie Komisji Ustawo-

dawczej oraz Komisji Obrony Narodowej na temat
ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej. Nowelizacja wynika z obowi¹zku realiza-
cji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. W zasa-
dzie chodzi o dwa wyroki konstytucyjne.

Pierwszy wyrok konstytucyjny zapad³ 15 stycz-
nia 2009 r., a chodzi³o o zapis dotycz¹cy ustawy –
Prawo lotnicze, dok³adnie art. 122. Zakwestiono-
wano ten zapis w zwi¹zku z tym, ¿e zbyt ³atwo by-
³oby zestrzeliæ statek powietrzny, samolot. To nie
by³o zdefiniowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi za-
sadami, jakie znajdujemy w konstytucji – mówi-
my tu o art. 30 konstytucji, art. 31 ust. 3, a tak¿e
o art. 2, gdzie jest mowa o godnoœci cz³owieka, za-
kresie korzystania z konstytucyjnej wolnoœci

i praw itd., itd. Przy okazji wyroku dotycz¹cego
ustawy – Prawo lotnicze Trybuna³ Konstytucyjny
posi³kowa³ siê zapisem, który znajduje siê w usta-
wie o ochronie granicy pañstwowej. Chodzi
o art. 18b. I Trybuna³ Konstytucyjny zakwestio-
nowa³, z tych samych, mo¿na powiedzieæ, powo-
dów, art. 18b w tej ustawie, stwierdzaj¹c, ¿e nie
mo¿na tak samo traktowaæ tych statków powie-
trznych, na których pok³adzie s¹ sami terroryœci
albo jest jeden terrorysta i nie ma nikogo wiêcej,
i tych samolotów, na których pok³adzie znajduje
siê na przyk³ad jeden terrorysta, a resztê stano-
wi¹ cywile. Chodzi³o o to, a¿eby takie rozró¿nienie
nast¹pi³o.

Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e w obec-
nych zapisach ta sytuacja jest zdefiniowana zbyt
ogólne. Trybuna³ wskaza³ miêdzy innymi na zapi-
sy art. 18b ust. 2, gdzie na przyk³ad w pkcie 3 lit. c
s¹ bardzo nieostre sformu³owania. Mianowicie
stwierdza siê tam, ¿e w przypadku niezastosowa-
nia siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ,
o których mowa w ust. 1, obcy statek powietrzny –
proszê zwróciæ uwagê, ¿e obecnie dotyczy to obce-
go statku powietrznego zarówno wojskowego, jak
i cywilnego – mo¿e byæ przechwycony, mo¿e byæ
ostrze¿ony strza³ami, mo¿e byæ zniszczony, mo¿e
byæ zniszczony bez dokonania czynnoœci, o któ-
rych mowa w ust. 2 i w pkt 1, w sytuacji dokony-
wania zbrojnej napaœci, gdy nie posiada za³ogi na
pok³adzie i gdy wymagaj¹ tego wzglêdy bezpie-
czeñstwa. W³aœnie, co znaczy to sformu³owanie
„wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa”, jeœli
mamy do czynienia z samolotem pe³nym cywilów?
Czy tak ogólnikowe stwierdzenie powinno wystar-
czaæ? Drugie w tym zapisie zbyt ogólnikowe, jak
uzna³ Trybuna³ Konstytucyjny, stwierdzenie
sprowadza siê do nastêpuj¹cych s³ów: „u¿yty do
dzia³añ sprzecznych z prawem”. No w³aœnie, co to
znaczy: „u¿yty do dzia³añ sprzecznych z pra-
wem”? Na tej podstawie mia³oby dochodziæ do ze-
strzelenia – byæ mo¿e zbyt ³atwo – tego samolotu?

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom Trybuna³u
Konstytucyjnego, komisje proponuj¹ nastêpuj¹c¹
nowelizacjê, mianowicie dodanie rozró¿nienia miêdzy
wojskowymacywilnymstatkiempowietrznym.To,co
dotejporydotyczy³o iwojskowego, i cywilnegostatku,
czyli ta ³atwoœæ,z jak¹mo¿napodj¹ædecyzjê,pozosta-
wia siê tylkow przypadku statku wojskowego. A je¿eli
chodzi o cywilny statek, to dodaje siê pkt 2b, który
stwierdza: „Przepis ust. 2a stosuje siê do obcego cy-
wilnego statku powietrznego, który nie posiada ¿a-
dnych osób na pok³adzie lub na pok³adzie którego
znajduj¹siêwy³¹czniezamachowcy.”Czyliograniczo-
no jakby wprost korzystanie z przepisów tej ustawy,
je¿eli chodzi o zestrzelenie statków cywilnych, tylko
do sytuacji, kiedy nie ma ¿adnych osób na pok³adzie
lub kiedy na pok³adzie statku znajduj¹ siê wy³¹cznie
zamachowcy. Ale chcê dodaæ, ¿e to wcale nie znaczy,
i¿ nie mo¿e to wynikaæ z innych przepisów, o ile oczy-
wiœcieuznatozaniezbêdnedowódcaoperacyjnychsi³
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zbrojnych, bo to on podejmuje takie decyzje zarówno
w odniesieniu do statków cywilnych, jak i wojsko-
wych. Je¿eli uzna on, ¿e statek cywilny zagra¿a bez-
pieczeñstwu osób trzecich, to oczywiœcie na podsta-
wie innychprzepisówogólnychmo¿etak¹w³aœniede-
cyzjê podj¹æ. I tu mo¿na siê odwo³ywaæ do kodeksu
karnego,doart.25,26.S¹ tamodpowiednieprzepisy,
które stwierdzaj¹, ¿e w razie przekroczenia granicy
obrony koniecznej, stanu wy¿szej koniecznoœci… itd.
Czyli nie pope³nia przestêpstwa ten, kto dzia³a w celu
uchylenia bezpoœredniego niebezpieczeñstwa gro-
¿¹cego jakiemukolwiek dobru chronionemu pra-
wem… itd. O tym samym mówi równie¿ konwencja
chicagowska dotycz¹ca bezpieczeñstwa lotniczego.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania pana senatora
Stanis³awa Gogacza.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Dziêkujê.)
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Pan
minister…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Zbigniew W³osowicz: W³osowicz.)

…W³osowicz?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Dziêkujê bardzo.
Od trzech tygodni jestem podsekretarzem sta-

nu w miejsce œwiêtej pamiêci Stanis³awa Komo-
rowskiego. To dla mnie ogromny zaszczyt, ¿e mo-
gê byæ z pañstwem w tej sali.

Chcia³bym podziêkowaæ bardzo. To jest wa¿ny
kawa³ek legislacji, aczkolwiek jeszcze trochê pracy
nas czeka, poniewa¿ s¹ sprawy, które w nastêp-
stwie tego musz¹ byæ wyjaœnione. Ale to jest kwe-
stia dalszych kroków. Za to bardzo dziêkujemy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecne-

go na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du zwi¹za-
ne z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy s¹ takie pytania? Nie.
To ja mam pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Skoro decyzja dotycz¹ca zestrzelenia tego cywil-
nego statku powietrznego mo¿e byæ zrealizowana
w innej sytuacji ni¿ te dwa przypadki wskazane
w ustawie, bo na przyk³ad na podstawie kodeksu
karnego, to czy to oznacza, ¿e w ka¿dym przypad-
ku bêdzie rozstrzyga³ s¹d, Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Panie Marsza³ku, nie potrafiê w tej chwili odpo-
wiedzieæ na to pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

No dobrze. W du¿ej mierze by³o to pytanie reto-
ryczne.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Na pewno dowódca
si³ operacyjnych, który w tej chwili…)

Jasne, ale pan stwierdzi³, Panie Sprawozdaw-
co, ¿e kiedy w innych przypadkach trzeba podj¹æ
tak¹ decyzjê, to mo¿na j¹ podj¹æ w oparciu o ko-
deks karny, tak?

Senator Stanis³aw Gogacz:

No tak, Panie Marsza³ku. Pamiêtamy na przy-
k³ad 11 wrzeœnia, to nie by³o tak dawno.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jasne. Ale…)
Mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e statek powietrzny, na

którym bêd¹ cywile, statek, którego nie powinniœ-
my zestrzeliæ, bêdzie siê zbli¿a³, co bêdzie mog³o
wywo³aæ du¿¹ katastrofê. I wtedy decyzjê pode-
jmuje dowódca si³ operacyjnych.

(Senator Bogdan Borusewicz: Na podstawie ko-
deksu, tak?)

Na podstawie kodeksu, jak równie¿ chicagow-
skiej konwencji dotycz¹cej bezpieczeñstwa lotów.

Senator Bogdan Borusewicz:

Kodeksu postêpowania karnego, tak?
(Senator Leon Kieres: Na pewno nie na podsta-

wie kodeksu karnego…)
St¹d moje pytanie, bo us³ysza³em akurat, ¿e

pan sprawozdawca… Dobrze.
Proszê pañstwa… Nie, nie, ja tutaj…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony

Narodowej Zbigniew W³osowicz: Panie Mar-
sza³ku, mo¿na? Bo tutaj…)

Tak?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

…chyba nast¹pi³o ma³e nieporozumienie.
To, co zosta³o przez pañstwa przedstawione
i wypracowane na posiedzeniu komisji, stawia
sprawê bardzo klarownie. Nie mamy jeszcze
uregulowanych wszystkich mo¿liwych sytuacji
i te prace w dalszym ci¹gu bêd¹ siê toczy³y, ale
ten przepis w moim odczuciu zamyka tê kwe-
stiê o tyle, ¿e jest tu tylko jedna mo¿liwoœæ. De-
cyzjê podejmuje – jednoosobowo – dowódca
operacyjny si³ zbrojnych i s¹ bardzo konkretne
sytuacje, które do tego mog¹ doprowadziæ. Ich
lista, tak jak powiedzia³em, nie wyczerpuje
wszystkich mo¿liwych sytuacji, bo proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e projekt dopuszcza tutaj
dzia³ania podjête wobec obcych statków cywil-
nych i wojskowych. To jedyna kategoria stat-
ków powietrznych, z którymi mamy do czynie-
nia w tym kawa³ku legislacji, a przecie¿ s¹ jesz-
cze inne statki powietrzne, choæby nasze, i cy-
wilne, i pozosta³e. Tak ¿e ten fragment, ta czêœæ
bêdzie dyskutowana – wczoraj rozpoczê³a siê
debata, w której mia³em zaszczyt i przyjemnoœæ
uczestniczyæ – ale ten przepis zamyka sprawê,
przynajmniej na tym obszarze finalnym. Dziê-
kujê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê za dookreœlenie tego. Ale je¿eli cho-
dzi o statki cywilne, obce statki cywilne, to s¹
wymienione enumeratywnie dwie sytuacje.
Mo¿na zestrzeliæ taki statek wtedy, kiedy w sa-
molocie nie ma nikogo, a w drugim przypadku
wtedy…

(Senator Antoni Motyczka: Kiedy s¹ obecni ter-
roryœci.)

(Senator Stanis³aw Gogacz: Sami terroryœci.)
…kiedy s¹ terroryœci, ale nie ma osób postron-

nych. Tak? To jaka jest mo¿liwoœæ u¿ycia si³y, czy-
li zestrzelenia samolotu, w którym s¹ pasa¿erowie
i terroryœci? No, nie jest to sytuacja wymyœlona.
Skoro ten zapis tak wygl¹da, jak zosta³ zreferowa-
ny, to czy taka mo¿liwoœæ w ogóle istnieje, Panie
Ministrze?

Oczywiœcie realnie mo¿e istnieæ, tylko po pro-
stu wi¹¿e siê z zagro¿eniem karnym…

(Senator Leon Kieres: …Z zagro¿eniem karnym
w razie przekroczenia uprawnieñ lub niedo-
pe³nienia obowi¹zków, na przyk³ad nale¿ytej sta-
rannoœci, o której mówi ustawa. Czyli najpierw
musi byæ ostrze¿enie strza³ami ostrzegawczymi,
póŸniej…)

Ja to rozumiem, ale do pana ministra mam py-
tanie: czy jest mo¿liwoœæ zestrzelenia samolotu,
w którym s¹ terroryœci i pasa¿erowie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Panie Marsza³ku, ten fragment legislacji, który
mamy przed sob¹, takiej mo¿liwoœci nie daje. To
jest niezwykle trudny moment, w którym obs³u-
guj¹cy samolot przechwytuj¹cy ten obiekt lata-
j¹cy bêdzie musia³ dokonaæ ustaleñ, czy jest coœ…
To jest niezwykle trudne i wszyscy zdajemy sobie
z tego sprawê.

(Senator Gra¿yna Sztark: Jest mo¿liwe…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie chcia³em

rozpoczynaæ dyskusji, ta dyskusja siê odby³a
w komisji.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator ma pytanie, tak?

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku, nie wiem, czy pytanie, ale
mo¿e pomóg³bym znaleŸæ odpowiedŸ.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: W formie py-
tania.)

Wydaje mi siê, ¿e poza ustaw¹, któr¹ w tej chwi-
li procedujemy, jest jeszcze, Panie Marsza³ku, coœ
takiego, co funkcjonowa³o i funkcjonuje, to zna-
czy kontratypy, czyli stan obrony koniecznej albo
stan wy¿szej koniecznoœci. Nie wiem, czy mam ra-
cjê, mo¿e siê mylê, ale coœ takiego chyba funkcjo-
nuje.

(Senator Leon Kieres: Nie, to dotyczy…)

Senator Bogdan Borusewicz:

Nie, ja nie chcê dyskutowaæ w tej chwili na te-
mat tej ustawy. Bardzo mo¿liwe, ¿e nie do koñca
zrozumia³em…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Czy ja mogê?)
Proszê bardzo, Panie Sprawozdawco.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Je¿eli pozwoli³em sobie przywo³aæ kodeks kar-
ny, to chodzi³o mi o art. 25 §1, który stwierdza:
„Nie pope³nia przestêpstwa, kto w obronie konie-
cznej odpiera bezpoœredni, bezprawny zamach na
jakiekolwiek dobro chronione prawem”. Chodzi³o
mi tu o dowódcê si³ operacyjnych, bo w takiej sy-
tuacji dowódca si³ operacyjnych ma wielki dyle-
mat…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jasne…)
…czy wydaæ, czy nie wydaæ…

Senator Bogdan Borusewicz:

Jasne. I st¹d moje pytanie: czy na podstawie
tego artyku³u decyzjê o tym podejmuje s¹d,
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o tym, czy by³a to obrona konieczna, czy nie, czy
to zestrzelenie by³o w ramach obrony koniecz-
nej? Ja nie jestem prawnikiem… Je¿eli powo³u-
jemy siê na…

(Senator Leon Kieres: Ale to ewidentnie s¹d mu-
si rozstrzygn¹æ.)

Oczywiœcie, s¹d musi rozstrzygaæ, czyli musi
byæ procedura s¹dowa.

(Senator Leon Kieres: Ale tylko pod warunkiem,
¿e sprawa dotrze do s¹du, czyli prokuratura uzna,
¿e nale¿y oskar¿yæ dowódcê…)

Jasne, jasne. No, to ju¿ mam w tej sprawie jas-
noœæ, bo w³aœnie wydawa³o mi siê, ¿e musi byæ
procedura s¹dowa, wniosek prokuratora.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czys¹ jeszcze jakieœpytania?Niewidzêchêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Wnioski legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cz-
nie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne
konsekwencje.

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

Zamykam dyskusjê.

Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego
czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jê³oby jedynie g³osowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Teraz proszê pana senatora sekretarza o odczy-
tanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Stanis³aw Gorczyca:

Dziêkujê.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-

rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw odbêdzie siê jutro w sali nr 182, zacznie siê
o godzinie 8.30. Nastêpnie Komisja Gospodarki
Narodowej rozpatrzy wnioski do ustawy o zmianie
ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczo-
nych do u¿ytku cywilnego oraz ustawy o wykony-
waniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi,
broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

I komunikat drugi. Posiedzenie Komisji Usta-
wodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³o-
szonych do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wy-
kroczeñ, druk senacki nr 898, odbêdzie siê jutro
w sali nr 179, pocz¹tek o godzinie 8.20. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 35)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(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.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego porz¹dku obrad: informacja Pier-
wszego Prezesa S¹du Najwy¿szego Rzeczypospoli-
tej Polskiej o dzia³alnoœci S¹du Najwy¿szego w ro-
ku 2009.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 875.
Marsza³ek Senatu otrzyman¹ informacjê skiero-
wa³ do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 24 czer-
wca 2010 r. zapozna³a siê z przedstawion¹ infor-
macj¹ i poinformowa³a o tym marsza³ka Senatu.

Informacjê przedstawi pan Janusz Godyñ, pre-
zes S¹du Najwy¿szego kieruj¹cy pracami Izby
Wojskowej.

Proszê pana prezesa o zabranie g³osu i przed-
stawienie informacji.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przypad³ mi zaszczyt przedstawienia sprawo-

zdania Wysokiej Izbie w zastêpstwie pierwszego
prezesa S¹du Najwy¿szego.

Informacja o dzia³alnoœci S¹du Najwy¿szego
w 2009 r., z³o¿ona Senatowi przez pierwszego pre-
zesa stosownie do treœci art. 4 §2 ustawy z dnia 23
listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym, jest opra-
cowaniem obszernym, licz¹cym sto czterdzieœci
trzy strony. Ale uspokajam: nie bêdê in extenso
cytowa³, ze zrozumia³ych wzglêdów ograniczê siê
do zasygnalizowania podstawowych kierunków
pracy i najwa¿niejszych problemów dzia³alnoœci
S¹du Najwy¿szego.

W roku ubieg³ym wp³ynê³o dziewiêæ tysiêcy sto
dwadzieœcia dziewiêæ spraw, o dwieœcie trzydzie-

œci dziewiêæ wiêcej ni¿ w roku 2008, w tym najwiê-
cej, gdy¿ piêæ tysiêcy dziewiêæset osiemdziesi¹t
piêæ, by³o kasacji, to jest 66% ogó³u spraw. Z kolei
rozpoznano dziewiêæ tysiêcy dwadzieœcia piêæ
spraw, czyli liczbê zbli¿on¹ do liczby spraw, które
wp³ynê³y, chocia¿ nie by³y to, co oczywiste, spra-
wy to¿same. Zawsze bowiem wœród spraw rozpoz-
nawanych w danym roku znajduj¹ siê sprawy,
które wp³ynê³y w poprzednich okresach sprawo-
zdawczych, a w szczególnoœci te, które wp³ynê³y
pod koniec roku poprzedzaj¹cego ten okres.
Wœród spraw rozpoznanych dominowa³y kasacje,
których by³o piêæ tysiêcy siedemset szeœædziesi¹t
cztery, to znaczy 64% ogó³u spraw rozpoznanych,
oraz za¿alenia – tysi¹c dwadzieœcia cztery, czyli
11% ogó³u spraw. Na pozosta³¹ liczbê za³atwio-
nych spraw sk³adaj¹ siê kwestie prawne, których
by³o dwieœcie dwadzieœcia cztery, apelacje od
orzeczeñ wojskowych s¹dów okrêgowych, skargi
o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomoc-
nego orzeczenia – tego typu spraw by³o piêæset
osiemdziesi¹t dziewiêæ, te¿ stosunkowo du¿o –
sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsu-
mentów, skargi na przewlek³oœæ postêpowania,
skargi o wznowienie, wnioski o przekazanie spra-
wy innemu s¹dowi, o u³askawienie, wnioski incy-
dentalne oraz protesty wyborcze, których by³o
czterdzieœci dziewiêæ, g³ównie zwi¹zanych z wybo-
rami do Parlamentu Europejskiego.

Problemowa charakterystyka orzecznictwa
w poszczególnych izbach S¹du Najwy¿szego
przedstawia siê nastêpuj¹co. Najpierw powiem
o Izbie Cywilnej. S¹d Najwy¿szy podj¹³ osiemdzie-
si¹t trzy uchwa³y, w tym jedn¹ uchwa³ê w pe³nym
sk³adzie izby, oraz szeœæ uchwa³ w sk³adzie sied-
miu sêdziów, jednej z nich nadaj¹c moc zasady
prawnej. W porównaniu z rokiem ubieg³ym liczba
uchwa³ zmniejszy³a siê, co nie jest nastêpstwem
obni¿enia wp³ywu, lecz przede wszystkim wynika
z wzrostu liczby przypadków, w których odmó-
wiono podjêcia uchwa³y, przejêto sprawê do roz-
poznania lub zwrócono akta celem usuniêcia bra-
ków. Wysoki wp³yw zagadnieñ prawnych w spra-
wach cywilnych przedstawionych do rozstrzyg-
niêcia S¹dowi Najwy¿szemu jest powodowany,
jak co roku, trudnoœciami jurysdykcyjnymi po-



wstaj¹cymi w s¹dach powszechnych przy wyk³a-
dni prawa o nie zawsze najlepszej jakoœci, a tak¿e
ograniczeniami w dostêpie do skargi kasacyjnej.
Spoœród siedmiu uchwa³ podjêtych przez sk³ad
powiêkszony, w tym przez pe³ny sk³ad izby, trzy
zapad³y na skutek wniosków rzecznika praw oby-
watelskich, dwie – w wyniku rozstrzygniêcia zaga-
dnieñ prawnych przekazanych przez zwyk³e sk³a-
dy S¹du Najwy¿szego oraz po jednej – na skutek
wniosku pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego
oraz wniosku rzecznika ubezpieczonych.

Uchwa³a pe³nego sk³adu izby dotyczy niezwyk-
le wa¿nego, a zarazem skomplikowanego jurydy-
cznie problemu zaliczania do odszkodowania za-
s¹dzanego na podstawie art. 446 §1 kodeksu cy-
wilnego zasi³ku pogrzebowego przyznawanego na
podstawie stosownego przepisu ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych. Z wnioskiem o rozstrzygniêcie tej rozbie¿-
noœci wyst¹pi³ rzecznik ubezpieczonych. Pe³ny
sk³ad izby przyj¹³, ¿e zasi³ek pogrzebowy, o któ-
rym mowa, nie podlega uwzglêdnieniu przy usta-
laniu odszkodowania dochodzonego na podsta-
wie przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to
miêdzy innymi, ¿e Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych nie przys³uguje roszczenie regresowe z ty-
tu³u wyp³aty tego zasi³ku.

Wszystkie uchwa³y podjête w 2009 r. przez Izbê
Cywiln¹ w sk³adzie siedmiu sêdziów maj¹ du¿¹
wagê jurysdykcyjn¹ i dotycz¹ zagadnieñ, które
nale¿y zaliczyæ do bardzo wa¿nych, tak¿e z pun-
ktu widzenia interesu publicznego oraz praktyki
s¹dowej. Niektóre z nich odegraj¹ z pewnoœci¹ is-
totn¹ rolê w obrocie cywilnoprawnym, a wiêk-
szoœæ bez w¹tpienia przyczyni siê do rozwoju czy
choæby wzbogacenia nauki prawa cywilnego.

Na pierwszy plan ze wzglêdu na rangê prawn¹
i znaczenie spo³eczne wysuwa siê uchwa³a z dnia
19 maja 2009 r. dotycz¹ca odpowiedzialnoœci za
tak zwane zaniechania normatywne; g³osi ona, ¿e
Skarb Pañstwa odpowiada za szkodê wyrz¹dzon¹
niewydaniem aktu normatywnego, którego obo-
wi¹zek wydania powsta³ po wejœciu w ¿ycie Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwa³a ta,
stanowi¹ca pok³osie wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r., dotycz¹ca
konstytucyjnej oceny art. 417 kodeksu cywilne-
go, wyjaœnia powsta³e na tle tego wyroku w¹tpli-
woœci i rozbie¿noœci.

Bardzo istotn¹ rolê odegra z pewnoœci¹ uchwa-
³a z 16 grudnia 2009 r. rozstrzygaj¹ca zagadnie-
nie, czy przy rozpoznawaniu wniosku o wpis
w ksiêdze wieczystej decyduj¹ce znaczenie ma
stan rzeczy w chwili orzekania, czy te¿, zwa¿ywszy
na szczególny charakter postêpowania wieczy-
stoksiêgowego i jego funkcje publiczne, stan ist-
niej¹cy w chwili z³o¿enia wniosku o wpis. S¹d Naj-
wy¿szy orzek³, nadaj¹c tej uchwale moc zasady

prawnej, ¿e s¹d rozpoznaj¹cy wniosek o wpis
w ksiêdze wieczystej zwi¹zany jest stanem istnie-
j¹cym w chwili z³o¿enia wniosku i kolejnoœci¹ jego
wp³ywu.

Spoœród uchwa³ podjêtych przez S¹d Najwy¿-
szy w sk³adach zwyk³ych oko³o 50%, a wiêc nieco
wiêcej ni¿ w roku poprzednim, dotyczy³o zaga-
dnieñ prawa cywilnego materialnego. Jak co roku
obejmowa³y one szeroki zakres problemów,
wœród których trudno wyró¿niæ dominuj¹c¹ te-
matykê. Orzeczone uchwa³y dotyczy³y miêdzy in-
nymi s³u¿ebnoœci gruntowych, stosunków obliga-
cyjnych, niewa¿noœci czynnoœci prawnej ze wzglê-
du na formê, problematyki spó³ek, postêpowañ
odrêbnych – nakazowego oraz w sprawach gospo-
darczych, a tak¿e przepisów egzekucyjnych.

W zakresie stosunków obligacyjnych bardzo
wa¿ne dla praktyki zagadnienie prawne zosta³o
rozstrzygniête w uchwale dokonuj¹cej wyk³adni
art. 691 kodeksu cywilnego. Po przywróceniu te-
go artyku³u do kodeksu cywilnego w 2001 r. poja-
wi³o siê pojêcie osoby, która pozostawa³a faktycz-
nie we wspólnym po¿yciu z najemc¹, jako osoby
wstêpuj¹cej w stosunek najmu w razie œmierci
najemcy. S¹d Najwy¿szy dokona³ analizy tego
przepisu w jego nowym brzmieniu, dostrzegaj¹c
przede wszystkim wyraŸn¹ tendencjê do zawê¿a-
nia krêgu osób wstêpuj¹cych z mocy prawa w sto-
sunek najmu po zmar³ym najemcy przez rezygna-
cjê z niedookreœlonego, pojemnego i rozci¹ganego
w orzecznictwie ponad miarê okreœlenia „osoba
bliska”. W zwi¹zku z tym zdaniem S¹du Najwy¿-
szego nie ma podstaw do zrównywania pojêcia
„osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspól-
nym po¿yciu z najemc¹” z pojêciem „osoba pozo-
staj¹ca z najemc¹ we wspólnocie domowej, du-
chowej i gospodarczej”. Bior¹c pod uwagê inten-
cjê ustawodawcy, a tak¿e interesy w³aœcicieli bu-
dynków, w których znajduj¹ siê wynajmowane lo-
kale, S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e faktyczne wspólne
po¿ycie oznacza wiêŸ ³¹cz¹c¹ dwie osoby, pozo-
staj¹ce w takich relacjach jak ma³¿onkowie. Oz-
nacza to, ¿e pojêciem tym objêci s¹ równie¿ kon-
kubenci. Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy
chodzi tu tak¿e o cz³onków zwi¹zków partner-
skich tej samej p³ci.

Z uchwa³ dotycz¹cych postêpowania egzeku-
cyjnego wymieniæ nale¿y uchwa³ê rozstrzygaj¹c¹
kwestiê dopuszczalnoœci wystawienia bankowego
tytu³u wykonawczego przeciwko osobie, która
bezpoœrednio z bankiem dokona³a czynnoœci ban-
kowej po œmierci tej osoby. Nawi¹zuj¹c do uchwa-
³y z dnia 7 stycznia 2004 r., stwierdzono, ¿e w ta-
kiej sytuacji wystawienie tytu³u bankowego nie
jest dopuszczalne.

Wa¿ne zagadnienia prawnomaterialne i pro-
cesowe Izba Cywilna wyjaœni³a tak¿e w orzecze-
niach kasacyjnych. Ich tematyka jest ró¿noro-
dna. Istotne znaczenie z punktu widzenia skut-
ków orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego ma
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wyrok S¹du Najwy¿szego, w którym przyjêto, ¿e
orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego stwier-
dzaj¹ce niezgodnoœæ z konstytucj¹ przepisu
uchylaj¹cego wczeœniej obowi¹zuj¹cy przepis
wywo³uje skutek ex tunc, co oznacza, ¿e przepis
uchylony odzyskuje moc prawn¹ ze skutkiem
wstecznym z chwil¹ og³oszenia orzeczenia w or-
ganie promulgacyjnym.

Szeroki zakres dóbr osobistych chronionych
prawem oraz ró¿norodnoœæ sytuacji faktycznych,
w których mo¿e dojœæ do ich naruszenia, uspra-
wiedliwia zwrócenie uwagi na wyrok, w którym
S¹d Najwy¿szy wyjaœni³, ¿e przy ustaleniu treœci
prawa nietykalnoœci mieszkania w rozumieniu
art. 23 kodeksu cywilnego nale¿y mieæ na wzglê-
dzie aspekt niematerialny. Udzielaj¹c ochrony
prawnej takiemu dobru osobistemu, nie wystar-
czy zatem stwierdzenie, ¿e osoba trzecia objê³a
nad nim w³adztwo, zw³aszcza gdy nast¹pi³o to
wskutek wydania mieszkania przez osobê
wspó³uprawnion¹ w okresie niezajmowania mie-
szkania przez osobê poszkodowan¹. Badaniem
aspektu niematerialnego prawa nietykalnoœci
mieszkania powinna byæ objêta kwestia bezpraw-
nego wtargniêcia osoby trzeciej w sferê okreœlone-
go stanu psychicznego i emocjonalnego, daj¹cego
cz³owiekowi poczucie bezpiecznego i niezak³óco-
nego korzystania z w³asnego mieszkania, które
stanowi centrum aktywnoœci ¿yciowej i zapewnia
prywatnoœæ ka¿dej osobie.

Jako istotne w dziedzinie ochrony dóbr osobi-
stych oraz prawa prasowego nale¿y wymieniæ dwa
wyroki. W sprawach tych wyjaœnienia wymaga³
sposób uchylenia zakazu publikowania danych
osobowych osób, przeciwko którym zosta³o
wszczête postêpowanie karne, przewidzianego
w art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo prasowe. W publi-
kacjach prasowych czêsto dochodzi do narusza-
nia tego zakazu, co prowadzi do licznych sporów
s¹dowych, które ujawniaj¹ w¹tpliwoœci zwi¹zane
z t¹ instytucj¹.

W pierwszym z wyroków S¹d Najwy¿szy zaj¹³
stanowisko, ¿e publiczne podanie przez prokura-
tora krajowego w formie odpowiedzi na interpela-
cje poselsk¹ czy te¿ senatorsk¹ pe³nych danych
osobowych osób, przeciwko którym toczy siê po-
stêpowanie przygotowawcze, stanowi podstawê
do uznania, ¿e dosz³o do uchylenia tego zakazu.
S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e dziennikarze, wy-
dawcy odpowiedzialni za publikacjê tych danych
w materiale prasowym nie maj¹ obowi¹zku wery-
fikowania dzia³añ prokuratora krajowego pod
k¹tem ich formalnej poprawnoœci. W konsekwen-
cji bezpodstawne jest zarzucanie dziennikarzowi
bezprawnoœci dzia³ania w sytuacji, w której opub-
likowa³ on w materiale prasowym dane osobowe
ujawnione wczeœniej w opisany sposób przez oso-
bê zaufania publicznego.

W drugim z wyroków na tle innego stanu fakty-
cznego S¹d Najwy¿szy zaj¹³ podobne stanowisko,
a ponadto uzna³, ¿e przewidziany w art. 81 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych wyj¹tek dopusz-
czaj¹cy rozpowszechnianie bez zezwolenia wize-
runku osoby powszechnie znanej, je¿eli wizeru-
nek ten wykonano w zwi¹zku z pe³nieniem przez
tê osobê funkcji publicznych, nie uchyla zakazu
przewidzianego w art. 13 ust. 2 prawa prasowego.

Problematyki ochrony dóbr osobistych
w aspekcie zasady wynikaj¹cej z art. 365 kodek-
su postêpowania cywilnego dotyczy wyrok,
w którym S¹d Najwy¿szy zwróci³ uwagê na
zwi¹zanie s¹du rozpoznaj¹cego sprawê o ochro-
nê dobrego imienia osoby nazwanej agentem
bezpieki prawomocnym orzeczeniem wydanym
w procesie lustracyjnym, na podstawie którego
osoba taka oczyszczona zosta³a od zarzutu k³am-
cy lustracyjnego. Oznacza to, ¿e postêpowanie
w sprawie ochrony dóbr osobistych nie mo¿e byæ
wykorzystywane do weryfikacji wyników postê-
powania lustracyjnego.

Istotne zagadnienia prawne rozstrzygniête zo-
sta³y w wyroku wydanym w sprawie, której przed-
miotem by³o roszczenie Skarbu Pañstwa przeciw-
ko Funduszowi Wczasów Pracowniczych spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ o wydanie kil-
kudziesiêciu nieruchomoœci. S¹d Najwy¿szy,
analizuj¹c sytuacjê prawn¹ powsta³¹ po zlikwido-
waniu Funduszu Wczasów Pracowniczych jako
osoby prawa publicznego, jednostki organizacyj-
nej zwi¹zków zawodów, nie zaœ – jak nietrafnie
okreœla siê w piœmiennictwie i judykaturze – pañ-
stwowej osoby prawnej, oraz powo³aniu przez
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodo-
wych spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹,
dzia³aj¹cej pod firm¹, która zawiera nazwê zlikwi-
dowanego Funduszu Wczasów Pracowniczych,
wskaza³ na ewidentne zaniechanie legislacyjne,
jakim jest brak przepisów okreœlaj¹cych losy ma-
j¹tku dawnego FWP.

S¹d Najwy¿szy, stwierdzaj¹c, ¿e w aktualnym
stanie prawnym Skarb Pañstwa nie jest w³aœci-
cielem ani u¿ytkownikiem wieczystym nierucho-
moœci, które nale¿a³y do FWP, podkreœli³, ¿e roz-
wi¹zanie problemu w³asnoœci tych nieruchomo-
œci powinno nast¹piæ w drodze ustawy, która
spe³niaj¹c standardy konstytucyjne, wskazywa-
³aby nie tylko nastêpcê prawnego, ale tak¿e
okreœla³aby sposób zaspokojenia wierzycieli Fun-
duszu Wczasów Pracowniczych. S¹d Najwy¿szy
potwierdzi³ równie¿, ¿e Skarb Pañstwa nie jest na-
stêpc¹ prawnym FWP ani te¿ nie przej¹³ jego mie-
nia w inny sposób. Zasygnalizowa³ ponownie, ¿e
przed³u¿a siê wieloletni okres zaniechania legis-
lacyjnego pañstwa zobowi¹zanego do ustawowe-
go uregulowania statusu prawnego maj¹tku po-
zosta³ego po FWP. Trybuna³ Konstytucyjny ju¿
w wyroku z dnia 3 czerwca 1998 r. zakwestiono-
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wa³ legalnoœæ przejêcia przez OPZZ praw maj¹tko-
wych FWP oraz przekazania ich jako aportu do
spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. W kon-
sekwencji wielkim i wa¿nym spo³ecznie maj¹t-
kiem zarz¹dza przez wiele lat podmiot nieupra-
wniony.

Przechodz¹c do omówienia spraw, którymi za-
jmowa³a siê Izba Pracy, Ubezpieczeñ Spo³ecznych
i Spraw Publicznych, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
spoœród zagadnieñ prawnych, które pojawi³y siê
w dzia³alnoœci uchwa³odawczej z zakresu prawa
pracy, na uwagê zas³uguje w szczególnoœci
uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów dotycz¹ca od-
szkodowania za bezprawne rozwi¹zanie stosun-
ków pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania
bez pracy. Powsta³o pytanie, czy pracownik, który
podj¹³ pracê w wyniku przywrócenia do pracy na
poprzednich warunkach przez s¹d pracy, po
ustaleniu, ¿e wypowiedzenie przez pracodawcê
umowy o pracê na czas nieokreœlony by³o nieuza-
sadnione lub narusza³o przepisy o wypowiadaniu
umów o pracê, ma prawo do odszkodowania na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego ponad
przys³uguj¹ce mu na podstawie art. 47 kodeksu
pracy wynagrodzenie za czas pozostawania bez
pracy. W uchwale sk³adu siedmiu sêdziów S¹d
Najwy¿szy jednoznacznie przes¹dzi³, ¿e praco-
wnikowi takie prawo nie przys³uguje.

Niezwykle donios³ego problemu o du¿ym zasiê-
gu spo³ecznym dotyczy równie¿ uchwa³a sk³adu
siedmiu sêdziów podjêta na wniosek rzecznika
praw obywatelskich. W uchwale przyjêto, ¿e
osi¹gniêcie wieku emerytalnego i nabycie prawa
do emerytury nie mo¿e stanowiæ wy³¹cznej przy-
czyny wypowiedzenia umowy o pracê przez praco-
dawcê.

W 2009 r. zdecydowana wiêkszoœæ uchwa³
w sk³adach powiêkszonych i zwyk³ych zapad³ych
w izbie dotyczy³a problematyki ubezpieczeñ spo-
³ecznych. Rozstrzygniêcie istotne dla ubezpieczo-
nych, którzy s¹ urodzeni przed dniem 1 stycznia
1949 r. i chc¹ skorzystaæ z prawa do emerytury na
podstawie art. 29 ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zawarte
jest w uchwale sk³adu siedmiu sêdziów, w której
wyjaœniono w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹ rozumienia
sformu³owania z art. 29 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.
Sformu³owanie to brzmi: „ubezpieczonym, którzy
ostatnio, przed zg³oszeniem wniosku o emerytu-
rê, byli pracownikami”. W uchwale przyjêto sta-
nowisko, ¿e nawet krótkotrwa³e pozostawanie
w stosunku zlecenia po ustaniu stosunku pracy
niweczy mo¿liwoœæ nabycia prawa do emerytury
na podstawie art. 29 ustawy emerytalnej. S¹d
Najwy¿szy rozstrzygn¹³ tak¿e istotny problem
praktyczny, czy w sytuacji, gdy pracownikowi nie
wyp³acono ¿adnego wynagrodzenia, nawet za-
s¹dzonego, stanowi ono jako œwiadczenie przy-

s³uguj¹ce, wymagalne, podstawê wymiaru sk³a-
dek na ubezpieczenie spo³eczne, czy te¿ podstawê
tak¹ stanowi wy³¹cznie wynagrodzenie wyp³aco-
ne pracownikowi, postawione do jego dyspozycji.
W uchwale sk³adu siedmiu sêdziów przyjêto, ¿e
niewyp³acone pracownikowi wynagrodzenie za
pracê nie stanowi podstawy wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne.

Osobnego omówienia wymagaj¹ uchwa³y doty-
cz¹ce kwestii proceduralnych. Najistotniejsza, bo
prze³omowa wypowiedŸ S¹du Najwy¿szego – nie
tylko o charakterze procesowym, ale przede wszy-
stkim o charakterze ustrojowym – której nadano
moc zasady prawnej, zosta³a zawarta w uchwale
sk³adu siedmiu sêdziów. Udzielono w niej odpo-
wiedzi na pytanie prawne rzecznika praw obywa-
telskich, dotycz¹ce wyk³adni art. 4011 kodeksu
postêpowania cywilnego w kontekœcie tak zwa-
nych wyroków interpretacyjnych Trybuna³u Kon-
stytucyjnego. W pytaniu tym rzecznik wskaza³ na
rozbie¿noœæ orzecznictwa S¹du Najwy¿szego
w tym zakresie. Wspomniany artyku³ stanowi, ¿e
mo¿na ¿¹daæ wznowienia postêpowania równie¿
w wypadku, gdy Trybuna³ Konstytucyjny orzek³
o niezgodnoœci z konstytucj¹, ratyfikowan¹ umo-
w¹ miêdzynarodow¹ lub ustaw¹ aktu normaty-
wnego, na podstawie którego zosta³o wydane
orzeczenie. W uchwale przes¹dzono, ¿e orzecze-
nie Trybuna³u Konstytucyjnego stwierdzaj¹ce
w sentencji niezgodnoœæ z konstytucj¹ okreœlonej
wyk³adni aktu normatywnego i niepowoduj¹ce
utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisów nie stanowi
podstawy do wznowienia postêpowania przewi-
dzianego w tym przepisie.

Istotne dla praktyki uchwa³y zosta³y podjête
tak¿e w sk³adach trzyosobowych S¹du Najwy¿-
szego. W sprawach z zakresu ubezpieczeñ spo³e-
cznych szczegó³owej kwestii, zwi¹zanej z ustala-
niem wysokoœci podstawy wymiaru emerytury,
dotyczy rozstrzygniêcie zawarte w uchwale,
w której przyjêto, ¿e zasi³ek chorobowy i œwiad-
czenie rehabilitacyjne wyp³acane po ustaniu sto-
sunku pracy nie podlegaj¹ wliczeniu do podstawy
wymiaru emerytury.

Dwie uchwa³y rozstrzygaj¹ tê sam¹ kwestiê, do-
tycz¹c¹ wyk³adni odpowiedniego przepisu ustawy
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. W pierwszej
przyjêto, ¿e przy ustalaniu spe³nienia warunków
posiadania dwudziestu kwarta³ów okresu ubezpie-
czenia emerytalno-rentowego, wymaganego do na-
bycia prawa do renty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci
do pracy w gospodarstwie rolnym, powsta³ego
w wieku powy¿ej trzydziestu lat, maj¹cego przypa-
daæ w okresie ostatnich dziesiêciu lat przed z³o¿e-
niem wniosku o rentê, nie wlicza siê okresów pobie-
rania renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy. W dru-
giej zaœ przes¹dzono, ¿e do okresu ostatnich dzie-
siêciu lat przed z³o¿eniem wniosku o przyznanie re-
nty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy wlicza
siê okresy pobierania renty rolniczej.
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W sprawach rozpoznawanych w postêpowaniu
kasacyjnym z zakresu prawa pracy dominowa³a,
wzorem lat ubieg³ych, problematyka dotycz¹ca
kwestii zwi¹zanych miêdzy innymi z prze-
kszta³ceniem, ustaleniem lub ustaniem stosun-
ku pracy i roszczeñ z tego tytu³u. Na uwagê zas³u-
guj¹ orzeczenia dotycz¹ce odpowiedzialnoœci od-
szkodowawczej pracodawcy.

Nale¿y odnotowaæ wyrok, w którym S¹d Najwy-
¿szy podkreœli³, ¿e niezgodnoœæ z prawem roz-
wi¹zania umowy o pracê przez pracodawcê praco-
wnik mo¿e wykazaæ wy³¹cznie przez powództwo
przewidziane w kodeksie pracy, wniesione z za-
chowaniem odpowiedniego terminu. W innym
orzeczeniu S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e na podsta-
wie art. 390 §1 kodeksu cywilnego, w zwi¹zku
z art. 300 kodeksu pracy, je¿eli strona zobowi¹za-
na do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracê, czy-
li pracodawca, uchyla siê od jej zawarcia, druga
strona, czyli pracownik, mo¿e ¿¹daæ naprawienia
szkody polegaj¹cej na utracie wynagrodzenia
uzyskiwanego w stosunku pracy, który zosta³
przez ni¹ rozwi¹zany dlatego, ¿e liczy³a na zawar-
cie umowy przyrzeczonej, a nie – szkody polega-
j¹cej na utracie wynagrodzenia, jakie mia³a otrzy-
mywaæ wed³ug ustaleñ umowy przyrzeczonej.

Izba Karna S¹du Najwy¿szego. Dzia³alnoœæ
uchwa³odawcza tej izby – polegaj¹ca na udziela-
niu odpowiedzi na przedstawione pytania prawne
dotycz¹ce zagadnieñ prawnych wymagaj¹cych
zasadniczej wyk³adni ustawy lub rozstrzyganiu
rozbie¿noœci wyk³adni prawa ujawniaj¹cych siê
w orzecznictwie s¹dów powszechnych, s¹dów
wojskowych lub S¹du Najwy¿szego – przek³ada
siê na czterdzieœci dwie za³atwione sprawy. Tak
wiêc by³o ich znacz¹co wiêcej ni¿ w roku 2008,
kiedy takich spraw rozpoznano dwadzieœcia
osiem, zaœ porównywalnie z latami wczeœniejszy-
mi – w 2006 r. by³y czterdzieœci dwie takie sprawy,
w 2007 r. by³o ich czterdzieœci szeœæ. A liczba
wp³ywaj¹cych tego rodzaju spraw – trzydzieœci
siedem w 2009 r. – utrzymywa³a siê na poziomie
porównywalnym z latami poprzednimi.

Na wyeksponowanie zas³uguj¹ przede wszyst-
kim uchwa³y dotycz¹ce problematyki ustrojowej.
Na pierwszy plan wysuwa siê tu bez w¹tpienia
uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów dotycz¹ca pro-
cedury delegowania sêdziego s¹du wojskowego
do innego s¹du lub organu, w szczególnoœci jeœli
chodzi o s¹d powszechny, gdzie szczególn¹ rolê
odgrywa porozumienie ministra sprawiedliwoœci
i ministra obrony narodowej. W uchwale tej wyra-
¿ono pogl¹d, ¿e minister obrony narodowej w ra-
mach wymaganego przez stosowny przepis usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych porozu-
mienia z ministrem sprawiedliwoœci, warunku-
j¹cego delegowanie sêdziego s¹du wojskowego za
jego zgod¹ do innego s¹du lub organu, mo¿e reali-

zowaæ swoje uprawnienia osobiœcie lub w zastêp-
stwie b¹dŸ z upowa¿nienia przez sekretarza stanu
lub podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej. Mo¿e on jednak tak¿e powierzyæ za-
³atwianie spraw w jego imieniu w tym zakresie,
czyli przeprowadzanie czynnoœci niezbêdnych do
powstania takiego porozumienia i potwierdzania
jego zaistnienia, innemu upowa¿nionemu przez
siebie w trybie okreœlonym w art. 268 kodeksu po-
stêpowania administracyjnego pracownikowi te-
go ministerstwa, a wiêc równie¿ dyrektorowi od-
powiedniego departamentu.

Tak¿e w powiêkszonym sk³adzie S¹d Najwy¿-
szy rozstrzygn¹³ zagadnienie o zasadniczym zna-
czeniu dla funkcjonowania polskiego notariatu
i dokona³ interpretacji art. 5 §1 ustawy – Prawo
o notariacie w ten sposób, ¿e potwierdzi³ mo¿li-
woœæ swobodnego kszta³towania wynagrodzenia
notariusza, w granicach wyznaczonych przez
ustawê, na podstawie umowy z klientem. Stwier-
dzi³ mianowicie, ¿e zgodnie z art. 5 §1 prawa o no-
tariacie podstaw¹ uprawnienia notariusza do po-
brania wynagrodzenia od stron za dokonanie
czynnoœci notarialnej jest umowa ze stronami
czynnoœci. Przepis ten nie wy³¹cza mo¿liwoœci za-
warcia umowy o dokonanie czynnoœci notarialnej
bez wynagrodzenia. Problem, jak pamiêtam, po-
wsta³ na tle tego, ¿e przeciwko notariuszowi, który
nie pobra³ wynagrodzenia, w³adze notarialne
przedsiêwziê³y postêpowanie dyscyplinarne za to,
¿e go nie pobra³. Innymi s³owy, notariusze uwa¿a-
li, ¿e nie wolno pracowaæ za darmo. S¹d Najwy¿-
szy powiedzia³ jednak, ¿e nie jest to deliktem dys-
cyplinarnym.

Wœród uchwa³ z zakresu prawa karnego mate-
rialnego na plan pierwszy wysun¹æ nale¿y
uchwa³ê, w której S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e
przestêpstwo okreœlone w art. 265 §1 kodeksu
karnego ma charakter powszechny, a zatem mo¿e
byæ pope³nione przez ka¿d¹ osobê, odpowiada-
j¹c¹ ogólnym cechom podmiotu przestêpstwa,
która ujawnia informacje stanowi¹ce tajemnicê
pañstwow¹ lub wbrew przepisom ustawy infor-
macje takie wykorzystuje. Przyjêty kierunek roz-
strzygniêcia tego zagadnienia prawnego wskazu-
je, ¿e przestêpstwo z art. 265 §1 kodeksu karnego
mo¿e pope³niæ nie tylko oficjalny dysponent takiej
tajemnicy, ale tak¿e osoba, która informacjê sta-
nowi¹c¹ tak¹ tajemnicê uzyska³a w jakikolwiek
sposób i ujawni³a j¹ osobie nieupowa¿nionej.
Rozstrzygniêcie to, z oczywistych powodów, nie
spotka³o siê z aprobat¹ przedstawicieli œrodków
spo³ecznego przekazu.

W roku 2009 zdecydowana wiêkszoœæ rozpoz-
nawanych zagadnieñ prawnych dotyczy³a proble-
matyki prawa karnego procesowego. Na szczegól-
n¹ uwagê zas³uguje uchwa³a, która ma charakter
wrêcz precedensowy, a jej uzasadnienie zawiera
wyj¹tkowo obszerne rozwa¿ania dotycz¹ce pro-
blematyki ekstradycji i przekazywania osób ska-
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zanych oraz wykonywania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej wyroków s¹dów pañstw ob-
cych. S¹d Najwy¿szy dokona³ nie tylko interpreta-
cji przepisów kodeksu postêpowania karnego, ale
tak¿e aktów zaliczanych do szeroko pojêtego pra-
wa miêdzynarodowego publicznego. Rezultatem
rozwa¿añ dotycz¹cych tego szczególnego przy-
padku skazania obywatela polskiego przez s¹d
brytyjski na karê pozbawienia wolnoœci w wymia-
rze nieznanym polskiemu kodeksowi karnemu,
któr¹ nastêpnie przekazano do wykonania w Pol-
sce, by³y nastêpuj¹ce tezy… To by³a ta g³oœna
sprawa o zgwa³cenie i spowodowanie œmierci, o ile
pamiêtam, obywatelki brytyjskiej przez miesz-
kañca Poznania.

Tezy te s¹ nastêpuj¹ce. Norma zawarta w zda-
niu drugim art. 607s §4 kodeksu postêpowania
karnego, która brzmi: „S¹d zwi¹zany jest wymia-
rem orzeczonej kary”, w zwi¹zku z art. 607t §2
k.p.k., w odniesieniu do skazanego obywatela
polskiego, przekazanego uprzednio innemu pañ-
stwu cz³onkowskiemu Unii Europejskiej na pod-
stawie europejskiego nakazu aresztowania, a na-
stêpnie odes³anego na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej w celu wykonania kary, wy³¹cza w sto-
sunku do niego procedurê przekszta³cenia kary
przewidzian¹ w art. 114 §4 kodeksu karnego
w zwi¹zku z art. 611c §2 kodeksu postêpowania
karnego oraz w art. 10 i 11 Konwencji o przekazy-
waniu osób skazanych z dnia 21 marca 1983 r.

I druga teza. Okreœlenie w wyroku s¹du inne-
go pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
podlegaj¹cym wykonaniu w Polsce na podstawie
wspomnianych przepisów, warunków, od
spe³nienia których uzale¿nione jest ubieganie
siê przez skazanego o warunkowe przedtermino-
we zwolnienie, stanowi element wymiaru kary
i w zwi¹zku z tym wi¹¿e s¹d orzekaj¹cy w przed-
miocie wykonania tej kary w Rzeczypospolitej
Polskiej.

W innej uchwale powiêkszonego sk³adu odnie-
siono siê do kryteriów uznawania za niewa¿ne
orzeczeñ wydanych wobec osób represjonowa-
nych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego bytu
Pañstwa Polskiego, konkretnie do kryterium tery-
torialnego. W uchwale tej stwierdzono, ¿e przepi-
sy art. 8 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 23 lutego
1991 r. o uznaniu za niewa¿ne orzeczeñ wyda-
nych wobec osób represjonowanych za dzia³al-
noœæ na rzecz niepodleg³ego bytu Pañstwa Pol-
skiego nie zawieraj¹ kryterium miejsca dzia³alno-
œci niepodleg³oœciowej jako warunku przyznania
prawa do odszkodowania i zadoœæuczynienia oso-
bom represjonowanym przez radzieckie organy
œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci oraz organy
pozas¹dowe.

Jeœli chodzi o orzeczenia wydawane w zwi¹zku
z rozpatrywaniem kasacji, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e

zagadnienia prawa karnego pojawiaj¹ce siê
w tych orzeczeniach maj¹ bardzo ró¿norodny
charakter. Mo¿na by³o jednak wyró¿niæ pewne ty-
powe problemy interpretacyjne wynikaj¹ce naj-
czêœciej z kolejnych zmian przepisów prawa, któ-
rych treœæ budzi³a w¹tpliwoœci w praktyce. W¹t-
pliwoœci dotyczy³y tak¿e instytucji od lat ju¿ fun-
kcjonuj¹cych w orzecznictwie.

Analizuj¹c problematykê czasu pope³nienia
czynu ci¹g³ego w sytuacji, gdy przestêpstwa doko-
na³a osoba, która dokonuj¹c czêœci czynu, nie
mia³a ukoñczonych siedemnastu lat, a przy nastê-
pnej czêœci czynu mia³a ukoñczone siedemnaœcie
lat, S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e chocia¿ koncepcja
jednoczynowa przestêpstwa ci¹g³ego nakazuje do-
konywanie oceny ca³oœci czynu, a nie jego poszcze-
gólnych fragmentów, to nie mo¿e prowadziæ to do
rozstrzygniêæ sprzecznych z treœci¹ art. 10 §1 ko-
deksu karnego, który stanowi, ¿e odpowiedzialno-
œci karnej podlega tylko ten, kto w czasie pope³nie-
nia czynu zabronionego ukoñczy³ siedemnaœcie
lat. Innymi s³owy, tylko ta czêœæ czynu ci¹g³ego,
która mia³a miejsce po ukoñczeniu siedemnastu
lat, bêdzie podlega³a kognicji s¹du karnego, a nie
s¹du do spraw nieletnich.

Interpretuj¹c znamiona przestêpstw korupcyj-
nych, S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e odpowie-
dzialnoœci za przestêpstwo okreœlone w art. 230
§1 kodeksu karnego podlega osoba powo³uj¹ca
siê na wp³ywy tak¿e w krajowej jednostce organi-
zacyjnej dysponuj¹cej œrodkami publicznymi, po-
dejmuj¹ca siê poœrednictwa w za³atwieniu spra-
wy w zamian za korzyœæ maj¹tkow¹ lub osobist¹
albo jej obietnicê, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e okreœ-
lenie „krajowa jednostka organizacyjna” obejmu-
je swoim zakresem równie¿ organizacjê.

Orzecznictwo kasacyjne odnotowa³o w wielu
sprawach naruszenie przepisu art. 596 kodeksu
postêpowania karnego, zwi¹zanego œciœle z in-
stytucj¹ ekstradycji. W zwi¹zku z t¹ tematyk¹
zwraca uwagê nastêpuj¹ca teza wyroku S¹du
Najwy¿szego: brak zgody pañstwa wydaj¹cego
na poci¹gniêcie oskar¿onego do odpowiedzialno-
œci karnej stanowi przeszkodê w œciganiu i jest
tym samym inn¹ okolicznoœci¹ wy³¹czaj¹c¹ œci-
ganie w rozumieniu stosownego przepisu k.p.k.,
któr¹ nale¿y traktowaæ jako bezwzglêdn¹ przy-
czynê odwo³awcz¹.

Je¿eli chodzi o Izbê Wojskow¹, to w zakresie
uchwa³odawczym nale¿y przedstawiæ uchwa³ê,
która dotyczy³a znowelizowanego art. 647 k.p.k.,
na nowo okreœlaj¹cego w³aœciwoœæ s¹dów wojsko-
wych w odniesieniu do ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie
wojskowej, pope³niaj¹cych wystêpek pospolity.
Zasz³a koniecznoœæ interpretacji u¿ytego w przy-
wo³anym przepisie zwrotu: przestêpstwo po-
pe³nione „przeciwko innemu ¿o³nierzowi”. Ponie-
wa¿ zarówno sprawc¹ czynu, jak i pokrzywdzo-
nym musi byæ ¿o³nierz, a wiêc osoba pe³ni¹ca
czynn¹ s³u¿bê wojskow¹, to mo¿na z ca³¹ pewno-
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œci¹ powiedzieæ, ¿e przestêpstwo pope³nione prze-
ciwko innemu ¿o³nierzowi to przestêpstwo po-
pe³nione przeciwko osobie, która ma status
¿o³nierza lub nim by³a. Innymi s³owy, jest to prze-
stêpstwo godz¹ce w osobê, czyli jej dobra œciœle
osobiste, takie jak na przyk³ad ¿ycie, zdrowie, nie-
tykalnoœæ cielesna, czeœæ lub wolnoœæ. Z okreœle-
nia, ¿e przestêpstwo pope³niono przeciwko ko-
muœ, nie wynika, ¿e musi to byæ przestêpstwo
umyœlne, bowiem dobra œciœle osobiste mog¹ byæ
naruszone lub zagro¿one zarówno umyœlnie, jak
i nieumyœlnie. I o to g³ównie chodzi³o, o wyk³a-
dniê, czy równie¿ dzia³anie nieumyœlne podlega
kognicji s¹dów wojskowych w relacji ¿o³nierz –
¿o³nierz.

W orzeczeniach tezowych dotycz¹cych proce-
dury karnej Izba Wojskowa poruszy³a nastêpu-
j¹ce zagadnienia.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania karnego oraz niektórych innych
ustaw wyjaœnienia wymaga³a kwestia w³aœciwo-
œci s¹du wojskowego do podejmowania czynnoœci
s¹dowych w postêpowaniu przygotowawczym.
Konkretnie chodzi³o o kwestiê rozpoznania za¿a-
lenia strony na postanowienie prokuratora woj-
skowego o przekazaniu sprawy powszechnej je-
dnostce prokuratury. S¹d Najwy¿szy wywiód³, ¿e
do momentu uprawomocnienia siê takiego posta-
nowienia s¹dem dokonuj¹cym czynnoœci jest s¹d
wojskowy.

Na bazie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki S¹d Najwy-
¿szy odniós³ siê do trzech kwestii, co zakoñczy³o
siê sformu³owaniem tez. By³y to zastêpuj¹ce kwe-
stie: czy przepisy znowelizowanej ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie pra-
wa strony do rozpoznania sprawy w postêpowa-
niu przygotowawczym prowadzonym lub nadzo-
rowanym przez prokuratora i postêpowaniu
s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki maj¹ zasto-
sowanie w postêpowaniu przygotowawczym rów-
nie¿ do stanów zaistnia³ych przed wejœciem w ¿y-
cie wskazanej noweli; czy sêdzia, przeciwko któ-
remu de facto by³o prowadzone postêpowanie, je-
dnak z uwagi na nieuzyskanie zezwolenia na po-
ci¹gniêcie go do odpowiedzialnoœci karnej nie
przedstawiono mu zarzutu, jest stron¹ w rozu-
mieniu tej¿e ustawy i czy mo¿e z³o¿yæ skargê na
przewlek³oœæ postêpowania; jak nale¿y rozumieæ
w odniesieniu do postêpowania przygotowawcze-
go wymóg zawarty w art. 5 ust. 1 powo³anej usta-
wy, ¿e skargê wnosi siê w toku postêpowania
w sprawie.

W przypadku pierwszych dwóch kwestii odpo-
wiedŸ by³a pozytywna, w przypadku trzeciej zaœ

stwierdzono, ¿e skarga na przewlek³oœæ postêpo-
wania jest wniesiona w terminie, czyli w toku po-
stêpowania, je¿eli z³o¿ona zosta³a do czasu pra-
womocnego zakoñczenia tego postêpowania albo
skierowania do s¹du aktu oskar¿enia b¹dŸ
wniosków okreœlonych w stosownych przepisach
procedury karnej, w tym równie¿ po uzupe³nieniu
œledztwa lub dochodzenia dokonanym po zwrocie
sprawy prokuratorowi w tych sytuacjach, w któ-
rych staje siê on ponownie jej gospodarzem.

I to by by³o na tyle, oczywiœcie w telegraficznym
skrócie, je¿eli chodzi o orzecznictwo S¹du Najwy-
¿szego, w tym jego poszczególnych izb.

Je¿eli chodzi o ogóln¹ charakterystykê dzia³al-
noœci S¹du Najwy¿szego, to mo¿na pozwoliæ sobie
na stwierdzenie, ¿e stanowi³a ona kontynuacjê te-
go, co mia³o miejsce w latach wczeœniejszych, nie
uleg³y bowiem zmianie ustrojowe cele dzia³alno-
œci S¹du Najwy¿szego. W roku sprawozdawczym
nie zmniejszy³o siê zapotrzebowanie na dokony-
wanie przez S¹d Najwy¿szy zasadniczej wyk³adni
przepisów prawnych, co sprzyja³o bardziej pra-
wid³owemu funkcjonowaniu s¹dów powsze-
chnych. Oprócz rozstrzygania konkretnych zaga-
dnieñ prawnych w uzasadnieniach uchwa³ S¹d
Najwy¿szy niejednokrotnie stwierdza³, ¿e choæ
przyjête stanowisko mo¿e budziæ w¹tpliwoœci
z punktu widzenia zasad s³usznoœci, to ewentual-
na jego zmiana jest zale¿na od zmian ustawo-
wych, gdy¿ inaczej wykracza³aby poza granice wy-
k³adni prawa. Stwierdzenia takie by³y w przesz³o-
œci przyczyn¹ zmian w obowi¹zuj¹cym prawie.
Takie rozstrzygniêcia stanowi¹ wyraz poszanowa-
nia zasady trójpodzia³u w³adzy i respektuj¹ za-
kres kompetencji S¹du Najwy¿szego okreœlony ja-
ko wyk³adnia prawa a nie jego tworzenie.

Nale¿y zauwa¿yæ utrzymanie siê wysokiej akty-
wnoœci rzecznika praw obywatelskich, który mo-
nitoruje orzecznictwo s¹dowe i zachodz¹ce roz-
bie¿noœci, a tak¿e przedstawia je do rozstrzygniê-
cia. Dobrze przebiega³a wspó³praca z Prokurato-
ri¹ Generaln¹ Skarbu Pañstwa. Radcowie proku-
ratorii w obszernych pismach procesowych i wy-
powiedziach na posiedzeniach jawnych podnosili
argumenty merytoryczne, które poszerza³y za-
kres rozwa¿añ na korzyœæ zapadaj¹cych orzeczeñ.

Coraz czêœciej zachodzi potrzeba wyjaœniania
prawa w kontekœcie unormowañ Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej, prawa miêdzynarodowego
czy prawa europejskiego. W wiêkszym zakresie
uwzglêdniono w rozstrzygniêciach izbowych pra-
wo i orzecznictwo Unii Europejskiej, co jest na-
stêpstwem wzrostu liczby rozpoznawanych
spraw z elementem unijnym. Œwiadectwem tego
by³y miêdzy innymi trzy pytania prawne skiero-
wane w ubieg³ym roku przez S¹d Najwy¿szy do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Dodatkowo na uwadze nale¿y mieæ nowe wy-
magania, które wynikaj¹ z ogólnego rozwoju
i komplikowania siê prawa. Rodzaj rozpatrywa-
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nych spraw przez S¹d Najwy¿szy pozwala sfor-
mu³owaæ wniosek, ¿e wzrasta aktywnoœæ gospo-
darcza obywateli oraz ich œwiadomoœæ prawna.
Coraz czêœciej pojawiaj¹ siê sprawy, w przypad-
ku których konieczna jest wyk³adnia prawa
energetycznego, budowlanego, telekomunika-
cyjnego, szczególnie dotycz¹cego op³at abona-
mentowych i za po³¹czenia telekomunikacyjne,
internet, prawa ochrony znaków towarowych
i w³asnoœci przemys³owej, ochrony wierzycieli
oraz bezpieczeñstwa obrotu. Przedmiotem du¿e-
go zainteresowania jest nadal orzecznictwo doty-
cz¹ce prawa prasowego i cywilnoprawnej ochro-
ny dóbr osobistych.

Jeœli chodzi o organizacjê pracy S¹du Najwy¿-
szego, to nale¿y wspomnieæ, ¿e zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia licz-
by stanowisk sêdziowskich w S¹dzie Najwy¿szym
oraz liczby prezesów przyjêto, ¿e w sk³ad S¹du
Najwy¿szego wejdzie dziewiêædziesiêciu sêdziów.
Obsada sêdziowska na dzieñ 31 grudnia 2009 r.
wynosi³a osiemdziesiêciu jeden sêdziów, w roku
poprzednim by³o ich osiemdziesiêciu szeœciu.
A wiêc mo¿na mówiæ o dosyæ sporym niedoborze.
No ale w tym roku podjêliœmy kroki zmierzaj¹ce
do uzupe³nienia stanu osobowego. Okresowo S¹d
Najwy¿szy korzysta³ z pomocy czternastu sêdziów
oddelegowanych przez ministra sprawiedliwoœci
na wniosek pierwszego prezesa S¹du Najwy¿sze-
go do orzekania we wszystkich izbach, najwiêcej
w Izbie Karnej – z czternastu oddelegowanych sê-
dziów dziesiêciu by³o w tej w³aœnie izbie. Podkreœ-
liæ nale¿y, ¿e przez ca³y rok systematycznie wyko-
nywali obowi¹zki sêdziowskie w Izbie Karnej w sy-
stemie rotacyjnym sêdziowie S¹du Najwy¿szego
orzekaj¹cy w Izbie Wojskowej.

Je¿eli chodzi o sêdziów S¹du Najwy¿szego, to
s¹ to sêdziowie powo³ani z s¹dów powszechnych –
czterdziestu szeœciu, z S¹du Najwy¿szego po ka-
dencji zakoñczonej w roku 1990 – czterech,
s¹dów wojskowych – dziesiêciu, NSA – jeden. Re-
prezentowane jest te¿ œrodowisko naukowe przez
siedemnastu profesorów i doktorów habilitowa-
nych, adwokackie – dwie osoby i prokuratorskie –
jedn¹ osobê.

W roku ubieg³ym podobnie jak w latach po-
przednich odby³y siê we wszystkich izbach S¹du
Najwy¿szego konferencje poœwiecone problemom
merytorycznym, miêdzy innymi kwestiom
zwi¹zanym z bie¿¹cym orzecznictwem, zmianami
przepisów czy prawem unijnym. We wszystkich
konferencjach brali udzia³ tak¿e referenci spoza
S¹du Najwy¿szego, przedstawiciele nauki. Analo-
gicznie do lat poprzednich sêdziowie S¹du Najwy-
¿szego przejawiali du¿¹ aktywnoœæ naukow¹, ko-
mentatorsk¹ i publicystyczn¹, która znajdowa³a
wyraz w licznych opracowaniach i publikacjach.

Wielu sêdziów prowadzi³o zajêcia dydaktyczne
oraz dzia³alnoœæ szkoleniow¹ g³ównie dla sêdziów
ni¿szych instancji. Sêdziowie brali te¿ udzia³
w przygotowywaniu projektów aktów prawnych.
Szczególnie du¿o czasu poœwiêcili na dyskusjê
nad przedstawionym przez Komisjê Kodyfikacyj-
n¹ Prawa Cywilnego projektem ksiêgi I nowego
kodeksu cywilnego. Sêdziowie S¹du Najwy¿szego
uczestniczyli równie¿ w pracach Krajowej Rady
S¹downictwa oraz w pracach redakcyjnych ró¿-
nych czasopism. I wreszcie anga¿owali siê w pra-
cê Pañstwowej Komisji Wyborczej, a tak¿e pode-
jmowali obowi¹zki ekspertów na rzecz parlamen-
tu i ministra sprawiedliwoœci.

Niezale¿nie od publikowania orzeczeñ S¹du
Najwy¿szego na ³amach prasy orzeczenia by³y og-
³aszane w urzêdowych zbiorach przygotowywa-
nych przez kolegia redakcyjne poszczególnych izb
oraz na stronie internetowej S¹du Najwy¿szego.
Kontynuowano wydawanie biuletynów poszcze-
gólnych izb. Form¹ aktywnoœci publikacyjnej
S¹du Najwy¿szego jest tak¿e dzia³alnoœæ informa-
cyjna prowadzona przez rzecznika prasowego
S¹du Najwy¿szego z pomoc¹ kierowanego przez
niego zespo³u prasowego.

Jakie wnioski nale¿a³oby przedstawiæ? Wyniki
pracy zarówno ze wzglêdu na poziom orzeczni-
ctwa oraz liczbê za³atwionych spraw, jak te¿ ze
wzglêdu na czas oczekiwania na rozpoznanie
sprawy nieprzekraczaj¹cy standardów konstytu-
cyjnych i europejskiej konwencji o ochronie praw
cz³owieka pozwalaj¹ z aprobat¹ oceniæ dzia³al-
noœæ S¹du Najwy¿szego w ubieg³ym roku. W Izbie
Cywilnej oczekiwano oko³o dziewiêciu miesiêcy,
ale trzeba dodaæ, ¿e izba rozpatruje niemal po³owê
spraw, jeœli chodzi o S¹d Najwy¿szy, w Izbie Pracy,
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych –
piêæ miesiêcy, w Izbie Karnej – szeœæ miesiêcy,
a w izbie wojskowej – na bie¿¹co. Wyniki te s¹ re-
zultatem ogromnego wysi³ku sêdziów wraz asy-
stentami, specjalistów, cz³onków Biura Studiów
i Analiz, pracowników sekretariatu oraz obs³ugi
administracyjnej. Nadal ulega wzmocnieniu od-
dzia³ywanie orzeczeñ S¹du Najwy¿szego na dzie-
dziny ustrojowe i spo³eczno-gospodarcze, a tak¿e
sferê praworz¹dnoœci i ochrony praw obywateli,
czêsto wywieraj¹ one wp³yw na kszta³towanie
zmian obowi¹zuj¹cych przepisów.

Utrzymuje siê wysoki wp³yw zagadnieñ praw-
nych powodowany trudnoœciami podczas wyk³a-
dni prawa o nie zawsze dobrej, jak ju¿ mówi³em,
jakoœci, co wyra¿a siê w braku wyraŸnych okreœ-
leñ ustawowych, du¿ym stopniu szczegó³owoœci
prawa ustawowego zawieraj¹cego luki i niespój-
noœci, a tak¿e ci¹g³ych nowelizacjach dokonywa-
nych w polskim ustawodawstwie. Ogólnie trzeba
stwierdziæ, ¿e przedstawiane do rozstrzygniêcia
zagadnienia prawne dotycz¹ interesuj¹cych i spo-
³ecznie donios³ych problemów prawnych, dziêki
którym S¹d Najwy¿szy mo¿e prawid³owo spe³niaæ
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swoj¹ konstytucyjn¹ rolê nadzoru nad dzia³alno-
œci¹ s¹dów powszechnych i wojskowych.

Poza tym znacz¹ce obci¹¿enie sêdziów stanowi
orzekanie w postêpowaniu dyscyplinarnym, któ-
re niew¹tpliwie wzroœnie wobec wejœcia w ¿ycie
nowych unormowañ dotycz¹cych odpowiedzial-
noœci dyscyplinarnej lekarza.

W roku 2010 i w nastêpnych latach niezbêdne
bêdzie utrzymywanie osi¹gniêtej sprawnoœci po-
stêpowania kasacyjnego, równomierne obci¹¿a-
nie prac¹ wydzia³ów kasacyjnych, prawid³owe
funkcjonowanie wydzia³u zajmuj¹cego siê spra-
wami dyscyplinarnymi i sprawami ze skarg na
przewlek³oœæ postêpowania oraz o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem prawomocnych orzeczeñ,
a tak¿e jeszcze wiêksze skoncentrowanie uwagi
na rozpoznawaniu zagadnieñ prawnych. Dziêku-
jê bardzo, Panie Marsza³ku. Dziêkujê paniom
i panom.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu prezesowi Januszowi Godyniowi?
Nie… O, jest pytanie.

Panie Prezesie, przepraszam, jest pytanie do
pana. Mamy tak¹ procedurê, która teraz umo¿li-
wia zadawanie pytañ panu przez pañstwa sena-
torów.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Mo¿na, tak?)
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Prezesie, ja mam pytanie dotycz¹ce
orzeczenia S¹du Najwy¿szego, które zosta³o nie-
dawno wydane. Dotyczy ono kwestii przedawnie-
nia przestêpstw pope³nionych przez funkcjona-
riuszy pañstwa komunistycznego, co do których
jest d³u¿szy termin przedawnienia przewidziany
w ustawie o œciganiu tych¿e przestêpstw
i zwi¹zanej z dzia³aniami IPN. S¹d Najwy¿szy wy-
da³ orzeczenie, w którym stwierdzi³, ¿e te d³u¿sze
terminy przedawnienia nie maj¹ zastosowania,
tylko ma zastosowanie ogólna norma kodeksu
karnego.

Czy móg³by pan prezes ewentualnie powiedzieæ
parê s³ów na ten temat? Pytam, bo to postawi³o
IPN wobec bardzo trudnej sytuacji. Gdyby zasto-
sowaæ siê do tego orzeczenia, to wiêkszoœæ postê-
powañ, które siê ju¿ tocz¹, nale¿a³oby umorzyæ.
Tym samym potencjalni oskar¿eni w ogóle unik-
nêliby aktu oskar¿enia, a nastêpnie os¹dzenia, co
jest dosyæ bulwersuj¹ce i bardzo negatywnie, ge-
neralnie rzecz bior¹c, oceniane przez ludzi, którzy
ceni¹ sobie praworz¹dnoœæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Uchwa³a, jak wynika z przywo³anej przez pana
senatora daty, nie dotyczy omawianego okresu
sprawozdawczego, bêdzie przedstawiona w spra-
wozdaniu za ten rok. Ja nie czujê siê w ogóle upo-
wa¿niony do wypowiadania siê w tej kwestii, trud-
no mi merytorycznie oceniaæ uchwa³ê S¹du Naj-
wy¿szego. Zapad³a taka uchwa³a, jaka zapad³a.
Jako prezes nie sprawujê nadzoru judykacyjne-
go, zw³aszcza ¿e uchwa³a ta zapad³a w izbie kar-
nej. Nawet gdybym by³ prezesem tej izby, te¿ nie
móg³bym siê odnosiæ do niej w sposób merytory-
czny. Nigdy merytorycznie nie ocenia³em publicz-
nie orzecznictwa s¹dów, a w szczególnoœci S¹du
Najwy¿szego, nigdy tego nie czyni³em. Tak ¿e nie
mam nic do powiedzenia poza tym, co zosta³o
przedstawione w uchwale. Z tego, co czyta³em,
wiem, ¿e jest to bardzo obszerne uzasadnienie,
ca³a uchwa³a zawiera chyba dwadzieœcia szeœæ
stron maszynopisu. Poruszono tam w sposób
bardzo obszerny wszelkie mo¿liwe konfiguracje,
zajêto takie, a nie inne stanowisko, nic wiêcej nie
mam do powiedzenia w tej sprawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Jednym z podstawowych znamion kultury pra-

wnej cz³owieka jest to, ¿e cz³owiek sam nie
egzekwuje d³ugów. Je¿eli ma wyrok w sprawie, ¿e
coœ mu siê od kogoœ nale¿y, to idzie do komornika,
sam tego d³ugu nie egzekwuje. Tymczasem spot-
ka³em siê z wyrokiem, ¿e jeden z obywateli zosta³
skazany za to, ¿e próbowa³ przeciwstawiæ siê sa-
modzielnej egzekucji d³ugu przez d³u¿nika
z udzia³em policji.

Panie Prezesie, jaka jest w tym zakresie norma,
jaki jest sposób postêpowania, jeœli chodzi o kwe-
stiê samodzielnego egzekwowania d³ugów przez
wierzycieli? Jakie jest stanowisko S¹du Najwy¿-
szego? Czy jest ono zgodne z tym wyrokiem, który
zapad³ w s¹dzie rejonowym, w wyniku którego
cz³owiek zosta³ skazany, czy te¿ jest ono inne?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.
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Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Dziêkujê za pytania, ale muszê odpowiedzieæ
podobnie jak poprzednio. Po pierwsze, ta sprawa
jest mi zupe³nie nieznana. Po drugie, nawet je¿eli
by³aby ona w S¹dzie Najwy¿szym, to by³aby w Iz-
bie Cywilnej. Ja jestem karnist¹, wiêc nie sposób
mi siê wypowiadaæ na ten temat. A szczegó³owe,
poszczególne rozstrzygniêcia, które na dodatek,
jak z tego wynika, w ogóle nie by³y w S¹dzie Naj-
wy¿szym, tym bardziej nie mog¹ stanowiæ przed-
miotu mojej wypowiedzi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga, a potem jeszcze raz pan

senator Cichoñ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Moje pytania, jak s¹dzê, bêd¹ dotyczy³y mate-
rii, o której pan prezes mówi³, streszczaj¹c nam
stuczterdziestotrzystronicowe sprawozdanie. Pa-
nie Prezesie, mówi³ pan, ¿e kasacje to 64% ogó³u
spraw, za¿alenia – 11%.

Czy by³by pan uprzejmy powiedzieæ, jakiej ma-
terii najczêœciej dotyczy³y te kasacje?

Drugie pytanie. Bardzo pobie¿nie mówi³ pan
o dobrej wspó³pracy z rzecznikiem praw obywatel-
skich i z prokuratori¹. Czy móg³by pan rozszerzyæ
ten w¹tek odnoœnie do tych kwestii, które by³y uz-
gadniane, które by³y wspólne.

Szczególnie interesowa³yby mnie to, czy by³y
jakieœ spektakularne ró¿nice? Wed³ug mojej wie-
dzy nie z wszystkimi kwestiami – chcia³bym, ¿eby
pan mnie uspokoi³ – pañstwo siê zgadzaliœcie.
Chodzi mi o szersz¹ ocenê tej wspó³pracy i o to,
czy by³y jakieœ spektakularne ró¿nice miêdzy
orzecznictwem S¹du Najwy¿szego a sprawami,
które wnosi³ rzecznik praw obywatelskich b¹dŸ
prokuratoria. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Je¿eli chodzi o tematykê kasacji, one dotyczy³y
wszelkich mo¿liwych rozstrzygniêæ, jakie zapada-
j¹ w s¹dach. Oczywiœcie zakres kasacji jest usta-
wowo okreœlony, s¹ pewne ograniczenia. Nie
wszystkie rozstrzygniêcia s¹dów ni¿szej instancji
mog¹ byæ skar¿one w trybie kasacyjnym. Na przy-
k³ad w postêpowaniu karnym skar¿one mog¹ byæ
tylko te rozstrzygniêcia, w których zapad³ wyrok
skazuj¹cy na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wol-

noœci. Innymi s³owy, wszystkie inne kary, które
zapadaj¹ wobec oskar¿onych, nie daj¹ podstaw
do kierowania skarg kasacyjnych. Ale, tak jak
mówiê, to wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów.
S¹d Najwy¿szy oczywiœcie œciœle siê do nich sto-
suje.

Czy jest mo¿liwe rozpoznawanie kasacji w in-
nych sprawach, ni¿ te, do których strony maj¹
uprawnienia? Tak, jest to mo¿liwe, gdy¿ wszelkie
rozstrzygniêcia zapadaj¹ce w polskich s¹dach
mog¹ byæ skar¿one zarówno przez prokuratora
generalnego, jak i przez rzecznika praw obywatel-
skich. S¹ to dwa podmioty, które maj¹ prawo za-
skar¿yæ ka¿de orzeczenie, w przypadku cywilnym
bez wzglêdu na wartoœæ przedmiotu sporu,
a w postêpowaniu karnym bez wzglêdu na to, czy
zapad³a kara bezwzglêdna, czy te¿ nie zapad³a.
Regu³¹ jednak s¹ kasacje stron i oczywiœcie ich
skutecznoœæ jest ró¿na. Trzeba powiedzieæ, ¿e
znaczna czêœæ jest oddalana jako bezzasadna,
mówiê tu o postêpowaniu karnym, a w postêpo-
waniu cywilnym, w tak zwanej fazie przedwstêp-
nej badania dopuszczalnoœci kasacji, s¹ one po-
zostawiane bez rozpoznania. Innymi s³owy, S¹d
Najwy¿szy nie dopatruje siê w postêpowaniu cy-
wilnym takich problemów przedstawionych w ka-
sacji, które wymaga³yby interpretacji S¹du Naj-
wy¿szego. Bo, jak siê mówi potocznie, S¹d Najwy-
¿szy jest s¹dem prawa, a nie s¹dem faktów. Ale
strony, niestety, zbyt czêsto zapominaj¹ o tym
i traktuj¹ kasacjê jako trzeci¹ instancjê.

S¹ dwie podstawowe instancje, s¹dy pierwszej
instancji i s¹dy drugiej instancji. Od orzeczeñ
s¹dów pierwszej instancji przys³uguj¹ zwyk³e
œrodki odwo³awcze i mo¿na w nich kwestionowaæ,
mówi¹c lapidarnie, niemal wszystko. A wiêc na
przyk³ad niew³aœciwe stosowanie prawa, niew³a-
œciwe ustalanie stanów faktycznych, czyli wszyst-
ko to, co stronê bulwersuje, co jej siê nie podoba,
co jej zdaniem by³o rozwi¹zane nie po jej myœli.
Z kolei kasacja, jak mówi³em, ma ograniczenia
ustawowe, dotyczy przede wszystkim kwestii na-
ruszenia prawa i w tym zakresie wypowiada siê
tylko i wy³¹cznie S¹d Najwy¿szy.

Je¿eli chodzi o wspó³pracê z rzecznikiem praw
obywatelskich, to, tak jak mówi³em, by³a ona dob-
ra w tym sensie, ¿e rzecznik praw obywatelskich
dosyæ aktywnie monitoruje orzecznictwo. W przy-
padkach, w których, jego zdaniem, dosz³o do na-
ruszenia prawa, sk³ada kasacje. Tak jak mówiê,
rzecznik mo¿e sk³adaæ kasacje od wszystkich
orzeczeñ. Dominuj¹ce kasacje, je¿eli chodzi
o rzecznika praw obywatelskich, to kasacje w po-
stêpowaniu karnym. Stosunkowo ma³o kasacji
by³o w postêpowaniu cywilnym. W karnym by³y
ró¿ne rozstrzygniêcia, co do wielu z nich S¹d Naj-
wy¿szy podziela³ stanowisko rzecznika praw oby-
watelskich. Mogê tu powiedzieæ chocia¿by o Izbie
Wojskowej, chyba w tamtym roku ze dwie takie
kasacje rozpatrywaliœmy i obie by³y uwzglêdnio-
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ne. Oczywiœcie tematyki nie jestem w stanie po-
daæ, nie pamiêtam tematyki wszystkich kasacji
wnoszonych przez rzecznika praw obywatelskich,
ale je¿eli pana senatora to szczególnie interesuje,
to oczywiœcie jesteœmy gotowi zrobiæ stosowne op-
racowanie i przes³aæ je na rêce pana senatora, op-
racowanie, w którym szczegó³owo przedstawimy,
jakie zagadnienia prawne kierowa³ do nas rzecz-
nik praw obywatelskich, jakie by³y rozstrzygniê-
cia. Wymaga³oby to jednak zebrania przez Biuro
Studiów i Analiz SN danych ze wszystkich izb,
gdy¿ to dotyczy zarówno dzia³alnoœci uchwa³o-
dawczej, jak i dzia³alnoœci kasacyjnej. Ja tu mó-
wi³em g³ównie o dzia³alnoœci uchwa³odawczej,
w zakresie której równie¿ rzecznik praw obywatel-
skich przejawia³ du¿¹ aktywnoœæ, podawa³em da-
ne, wynika³o z nich, ¿e najwiêcej tych w³aœnie py-
tañ spoœród uprawnionych podmiotów zada³
rzecznik praw obywatelskich.

Jeœli chodzi zaœ o kasacje, trzeba by zebraæ da-
ne i jesteœmy w stanie to zrobiæ we w miarê krót-
kim czasie. Sprawozdanie z dzia³alnoœci S¹du
Najwy¿szego, jak mówiê, jest obszernym doku-
mentem i by³oby jeszcze obszerniejszym, gdybyœ-
my chcieli wszystkie kwestie bardzo szczegó³owo
opisaæ. Si³¹ rzeczy ma on charakter sprawozdaw-
czy i uznaliœmy, ¿e to, co zosta³o podane jako ogól-
na charakterystyka, wystarczy, ale oczywiœcie za-
wsze jest jeszcze mo¿liwa pog³êbiona analiza.

Podobnie jest z Prokuratori¹ Generaln¹. Pro-
kuratoria Generalna uczestniczy³a g³ównie
w postêpowaniach przed Izb¹ Cywiln¹. Taka
jest jej zasadnicza rola, jak wiadomo, chroni
ona interes Skarbu Pañstwa. To s¹ sprawy ma-
j¹tkowe, a tymi sprawami zajmuje siê Izba Cy-
wilna. Z tego, co tutaj zaprezentowa³em na pod-
stawie danych przedstawionych przez Izbê Cy-
wiln¹, wynika, ¿e ta wspó³praca uk³ada siê bar-
dzo dobrze, z czego mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e
powo³anie tej instytucji by³o ze wszech miar
uzasadnione i ¿e dobrze ona funkcjonuje i dob-
rze s³u¿y interesowi pañstwa, skoro tak jest oce-
niana wspó³praca z ni¹ przez S¹d Najwy¿szy.
Oczywiœcie to jest tylko czêœæ dzia³alnoœci Pro-
kuratorii Generalnej, ja nie czujê siê kompeten-
tny do oceny jej dzia³alnoœci, ale jeœli chodzi
o aktywnoœæ procesow¹ przed S¹dem Najwy¿-
szym, to ta dzia³alnoœæ jest oceniana bardzo po-
zytywnie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Teraz pytania zadaj¹ panowie senatorowie Ci-

choñ, Szaleniec, Wojciechowski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Pan senator

Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Prezesie, chcia³bym nawi¹zaæ do jednej
z pierwszych uchwa³, któr¹ pan prezes by³ ³askaw
wymieniæ, a dotycz¹cej stwierdzenia, ¿e Skarb
Pañstwa odpowiada za szkodê wyrz¹dzona niewy-
daniem aktu normatywnego jedynie po wejœciu
w ¿ycie konstytucji, czyli po 17 paŸdziernika
1997 r.

Moje pytanie zmierza oczywiœcie do tego, czy
nie dostrzega pan prezes ryzyka, ¿e tego typu in-
terpretacja pozostaje w sprzecznoœci z przyjêt¹
interpretacj¹ Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w podobnych sprawach. Trybuna³
przyj¹³ koncepcjê tak zwanego istniej¹cego prze-
d³u¿aj¹cego siê stanu naruszenia prawa w sy-
tuacji, kiedy zaistnia³o ono nawet kilkadziesi¹t
lat temu i nadal trwa. A niejednokrotnie mamy
do czynienia z tak¹ w³aœnie sytuacj¹, ¿e akty pra-
wne wydane jeszcze przed 1997 r. zawiera³y dele-
gacje do wydania innych aktów prawnych, na
przyk³ad przez Radê Ministrów czy te¿ inne orga-
ny, i do tej pory nie jest to wykonywane i stanowi
element istotnej szkody dla obywateli. Przypomi-
nam, ¿e tak¹ w³aœnie koncepcjê istniej¹cego
przed³u¿aj¹cego siê stanu naruszenia prawa
przyj¹³ Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w sprawie Broniowski przeciwko Polsce doty-
cz¹cej mienia zabu¿añskiego, w której sz³o o to,
¿e przez kilkadziesi¹t lat nie by³y wykonywane
dyspozycje przepisów ustawowych, ró¿nej rangi,
które nakazywa³y uregulowanie tej sprawy.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Ponownie chcia³bym powiedzieæ, ¿e nigdy pub-
licznie nie ocenia³em orzeczeñ S¹du Najwy¿szego
i nie bêdê ocenia³. Czy ona rodzi jakieœ w¹tpliwo-
œci w zakresie wyk³adni? Byæ mo¿e, nie bêdê dys-
kutowa³ na ten temat, zw³aszcza ¿e by³a ona wy-
dana przez sk³ad siedmiu sêdziów, sêdziów Izby
Cywilnej, niew¹tpliwie przecie¿ fachowców
w swojej dziedzinie. Uwa¿am, ¿e ustosunkowywa-
nie siê przeze mnie do niej w jakikolwiek sposób
merytoryczny nie znajduje ¿adnego uzasadnie-
nia. Teza jest taka, jaka jest. Je¿eli bêd¹ w¹tpli-
woœci, czy ta teza jest w³aœciwa, to przecie¿ zawsze
jest mo¿liwoœæ zmiany podgl¹dów S¹du Najwy¿-
szego, ale w tym wypadku by³aby potrzebna
uchwa³a ca³ej izby, bo tê uchwa³ê podj¹³ sk³ad
siedmiu sêdziów. Nie zosta³a ona co prawda wpi-
sana do ksiêgi zasad prawnych i nie wi¹¿e s¹dów
ni¿szej instancji, ale tak to ju¿ jest, ¿e ze wzglêdu
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na autorytet, jaki ma S¹d Najwy¿szy w s¹dach
ni¿szej instancji, na ogó³ ta wyk³adnia jest przy-
jmowana. Jednak nigdy nie jest przecie¿ wyklu-
czone, ¿e mo¿e nast¹piæ zmiana, bywa³y ju¿ takie
przypadki w historii orzecznictwa S¹du Najwy¿-
szego, ¿e nastêpowa³y zmiany wyra¿anych po-
gl¹dów, nieraz wymagaj¹ce nawet zebrania siê
dwóch lub wiêcej izb S¹du Najwy¿szego. Obecnie
pogl¹d jest taki, jaki jest, i nic wiêcej w tym zakre-
sie nie mogê powiedzieæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, w swoim sprawozdaniu wspo-

mnia³ pan o sprawie, która wi¹¿e siê z parlamentem,
Sejmem i Senatem. Chodzi mianowicie o pewne za-
niechania ustawowe dotycz¹ce orzeczeñ Trybuna³u
Konstytucyjnego i S¹du Najwy¿szego wi¹¿¹cych siê
z Funduszem Wczasów Pracowniczych.

Proszê mi powiedzieæ, z czego wynika to, ¿e t¹
spraw¹ nikt nie chce siê zaj¹æ. Czy pan ma jak¹œ
teoriê w tej sprawie? To po pierwsze.

I, po drugie, jakiej wielkoœci maj¹tku to doty-
czy, jak du¿y jest maj¹tek, o którym mówimy, i czy
tym maj¹tkiem w tej chwili w ca³oœci zarz¹dza
OPZZ, czy jego czêœæ niszczeje? Gdyby mo¿na by³o
powiedzieæ parê s³ów w tej sprawie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê…

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Je¿eli chodzi o zaniechanie legislacyjne, to wyra-
¿ony zosta³ pogl¹d bardzo ogólnikowy: zaniechanie
ze strony pañstwa. Wiadomo, pañstwo to poszcze-
gólne instytucje. Jakie tu mog¹ wchodziæ w rachu-
bê? Wydaje mi siê, ¿e w pierwszej kolejnoœci rz¹d.
Tak chyba jest to przyjmowane, i je¿eli chodzi o dzia-
³alnoœæ legislacyjn¹, to nale¿y oczekiwaæ inicjatywy
z jego strony i nie wydaje mi siê, ¿eby to by³a sprawa
sporna. Oczywiœcie s¹ mo¿liwe inne inicjatywy, ja-
kie, to pañstwo doskonale wiedz¹, by³oby nawet nie-
taktowne, gdybym tu szerzej na ten temat mówi³, ale
nawetSenatmo¿e tak¹ inicjatywêzg³osiæ.Trudnomi
powiedzieæ, dlaczego tak siê dzieje. A dzieje siê nie-
dobrze, bo je¿eli dwanaœcie lat temu zosta³o wydane
orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, to mogê,
oczywiœcie nie uzurpuj¹c sobie prawa do oceny ani

dodatniej, ani ujemnej wa¿nych organów pañstwa,
bo ³ama³bym zasadê trójpodzia³u w³adzy, bardzo
ostro¿nie powiedzieæ, ¿e chyba to jest okres stanow-
czo za d³ugi. To powoduje, ¿e – jak to zosta³o stwier-
dzone przez S¹d Najwy¿szy – maj¹tkiem zarz¹dza
podmiot nieuprawniony, co oczywiœcie w demokra-
tycznym pañstwie prawnym, art. 2 konstytucji, jest
sytuacj¹ ze wszech miar niepo¿¹dan¹. Mogê tylko
wyraziæ ubolewanie, jak ka¿dy obywatel naszego
pañstwa, ¿e taki stan rzeczy trwa. Nasz¹, S¹du Naj-
wy¿szego, spraw¹ jest sygnalizowanie tego, a nie
usuwanie tego stanu rzeczy. Mam nadziejê, ¿e to
sygnalizowanie spowoduje zainteresowanie, które
prze³o¿y siê na konkretn¹ inicjatywê.

Na pewno tematyka jest trudna. S¹ sprawy, któ-
re mo¿na za³atwiæ, jak to siê mówi, na jednym po-
siedzeniu. A ta tematyka z pewnoœci¹ do takich nie
nale¿y, skoro przez tyle lat nikt nie przejawia³ ¿a-
dnej inicjatywy. Nale¿y jednak wyraziæ nadziejê, ¿e
jak ta sprawa zosta³a wreszcie zasygnalizowana…
Zw³aszcza ¿e to dotyczy kilkudziesiêciu nierucho-
moœci i choæ trudno mi oszacowaæ ich wartoœæ, to
wiem na pewno, ¿e jest znacz¹ca – nie mówimy tu
przecie¿ o dziesi¹tkach tysiêcy ani o setkach, tak
mi siê przynajniej wydaje, to idzie zapewne w milio-
ny. Przecie¿ wiemy, o jakiej wartoœci by³y i s¹ te
nieruchomoœci, aczkolwiek w jakim stanie one s¹
w tej chwili, tego zupe³nie nie potrafiê powiedzieæ.
Ale kiedyœ one by³y w przyzwoitym stanie, u¿ytko-
wano je, korzystano z nich i stanowi³y one zapewne
spory maj¹tek. Przed³u¿anie takiego stanu rzeczy
mo¿e doprowadziæ do ca³kowitej dekapitalizacji te-
go mienia, nie mówiê ju¿ o tym, ¿e ca³y czas mamy
do czynienia z sytuacj¹, w której nie respektuje siê
prawa. I tyle mogê powiedzieæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Odpowiadaj¹c na moje poprzednie pytanie, po-

wiedzia³ pan, ¿e sprawa skazania tego cz³owieka
trafi³aby do Izby Cywilnej. Czy móg³by pan to w ja-
kiœ sposób rozszerzyæ, uzasadniæ, dlaczego aku-
rat do Izby Cywilnej? To jedno pytanie.

Drugie. Czy do S¹du Najwy¿szego trafiaj¹ spra-
wy zwi¹zane z b³êdami s¹dów w kwestii, z której
wynika odszkodowanie dla poszkodowanej stro-
ny? Mam tu na myœli tak¹ sprawê, gdzie komor-
nik sprzeda³, a s¹d zatwierdzi³ sprzeda¿ nierucho-
moœci, która w ogóle nie mog³a byæ sprzedana, bo
nie by³a w³asnoœci¹ ani s¹du, ani komornika, ani
¿adnej ze stron postêpowania. Sprawa toczy siê
od piêtnastu lat. Czy spotyka siê pan z tego typu
sprawami – nie chodzi mi o tê konkretn¹ sprawê –
i mniej wiêcej w jaki sposób one s¹ za³atwiane?
Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Co do pierwszego pytania, to ja zrozumia³em,
¿e chodzi³o o sprawy odszkodowawcze maj¹tko-
we, a to jest domena Izby Cywilnej. Ale wydaje mi
siê, ¿e pan senator poruszy³ tak¿e kwestiê niepra-
wid³owego dzia³ania, u¿ycia si³y, przemocy. A je-
¿eli by³y tego typu dzia³ania, to oczywiœcie ju¿ na
p³aszczyŸnie prawnokarnej… Je¿eliby w konsek-
wencji dosz³o do skazania osoby, która naruszy³a
przepisy prawnokarnomaterialne, to gdyby do-
sz³o do kasacji, taka sprawa trafi³aby do Izby Kar-
nej oczywiœcie, bo o tym aspekcie mówimy.
A w zakresie materialnym, maj¹tkowym, w³aœci-
wa jest tu Izba Cywilna.

To wi¹¿e siê z drugim pytaniem, które, jak ro-
zumiem, ma charakter wybitnie cywilistyczny.
Chodzi³o o to, czy tego typu sprawy trafiaj¹ do
S¹du Najwy¿szego. Ka¿da sprawa o spór maj¹tko-
wy mo¿e trafiæ do s¹du kasacyjnego pod warun-
kiem, ¿e dotyczy okreœlonej wartoœci. O ile ja siê
orientujê, chodzi o wartoœci 75 tysiêcy z³ w przy-
padku okreœlonego rodzaju spraw i 100 tysiêcy z³
w przypadku innego rodzaju spraw. Jak mówiê, to
jest tematyka, któr¹ zajmuje siê Izba Cywilna, ale
jest tam kryterium maj¹tkowe. Jest to podstawo-
we kryterium, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ kierowa-
nia kasacji do Izby Cywilnej. Przyjêto, ¿e sprawy
poni¿ej pewnej wartoœci nie maj¹ tego ciê¿aru ga-
tunkowego, ¿eby trafia³y do Izby Cywilnej w po-
stêpowaniu kasacyjnym.

Ograniczenia takie wprowadzono do procedury
cywilnej z tego wzglêdu, ¿e gdyby nie by³o ¿adnego
cenzusu maj¹tkowego, to Izba Cywilna – która i tak
ma, jak powiedzia³em, niemal po³owê spraw wp³y-
waj¹cych do S¹du Najwy¿szego – by³aby, powiem
kolokwialnie, ca³kowicie zalana sprawami i efekt
by³by taki, ¿e kasacji nie rozpoznawano by przez la-
ta, a wiêc prawo do s¹du by³oby iluzoryczne. Tak ¿e
tu s¹ zawsze do pogodzenia dwie wartoœci: albo
wprowadzamy jakieœ ograniczenia, które powodu-
j¹, ¿e sprawy wa¿niejsze maj¹ szansê na postêpo-
wanie kasacyjne, i wtedy S¹d Najwy¿szy siê zajmie
powa¿nymi sprawami – takimi jak na przyk³ad ta,
o której mówi³ pan senator, bo wartoœæ przedmiotu
sporu lub wartoœæ przedmiotu, którego dotyczy eg-
zekucja komornicza, jest na tyle istotna, ¿e takie ro-
szczenie mo¿e byæ dochodzone w postêpowaniu ka-
sacyjnym – albo uznamy, ¿e jakiekolwiek roszcze-
nie mo¿e byæ przedmiotem dochodzenia i wówczas,
jak mówiê, S¹d Najwy¿szy bardzo szybko zacznie
popadaæ w zw³okê, a tym samym zacznie naruszaæ
europejsk¹ konwencjê, w której jeden z przepisów
wymaga rozpoznania sprawy w rozs¹dnym termi-
nie. Z tym problemem boryka siê chocia¿by pañ-

stwo w³oskie, które notorycznie jest skar¿one za
przewlek³oœæ postêpowania, w tym przed s¹dem
najwy¿szym. A wiêc nasz S¹d Najwy¿szy na tle in-
nych s¹dów najwy¿szych wypada bardzo przyzwoi-
cie, je¿eli chodzi o terminowoœæ.

Konkluduj¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e je¿eli
wartoœæ przedmiotu sporu przekracza te granice,
o których mówi³em, to sprawa mo¿e trafiæ do Izby
Cywilnej S¹du Najwy¿szego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej pytañ… A, nie, jest wiêcej pytañ.
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Obiecujê, ¿e ostatnie, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, nasze spotkania s¹ periodyczne

i ja te sprawozdania S¹du Najwy¿szego bardzo so-
bie ceniê, bo wiele mo¿na siê z nich dowiedzieæ
o ró¿nych tendencjach orzeczniczych.

A teraz chcia³bym pana prezesa zapytaæ – choæ
ze œwiadomoœci¹ separacji w³adzy ustawodawczej
i s¹downiczej – jakiego rodzaju wskazania mia³by
pan prezes dla naszej Izby. Ja siê domyœlam, ¿e
przede wszystkim bêd¹ one dotyczy³y tego, ¿ebyœ-
my mo¿e tak czêsto nie zmieniali prawa i ¿ebyœmy
utrzymali w³aœciw¹ jakoœæ tego prawa.

Proszê powiedzieæ, tak generalnie, po prostu pa-
rê uwag, które by mia³y na celu zapewnienie spra-
wnego funkcjonowania wszystkich w³adz w ra-
mach trójpodzia³u w³adzy w naszym pañstwie. Co
by pan prezes uwa¿a³ za szczególnie po¿¹dane, aby
wymiar sprawiedliwoœci mia³ – nie powiem, ¿e
u³atwione zadanie, bo przecie¿ naszym celem nie
jest u³atwianie ¿ycia wymiarowi sprawiedliwoœci –
mia³ mo¿liwoœæ w sposób w³aœciwy funkcjonowaæ
i ¿eby nie by³ czêstokroæ obci¹¿any sprawami, któ-
re by³yby w ogóle zbyteczne i nie musia³yby trafiaæ
do S¹du Najwy¿szego, gdyby nie okreœlone dzia³a-
nie w³adzy ustawodawczej? Je¿eli mo¿na, pro-
si³bym pana prezesa o takie uwagi, choæ mam
œwiadomoœæ, ¿e pan prezes bêdzie tu zapewne osz-
czêdny w formu³owaniu ocen, podobnie jak nie
chcia³ pan prezes formu³owaæ ocen co do orzeczeñ
wydanych przez S¹d Najwy¿szy w tych kwestiach,
o które tutaj pytaliœmy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Chcia³bym zapytaæ o kwestiê dotycz¹c¹ ustawy
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji
z 1966 r. To pytanie jest mo¿e troszeczkê dziwne.
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Czy spotka³ siê pan prezes z sytuacj¹, ¿e w nie-
których s¹dach ta ustawa siê, ¿e tak powiem, nie
przyjê³a? Bo ja siê spotka³em z dwoma takimi
przypadkami. Czy takie przypadki s¹ równie¿
znane S¹dowi Najwy¿szemu?

(Prezes S¹du Najwy¿szego Janusz Godyñ:
Przepraszam, nie zrozumia³em: kto jej nie przy-
j¹³?)

Po prostu siê nie przyjê³a.
(Prezes S¹du Najwy¿szego Janusz Godyñ: Ale

co siê nie przyjê³o?)
Ustawa o postêpowaniu egzekucyjnym w ad-

ministracji z 1966 r. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rocki… Przepraszam, Rachoñ.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Czy móg³by
pan przypomnieæ Wysokiej Izbie, ile spraw
w okresie sprawozdawczym strona polska prze-
gra³a przed trybuna³em w Strasburgu i czy to jest
tendencja wzrostowa, czy malej¹ca?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Pierwsze pytanie dotyczy³o tego, co zrobiæ, ¿eby
wymiar sprawiedliwoœci, mówi¹c kolokwialnie,
nie zg³asza³ tego typu uwag, jakie tu przed chwil¹
zg³asza³em, a mianowicie na temat tego, ¿e jakoœæ
prawa nie zawsze jest najwy¿sza.

Niew¹tpliwie jest to istotny problem, gdy¿
zarówno niedookreœlonoœæ przepisów prawnych,
jak i niejasnoœæ sformu³owañ powoduj¹ trudno-
œci interpretacyjne. S¹dy, zw³aszcza na ni¿szym
szczeblu, chc¹c unikn¹æ pomy³ek, wykorzystuj¹
przys³uguj¹c¹ im drogê i je¿eli sprawa trafi do po-
stêpowania odwo³awczego, to wówczas jest mo¿li-
we zadanie pytania prawnego. S¹dy korzystaj¹
z tej drogi. To dotyczy – tak jak mówiê – s¹dów od-
wo³awczych. Najwiêkszy problem ze stosowaniem
prawa maj¹ te s¹dy pierwszoinstancyjne, które
nie maj¹ uprawnieñ do zadawania pytañ praw-
nych. Powoduje to, ¿e nie zawsze wyk³adnia sto-
sowana przez te s¹dy jest w³aœciwa, a skoro nie
jest w³aœciwa, to jest i du¿a zaskar¿alnoœæ, i du¿a
liczba spraw etc., etc.

Czy mo¿na temu w jakiœ radykalny sposób za-
pobiec? Na tak postawione pytanie mogê odpo-
wiedzieæ tylko bardzo ogólnie. Mianowicie nie wi-

dzê tu zbyt wielkich mo¿liwoœci, gdy¿ zak³ada³oby
to byty idealne. Zak³ada³oby to, ¿e stanowione
prawo jest prawem idealnym, czego nigdy nie by³o
i nie bêdzie. Tak jak idealnie nie pracuj¹ s¹dy, tak
i w³adza ustawodawcza nie zawsze mo¿e tak sfor-
mu³owaæ przepisy, ¿eby nie budzi³y one najmniej-
szych w¹tpliwoœci, chocia¿ gdyby to siê uda³o, na
pewno by³oby znakomicie. Oczywiœcie d¹¿enie do
jak najwy¿szej jakoœci stanowionego prawa
w konsekwencji u³atwi pracê s¹dom, bo im prawo
bêdzie doskonalsze, tym bêdzie mniej powodów
do procesów s¹dowych, tak nale¿y s¹dziæ. Jednak
zdajê sobie sprawê z tego, ¿e nie jest to proste. Po-
stêpuj¹ca specjalizacja, pojawiaj¹ce siê proble-
my, jakie niesie ze sob¹ ¿ycie, informatyzacja, glo-
balizacja etc., etc., wszystko to wymusza tworze-
nie wci¹¿ nowych przepisów prawnych. Przy tym
trzeba zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e w momencie
tworzenia tych¿e aktów prawnych czêsto jest to
praca dziewicza, dotyczy nowych obszarów,
w których na dobr¹ sprawê nikt pewnie siê nie
czuje, ³¹cznie z wybitnymi specjalistami w danej
bran¿y. Dopiero po tak zwanym ostrzelaniu tema-
tyki mo¿na wypracowaæ jakieœ w miarê spójne
prawo, którego stosowanie nie bêdzie sprawia³o
du¿ych k³opotów. Wydaje mi siê, ¿e jest to bardzo
trudne, nie jest to ³atwe.

Liczba wydawanych aktów prawnych, w tym
równie¿ podustawowych, zw³aszcza w dziedzinie
prawa pracy – wiem to od kolegów z Izby Pracy,
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Spraw Publicznych –
powoduje olbrzymie problemy. Gdy sêdziowie
w izbie pracy rozpatruj¹ na przyk³ad jakieœ zaga-
dnienie kasacyjne, a w zakresie prawa pracy czy
ubezpieczeñ spo³ecznych stany faktyczne trwaj¹
nieraz kilka, kilkanaœcie, kilkadziesi¹t lat, to czê-
sto jest tak, ¿e aby przeœledziæ, jak to nale¿y final-
nie pod wzglêdem prawnym rozstrzygn¹æ, trzeba
dos³ownie przebrn¹æ przez morze przepisów,
przekopaæ siê przez g¹szcz przepisów, które nieje-
dnokrotnie wzajemnie siê wykluczaj¹.

Innymi s³owy, na pewno o idealnej sytuacji
mo¿na tylko pomarzyæ, nie jest to ³atwe i pewno-
œci¹ nieprêdko do tego dojdziemy. Nie mam ja-
kiejœ gotowej recepty i nie próbujê udzielaæ rad,
zreszt¹ by³oby to nawet nietaktowne z mojej
strony.

Przy tej okazji powiem, ¿e znakomicie – jeœli mi
tak wolno powiedzieæ, bo to jest jednak pewna for-
ma oceny – wp³ywa dzia³alnoœæ inicjuj¹ca Senatu
w zakresie dostosowywania przepisów prawa,
które Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ za niezgodne
z konstytucj¹. Liczne inicjatywy Senatu spowodo-
wa³y wyeliminowanie z obrotu prawnego niew³a-
œciwych stanów prawnych. Muszê powiedzieæ, ¿e
to jest ta dzia³alnoœæ, któr¹ z najwy¿szym uzna-
niem nale¿y przyj¹æ. Gdyby nie dzia³alnoœæ Sena-
tu, to obawiam siê, ¿e zaleg³oœci tego typu, jak na
przyk³ad w przypadku Funduszu Wczasów Praco-
wniczy, by³yby znacznie wiêksze. To jest na pew-
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no dobra droga, ¿eby powo³ane organy, w tym Se-
nat, zajmowa³y siê tym, co wynika z orzecznictwa,
czy to Trybuna³u, czy S¹du Najwy¿szego. Tyle
w zakresie tego, co ewentualnie robiæ i jak robiæ,
chocia¿ zdajê sobie sprawê z tego, ¿e udzielenie
odpowiedzi na to pytanie nie jest wcale proste.

By³o tu równie¿ pytanie o to, ile spraw przegra-
³a strona polska w Strasburgu. Przyznam siê, ¿e
nie jestem zorientowany. Ze strony polskiego
rz¹du jest pe³nomocnik, który monitoruje te spra-
wy. Gdyby by³a taka potrzeba, to ja siê mogê do
niego zwróciæ i przekazaæ odpowiedzi. To akurat
nie jest dziedzina dzia³alnoœci bezpoœrednio mo-
nitorowania czy w ogóle monitorowana przez
orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, gdy¿ S¹d Najwy-
¿szy nie jest stron¹ w tych postêpowaniach. Stro-
n¹, jak wiadomo, jest pañstwo polskie, które jest
reprezentowane przez stosowne czynniki. Chyba
najbardziej miarodajna by³aby tu informacja ze
strony ministra sprawiedliwoœci.

Oczywist¹ spraw¹ jest to, ¿e je¿eli ju¿ zapadaj¹
orzeczenia w trybunale strasburskim, to z regu³y
s¹ one potem wdra¿ane przez nasze s¹downictwo,
w tym S¹d Najwy¿szy. Jako przyk³ad móg³bym
wskazaæ sprawê przes³uchiwania œwiadków ano-
nimowych, anonimizacjê postêpowania itd. To
orzeczenie trybuna³u strasburskiego zosta³o
przekute przez S¹d Najwy¿szy na nasze realia
i jest ono stosowane.

Wiem, ¿e wiele orzeczeñ trybuna³u strasbur-
skiego dotyczy³o przewlek³oœci postêpowania. Nie
dysponujê tu liczbami, ale mogê powiedzieæ jed-
no. Na skutek tego, ¿e przegrywaliœmy w Stras-
burgu postêpowania ze wzglêdu na przewlek³oœæ
– jest to niestety, powiedzia³bym, bardzo istotna
bol¹czka naszego systemu wymiaru sprawiedli-
woœci – zosta³a uchwalona ustawa dotycz¹ca
przewlek³oœci, o dochodzeniu roszczeñ z powodu
przewlek³oœci postêpowania. Obowi¹zuje ona od
szeœciu lat. Muszê powiedzieæ, ¿e w zwi¹zku z tym
znacz¹co, naprawdê znacz¹co zmniejszy³a siê li-
czba skarg na pañstwo polskie do Strasburga, a to
z tego wzglêdu, ¿e wiêkszoœæ tych spraw jest roz-
strzygana przez polskie s¹dy i nie ma potrzeby
siêgania do rozstrzygniêæ trybuna³u strasbur-
skiego, choæ czasem bywa tak, ¿e strona, uwa¿a-
j¹c, ¿e rozstrzygniêcie jest niezadowalaj¹ce, zwra-
ca siê ze skarg¹ do Strasburga. Powtarzam jesz-
cze raz: jest mo¿liwoœæ dochodzenia w tych spra-
wach przed pañstwem polskim i obywatele licznie
korzystaj¹ z tej mo¿liwoœci.

S¹d Najwy¿szy zajmuje siê skargami na prze-
wlek³oœæ postêpowania przed s¹dami apelacyjny-
mi. Tu jest pewna gradacja, wiadomo, ¿e s¹dy
okrêgowe s¹ monitorowane przez s¹dy apelacyj-
ne, s¹dy apelacyjne przez S¹d Najwy¿szy. Wielo-
krotnie ju¿ S¹d Najwy¿szy zas¹dza³ stosowne
kwoty na rzecz obywateli, uznaj¹c, ¿e ta przewlek-

³oœæ nast¹pi³a. Ja osobiœcie bardzo korzystnie
oceniam zmianê prawa w zakresie mo¿liwoœci do-
chodzenia roszczenia przez obywateli z powodu
przewlek³oœci w postêpowaniu przygotowaw-
czym. Jak wiadomo, wczeœniej chodzi³o tylko
o postêpowania s¹dowe, a przecie¿ mamy wiele
rodzajów postêpowañ, które na etapie postêpo-
wania przygotowawczego trwaj¹ latami. I wtedy
obywatel by³ bezradny. Zmiana tego stanu rzeczy,
która nast¹pi³a bodaj¿e w 2009 r., z ca³¹ pewno-
œci¹ pozwala zdyscyplinowaæ organy prokuratu-
ry, tak jak poprzednia zdyscyplinowa³a w du¿ej
mierze s¹dy, aczkolwiek nie do koñca, bo jednak
w dalszym ci¹gu te przewlek³oœci s¹. I nie
chcia³bym tego rozbijaæ na poszczególne rodzaje
postêpowañ, z ca³¹ pewnoœci¹ jednak najwiêcej
tych przewlek³oœci jest chyba w postêpowaniu cy-
wilnoprawnym, ale te¿, niestety, i nad tym szcze-
gólnie ubolewam, w postêpowaniu karnym. Bo
o ile postêpowanie cywilne te¿ mo¿e byæ bardzo
dotkliwe dla obywatela – czêsto przecie¿ to s¹
sprawy o donios³ej wadze, nieraz chodzi przecie¿
o dorobek ¿ycia, wiêc w ¿adnym wypadku nie lek-
cewa¿ê tych spraw, wrêcz przeciwnie, doceniam
ich wagê – o tyle jeœli chodzi o postêpowanie kar-
ne, gdzie mamy do czynienia z pozbawieniem wol-
noœci obywatela, standardy musz¹ byæ najwy¿-
sze. I jestem osobiœcie za wszelkiego rodzaju regu-
lacj¹, która wymusza na organach jak najszybsze
koñczenie postêpowania karnego.

W szczególnoœci chyba wymagana by³aby
zmiana przepisów procedury karnej, które s¹ tak
sformu³owane, ¿e powoduj¹, i¿ organy prokura-
tury, jak równie¿ s¹dy ni¿szej instancji, obawiaj¹
siê zarzutu niewyjaœnienia wszystkich okoliczno-
œci. A – moim skromnym zdaniem – wcale to nie
jest konieczne. Nale¿y wyjaœniaæ to, co jest istotne
dla sprawy, to, co jest zasadnicze, tymczasem czê-
sto obserwuje siê – i na ten temat ju¿ mogê wiêcej
powiedzieæ, bo, jak wspomnia³em, jestem karni-
st¹ i ta tematyka jest mi bli¿sza – skupianie siê na
imponderabiliach kosztem g³ównego nurtu prze-
pisu.

Te¿ uwa¿am, ¿e by³oby wskazane na przyk³ad
wprowadzenie takiego postêpowania, które ogra-
nicza³oby siê do czynnoœci w sprawach o najwa¿-
niejsze zarzuty – na przyk³ad jest zabójstwo i jakaœ
kradzie¿, czêsto na szkodê kilkudziesiêciu pod-
miotów. Postêpowanie w tym zakresie jest nie-
zwykle pracoch³onne, trwa i trwa, a tu cz³owiek
ma, za³ó¿my, proces o usi³owanie zabójstwa. Tu
zagro¿enie, jak to siê mówi, na wejœciu to jest
osiem lat, a tam mo¿e dostaæ najwy¿ej piêæ lat. I te-
raz prokurator, skupiaj¹c siê na postêpowaniu do-
tycz¹cym kradzie¿y, powoduje, ¿e przewlek³oœæ
dotyczy ca³ego postêpowania. A wiêc by³oby chyba
dobrze, gdyby Komisja Kodyfikacyjna Prawa Kar-
nego, która tym siê zajmuje – zreszt¹ bardzo przy-
da³aby siê tu równie¿ jakaœ inicjatywa parlamen-
tu, ale to ju¿ nie moja sprawa – opracowa³a zmiany
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id¹ce w³aœnie w tym kierunku, tak ¿eby w wielo-
w¹tkowych postêpowaniach koncentrowaæ siê na
tym, co najwa¿niejsze. Za³atwiæ to, co najwa¿niej-
sze, a sprawami mniejszej wagi zajmowaæ siê
w stosownym czasie. Ale wszyscy byli pod wra¿e-
niem, jak w Austrii rozpoznawano sprawê tego bo-
daj¿e Fritzla, tak siê nazywa³ ten pan, który wiêzi³
i wielokrotnie gwa³ci³ córkê itd., itd., jak sprawnie
poradzi³ sobie z tym austriacki wymiar sprawiedli-
woœci. I ja te¿ uwa¿am, ¿e u nas przecie¿ mo¿na by
takie postêpowania prowadziæ sprawnie, tylko op-
rzyrz¹dowanie, jak mówiê, musi byæ tego typu, ¿e-
by s¹d skupia³ siê na zasadniczych w¹tkach, bez
obawy, i¿ w dalszym postêpowaniu bêdzie mu siê
zarzucaæ: a jeszcze mo¿na by to i tamto, co jednak
w sumie dla istoty sprawy nie ma takiego znacze-
nia. Ale przepisy tak s¹ skonstruowane i dlatego
czêsto prokuratorzy i sêdziowie ni¿szej instancji
w jakiejœ mierze, powiedzia³bym, obawiaj¹c siê za-
rzutu o niewyjaœnienie wszystkiego, rozci¹gaj¹ to
œledztwo czy postêpowanie s¹dowe do czasu abso-
lutnie nieprzystaj¹cego do wymogu rozstrzygniê-
cia sprawy w rozs¹dnym terminie. A taki przecie¿
jest wymóg, zarówno w europejskiej konwencji
o ochronie praw cz³owieka, jak i w naszej procedu-
rze. Przecie¿ w procedurze karnej, w art. 2, wœród
celów, jakimi powinny kierowaæ siê prokuratury
i s¹dy, jest wyraŸnie powiedziane: rozpoznanie
sprawy w rozs¹dnym terminie. A wiêc gdy ja widzê,
¿e sprawa w postêpowaniu karnym toczy siê na
przyk³ad ju¿ osiem lat, to przyznam, ¿e… No, nie
chcia³bym wyra¿aæ siê nieparlamentarnie.

(G³os z sali: To ju¿ nikt nic tam nie pamiêta.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Prezesie.
Pan senator Górecki, kolejne pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Króciutkie, Panie Prezesie. To jest bardzo go-
r¹ca sprawa, któr¹ pan tutaj referuje. Uwa¿am, ¿e
trzeba to w Polsce uregulowaæ.

I te¿ takie pytanie, czy nie s¹dzi pan, ¿e proku-
rator powinien ponosiæ, ¿e tak powiem, odpowie-
dzialnoœæ za takie podejmowane decyzje, jak tym-
czasowe aresztowania, kiedy potem ci aresztowa-
ni, oskar¿ani, s¹ uniewinniani. Wydaje mi siê, ¿e
kolejna w Polsce wa¿na, bardzo g³oœna sprawa,
w Olsztynie, skoñczy siê na tym, ¿e cz³owiek os-
kar¿ony medialnie, w sposób publiczny, prawdo-
podobnie bêdzie uniewinniony.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Tu, jeœli mo¿na, odró¿ni³bym dwa aspekty. Je-
den to kwestia odpowiedzialnoœci za konkretne
orzeczenie czy decyzje. Te decyzje weryfikowane
s¹ w toku instancyjnym. Tak ju¿ jest przyjête
i trudno by by³o za ka¿dym razem natychmiast
d¹¿yæ do odpowiedzialnoœci karnej prokuratora
czy sêdziego w przypadku, gdy potem postêpowa-
nie finalnie koñczy siê w inny sposób, ni¿ zak³ada-
no to na pocz¹tkowym etapie, z tej prostej przy-
czyny, ¿e…

(G³os z sali: Tak, oczywiœcie.)
…tym samym dezawuowalibyœmy pojêcie in-

stancyjnoœci. Prawo do omy³ki s¹dowej jest im-
manentnie wpisane w dzia³alnoœæ organów pro-
kuratury i s¹du. Tak ¿e w zakresie odpowiedzial-
noœci dyscyplinarnej czy karnej funkcjonariusza,
prokuratora czy sêdziego uwa¿am, ¿e oczywiœcie
ona jest mo¿liwa, ale tylko w takich przypadkach,
kiedy zostanie wyraŸnie wywiedzione, ¿e ten fun-
kcjonariusz b¹dŸ zaniecha³ obowi¹zków, które
powinien by³ podj¹æ, b¹dŸ te¿ podejmowa³ dzia³a-
nia, do których nie by³ uprawniony. Je¿eli zaœ po-
dejmowana jest na przyk³ad przez s¹d rejonowy
decyzja o aresztowaniu, gdy s¹d dokonuje are-
sztowania na wniosek prokuratora, to przecie¿
zawsze taka decyzja jest zaskar¿ana, podkreœ-
lam: zawsze. A wiêc jest tu zapewniona kontrola.
Mimo to mo¿e siê zdarzyæ, ¿e potem cz³owiek jest
uniewinniony. I osoba pokrzywdzona oczywiœcie
ma prawo dochodzenia swoich roszczeñ. Jest
o tym ca³y rozdzia³ w kodeksie postêpowania kar-
nego, jest to przewidziane i takich postêpowañ my
mamy wcale niema³o, a odszkodowania s¹ nieraz
bardzo wysokie.

Ja sobie zdajê sprawê, ¿e pieniêdzmi nie mo¿na
mierzyæ miesiêcy czy nawet lat spêdzonych w za-
k³adzie karnym. To s¹ kwestie zupe³nie nieporó-
wnywalne. Ale omy³ki s¹dowe zdarzaj¹ siê nie tyl-
ko w polskim systemie prawnym. Czytamy prze-
cie¿, ile chocia¿by w Stanach by³o omy³ek, i to za-
koñczonych karami œmierci itd., itd. Oczywiœcie
s¹ to stany tragiczne, które nie powinny mieæ
miejsca, ale siê zdarzaj¹.

Je¿eli zaœ chodzi o odpowiedzialnoœæ funkcjo-
nariuszy, to znaczy prokuratorów czy sêdziów –
nie prawnokarn¹, a materialn¹– to tutaj za takie
zachowania, które doprowadzi³y do szkód, jest
przewidziana odpowiedzialnoœæ materialna Skar-
bu Pañstwa. A wiêc mo¿na równie¿ dochodziæ ro-
szczeñ od Skarbu Pañstwa. Nie ma jednak jak do
tej pory przepisów, ¿e prokurator czy sêdzia indy-
widualnie ponosi materialn¹ odpowiedzialnoœæ.
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Jak mówiê, odpowiedzialnoœæ prawnokarn¹ on
mo¿e ponosiæ pod warunkiem spe³nienia wszyst-
kich warunków, jakie przewiduj¹ obowi¹zuj¹ce
przepisy procedury karnej prawa materialnego.
Oczywiœcie, je¿eli sêdziemu czy prokuratorowi
bêdzie dowiedziona wina, to nie widzê powodów,
¿eby nie ponosi³ odpowiedzialnoœci prawnokar-
nej, jeœli zaœ chodzi o odpowiedzialnoœæ material-
n¹, to mo¿na nad tym dyskutowaæ. S¹ i takie g³o-
sy, ¿e oczywiœcie powinien tak¹ odpowiedzialnoœæ
ponosiæ, z tym ¿e wtedy musia³by podlegaæ ubez-
pieczeniu, itd., itd. Tematyka jest bardzo szeroka,
wiêc trudno mi tu tak z marszu wypowiedzieæ siê
w sposób wi¹¿¹cy, ale to ju¿ le¿y bardziej po stro-
nie organów uchwalaj¹cych prawo ni¿ w³adzy
s¹downiczej, która oczywiœcie bêdzie musia³a sto-
sowaæ to, co zostanie uchwalone w kwestii tej od-
powiedzialnoœci. Jestem za tym, ¿eby ka¿dy sê-
dzia czy prokurator by³ dyscyplinarnie poci¹gany
do odpowiedzialnoœci wtedy, kiedy istniej¹ pod-
stawy do postawienia mu zarzutu zaniedbania
obowi¹zków b¹dŸ nadu¿ycia prawa. Nie ma naj-
mniejszych przeszkód, ¿eby tak siê dzia³o. Po-
wiem nawet wiêcej: z mego punktu widzenia s¹dy
dyscyplinarne powinny siê wypowiedzieæ tylko
w tym zakresie. Nie ma chyba potrzeby, ¿eby im-
munitet chroni³ na przyk³ad w sprawach nie-
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ zawodow¹. Mam na
myœli na przyk³ad wypadek drogowy w ogóle nie-
zwi¹zany z pe³nion¹ s³u¿b¹ – tu chyba ochrona
immunitetowa nie jest potrzebna? Oczywiœcie
jest ona potrzebna przy postêpowaniach. I muszê
pañstwa zapewniæ, ¿e s¹downictwo dyscyplinar-
ne po wielu, wielu zmianach jest wydolne, tych
orzeczeñ zapada dosyæ du¿o i w bardzo przyzwoi-
tym tempie. Kiedyœ wolne tempo by³o zmor¹,
zw³aszcza jeœli chodzi o terminowoœæ rozpozna-
wania spraw dyscyplinarnych sêdziów – bêdê mó-
wi³ o sêdziach, bo nie wiem, jak to wygl¹da, jeœli
chodzi o prokuratorów – jednak w tej chwili ter-
minowoœæ jest znacz¹ca i nie pozostawia siê bez
echa ¿adnych przewinieñ dyscyplinarnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Jeszcze jedno pytanie?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: W zwi¹zku

z ostatni¹ wypowiedzi¹ pana prezesa...)
Dobrze, to proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Prezesie, wspomnia³ pan o tym, ¿e nie
jest potrzebna ochrona immunitetowa w przy-
padku niektórych przestêpstw, chocia¿by wypad-
ku drogowego. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
immunitet nie chroni osoby, tylko chroni instytu-

cjê. Oczywiœcie wypadek drogowy mo¿e siê przy-
trafiæ ka¿demu, jest to przestêpstwo nieumyœlne,
nikt tego nie chce, jednak mo¿e do niego dojœæ.
A reperkusje dla s³u¿by s¹ tego rodzaju, ¿e oto…
Nie chodzi tylko o to, ¿eby chroniæ sêdziego, pro-
kuratora czy te¿ inne osoby objête immunitetem
przed odpowiedzialnoœci¹ karn¹, ale odpowie-
dzialnoœæ karna rodzi dalej id¹ce reperkusje. Czy
pan prezes nie widzi, ¿e mog¹ byæ sytuacje wy-
gl¹daj¹ce w ten oto sposób: na przyk³ad stary, do-
œwiadczony sêdzia, potrzebny wymiarowi spra-
wiedliwoœci, bo korzysta siê z jego wiedzy i do-
œwiadczenia, w wyniku jednego drobnego wypad-
ku drogowego – z lekkimi skutkami – traci doro-
bek ca³ego ¿ycia, a wiêc ponosi konsekwencje nie-
wspó³mierne do tego, co siê wydarzy³o?

Czy podziela pan pogl¹d, ¿e sêdzia skazany za
nieumyœlny wypadek drogowy, nawet na symbo-
liczn¹ karê grzywny, ma straciæ uprawnienia do
wykonywania zawodu? Czy nie jest tak?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Prezesie, proszê bardzo.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sêdzia skazany ja-
kimkolwiek wyrokiem, za jakiekolwiek przestêp-
stwo, moim zdaniem, nie mo¿e wykonywaæ zawo-
du. To jest zawód tego typu, ¿e nie wyobra¿am so-
bie, aby on móg³ byæ dalej sêdzi¹, nawet jeœli bê-
dzie skazany za przestêpstwo nieumyœlne. Tak
wiêc do tej kwestii podchodzê rygorystycznie.

(Senator Edmund Wittbrodt: To wystarczy za
odpowiedŸ.)

Co tu du¿o mówiæ – powiedzmy, ¿e jesteœmy na
sali s¹dowej, przychodzi strona, a za sto³em zasia-
da sêdzia, który by³ skazany za wspomniane prze-
stêpstwo drogowe, a ma s¹dziæ te¿ w sprawie
przestêpstwa drogowego. Spójrzmy na to od stro-
ny wizerunku – nie obronilibyœmy siê w ¿aden
sposób, wiêc ja tu nie mam w¹tpliwoœci. Je¿eli
prokurator b¹dŸ sêdzia s¹ skazani za jakiekol-
wiek przestêpstwo, to nie maj¹ mo¿liwoœci dalsze-
go wykonywania zawodu. No trudno, s¹ pewne
zawody, których nie mo¿na... Zdajê sobie sprawê,
¿e to, co mówiê, mo¿e skierowaæ siê tak¿e przeciw-
ko mnie, bo równie¿ jestem u¿ytkownikiem dróg,
je¿d¿ê i ró¿nie mo¿e siê zdarzyæ. Ale trudno, je¿eli
ktoœ dopuœci siê takiego naruszenia, to ze wzglê-
du na specyfikê tego zawodu i wymagania wobec
sêdziów – bo o nich tu akurat bêdê mówi³ – wydaje
mi siê, ¿e jednak nie powinien pe³niæ tej funkcji.
Kiedy mówi³em, ¿e w tej sytuacji, moim zdaniem,
nie ma potrzeby ochrony immunitetowej, to cho-
dzi³o mi tylko o to, ¿e ona powinna dotyczyæ
przede wszystkim tego, co ma zwi¹zek z wykony-
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waniem zawodu. Uwa¿am, ¿e w tej kwestii sêdzia
czy prokurator zawsze powinien byæ chroniony,
w tym równie¿ po ustaniu stosunku s³u¿bowego.
W przeciwnym wypadku dochodzi³oby do takiej
sytuacji, ¿e sêdzia móg³by siê obawiaæ podejmo-
wania okreœlonych czynnoœci, myœl¹c: w przy-
sz³oœci, jak ju¿ nie bêdê sêdzi¹, to wtedy mnie po-
ci¹gn¹ do odpowiedzialnoœci karnej. Oczywiœcie
mo¿e byæ poci¹gniêty, ale najpierw s¹d dyscypli-
narny powinien siê wypowiedzieæ, czy rzeczywi-
œcie nale¿y go poci¹gn¹æ do tej odpowiedzialnoœci.
Tê ochronê zawêzi³bym jednak wy³¹cznie do od-
powiedzialnoœci z tytu³u wykonywanych czynno-
œci, a wiêc tego, co ma zwi¹zek z czynnoœciami
s³u¿bowymi, co dotyczy stricte istoty zawodu pro-
kuratora czy sêdziego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Otwieram dyskusjê.
Pan prezes mo¿e teraz pos³uchaæ wyst¹pieñ se-

natorów w dyskusji.
(Prezes S¹du Najwy¿szego Janusz Godyñ:

Dziêkujê bardzo.)
Czas pytañ siê zakoñczy³.
Pierwszym dyskutantem jest pan profesor se-

nator Bender. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Z S¹dem Najwy¿szym by³em zwi¹zany pozapro-

cesowo, ale tak¿e procesowo przez blisko dziesiêæ
lat, a jeœli dodam do tego ³¹cznoœæ procesow¹, to
chyba przez trzynaœcie lat. Pozaprocesowo, bo
kiedy by³em sêdzi¹ Trybuna³u Stanu, podlega³em
prezesowi S¹du Najwy¿szego, bêd¹cemu jedno-
czeœnie prezesem Trybuna³u Stanu, a procesowo
ze wzglêdu na to, ¿e w S¹dzie Najwy¿szym toczy³a
siê przez trzynaœcie lat, bodaj¿e czterokrotnie,
moja sprawa, i by³y przyjmowane kasacje. Doty-
czy³a mojego sporu z Jerzym Urbanem, który zo-
sta³ nazwany przeze mnie Goebbelsem stanu wo-
jennego. Kasacji nigdy nie oddalono. Na koniec
procedury kasacyjnej uzyska³em wyrok stwier-
dzaj¹cy, ¿e mia³em prawo okreœliæ Jerzego Urba-
na – rzecznika rz¹du komunistycznego, oszczercê
wielu wybitnych osób, wydawcê rynsztokowego
tygodnika „Nie”, wspó³odpowiedzialnego za pro-
pagandê, która przyczyni³a siê do œmierci beatyfi-
kowanego dziœ ksiêdza Jerzego Popie³uszki – mia-
nem Goebbelsa stanu wojennego.

Ze sprawozdania, które pan prezes przedsta-
wi³, wynika, ¿e w roku 2008 wp³ynê³o ju¿ piêæ ty-
siêcy dziewiêæset osiemdziesi¹t piêæ skarg i kasa-
cji. Ciekawi mnie, mo¿e i innych senatorów, ile
tych kasacji przyjêto i czy wszystkie – to jest istot-

ne – rozpatrywano w sk³adzie jednoosobowym, co
budzi w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o dog³êbnoœæ roz-
strzygniêcia, zw³aszcza uzasadniaj¹cego odmowê
przyjêcia kasacji. Ja w procesie z Goebbelsem
stanu wojennego nie mia³em problemu; kasacje
przyjmowali i od niego, i ode mnie, sêdziowie
w wiêkszym gronie. Wtedy obowi¹zywa³a zasada,
¿e sk³ad nie musi byæ jednoosobowy.

Gdyby dziœ – mówiê hipotetycznie – nastêpca
Jerzego Urbana w opluwaniu, oczernianiu ludzi,
który ma czelnoœæ pierwszy raz w historii niepod-
leg³ej Polski uw³aczaæ w sposób rynsztokowy, tak,
rynsztokowy, jak niegdyœ czyni³ to w obrzydliwy
sposób Jerzy Urban… Chodzi mi, wszyscy siê do-
myœlaj¹, o pos³a Janusza Palikota. Gdyby ten
cz³owiek, który ma czelnoœæ ods¹dzaæ majestat
g³owy pañstwa od czci i wiary, zw³aszcza po mê-
czeñskiej œmierci w katastrofie, œwiêtej pamiêci
prezydenta naszej Najjaœniejszej Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyñskiego, który œmieræ po-
niós³ 10 kwietnia bie¿¹cego roku; i który ci¹gle
obrzuca prezydenta inwektywami, gdyby ten pro-
stak mia³ wytoczony proces – oczywiœcie ci¹gle
jest to pytanie hipotetyczne – i go przegra³ lub, co
nie jest wykluczone w naszym systemie s¹do-
wym, wygra³, to czy kasacja by³aby rozpatrywana
przez S¹d Najwy¿szy jednoosobowo? Czy w tak is-
totnej sprawie – nadal mówiê: hipotetycznej – S¹d
Najwy¿szy móg³by sprawê kasacji rozpatrzyæ nie
w jednoosobowym, lecz w wiêkszym sk³adzie? Te-
go, Panie Prezesie, uwa¿am, wymaga³oby normal-
ne ludzkie poczucie sprawiedliwoœci i przyzwoito-
œci. Czy S¹d Najwy¿szy móg³by siê na to zdobyæ
przy obecnym ustawodawstwie, przy obecnym
stanie prawnym i obecnej praktyce prawnej?

Kolejna kwestia. Pan prezes zechcia³ powie-
dzieæ, ¿e S¹d Najwy¿szy rozpatruje równie¿ spra-
wy lustracyjne i orzeka, ¿e mimo wszystko ten lub
ów nie by³, to siê stosunkowo rzadko zdarza,
k³amc¹ lustracyjnym. Orzeka, ¿e wspó³pracowa³
z w³adzami bezpieczeñstwa w minionym okresie
komunistycznym w sposób nieœwiadomy, ale
wspó³pracowa³. Wtedy wspó³pracowa³, a dzisiaj
jakoœ zamazuje siê te kwestie. Wspó³pracowa³
nieœwiadomie, ale oczywiœcie móg³ swoje dzieciñ-
stwo, ¿e tak powiem, przenieœæ w lata póŸniej-
sze.Trzeba wiedzieæ, ¿e wspó³pracowa³, tyle ¿e we-
d³ug s¹du ta wspó³praca zostaje uznana za ³ago-
dniejsz¹, ³agodn¹ lub w ogóle niemaj¹c¹ znacze-
nia ze wzglêdu na swoist¹ œwiadomoœæ. Czy nie
nale¿a³oby tego wyraŸnie okreœliæ? Wspó³praco-
wa³ z komunistycznym wywiadem, wojskowym
lub cywilnym, tyle ¿e s¹d widzi jego udziecinnie-
nie, to, ¿e nie potrafi³ byæ samodzielny, by³ nie-
œwiadomy…

Ostatnia sprawa, Panie Marsza³ku. Pan sena-
tor Rachoñ podniós³ bardzo istotn¹ kwestiê: czy
i ile spraw z Polski jest w Strasburgu… Tam przy-
jmuje b¹dŸ oddala sprawy Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka. Wiemy, ¿e pan prezes mówi³, i¿ te
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dane s¹ w gestii rz¹du, jednak jest problem na po-
lu s¹downictwa miêdzynarodowego i naszego. Pa-
nie Senatorze Rachoñ – nie ma pana senatora Ra-
chonia – jest równie¿ jakiœ problem zwi¹zany z na-
mi. Jest tutaj pan senator Wach. My wybieramy
sêdziów, a niekiedy, nawet czêsto, nie wiemy, kim
oni s¹ – delegowano ich – jak¹ mieli przesz³oœæ
s¹downicz¹ i jakie maj¹ umiejêtnoœci. To jest nie-
raz dzia³anie z zamkniêtymi oczami. Poza tym nie
wszyscy przecie¿ jesteœmy prawnikami.

Chcia³bym zapytaæ, czy S¹d Najwy¿szy ma ja-
kieœ… Oczywiœcie ma kontakty z innymi s¹dami
najwy¿szymi, bo czêsto, bardzo czêsto s¹ tam
przedstawiciele tamtych najwy¿szych gremiów
sêdziowskich. Czy mo¿na by³oby, zanim wrzuci-
my g³os, uzyskaæ informacje o tym – czy jest jakaœ
komórka w S¹dzie Najwy¿szym, która by nam po-
wiedzia³a – ¿e ten albo ów sêdzia, jak dzisiaj siê
mówi, z Macedonii, by³ej Republiki Jugos³awii,
Czarnogóry lub innych krajów, które s¹ dla nas
odleg³e, coœ znaczy w tamtym systemie s¹downi-
ctwa? To by³oby bardzo, bardzo przydatne.

A jeœli nie, to czy by³oby poprawne zwróciæ siê
do S¹du Najwy¿szego, ¿eby zrobi³ jakiœ sonda¿
w tamtym s¹dzie najwy¿szym w odniesieniu do
kandydata zg³aszanego do trybuna³u strasbur-
skiego. Inaczej bêdzie taka sytuacja, ¿e bêdziemy
przegrywaæ w ró¿nych bardzo istotnych spra-
wach. Bêd¹ przegrywaæ tak¿e inni, chocia¿by
W³ochy, które, jeœli chodzi o sprawê obrony krzy-
¿a, znaku najwa¿niejszego dla naszej tradycji eu-
ropejskiej od paru tysi¹cleci, s¹ bezradne. Odwo-
³a³y siê co prawda do Wielkiej Izby, ale przecie¿
w Wielkiej Izbie te¿ s¹ tacy sêdziowie, jakich wy-
braliœmy. Co oni zdecyduj¹? Na szczêœcie powie-
dzieli, ¿e sprawê odraczaj¹.

Ju¿, Panie Marsza³ku, wiem. Widzê pana gesty
jednym okiem, ale jeszcze pozwoli pan…

Odraczaj¹ to i byæ mo¿e odrocz¹ ad Kalendas
Graecas, jak to siê mówi. Tak by³oby najlepiej –
aby nie uw³aczali naszej to¿samoœci europejskiej
o korzeniach chrzeœcijañskich. To byæ mo¿e
umo¿liwi³oby te¿ rz¹dowi polskiemu zajêcie
stanowiska. Nie zrobi³ on tego, co uczyni³o, ³¹cz-
nie z Litw¹, czternaœcie pañstw. Rz¹dy wspar³y
odwo³anie siê rz¹du w³oskiego do najwy¿szej izby
trybuna³u w Strasburgu. Dlaczego myœmy tego
nie zrobili, trudno powiedzieæ. Mo¿e jest to przeo-
czenie z racji ró¿nych kwestii wyborczych, mo¿e
przes¹dzi³y inne wzglêdy. By³oby dobrze, gdyby
pan premier Tusk zechcia³ powiedzieæ, dlaczego
nie poszed³ w œlady chocia¿by rz¹du Litwy.

Skoñczy³em. Dziêkujê za wytrzyma³oœæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ bêdzie ³askaw zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Z uwag¹ wys³ucha³em sprawozdania pana preze-
sa, podobnie jak i tego przedstawionego przez pa-
na prezesa Garlickiego na posiedzeniu komisji
praw cz³owieka. Doceniam du¿y…

(Senator Leon Kieres: Prezesa Gardockiego.)
Gardockiego, przepraszam.
Doceniam du¿y trud i dorobek orzecznictwa

S¹du Najwy¿szego, ale nie po to siê tutaj spotyka-
my, ¿ebyœmy sobie prawili komplementy. Dlatego
proszê wybaczyæ, ¿e poruszê to, co – moim zda-
niem – zas³uguje na wiêksz¹ uwagê i co w pewnym
sensie wzbudza mój niepokój oraz prowadzi do
wysuniêcia ewentualnych postulatów pod adre-
sem S¹du Najwy¿szego. Zdajê sobie sprawê z te-
go, ¿e funkcjê S¹du Najwy¿szego jako instancji
najwy¿szej, która ma do czynienia ze sprawami
i ze stosowaniem prawa jedynie, praktycznie
rzecz ujmuj¹c, w ramach rozpatrywania kasacji
lub zapytañ prawnych, których ramy – zarówno
kasacji, jak i zapytañ prawnych – s¹ bardzo w¹sko
zakreœlone przez obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo…
Przypominam, ¿e w sprawach kasacyjnych musi
istnieæ jakieœ istotne zagadnienie prawne wyma-
gaj¹ce wyk³adni b¹dŸ te¿ potrzeba rozstrzygniêcia
spraw, które budz¹ w¹tpliwoœci w orzecznictwie
czy w nauce prawa karnego. St¹d jeszcze dodat-
kowe ograniczenie co do zakresu wartoœci przed-
miotu sporu – w sprawach gospodarczych, jeœli
chodzi o kasacjê, przedmiot sporu nie mo¿e mieæ
wartoœci poni¿ej 75 tysiêcy z³, w innych sprawach
jest to granica 50 tysiêcy z³. A zatem liczba spraw
nap³ywaj¹cych do S¹du Najwy¿szego jest bardzo
ograniczona, co powoduje równie¿, ¿e w tej chwili
do S¹du Najwy¿szego nie dociera bardzo wiele
spraw, w których wystêpuj¹ istotne zagadnienia
prawne, jednak¿e z uwagi na wartoœæ przedmiotu
sporu, czyli tê wartoœæ czysto materialn¹, nie mo-
g¹ one byæ przedmiotem kasacji. Dawniej, kiedy
istnia³a instytucja rewizji nadzwyczajnej, takich
ograniczeñ nie by³o, st¹d S¹d Najwy¿szy bardzo
czêsto wypowiada³ siê w istotnych kwestiach,
które mo¿e nie mia³y wiêkszego wymiaru mate-
rialnego, w sensie finansowym, ale dotyczy³y is-
totnych zagadnieñ prawnych. W tej chwili, nieste-
ty, to wszystko wymyka siê spod kontroli S¹du
Najwy¿szego.

Wiedz¹c o ograniczeniach, z którymi spotyka
siê S¹d Najwy¿szy, chcia³bym podkreœliæ jedno.
Tak jak w pocz¹tkowej fazie transformacji po
1989 r. z du¿¹ uwag¹ i aplauzem przyjmowa³em
wiele orzeczeñ S¹du Najwy¿szego, zw³aszcza tych,
które dotyczy³y instytucji przedawnienia – na
przyk³ad by³y to wypowiedzi S¹du Najwy¿szego
o tym, ¿e nie nale¿y liczyæ terminu przedawnienia
wobec dochodzenia roszczeñ wzglêdem w³adzy
pañstwowej przed 1989 r., kiedy z racji istniej¹ce-
go systemu totalitarnego bardzo czêsto by³o to
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niemo¿liwe i skazane na niepowodzenie, w zwi¹z-
ku z czym ten termin przedawnienia powinien
biec dopiero po 4 czerwca 1989 r. – a tak¿e orzecz-
nictwo S¹du Najwy¿szego, w którym stwierdza³
on, ¿e w ramach dyspozycji art. 8 konstytucji, któ-
ra stanowi, ¿e Ÿród³em prawa s¹ konstytucja
i ustawy, jest w³adny nie stosowaæ ustawy, któr¹
ocenia jako sprzeczn¹ z konstytucj¹, a zatem nie
pozostawia³ tutaj monopolu Trybuna³owi Konsty-
tucyjnemu w zakresie oceny, czy dana ustawa
jest zgodna z konstytucj¹, czy nie, tylko uznawa³,
¿e w procesie stosowania prawa ma prawo pomi-
n¹æ regulacje ustawowe, które uznaje za sprzecz-
ne z konstytucj¹, tak niestety w ostatnim okresie
odnotowa³em orzeczenia S¹du Najwy¿szego, któ-
re budz¹ niepokój i sprzeciw.

Przypomnê choæby tê s³awetn¹ uchwa³ê S¹du
Najwy¿szego, Izby Karnej, w kwestii niepodlega-
nia przez sêdziów odpowiedzialnoœci za retroakty-
wne stosowanie ustawy, a œciœlej mówi¹c, w³aœci-
wie dekretu o stanie wojennym. Przypominam, ¿e
wtedy sêdziowie stosowali dekret o stanie wojen-
nym, mimo ¿e nie by³ on jeszcze opublikowany,
a zatem nie stanowi³ Ÿród³a prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego.

Jest te¿ nastêpna taka uchwa³a, dotycz¹ca
przedawnienia czynów œciganych dokonywanych
przez funkcjonariuszy ówczesnego systemu pañ-
stwa komunistycznego, pope³nianych w zwi¹zku
ze zwalczaniem opozycji. S¹d Najwy¿szy stwier-
dzi³, ¿e ustawa o IPN, która ustanowi³a specjalne,
d³u¿sze terminy przedawnienia, nie ma zastoso-
wania, tylko maj¹ zastosowanie ogólne regu³y ko-
deksu karnego, a wiêc terminy przedawnienia s¹
krótsze. To wzbudza pewien niepokój, podobnie
jak ta uchwa³a, o któr¹ dzisiaj pyta³em pana pre-
zesa, stwierdzaj¹ca, ¿e pañstwo odpowiada za za-
niechania ustawodawcze jedynie co do sytuacji
zaistnia³ych po wejœciu w ¿ycie konstytucji, czyli
po 17 paŸdziernika 1997 r. S¹ to orzeczenia, któ-
re, tak jak mówiê, wzbudzaj¹ wrêcz sprzeciw
w mojej duszy, równie¿ prawnika, bo jestem pra-
wnikiem praktykiem od wielu lat.

Niestety, mam wra¿enie, ¿e S¹d Najwy¿szy wy-
kazuje tendencjê do petryfikowania pewnego sta-
nu prawnego z przesz³oœci, nie podchodz¹c do
sprawy dostatecznie krytycznie i nie tworz¹c orze-
cznictwa, które by³oby orzecznictwem daj¹cym
w ramach obowi¹zuj¹cego stanu prawnego tak¹
interpretacjê, która z jednej strony jest poprawna
prawniczo, a z drugiej strony powoduje, ¿e mo¿na
naprawiaæ pewne b³êdy pope³nione w minionym
okresie. W zwi¹zku z tym muszê powiedzieæ, ¿e
niestety S¹d Najwy¿szy postrzegam jako instytu-
cjê, która chyba troszeczkê zbyt ma³o aktywnie
dzia³a na tym polu, zw³aszcza jeœli chodzi o kryty-
czn¹ ocenê obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa,
szczególnie z minionego okresu, w przeciwieñ-

stwie do tego, co czyni Trybuna³ Konstytucyjny
czy s¹dy administracyjne.

Tak ¿e to s¹ moje generalne uwagi… Trzeba te¿
zwróciæ uwagê na to, ¿e – inaczej ni¿ w przypadku
Trybuna³u Konstytucyjnego – w ostatnich dwóch,
trzech latach praktycznie nie spotka³em siê
z orzeczeniem S¹du Najwy¿szego, w którym od-
mówi³by on zastosowania ustawy, oceniaj¹c j¹ ja-
ko sprzeczn¹ z konstytucj¹ czy z Europejsk¹ Kon-
wencj¹ Praw Cz³owieka. A przecie¿ jest to upra-
wnienie S¹du Najwy¿szego, które wypracowa³,
tak jak powiedzia³em, ju¿ dziesi¹tki lat temu,
stwierdzaj¹c, ¿e nie jest on limitowany jedynie do
stosowania pos³usznie prawa, czyli odchodz¹c od
tej monteskiuszowskiej tezy, ¿e s¹d to s¹ jedynie
usta ustawodawcy. Odchodzimy od tego, w ca³ej
Europie siê od tego odchodzi. S¹dy s¹ obecnie
bardziej kreatywne, najlepszym tego dowodem s¹
zw³aszcza instytucje takie jak trybuna³y konsty-
tucyjne czy Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu.

Mam œwiadomoœæ, ¿e rola S¹du Najwy¿szego
jest inna, jednak jest tu te¿ miejsce na bardziej
kreatywne orzecznictwo i tego mi troszeczkê bra-
kuje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie! Tak jak co
roku sprawa sprawozdania S¹du Najwy¿szego nie
budzi naszego wiêkszego zainteresowania. A –
moim zdaniem – powinna, ze wzglêdu na znacze-
nie S¹du Najwy¿szego. Nie chcê tu mówiæ o pozy-
tywach czy aspektach krytycznych, zw³aszcza
o sprawach, które poruszy³ pan senator Cichoñ,
ze wzglêdu na moj¹ przesz³oœæ, ¿e tak powiem,
publiczn¹.

Pamiêtam, wiem, jakie dyskusje publiczne
w Stanach Zjednoczonych wywo³uj¹ nominacje
sêdziowskie do sk³adu S¹du Najwy¿szego doko-
nywane przez prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Stanów Zjednoczonych nie tylko przed-
stawia kandydatów w³aœciwym komisjom Izby
Reprezentantów i Senatu, chocia¿ jest to jego de-
cyzja, ale wczeœniej rozlegle i bardzo szczegó³owo
dyskutuje siê na temat ich pogl¹dów, nie tylko
w odniesieniu do zagadnieñ prawnych. Czyta³em
ostatnio dyskusjê, któr¹ pewnie bardzo skrótowo
pañstwu przytoczê, na temat kolejnej nominacji
czy kandydatury do S¹du Najwy¿szego Stanów
Zjednoczonych i na temat tego, jak S¹d Najwy¿szy
Stanów Zjednoczonych powinien orzekaæ, a w za-
sadzie czym siê powinien kierowaæ. Œcieraj¹ siê
tam dwie tendencje: albo konstytucja i prawo sta-
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nowione, albo te¿ to, co nazywamy poczuciem
sprawiedliwoœci. Prawnicy amerykañscy, tak¿e
praktycy, zabieraj¹ g³os na ten temat.

W Polsce nie ma takiej dyskusji, w gruncie rze-
czy nominacje do S¹du Najwy¿szego, te powo³a-
nia przechodz¹ niezauwa¿ane, w sposób bezref-
leksyjny. Myœlê, ¿e jest to problem, przed którym
stoimy. S¹dzê, ¿e takie dyskusje powinny byæ pro-
wadzone. S¹d Najwy¿szy, który w procesie powo-
³ywania sêdziów pe³ni istotn¹ rolê, móg³by wyka-
zaæ siê pewn¹ inicjatyw¹.

Chcia³bym tu mówiæ o orzecznictwie S¹du Naj-
wy¿szego w kilku sprawach, bardzo skrótowo
oczywiœcie, by pokazaæ pañstwu, ¿e poza sprawa-
mi wielkimi, g³oœnymi, o których mówi³ te¿ pan
senator Cichoñ, S¹d Najwy¿szy zajmuje siê spra-
wami bardzo praktycznymi i dotykaj¹cymi ka¿de-
go z nas.

Oto na przyk³ad jest problem, czy przedsiêbior-
stwo energetyczne mo¿e obci¹¿yæ odbiorcê energii
elektrycznej op³atami okreœlonymi w prawie ener-
getycznym, je¿eli ktoœ jest podejrzany o to, ¿e ma-
nipulowa³ licznikiem czy fa³szowa³ pomiary. S¹d
Najwy¿szy stan¹³ po stronie prawa a nie jednej czy
drugiej strony, stwierdzaj¹c, ¿e dopóki nie stwier-
dzi siê wyraŸnie, ¿e manipulowanie licznikiem
skutkowa³o poborem energii i niep³aceniem z tego
tytu³u rachunków, dopóty nikt nie mo¿e byæ po-
ci¹gany do odpowiedzialnoœci odszkodowawczej.

Fundamentalnym orzeczeniem jest orzeczenie
dotycz¹ce tak zwanego miru domowego. Co to
znaczy nietykalnoœæ mieszkania? Nam siê wyda-
je, ¿e nietykalnoœæ mieszkania w rozumieniu
art. 23 kodeksu cywilnego ma przede wszystkim
aspekt materialny: ktoœ siê wdziera, wyrzuca nas,
próbuje zamieszkaæ obok nas w tym mieszkaniu
itd. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ – i to jest bardzo cen-
na uwaga – ¿e trzeba braæ pod uwagê podczas roz-
patrywania naruszenia miru domowego aspekt
niematerialny. Badaniem aspektu niematerial-
nego prawa nietykalnoœci mieszkania powinna
byæ objêta kwestia bezprawnego wtargniêcia oso-
by trzeciej w sferê okreœlonego stanu psychiczne-
go i emocjonalnego, daj¹c¹ cz³owiekowi poczucie
bezpiecznego i niezak³óconego korzystania z w³a-
snego mieszkania, które stanowi centrum aktyw-
noœci ¿yciowej i zapewnia ka¿dej osobie prywat-
noœæ. Nietykalnoœæ mieszkania mo¿e byæ naru-
szona zgodnie z tym orzeczeniem tak¿e wtedy,
kiedy ktoœ w ogóle do mieszkania siê nie wdziera,
a uniemo¿liwia w³aœciwe z punktu widzenia sta-
nu emocjonalnego w³aœciciela czy najemcy lokalu
mieszkalnego korzystanie z tego lokalu.

Przytoczê teraz przyk³ad, który stanowi pewn¹
ciekawostkê. Znalaz³em go w sprawozdaniu. Otó¿
zdawa³oby siê, ¿e problem analfabetyzmu w Pol-
sce zosta³ ju¿ rozwi¹zany, a tymczasem do S¹du
Najwy¿szego dotar³a sprawa dotycz¹ca poœwiad-

czania to¿samoœci osoby przez odcisk palca na
dokumencie. S¹d Najwy¿szy rozpatrywa³ ten pro-
blem w zwi¹zku z pytaniem, czy odcisk palca mo-
¿e byæ potwierdzeniem to¿samoœci danej osoby,
co jest oczywiste; czy osoba, która jest analfabet¹,
nie potrafi pisaæ, umie siê tylko podpisywaæ, mo¿e
wiarygodnie uwierzytelniaæ dokument takim w³a-
œnie podpisem. Zdarzaj¹ siê takie sytuacje, ¿e
ktoœ nie umie pisaæ, nie umie czytaæ, a zosta³ wyu-
czony podpisywania siê. S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e
je¿eli istnieje mo¿liwoœæ porównania z³o¿onego
przez tak¹ osobê podpisu na dokumencie i je¿eli
taki podpis zosta³ z³o¿ony w formie zwykle przez
dan¹ osobê u¿ywan¹, to nawet jeœli on jest nieczy-
telny, ale odznacza siê pewnymi cechami o cha-
rakterze indywidualnym i powtarzalnym, mo¿e
byæ uznawany za poœwiadczenie to¿samoœci da-
nej osoby.

Jest wiele ró¿nego rodzaju wyroków, które
w sposób bardzo istotny, powiedzia³bym nawet –
co roku zreszt¹ o tym mówiê przy okazji tego spra-
wozdania – prawotwórczy… Jest jeszcze problem
tak zwanej prawotwórczej roli orzecznictwa
s¹dów polskich, a zw³aszcza S¹du Najwy¿szego.
W tym sprawozdaniu jest wiele zarzutów formu³o-
wanych pod adresem ustawodawcy. Sêdziowie
skar¿¹ siê, ¿e musz¹ zajmowaæ siê takimi sprawa-
mi miêdzy innymi jak te, które przed chwil¹ wyod-
rêbni³em, poniewa¿ prawo jest niespójne, niekie-
dy rozwi¹zania prawne s¹ niejasne, pozwalaj¹ na
ró¿norodn¹ interpretacjê, wzajemnie wykluczaj¹
siê. Ale sam S¹d Najwy¿szy przyznaje, ¿e i w jego
orzecznictwie nie zawsze mamy tak zwan¹ jedno-
lit¹ liniê orzecznicz¹.

W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego wystêpuj¹,
jak napisano w sprawozdaniu na stronie 137,
sprzeczne orzeczenia, które jednoczeœnie s¹ ba-
dane pod k¹tem potrzeby wyst¹pienia o rozstrzy-
ganie w sk³adach powiêkszonych. Oczekujê, ¿e
praktyka ujednolicania orzecznictwa, tak¿e S¹du
Najwy¿szego, bêdzie bardziej stanowcza, jeœli tak
moge powiedzieæ, bez ¿adnej ingerencji z mojej
strony w orzecznictwo S¹du Najwy¿szego, s¹dów
powszechnych, administracyjnych, s¹downictwa
wojskowego, i oczywiœcie bêdzie kontynuowana.

Panie Prezesie, mój ogl¹d dzia³alnoœci S¹du
Najwy¿szego w roku 2009 jest bardzo pozytywny,
ale jedna rzecz jest tak¹ ³y¿k¹ dziegciu w beczce
miodu. Otó¿ brakowa³o mi w dyskusji stanowiska
S¹du Najwy¿szego w sprawach dotycz¹cych na-
boru do zawodów prawniczych.

Nie wystêpujê we w³asnej sprawie. By³em re-
prezentantem Senatu w przypadku nowelizacji
ustawy o adwokaturze, o radcach prawnych. Nie
uprawiam tego zawodu, nie mam w tym w³asnych
interesów. Pañstwo piszecie w swoim sprawozda-
niu o s³abej wartoœci skarg kasacyjnych, a przy-
pominam, ¿e skargi kasacyjne mo¿e pisaæ tylko
adwokat i tylko radca prawny. Otó¿ chcia³bym za-
pytaæ pana, Panie Prezesie, jak takie u³atwienie…
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Ja zdecydowanie jestem za otwarciem zawodów
prawniczych, uwa¿am, ¿e jest za ma³o prawni-
ków, dostêp do zawodu w moim przekonaniu by³
trudny do tej pory, co do tego nie ma w¹tpliwoœci.
Z kolei klienci nie mieli mo¿liwoœci wyboru tego,
kto bêdzie ich reprezentowa³. Ale wydaje mi siê, ¿e
poszliœmy zbyt daleko w tych u³atwieniach.

Sami pañstwo to potwierdzacie w tym sprawo-
zdaniu. Skargi kasacyjne w wielu przypadkach
maj¹ istotne wady, nie chcê powiedzieæ, ¿e s¹
przygotowywane nierzetelnie. Chocia¿by na tym
etapie przedwstêpnego, jak pan powiedzia³,
os¹du skarg kasacyjnych, wiele z nich odrzucacie
tylko dlatego, ¿e ur¹gaj¹ one podstawowym, ele-
mentarnym wymaganiom, jakie mamy wobec
prawnika reprezentuj¹cego stronê. Tyle z mojej
strony. Jeszcze raz podkreœlam, ¿e – moim zda-
niem – to sprawozdanie nale¿y oceniæ pozytywnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Panie Prezesie, czy chcia³by pan siê ustosun-

kowaæ do g³osów w dyskusji? Tak.
W takim razie zapraszam na mównicê.
Proszê bardzo.

Prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ:

Dziêkujê uprzejmie.
Pan senator Bender mówi³ na wstêpie o sk³a-

dzie S¹du Najwy¿szego. Jak rozumiem, dotyczy³o
to miêdzy innymi sprawy, w której pan senator
wystêpowa³ jako strona. Je¿eli chodzi o sk³ad, to
rzecz jest uregulowana procedur¹. Na etapie
wstêpnym jednoosobowo rozstrzyga siê sprawy
kasacji. Tak stanowi przepis. A kiedy ten jednoo-
sobowy organ dojdzie do wniosku, ¿e sprawa po-
winna byæ skierowana na posiedzenie, to wów-
czas rozstrzyga j¹ trzech sêdziów na rozprawie.

(Senator Ryszard Bender: Ale jeœli nie powie te-
go ta jedna osoba? Czy jest droga do wiêkszej…)

Niestety nie. Takie s¹ przepisy. Panie Senato-
rze, pañstwo uchwalacie przepisy, a my je musi-
my stosowaæ.

Je¿eli chodzi o procesy lustracyjne, kwestiê
œwiadomoœci, to ja w sprawozdaniu w innym
aspekcie o tym mówi³em. Nie mówi³em o proce-
sach lustracyjnych jako takich, tylko o niemo¿no-
œci weryfikacji w postêpowaniu cywilnym, jeœli
chodzi o kwestie naruszenia dóbr osobistych, po-
stanowieñ zapad³ych w postêpowaniu lustracyj-
nym. Zdarza siê, ¿e ktoœ zosta³ uznany za k³amcê

lustracyjnego w postêpowaniu lustracyjnym
przewidzianym…

(SenatorRyszardBender:Rzadko,alezdarzasiê.)
Zdarza siê, zdarza siê. Taka osoba niekiedy pró-

buje dochodziæ na drodze cywilnoprawnej zmiany
orzeczenia, co oczywiœcie jest niedopuszczalne.
Drog¹ do podwa¿enia orzeczenia lustracyjnego
jest postêpowanie w toku postêpowania lustracyj-
nego, a nie inne postêpowanie. Kwestia œwiadomo-
œci i nieœwiadomoœci to s¹ stany faktyczne. Trudno
mi siê do tego odnieœæ, bo to s¹ przecie¿ zindywi-
dualizowane historie i o ka¿dej z nich nale¿a³oby
mówiæ wtedy, kiedy j¹ siê zna. W ka¿dym razie,
ogólnie rzecz bior¹c, regu³¹ jest to, ¿e dolegliwoœci
obywatel powinien odczuwaæ, jeœli by³ œwiadomy
tego, co czyni. A je¿eli nie by³ w ogóle tego œwiado-
my, to powinien zajmowaæ siê nim inny organ,
a nie s¹d, ale to ju¿ nie jest moja kwestia.

Sprawa kontaktów z trybuna³em europejskim,
a raczej, jak zrozumia³em, czy nasz S¹d Najwy¿-
szy ma wp³yw na wybór sêdziów trybuna³u euro-
pejskiego…

(Senator Ryszard Bender: Czy ma rozeznanie,
kogo siê wybiera?)

Otó¿ nie mamy ani wp³ywu na to, ani rozezna-
nia w tym sensie, ¿e w ogóle nie wp³ywaj¹ do S¹du
Najwy¿szego informacje o tym, kto jest przedsta-
wiany na kandydatów – mam tu na myœli zw³asz-
cza kandydatów z innych pañstw, bo to jest suwe-
renna decyzja danego pañstwa. To stosowne or-
gany europejskie decyduj¹ o tym, kogo nale¿y po-
wo³aæ. O ile siê orientujê, dane pañstwo musi
przedstawiæ trzech kandydatów i spoœród tych
trzech kandydatów zgromadzenie – ale nie pamiê-
tam, który organ – dokonuje wyboru. My zaœ, tak-
¿e jako strona polska, absolutnie nie mamy ¿a-
dnego, nawet najmniejszego wp³ywu na to, kto
z danego pañstwa jest przedstawiany.

Pan senator Cichoñ nawi¹za³ krytycznie do oce-
ny niektórych elementów orzecznictwa S¹du Naj-
wy¿szego. Przyjmujê to do wiadomoœci, ale te¿ zda-
jê sobie sprawê, ¿e tylko ten, kto nic nie robi, jest
wolny od b³êdu. Czy wchodz¹ tu w grê b³êdne roz-
strzygniêcia? Jak ju¿ powiedzia³em, nigdy publicz-
nie nie oceniam orzeczeñ S¹du Najwy¿szego czy
te¿ w ogóle s¹dów, a zw³aszcza S¹du Najwy¿szego.

Ale jest na szczêœcie zagwarantowana droga: je-
¿eli dane orzeczenie… Pan senator mówi³ tu
o uchwale tegorocznej, która, jak mówiê, bêdzie
omawiana w przysz³ym roku. No, ja ju¿ tylko tak
bardzo skrótowo na ten temat… Czyta³em w prasie
wypowiedŸ prokuratora z IPN reprezentuj¹cego tê
instytucjê przed S¹dem Najwy¿szym, mówi¹cego,
¿e oni bêd¹ siê zastanawiaæ nad skierowaniem py-
tania do sk³adu powiêkszonego. Byæ mo¿e wp³ynie
takie pytanie, a wówczas droga jest otwarta, i byæ
mo¿e bêdzie wtedy inne stanowisko ni¿ to zajête
przez S¹d Najwy¿szy orzekaj¹cy w sk³adzie trzyoso-
bowym. Z tym ¿e, mówiê to jeszcze raz, uchwa³y
S¹du Najwy¿szego z mocy prawa nie s¹ wi¹¿¹ce
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w odniesieniu do organów ni¿szej instancji, s¹dów
ni¿szej instancji. Nawet je¿eli dana uchwa³a zosta-
nie wpisana do ksiêgi zasad prawnych – a taka jest
orzekana w sk³adzie minimum siedmioosobowym –
to taka uchwa³a wi¹¿e tylko S¹d Najwy¿szy, ale na-
dal nie wi¹¿e sk³adów ni¿szych instancji. Je¿eli
s¹dy ni¿szej instancji przyjm¹ tê praktykê – bo mo-
g¹ przyj¹æ, choæ nie musz¹, z tym ¿e regu³y przy-
jmuj¹… W ka¿dym razie jeszcze raz to powiem: to
nie jest tak, jak by³o dawniej, ¿e jeœli S¹d Najwy¿szy
wypowiedzia³ siê, zw³aszcza w tak zwanych wytycz-
nych, to odstêpstwo od tego by³o podstaw¹ do zmia-
ny orzeczenia. W tej chwili nie ma czegoœ takiego, ¿e
automatycznie nastêpowa³aby zmiana tego orze-
czenia. Ale jeœli s¹d, orzekaj¹c w takiej sprawie, bê-
dzie uwa¿a³, ¿e uchwa³a jest nies³uszna, a wiêc je¿e-
li zajmie inne stanowisko i je uzasadni, to… zoba-
czymy, co wówczas bêdzie siê dalej z tym dzia³o.

Sprawa powo³ywania sêdziów – na ten temat
mówi³ pan senator Kieres, przywo³uj¹c model
amerykañski. Có¿, wszyscy zdajemy sobie sprawê,
¿e jest co do tego zasadnicza ró¿nica ustrojowa.
U nas to wygl¹da inaczej. Tu muszê powiedzieæ
z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e na poziomie S¹du
Najwy¿szego – zreszt¹ przypuszczam, ¿e podobnie
rzecz siê ma te¿ w s¹dach ni¿szych instancji – spra-
wa jest wielostopniowa. Przede wszystkim kandy-
daci sêdziowie kierowani s¹ na delegacjê do S¹du
Najwy¿szego, i to nieraz kilkukrotnie. W trakcie
tych pobytów sêdziowie, którzy ju¿ s¹ sêdziami,
maj¹ okazjê przyjrzeæ siê umiejêtnoœciom kandy-
datów, niejako sprawdziæ ich w dzia³aniu. Jednak-
¿e na takie delegacje nie mog¹ byæ kierowani
przedstawiciele innych zawodów prawniczych, to
znaczy prokuratorzy, adwokaci czy reprezentanci
nauki – co wynika z ustawowych ograniczeñ –
a wiêc w ich przypadku posi³kujemy siê ocen¹
dzia³alnoœci tych kandydatów przez ich œrodowis-
ka. Na przyk³ad jeœli chodzi o naukowców, to z re-
gu³y korzystamy tu z ocen rad wydzia³ów prawa.
Poza tym na ogó³ za kandydatami tymi przemawia
dorobek naukowy itp., itd. W przypadku sêdziów
jest tak, ¿e oni s¹ ju¿ sêdziami, z regu³y s¹ to sê-
dziowie s¹dów apelacyjnych, a wiêc osi¹gnêli oni
ju¿ wysoki szczebel zawodowy. Z ich grona rekru-
tujemy na ogó³ kandydatów, po sprawdzeniu ich,
¿e tak powiem, w S¹dzie Najwy¿szym, po czym ich
kandydatury s¹ poddawane wstêpnemu g³osowa-
niu w danej izbie, a nastêpnie przez zgromadzenie
wszystkich sêdziów S¹du Najwy¿szego, a¿ wresz-
cie trafiaj¹ oni do Krajowej Rady S¹downictwa.
Tak ¿e jest to wieloszczeblowa, wieloetapowa dro-
ga. Jak do tej pory, nominacje by³y na ogó³ trafne –
tak przynajmniej my je oceniamy. Mam tu na myœli
przede wszystkim umiejêtnoœci zawodowe. Nie s¹
mi znane takie przypadki, ¿eby jedni koledzy inne-
go kolegê oceniali jako wyraŸnie odstaj¹cego pod
wzgledem umiejêtnoœci. Z regu³y s¹ to przecie¿ ju¿,

jak mówiê, ludzie sprawdzeni pod wzglêdem fa-
chowym, reprezentuj¹cy wysoki poziom wiedzy fa-
chowej. Tak ¿e nie mo¿na tu mówiæ o przypadko-
woœci doboru. Staramy siê w ramach obowi¹zu-
j¹cego systemu robiæ to tak, ¿eby by³y to kandyda-
tury jak najlepsze, bo przecie¿ to nam najbardziej
zale¿y na tym, ¿eby byli u nas ludzie jak najlepsi.

Je¿eli chodzi o ujednolicanie wyk³adni, to pan
senator Kieres zapewne ma racjê, ¿e nie zawsze to
przebiega tak szybko, jak powinno. Niemniej je-
dnak obowi¹zkiem prezesów izb jest monitorowa-
nie orzecznictwa danej izby – i my staramy siê ten
obowi¹zek wype³niaæ. Gdy pojawia siê orzeczenie
sprzeczne z dotychczasowym orzeczeniem, na-
szym obowi¹zkiem jest sygnalizowanie pierwsze-
mu prezesowi tej sprzecznoœci, a ju¿ dalsza decyz-
ja nale¿y do pierwszego prezesa S¹du Najwy¿sze-
go, to znaczy on zleca Biuru Studiów i Analiz ana-
lizê problemu, co z regu³y koñczy siê skierowa-
niem sprawy przed sk³ad siedmiu sêdziów. I tak
powinno byæ, bo skoro S¹d Najwy¿szy ma konsty-
tucyjny obowi¹zek nadzoru nad orzecznictwem
s¹dów powszechnych i s¹dów wojskowych, to
sam musi dawaæ przyk³ad w miarê mo¿liwoœci je-
dnolitego spojrzenia na dany problem. Ale te¿
trzeba powiedzieæ, ¿e nawet w S¹dzie Najwy¿szym
zdarzaj¹ siê rozbie¿ne stanowiska, i to nieraz dia-
metralnie rozbie¿ne, co jest najlepszym dowodem
na to, ¿e materia albo nie jest w³aœciwie uregulo-
wana pod wzglêdem ustawodawczym, albo jest
bardzo trudna. Tak to jest, skoro nawet wœród fa-
chowców dochodzi do takich rozbie¿noœci, ¿e mu-
simy siêgaæ do opinii powiêkszonych sk³adów.

Je¿eli chodzi o nabór na stanowiska prawnicze
i dostêp do nich, to jest to kwestia, powie-
dzia³bym, nawet politycznie dosyæ wra¿liwa…

(Senator Leon Kieres: Odczu³em to.)
Widzia³em tu przed chwil¹ pana senatora Pie-

siewicza – on na pewno wie, ¿e w œrodowisku ad-
wokatury i radców prawnych dochodzi³o niemal
do wrzenia, gdy takie próby poszerzenia dostêpu
by³y podejmowane. A wiêc pozwólcie pañstwo, ¿e
na ten temat nie bêdê siê wypowiada³.

Teraz kwestia tu poruszona przez pana senato-
ra Kieresa, kwestia jakoœci skarg kasacyjnych.
Có¿, stosuj¹c nawet naprawdê bardzo du¿¹ wyro-
zumia³oœæ wobec prezentowanych dokumentów
procesowych, trzeba stwierdziæ – ja równie¿, bo
przecie¿ tak¿e orzekam, z tym ¿e, jak mówiê, ja
orzekam w pionie karnym – i¿ naprawdê bywaj¹
takie skargi, ¿e… No, po prostu nie wystawiaj¹
one najlepszego œwiadectwa swoim autorom. Dla-
tego pojawiaj¹ siê postulaty wyselekcjonowania –
z tym ¿e przez œrodowiska, w ¿adnym wypadku
nie przez s¹d, tylko przez œrodowiska czy to adwo-
katów, czy radców prawnych – okreœlonej grupy
reprezentantów œrodowisk, którzy bêd¹ upra-
wnieni do sk³adania skarg kasacyjnych.

S¹ takie stanowiska, w tym i w S¹dzie Najwy¿-
szym, zdania s¹ jednak podzielone. Ale, jak mó-
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wiê, my mo¿emy tylko – i raczej prywatnie – wyra-
¿aæ w tym zakresie swoje stanowisko, gdy¿ to na-
le¿y przede wszystkim do danej korporacji. Je-
dnak tak jest w œwiecie, na przyk³ad we Francji
jest sztywna grupa osiemdziesiêciu oœmiu adwo-
katów, którzy s¹ uprawnieni do sk³adania skarg
kasacyjnych. Ju¿ nie bêdê siê rozwodzi³, jak po-
tem w razie œmierci takiego adwokata jest wybie-
rany nastêpca itd., itd. Ale to jest bardzo ograni-
czona, bym powiedzia³, wrêcz ekskluzywna gru-
pa. Pytanie: czy œrodowiska chcia³yby takiego sa-
moograniczenia, wyselekcjonowania, takiej, jak-
kolwiek by by³o, elitarnej grupy. Ale to ju¿ pozo-
stawiam tym œrodowiskom.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Prezes S¹du Najwy¿szego Janusz Godyñ:

Dziêkujê uprzejmie.)
Dziêkujê panu Januszowi Godyniowi, prezeso-

wi S¹du Najwy¿szego kieruj¹cemu pracami Izby
Wojskowej, za przedstawienie Senatowi informa-
cji. (Oklaski)

Wysoki Senacie, stwierdzam, ¿e Senat zapoz-
na³ siê z informacj¹ o dzia³alnoœci S¹du Najwy¿-
szego w roku 2009.

Panie Prezesie, jeszcze raz dziêkujê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: in-
formacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci
za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzega-
nia praw dziecka.

Pragnê powitaæ pana Marka Michalaka… Ale…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest tu, z ty³u.)
Tak, jest. Schowa³ siê za filarem.
…Witam rzecznika praw dziecka.
Tekst informacji zawarty jest w druku nr 843.
Marsza³ek Senatu skierowa³ otrzyman¹ infor-

macjê do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja
Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzy³a tê informa-
cjê 6 maja, a Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej – 19 maja. Poinformowa³y one o tym mar-
sza³ka Senatu.

A teraz proszê o zabranie g³osu pana Marka Mi-
chalaka, rzecznika praw dziecka.

Zapraszam, proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie! Wysoka Izbo!

Ju¿ drugi raz z rzêdu mam zaszczyt stawaæ
przed Wysok¹ Izb¹, by przedstawiæ, zgodnie z za-
pisem art. 12 ustawy o rzeczniku praw dziecka,
informacjê o dzia³alnoœci rzecznika w roku 2009

wraz z uwagami na temat stanu przestrzegania
praw dziecka.

Na przestrzeni tych dwóch lat wiele siê zmieni³o
w funkcjonowaniu sprawowanego przeze mnie
urzêdu. Odnotowujemy sta³y wzrost liczby zg³a-
szanych do biura rzecznika przypadków mo¿liwe-
go naruszenia praw dziecka. Zarysowuj¹ siê te¿
pewne sta³e trendy, gdy idzie o liczbê zg³aszanych
spraw poszczególnych kategorii. Najlepiej jest to
widoczne w przedstawionych zbiorczych statysty-
kach prowadzonych spraw. Bêdê o tym za chwilê
mówi³, przedstawiaj¹c kolejne czêœci informacji.

Wa¿n¹ zmian¹ w porównaniu z poprzednio
przedstawianymi Sejmowi i Senatowi informacja-
mi rzecznika praw dziecka, jaka zasz³a w ostatnim
czasie, jest pojawienie siê czêœci, która w tym do-
kumencie ma nr 3, w ca³oœci poœwiêconej nowym
kompetencjom przyznanym rzecznikowi przez
parlament w nowelizacji ustawy o rzeczniku praw
dziecka, która wesz³a w ¿ycie z koñcem roku 2008.
Wówczas to rzecznik uzyska³ prawo do wystêpo-
wania w interesie dzieci przed s¹dami poprzez
przy³¹czenie siê na prawach uczestnika do to-
cz¹cych siê postêpowañ s¹dowych. Z tego prawa
zdecydowa³em siê w ubieg³ym roku skorzystaæ
szeœædziesi¹t szeœæ razy. W wiêkszoœci by³y to
sprawy o charakterze opiekuñczo-wychowaw-
czym, z zakresu w³adzy rodzicielskiej, kontaktów,
zastêpczych form opieki oraz przysposobienia. Do
czêœci z nich przyst¹pi³em w efekcie zg³oszenia mi
ich przez zainteresowane osoby, do innych – jak
chocia¿by w znanym przypadku ma³ej Ró¿y spod
Poznania – z urzêdu.

Jednak generalnie rzecz bior¹c, struktura pre-
zentowanego pañstwu dokumentu, podobnie jak
w latach poprzednich, dziêki czemu ³atwiej jest do-
konywaæ pewnych porównañ i wyci¹gaæ szersze
wnioski, oparta jest na zapisach ustawy o rzeczni-
ku praw dziecka, która pozwala nam te prawa,
a zarazem obszary dzia³alnoœci, pogrupowaæ w kil-
ka generalnych kategorii. S¹ to: prawo do ¿ycia
i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w rodzi-
nie, prawo do godziwych warunków socjalnych,
prawo do nauki oraz prawo do ochrony przed prze-
moc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹,
zaniedbaniem oraz innym z³ym traktowaniem.

Ka¿dy z podrozdzia³ów drugiej czêœci informa-
cji, które poœwiêcone s¹ w³aœnie kolejnym katego-
riom praw dziecka bêd¹cym przedmiotem troski
rzecznika, zawiera czêœæ poœwiêcon¹ wyst¹pie-
niom generalnym oraz omówienie spraw indywi-
dualnych, w jakich wystêpowa³ rzecznik. Wy-
st¹pienia generalne maj¹ charakter dzia³añ sys-
temowych i s¹ wyrazem wspó³pracy rzecznika
z w³adzami pañstwowymi. Interwencje w spra-
wach indywidualnych podejmowane s¹ zarówno
w efekcie przekazania rzecznikowi informacji
o przypadkach ³amania praw dziecka, jak i z w³as-
nej inicjatywy, na przyk³ad na podstawie donie-
sieñ medialnych.
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Czêœæ trzecia informacji poœwiêcona jest, jak
mówi³em, w ca³oœci przypadkom, w których zde-
cydowa³em siê skorzystaæ z nowych uprawnieñ
ustawowych umo¿liwiaj¹cych wystêpowanie
w interesie dzieci przed s¹dami.

Kolejne czêœci przedstawiaj¹ dzia³alnoœæ rzecz-
nika w zakresie wspó³pracy z organami w³adzy,
organizacjami pozarz¹dowymi, wspó³pracy miê-
dzynarodowej oraz dzia³ania maj¹ce na celu upo-
wszechnianie spo³ecznej œwiadomoœci praw
dziecka.

Oprócz wspomnianych ju¿ szeœædziesiêciu
szeœciu decyzji o przy³¹czeniu siê rzecznika praw
dziecka do postêpowañ s¹dowych dzia³alnoœæ
sprawowanego przeze mnie urzêdu w roku
ubieg³ym obrazuj¹ pozosta³e dane statystyczne:
sto piêtnaœcie wystosowanych wyst¹pieñ o cha-
rakterze generalnym, podjêcie czternastu tysiê-
cy czterystu szeœædziesiêciu indywidualnych
przypadków ³amania lub podejrzenia ³amania
praw dziecka, z których 2/3 dotyczy³o prawa do
wychowania w rodzinie oraz prawa do ochrony
przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem,
demoralizacj¹, zaniedbaniem oraz innymi for-
mami z³ego traktowania.

W uwagach o stanie przestrzegania praw dziec-
ka, które znajd¹ panie i panowie senatorowie na
koñcu przedstawionej informacji, stara³em siê za-
prezentowaæ nie tylko te kwestie, które nadal wy-
magaj¹ systemowego rozwi¹zania, ale te¿ te,
w przypadku których odnotowa³em poprawê.
Pragnê jednak podkreœliæ, ¿e wiele problemów
przedstawionych w informacji rzecznika praw
dziecka za rok 2008 nadal nie doczeka³o siê roz-
wi¹zania.

Jeœli chodzi o prawo do ¿ycia i ochrony zdrowia,
to rzecznik praw dziecka w 2009 r. interweniowa³
w czterystu dziewiêciu sprawach, które dotyczy³y
miêdzy innymi: kosztów leczenia, organizacji
i funkcjonowania palcówek s³u¿by zdrowia, prze-
strzegania praw ma³oletnich pacjentów, b³êdów
lekarskich i dochodzenia roszczeñ zwi¹zanych
z udzieleniem œwiadczeñ zdrowotnych, dzieci
martwo urodzonych, bezpieczeñstwa stosowania
leków i procedur medycznych.

Generalnie rzecz bior¹c, uznaæ nale¿y, ¿e dzieci
w Polsce nadal nie s¹ w wystarczaj¹cym stopniu
objête opiek¹ zdrowotn¹. Wprawdzie, co pozwala
optymistycznie patrzeæ w przysz³oœæ, pediatriê
i stomatologiê dzieciêc¹ wpisano na listê dziedzin
priorytetowych, ale nadal dzieci maj¹ zbyt utrud-
niony dostêp do lekarzy specjalistów wszystkich
dziedzin pediatrycznych. W szko³ach nie ma te¿
gabinetów profilaktycznych i pomocy przedlekar-
skiej. Bezskuteczne – z ogromnym ¿alem muszê
to stwierdziæ – jak dot¹d s¹ moje starania, by ka¿-
de zdrowe dziecko w Polsce choæ raz w roku by³o
badane przez lekarza pediatrê. A to pozwoli³oby

wczeœniej wykrywaæ wiele schorzeñ, których póŸ-
niejsze leczenie jest nie tylko trudniejsze i czaso-
ch³onne, ale te¿, na co zwracam uwagê osobom
podnosz¹cym argument o kosztach takich ba-
dañ, o wiele dro¿sze. Dzisiaj 94% gimnazjalistów
ma próchnicê, a 60% wady postawy. Nie mo¿emy
d³u¿ej zwlekaæ z objêciem dzieci szeroko zakrojo-
nymi programami profilaktycznymi.

Kolejne podstawowe prawo ka¿dego dziecka to
prawo do wychowania w rodzinie. W ostatnim ro-
ku przypadki jego pogwa³cenia zg³aszano do
rzecznika blisko szeœæ tysiêcy razy, a dotyczy³y
one zw³aszcza w³adzy rodzicielskiej i opieki nad
dzieckiem, przysposobienia, rodzin zastêpczych,
kontaktów z dzieckiem i realizacji orzeczeñ s¹do-
wych ustalaj¹cych kontakt, uprowadzenia dziec-
ka poza granicê kraju, naruszania praw wycho-
wanków placówek do ochrony wiêzi rodzinnych,
kwestionowania zasadnoœci pobytu dziecka
w placówce, utrudnieñ przy ustanawianiu rodzi-
ny zaprzyjaŸnionej, nieprawid³owego skreœlania
z listy wychowanków domów dziecka, niezape-
wnienia w³aœciwej opieki medycznej w placówce,
s³usznoœci leczenia psychiatrycznego dzieci w do-
mu dziecka i ucieczek z placówek. Sprawy te do-
minowa³y te¿ wœród postêpowañ s¹dowych, do
których przy³¹czy³ siê rzecznik praw dziecka
w 2009 r. To niezwykle rozbudowana kategoria
spraw. Niemal wszystkie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
nie tylko w zakresie stanu prawnego, ale te¿ cha-
rakteru spo³ecznego, psychologicznego i pedago-
gicznego. Sprawy dotycz¹ce ¿ycia rodzinnego do-
tykaj¹ bowiem nie tylko niedoskona³oœci przepi-
sów prawnych, ale te¿ u³omnoœci charakteru,
prawoœci, stanów emocjonalnych i kompetencji
wychowawczych doros³ych. W tej kategorii spraw
czêsto spotykamy siê z sytuacjami, ¿e doroœli na-
wet dla dobra dziecka, które przecie¿ kochaj¹ naj-
bardziej na œwiecie, nie potrafi¹ wznieœæ siê po-
nad swoje uprzedzenia, interesy czy ambicje oso-
biste, i krzywdz¹ dziecko, nierzadko naznaczaj¹c
je w ten sposób na ca³e jego przysz³e ¿ycie.

Od lat niezwykle liczne w tej kategorii spraw
zg³aszanych do rzecznika s¹ problemy zwi¹zane
z egzekucj¹ prawa dziecka do kontaktu z obojgiem
rodziców. Sprawy s¹dowe dotycz¹ce prawa do
kontaktów tocz¹ siê latami, a postêpowania wyko-
nawcze s¹ nieskuteczne. Rodzice sprawuj¹cy pie-
czê nad dzieckiem czêsto nadu¿ywaj¹ swojej pozy-
cji, zakazuj¹ mu kontaktów z drugim rodzicem,
manipuluj¹ dzieckiem i nak³aniaj¹ je do okreœlo-
nego postêpowania. Podobnie rzecz siê ma z wyro-
kami dotycz¹cymi w³adzy rodzicielskiej. Ich egze-
kucja, jeœli ju¿ do niej dochodzi, czêsto odbywa siê
w dramatycznych okolicznoœciach. Konieczna jest
standaryzacja poszczególnych czynnoœci – od
przygotowania dziecka i rodziny do wykonania
orzeczenia a¿ po dzia³ania poszczególnych orga-
nów podczas samej egzekucji – która pozwoli na
pe³niejsz¹ ochronê interesów dziecka.
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Niezbêdne jest te¿ przeorientowanie naszego –
jako pañstwa – stosunku do rodzin prze¿ywa-
j¹cych rozmaitego rodzaju problemy. Rol¹ pañ-
stwa nie jest wkraczanie dopiero wówczas, gdy
potrzebna jest ingerencja w ¿ycie rodziny. Jej pro-
blemy powinny byæ podstaw¹ do wczeœniejszego
udzielenia jej pomocy. ¯yjemy w œrodku Europy,
w XXI wieku, i pañstwo nie mo¿e byæ policjantem
ingeruj¹cym tylko wówczas, gdy stanie siê ju¿ tra-
gedia lub gdy jest ona bliska.

System wsparcia rodziny winien jak najwczeœ-
niej diagnozowaæ ewentualne problemy, z jakimi
borykaj¹ siê niektóre rodziny, natury wychowaw-
czej, materialnej, zdrowotnej czy edukacyjnej,
i wspieraæ je tak, by potrafi³y sobie z nimi pora-
dziæ, nie nara¿aj¹c na niebezpieczeñstwo praw
najm³odszych. Dlatego niezbêdne jest przyspie-
szenie prac nad projektem ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej nad dziec-
kiem. Jego istot¹ jest stworzenie spójnego syste-
mu opieki nad dzieckiem i rodzin¹ je wychowu-
j¹c¹, je¿eli ma ona trudnoœci z prawid³owym wy-
konywaniem swoich funkcji. Z projektem tym
wi¹¿ê te¿ du¿e nadzieje, gdy idzie o koniecznoœæ
powstrzymania postêpuj¹cego kryzysu rodziciel-
stwa zastêpczego. Konieczne wydaje siê grunto-
wne zreformowanie systemu placówek opiekuñ-
czych. W m³odzie¿owych oœrodkach wychowaw-
czych i m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii ob-
serwujemy sta³y brak miejsc, a dzieci s¹ do nich
kierowane czêsto nie z uwagi na okreœlone potrze-
by wychowawcze czy terapeutyczne, ale w sposób
doœæ przypadkowy. W efekcie placówki te nie tylko
nie realizuj¹ zadañ, do których zosta³y powo³ane,
ale te¿ czêsto staj¹ siê ogniskiem demoralizacji,
a bywa, ¿e i miejscami tragedii. Do MOW i MOS
kierowanych jest te¿ coraz wiêcej wychowanków
domów dziecka, co mo¿e œwiadczyæ o nienale¿y-
tym wype³nianiu przez nie funkcji wychowaw-
czych.

Wierzê g³êboko, ¿e wiele problemów z zape-
wnieniem tego prawa dzieciom zostanie rozwi¹za-
nych w sposób instytucjonalny podczas prac pañ-
stwa pos³ów i senatorów nad ustaw¹ o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastêpczej. W obecnym
stanie rzeczy realizacja tego prawa równie¿ napo-
tyka na powa¿ne trudnoœci.

Za zdecydowanie niewydolny uznaæ nale¿y sys-
tem pomocy udzielanej przez s³u¿by socjalne ro-
dzinom prze¿ywaj¹cym ró¿nego rodzaju trudno-
œci. System ten ogranicza siê w³aœciwie do pomo-
cy materialnej, tymczasem rodziny takie wyma-
gaj¹ sta³ego, profesjonalnego, oferowanego na
szczeblu lokalnym wsparcia o charakterze psy-
chologicznym, pedagogicznym i praktycznym.

Prawo do godziwych warunków socjalnych.
Rzecznik praw dziecka w ubieg³ym roku bada³
niemal tysi¹c spraw z tej kategorii, które dotyczy-

³y miêdzy innymi rent rodzinnych, progów docho-
dowych, prawa do œwiadczeñ rodzinnych lub
œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego na okresy
zasi³kowe lub œwiadczeniowe, œwiadczeñ z fundu-
szu alimentacyjnego, egzekucji alimentów, spraw
mieszkaniowych.

W swojej informacji podkreœli³em, ¿e w ro-
ku 2009 do rzecznika praw dziecka nie zg³oszono
¿adnej skargi zwi¹zanej z realizacj¹ programów
do¿ywiania dzieci w szko³ach. Mam nadziejê, ¿e
zlecone przeze mnie badania, jakie mia³y w po-
szczególnych województwach przeprowadziæ ku-
ratoria oœwiaty, dowiod¹, ¿e z tym problemem is-
totnie zaczynamy sobie radziæ.

Generalnie jednak, jeœli chodzi o sytuacjê ma-
terialn¹ dzieci i m³odzie¿y w Polsce, trudno o opty-
mizm. Na zlecenie rzecznika praw dziecka prze-
prowadzono badania, których wyniki og³oszê
w najbli¿szym czasie, a z których wynika, ¿e choæ
zaspokajanie potrzeb dzieci jest dla polskich ro-
dziców na pierwszym miejscu, to jednak ich mo¿-
liwoœci s¹ dalece ograniczone. Jak wynika z nie-
dawnego raportu OECD, spoœród krajów cz³on-
kowskich tej organizacji tylko w Turcji i Meksyku
ubóstwo dotyka dzieci w wiêkszym stopniu ni¿
w Polsce.

W zesz³ym roku mówi³em pañstwu senatorom
z satysfakcj¹, i¿ uzyska³em deklaracjê, ¿e od lat
zamra¿ane na poziomie 504 z³ na osobê w rodzinie
progi dochodowe, od których uzale¿nione jest
przyznawanie œwiadczeñ rodzinnych, bêd¹ pod-
niesione. Niestety, tak siê nie sta³o. Ja rozumiem
kwestiê k³opotów bud¿etowych, uwa¿am jednak,
¿e z problemem tym musimy siê jak najszybciej
zmierzyæ.

Pragnê w tym miejscu zaapelowaæ do pañstwa
senatorów, abyœcie, debatuj¹c i g³osuj¹c nad
ustawami, które pozornie mog¹ z losem najm³od-
szych obywateli Rzeczypospolitej niespecjalnie
siê ³¹czyæ, rozpatrywali kwestiê skutków, jakie
ka¿dy z tych przepisów mo¿e przynieœæ dla ma³ego
Adama z Jas³a czy Kasi z Opatowa. Dla tych dzie-
ci, których rodzice, osi¹gaj¹c dochód w rodzinie
wy¿szy ni¿ 504 z³ na osobê, czyli na przyk³ad
505 z³, nie s¹ w stanie kupiæ im butów na zimê czy
daæ drugiego œniadania do szko³y. To dla nich w³a-
œnie stanowimy przepisy, przesuwamy paragrafy
i akceptujemy progi dochodowe. Oni jeszcze nie
maj¹ wprawdzie prawa wyborczego, ale to oni bê-
d¹ tworzyæ Polskê, w której bêdziemy ¿yli za piêt-
naœcie, dwadzieœcia czy trzydzieœci lat.

Prawo do nauki. W tej kategorii spraw indywi-
dualnych, których w 2009 r. przeprowadzonych
by³o w Biurze Rzecznika Praw Dziecka ponad
pó³tora tysi¹ca, dominowa³y kwestie: zasad nabo-
ru do szkó³, zasad rekrutacji dzieci do przedszko-
li, likwidacji w przedszkolach oddzia³ów dla dzieci
szeœcioletnich, op³at za przedszkola prowadzone
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, finan-
sowania szkó³ niepublicznych, dowozu dzieci do
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szkó³ i przedszkoli, obowi¹zku szkolnego i obo-
wi¹zku nauki, niew³aœciwego zachowania nau-
czyciela lub wychowawcy, w³¹cznie ze stosowa-
niem wobec uczniów przemocy w szkole czy
w przedszkolu, niesprawiedliwego i wadliwego
oceniania, zapisów statutów i regulaminów szkó³,
bezpieczeñstwa i higieny, uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Wysoka Izbo! Uznaæ nale¿y, i¿ mamy generalny
problem z systemem wychowania i edukacji dzieci
najm³odszych. W ostatnim czasie, zgodnie z dany-
mi Ministerstwa Edukacji Narodowej, wskaŸnik
upowszechniania edukacji przedszkolnej wœród
dzieci w wieku od trzech do piêciu lat wzrós³ z 52 do
60%, i choæ stwierdziæ nale¿y, ¿e jest to znacz¹ca
poprawa, to wskaŸnik ten nadal jest stanowczo za
niski. Wszelkie spory o zasady rekrutacji do przed-
szkoli, miêdzy innymi o preferowanie rodziców sa-
motnie wychowuj¹cych dziecko, maj¹ jedn¹ pra-
przyczynê – brak miejsc w przedszkolach. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e przy ogólnokrajowym
wskaŸniku 60% w niektórych województwach s¹
tereny wiejskie, gdzie wynosi on 20%. Dramatycz-
nie przedstawia siê kwestia opieki nad dzieæmi po-
ni¿ej trzeciego roku ¿ycia. ¯³obków jest coraz
mniej, a wed³ug danych G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego korzysta³o z nich tylko 2,6% dzieci
w tym wieku. Rodzice, którzy nie chc¹ czy nie mog¹
sobie pozwoliæ na pe³n¹ opiekê domow¹ nad dzieæ-
mi, powinni mieæ mo¿liwoœæ skorzystania z oferty
¿³obkowej.

Prawo dzieci do ochrony przed przemoc¹, okru-
cieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, zaniedba-
niem oraz innym z³ym traktowaniem to bardzo
obszerny blok zagadnieñ. Tote¿ kolejne niemal
trzy tysi¹ce spraw, jakie trafi³y w zesz³ym roku do
mojego biura, a dotyczy³y przede wszystkim:
przemocy w œrodowisku domowym, przemocy
seksualnej, naruszania praw wychowanków pla-
cówek opiekuñczo-wychowawczych w³¹cznie ze
stosowaniem wobec nich przemocy, przemocy ró-
wieœniczej w szkole i w przedszkolu. Jak widaæ,
w sporej mierze tych w³aœnie kwestii dotyczy
ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie,
która zosta³a niedawno przyjêta przez obie izby
parlamentu, podpisana przez marsza³ka wy-
pe³niaj¹cego obowi¹zki prezydenta Rzeczypospo-
litej i nied³ugo, bo 1 sierpnia, wejdzie w ¿ycie. Jak
wielokroæ ju¿ mia³em zaszczyt mówiæ przed Wyso-
k¹ Izb¹, nowelizacja ta jest dla polskich rodzin
i polskich dzieci niezmiernie istotna, bowiem tyl-
ko kompleksowe podejœcie do tego problemu, a co
za tym idzie, przyjêcie rozwi¹zañ chroni¹cych
dziecko przed przemoc¹ w ka¿dych warunkach
i w ka¿dym œrodowisku pozwoli we w³aœciwy spo-
sób walczyæ z tym zjawiskiem.

Niezbêdne jest utworzenie interdyscyplinar-
nych zespo³ów z³o¿onych z przedstawicieli ró¿-

nych s³u¿b, miêdzy innymi Policji, prokuratury,
pomocy spo³ecznej i ochrony zdrowia. Zadaniem
takich zespo³ów bêdzie prowadzenie skoordyno-
wanych dzia³añ w œrodowisku zagro¿onym prze-
moc¹, inicjowanie interwencji, a przede wszyst-
kim monitorowanie sytuacji tak, by – jak to mówi-
³em wczeœniej – rodzinie, która ma trudnoœci,
mo¿na by³o jak najwczeœniej pomóc, by póŸniej
nie by³a potrzebna drastyczna interwencja.

Chcia³bym w tym miejscu podkreœliæ, ¿e jestem
niezwykle zadowolony z faktu, i¿ panie i panowie
parlamentarzyœci w wiêkszoœci opowiedzieli siê za
wprowadzeniem w obowi¹zuj¹cym prawie zapisu
jednoznacznie zakazuj¹cego stosowania wobec
dzieci przemocy fizycznej. Bardzo wa¿na jest w tej
mierze edukacja spo³eczeñstwa oraz promowanie
dobrych wzorców rodzicielskich. Z problemem
stosowania wobec dzieci przemocy wi¹¿e siê rów-
nie¿ kwestia walki z najobrzydliwszym pope³nia-
nym wobec nich przestêpstwem – mam tu na
myœli problem wykorzystywania seksualnego
dzieci. Niezbêdne jest wprowadzenie przepisów,
które pozwala³yby na jeszcze skuteczniejsz¹
ochronê dzieci przed wykorzystywaniem seksual-
nym z u¿yciem nowych technologii. Chcia³bym
podkreœliæ, ¿e popieram wszystkie zmiany w pra-
wie, które wesz³y w³aœnie w ¿ycie, a które u³atwia-
j¹ skuteczniejsze ni¿ dotychczas œciganie tych
przestêpstw oraz sankcjonowanie nowych prze-
stêpczych zachowañ, w tym na przyk³ad tak zwa-
nego groomingu, czyli nagabywania osób ma³olet-
nich do celów seksualnych z wykorzystaniem sys-
temów lub sieci teleinformacyjnych.

Na marginesie chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nie tylko
coraz czêstsze stosowanie nowoczesnych techno-
logii utrudnia walkê z wykorzystywaniem seksual-
nym dzieci. Ostatnio zwróci³em uwagê ministra
sprawiedliwoœci na fakt, ¿e o ile skazanemu za pe-
dofiliê wyrokiem s¹du mo¿na zakazaæ zbli¿ania siê
do ofiary czy uniemo¿liwiæ pracê z dzieæmi, o tyle
nic nie gwarantuje bezpieczeñstwa dzieci, z który-
mi mo¿e on mieæ kontakty pozazawodowe. A prze-
cie¿ du¿o wiêcej okazji do pope³nienia takiego prze-
stêpstwa jest w czterech œcianach w³asnego domu
ni¿ w pracy. Jakiœ czas temu mê¿czyŸnie, który od-
siedzia³ ju¿ wyrok za wykorzystywanie seksualne
dziecka, a po wyjœciu z wiêzienia zwi¹za³ siê z ko-
biet¹ maj¹c¹ dzieci z wczeœniejszego zwi¹zku, pro-
kuratura postawi³a zarzuty wykorzystywania sek-
sualnego tych w³aœnie dzieci. Przez ostatnie lata
mieszka³ on z nimi pod jednym dachem, bra³
udzia³ w ich wychowaniu – wszystko to zgodnie
z prawem. Czy jesteœmy w stanie skutecznie prze-
ciwdzia³aæ nara¿aniu kolejnych dzieci na skrzyw-
dzenie przez cz³owieka, który karê za wykorzysty-
wanie dzieci ju¿ odby³? Oto kolejne wyzwanie dla
systemu sprawiedliwoœci.

Pragnê w tym miejscu z ogromn¹ satysfakcj¹
podkreœliæ, ¿e pan minister sprawiedliwoœci, któ-
remu ostatnio przedstawi³em pakiet propozycji
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rozwi¹zañ reguluj¹cych te problemy, odniós³ siê
do nich z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ i zapewni³, i¿ w za-
kresie ochrony dzieci przed przestêpczoœci¹ sek-
sualn¹ mogê w pe³ni uwa¿aæ go za sojusznika. To
deklaracja niezwykle buduj¹ca i liczê, ¿e ju¿
wkrótce rozpoczniemy dalsze pilne prace nad po-
praw¹ stanu prawnego w tym w³aœnie zakresie.

Ostatnia, choæ równie wa¿na grupa zagadnieñ
to prawa dzieci z niepe³nosprawnoœci¹. Zg³aszane
przez nie same i przez ich rodziców problemy znaj-
dziecie pañstwo we wszystkich czêœciach prezen-
towanej informacji, dotycz¹ bowiem i prawa do
¿ycia oraz ochrony zdrowia, i prawa do ¿ycia w ro-
dzinie, i godziwych warunków socjalnych oraz
edukacji, i ochrony przed przemoc¹ czy wszelkimi
formami z³ego traktowania. W du¿ej mierze s¹ to
te same problemy, z jakimi zmagaj¹ siê doroœli
z niepe³nosprawnoœci¹ – niedostosowana do ich
potrzeb infrastruktura, znikoma liczba dostêp-
nych w publicznej sferze medialnej, w bibliote-
kach, w muzeach i w innych placówkach kultu-
ralnych programów dla osób pos³uguj¹cych siê
jêzykiem migowym lub alfabetem Braille’a.
W sposób szczególny widoczny jest brak oferty ze
strony mediów publicznych, programów telewi-
zyjnych i portali internetowych, w tym edukacyj-
nych, wychowawczych i rozrywkowych, przezna-
czonych dla dzieci z niepe³nosprawnoœci¹.
W chwili obecnej, co z przykroœci¹ muszê stwier-
dziæ, programy dzieciêce dla wszystkich dzieci
znikaj¹ z telewizji publicznej jeden po drugim,
w przypadku programów dla dzieci niepe³nospra-
wnych jest identycznie.

Chcia³bym podkreœliæ dwa zagadnienia
zwi¹zane z prawami tych w³aœnie dzieci.

Jedno z nich ma wymiar generalny, drugie
szczególny. Otó¿ od lat nierozwi¹zanym proble-
mem jest niezwykle ma³a liczba adopcji dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹. Konieczne jest wdro¿enie
programów, które spowoduj¹ zwiêkszenie zainte-
resowania nimi u potencjalnych rodziców adop-
cyjnych oraz u³atwienia dla tych¿e. To kolejne
wielkie wyzwanie wymagaj¹ce rozwi¹zañ syste-
mowych.

Inny charakter ma problem zg³aszany mi przez
rodziców dzieci z niepe³nosprawnoœci¹. Otó¿ ro-
dzice dzieci, które nie skoñczy³y szóstego roku ¿y-
cia, a wobec których orzeczono potrzebê kszta³ce-
nia specjalnego i które uczêszczaj¹ do przedszkol-
nych oddzia³ów integracyjnych poza gmin¹ b¹dŸ
które posiadaj¹ opiniê o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka i korzystaj¹ z tej
formy wsparcia, sami musz¹ ponosiæ koszty do-
wo¿enia dzieci do placówek zapewniaj¹cych reali-
zacjê tych orzeczeñ. Dla rodziców s¹ to nieraz
kwoty powa¿nie uszczuplaj¹ce bud¿et domowy,
i tak ju¿ przecie¿ obci¹¿ony niema³ymi kosztami
opieki nad dzieckiem z niepe³nosprawnoœci¹.

Rozwi¹zaniem by³aby zmiana ustawy o systemie
oœwiaty rozszerzaj¹ca obowi¹zek zapewnienia
dzieciom z niepe³nosprawnoœci¹ transportu na
dzieci w wieku poni¿ej szóstego roku ¿ycia korzy-
staj¹ce z ró¿nych form wspomagania rozwoju
i wsparcia.

Kolejny zakres zagadnieñ, który w przedsta-
wionej Wysokiej Izbie informacji zosta³ zaprezen-
towany nieco mo¿e szerzej ni¿ w roku ubieg³ym, to
upowszechnianie wiedzy o prawach przys³ugu-
j¹cych najm³odszym zarówno wœród nich sa-
mych, jak i wœród osób doros³ych. Od pocz¹tku
mojej kadencji rzecznika praw dziecka uwa¿am,
¿e jest to – w dwie dekady po przyjêciu przez Orga-
nizacjê Narodów Zjednoczonych Konwencji o Pra-
wach Dziecka oraz w dziesiêæ lat od utworzenia
urzêdu rzecznika praw dziecka – jedno z najwa¿-
niejszych zadañ rzecznika. By prawa dzieci by³y
skutecznie chronione, musz¹ byæ powszechnie
znane. W bie¿¹cej pracy rzecznika w tym zakresie
niezwykle pomocne s¹ media, które zazwyczaj ¿y-
czliwie do problemów dzieciêcych siê odnosz¹.
Nadzwyczaj istotne s¹ te¿ osobiste spotkania
z dzieæmi zarówno podczas wizyt w terenie, jak
i wówczas, gdy dzieci i m³odzie¿ odwiedzaj¹ Biuro
Rzecznika Praw Dziecka. W roku 2009, którego
dotyczy omawiana informacja, w spotkaniach ta-
kich na terenie ca³ej Polski uczestniczy³o ponad
trzydzieœci tysiêcy dzieci. W wielu tych wydarze-
niach uczestnicz¹, za co jestem niezmiernie
wdziêczny, równie¿ panie i panowie senatorowie
z okrêgów, które odwiedzam. W sytuacjach wyj¹t-
kowych oraz w wa¿nych dla dzieci chwilach sto-
sujê te¿ inne narzêdzie, jakim jest og³aszanie po-
œwiêconych danemu tematowi listów b¹dŸ oœ-
wiadczeñ. W roku 2009 takie listy rzecznika praw
dziecka dotyczy³y miêdzy innymi: rozpoczêcia fe-
rii zimowych, sprawdzianu na koniec szóstej kla-
sy szko³y podstawowej, Miêdzynarodowego Dnia
Romów, testu gimnazjalnego, Dnia Dziecka, za-
koñczenia roku szkolnego 2008/2009, rozpoczê-
cia roku szkolnego 2009/2010, Dnia Nauczycie-
la, zwiêkszenia zachorowalnoœci dzieci na choro-
by wirusowe, Dnia Pracownika Socjalnego, po-
trzeby zwrócenia uwagi na bezpieczeñstwo dzieci
podczas sylwestrowych zabaw z u¿yciem fajer-
werków, petard i zimnych ogni. Oœwiadczenia zaœ
poœwiêcone by³y problemom bulwersuj¹cym opi-
niê publiczn¹, jak sprawa ma³ej Ró¿y z Wielkopol-
ski czy licznym g³osom broni¹cym wybitnego re-
¿ysera oskar¿onego o wykorzystanie nieletniej.

W podnoszeniu spo³ecznej œwiadomoœci na te-
mat praw przys³uguj¹cych najm³odszym rzecznik
praw dziecka ma jeszcze jednego sojusznika. S¹
nim organizacje pozarz¹dowe. Równie¿ do
wspó³pracy z nimi od pocz¹tku kadencji przy-
wi¹zujê ogromn¹ wagê. Jako rzecznik praw dziec-
ka wspó³organizujê lub patronujê licznym kam-
paniom spo³ecznym, akcjom, inicjatywom orga-
nizowanym przez pe³nych dobrej energii ludzi
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zrzeszonych w tak zas³u¿onych fundacjach i sto-
warzyszeniach jak miêdzy innymi: Fundacja
ABCXXI „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, Funda-
cja „Dzieci Niczyje”, Fundacja Itaka, Fundacja
Kidprotect.pl, Fundacja Rozwoju Dzieci imienia
Jana Amosa Komeñskiego, Komitet Ochrony
Praw Dziecka, Krajowe Centrum Kompetencji,
Polski Czerwony Krzy¿, Stowarzyszenie Parafia-
da, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji, Towa-
rzystwo Przyjació³ Dzieci, Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego i Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Dziêki ich dzia³alnoœci, wspólnie przez nas orga-
nizowanym kampaniom spo³ecznym, akcjom
i publikowanym materia³om z wiedz¹ na temat
praw dziecka docieramy do setek tysiêcy, a nawet
milionów ludzi.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wysoka Izbo! Na tym pozwolê sobie zakoñczyæ tê
krótk¹ prezentacjê informacji o dzia³alnoœci rzecz-
nika praw dziecka w ubieg³ym roku. To, ¿e minê³o
dwadzieœcia lat od uchwalenia przez Zgromadze-
nie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych
Konwencji o Prawach Dziecka, a tak¿e to, ¿e ju¿
dziesiêæ lat istnieje w Polsce instytucja rzecznika
praw dziecka, który stoi na stra¿y zapisów tej¿e
konwencji, przynios³o niew¹tpliw¹ poprawê sy-
tuacji polskich dzieci. Rzecz jasna w tym czasie nie
ustrzegliœmy siê od b³êdów. By³o nim choæby,
o czym ju¿ mówi³em, zlikwidowanie szkolnej me-
dycyny i opieki stomatologicznej. Niew¹tpliwie ko-
lejne informacje o dzia³alnoœci rzecznika praw
dziecka bêd¹ diagnozowaæ kolejne pola, na któ-
rych niezbêdna bêdzie nie tylko interwencja rzecz-
nika, ale te¿ praca legislacyjna parlamentu.

Na zakoñczenie chcia³bym paniom senator
i panom senatorom serdecznie podziêkowaæ nie
tylko za wspó³pracê na forum parlamentarnym,
ale te¿ za indywidualne wspó³dzia³anie ze mn¹
podczas rozwi¹zywania problemów poszczegól-
nych dzieci. Z wieloma z pañstwa mia³em mo¿li-
woœæ w takich sprawach wspó³dzia³aæ i cieszê siê,
¿e mo¿emy nie tylko systemowo pracowaæ na
rzecz dzieci, ale te¿ pomagaæ w³aœnie poszczegól-
nym Pawe³kom czy Magdom. To element naszej
pracy, poprawiania œwiata, na jakim przysz³o
nam ¿yæ, który ma najbardziej wymierny wyraz.

Jeœli bêd¹ do mnie jakieœ pytania ze strony
pañstwa senatorów, to jestem do dyspozycji. Bar-
dzo dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Kto jeszcze z pañstwa siê zapisa³?
Pani senator, pan senator Skorupa, pan sena-

tor Cichoñ, pan senator Wiatr.

(G³os z sali: Jeszcze senator Wojciechowski.)
Jeszcze pan senator Wojciechowski i pan sena-

tor Augustyn… Tak jest, to chyba ju¿ wszyscy.
Dobrze.

Proszê pañstwa, jako pierwszy pan senator
Muchacki. Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, oceniam bardzo wysoko pana

sprawozdanie, pana pracê, pracê zespo³u, któ-
rym pan kieruje, chcia³bym jednak zapytaæ o trzy
kwestie.

Pierwsza sprawa. Wspomina³ pan o b³êdach le-
karskich. Czy pan w tej kwestii wspó³pracuje z iz-
bami lekarskimi i izbami pielêgniarek i po³o¿-
nych? Bo to dotyczy przecie¿ tych pracowników
i ich b³êdów.

Druga kwestia. W dniu wczorajszym nowelizo-
waliœmy ustawê o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Jak pan minister ocenia, jak pan widzi ten problem
dotykaj¹cy dzieci? W doniesieniach medialnych kil-
kakrotnie mogliœmy siê spotkaæ z ukazywaniem
dzieci pod wp³ywem narkotyków…

Trzecia sprawa, bardzo dla mnie niepokoj¹ca,
to jest ograniczenie dostêpnoœci do s³u¿by zdro-
wia w wielu miastach poprzez…

(Senator Zbigniew Romaszewski: W szko³ach.)
…z³e dzia³anie organów samorz¹dowych. Cho-

dzi o to, ¿e by³y poradnie onkologiczne, diabetolo-
giczne, a nagle po prostu zniknê³y i teraz ich nie
ma. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Bardzo dziêkujê za dobre s³owa. Postaram siê
odpowiedzieæ na te trzy pytania.

Oczywiœcie wspó³pracujê w konkretnych przy-
padkach ze wspomnianymi izbami, a tak¿e
z rzecznikiem praw pacjenta, który dzia³a przy mi-
nisterstwie. Pozytywnie oceniam nowelizacjê
ustawy.

Problem narkomanii niestety mamy. Jeœli
w którejkolwiek placówce dyrektor mówi, ¿e
u niego tego problemu nie ma i go nie dotyczy, to
zastanawiam siê, czy zna sytuacjê w swojej w³as-
nej placówce, bo niestety problem jest du¿y
i wszyscy musimy z nim walczyæ. Ja te¿ podejmu-
jê okreœlone kroki w swoich wyst¹pieniach czy
w konkretnych dzia³aniach.

Uwa¿am, ¿e w tym momencie kluczowym pro-
blemem do rozwi¹zania jest problem dostêpnoœci
do opieki medycznej, do s³u¿by zdrowia. Pan se-
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nator powiedzia³ tutaj o opiece wysokospecjali-
stycznej, a ja mówiê o tej, która powinna byæ pod-
stawowa dla ka¿dego dziecka, o opiece jego leka-
rza specjalisty, opiece lekarza pediatry. I nie cho-
dzi tylko o d³ugie kolejki, ale nieraz wrêcz niemo¿-
noœæ uzyskania konsultacji. D³ugoœæ oczekiwania
powoduje, ¿e choroby siê nawarstwiaj¹.

Ale problem jest jeszcze inny i o jego rozwi¹za-
nie postulujê od samego pocz¹tku. Powinniœmy
ka¿de zdrowe dziecko przebadaæ raz do roku tak
profilaktycznie, ¿eby ustaliæ, czy przypadkiem coœ
z³ego nie zaczyna siê dziaæ, od razu na pocz¹tku
tej drogi. Chodzi o to, co mówi¹ lekarze onkolodzy
za poœrednictwem pani profesor Alicji Chybickiej:
jeœli dziecko trafi do mnie w pierwszym, drugim
stopniu zaawansowania nowotworu, to ja je ura-
tujê, w trzecim, czwartym i dalszych – ju¿ nieko-
niecznie. Ale ¿eby trafi³o do lekarza, to trzeba roz-
poznaæ problem. Bardzo czêsto rodzic tego nie po-
trafi, bo nie jest specjalist¹ w tej dziedzinie, podo-
bnie jak nauczyciel, a lekarz jest w stanie. I on siê
zainteresuje t¹ plamk¹ czy tym guzkiem, który
gdzieœ siê pojawi³. St¹d niezwykle istotne jest
stworzenie takiego systemu, w którym by³by obo-
wi¹zek przebadania dziecka co najmniej raz w ro-
ku. Ju¿ nie chodzi o wprowadzenie lekarzy do
szkó³, bo dzisiaj nawet nie mielibyœmy kogo. Œre-
dnia wieku w pediatrii to piêædziesi¹t osiem lat, za
moment nie bêdzie tych lekarzy. Tak wiêc nie da
siê wprowadziæ na starych zasadach lekarza do
szko³y, bo nie ma kogo wprowadzaæ. W niektórych
szpitalach ordynator jest i ordynatorem, i osob¹
pracuj¹c¹ ponad godziny, bo nie ma kogo tam
daæ. Wiem, ¿e wpisanie teraz pediatrii na listê
priorytetow¹ zachêci³o m³odych ludzi do pode-
jmowania tej specjalizacji, ale zanim oni stan¹ siê
wykwalifikowanymi lekarzami, to jeszcze chwilê
musimy poczekaæ. St¹d wa¿ne jest stworzenie ta-
kiego systemu, ¿eby ju¿ na poziomie placówki
szkolnej, a tak¿e wczeœniej, dziecko raz do roku
by³o dok³adnie przebadane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê. Dziêkujê za ciekawe sprawozdanie.
Zreszt¹ nam siê chyba dobrze wspó³pracuje,
chcia³abym jednak… Trochê mnie tutaj wyprze-
dzi³ pan senator, bo ja jestem zainteresowana do-
stêpnoœci¹ s³u¿by zdrowia. W szpitalach niestety
likwiduje siê ca³e oddzia³y dzieciêce z uwagi na ich
niedochodowoœæ, nieop³acalnoœæ. Czêsto trzeba
stoczyæ ca³¹ bataliê, ¿eby przekonaæ marsza³ka,

prezydenta, dyrektora szpitala, który reorganizu-
je pracê szpitala i tnie koszty, aby nie likwidowa³
oddzia³ów pediatrycznych. Ju¿ nie mówiê o do-
stêpnoœci specjalisty, o szpitalach, w których nie
ma pieniêdzy i dlatego dziennie operuje siê trzeci
migda³ek jednemu dziecku, jednej starszej osobie
i jeszcze komuœ tam, a reszta dzieci p³acze. Nie
doœæ, ¿e jest bieda i nie mo¿na dojechaæ, to jeszcze
rodzic p³acze i prosi lekarza, ¿eby mo¿na by³o to
dziecko przyj¹æ, bo siê dusi, d³awi i choruje bezu-
stannie. Chcia³abym wiêc zapytaæ, czy… Bo ju¿
pan rozwia³ moje w¹tpliwoœci i wiem, ¿e nie ma le-
karzy, ¿eby przywróciæ ten stary system, który
funkcjonowa³. Trzeba przyznaæ siê do b³êdu, do
tego, ¿e jego likwidacja by³a z³a. Chodzi o to, ¿eby
jednak by³a kontrola zdrowia dzieci. Niestety, ju¿
na tym etapie, na etapie szko³y podstawowej
i przedszkola mamy chore dzieci. Chodzi te¿
o szczepienia. Rodzicom zostawia siê woln¹ rêkê,
mog¹ szczepiæ, nie musz¹. To bêdzie mia³o skutki
w przysz³oœci, a przecie¿ to jest to pokolenie, które
jest nasz¹ przysz³oœci¹.

Drugie pytanie. Us³ysza³am wczoraj, zreszt¹
spodziewa³em siê tego, niepokoj¹c¹ wiadomoœæ
o tym, ¿e dla trzylatków i czterolatków nie ma
miejsc w przedszkolach, poniewa¿ zajê³y je sze-
œciolatki. Przyznam, ¿e ja te¿ pos³a³am syna do ze-
rówki i cieszê siê, ¿e mogê mieæ taki wybór. Mam
takie pytanie. Jak pan ocenia to wt³oczenie sze-
œciolatków do szkó³? Przecie¿ one zosta³y wt³oczo-
ne w normalny system szko³y podstawowej. Tam
nie ma komfortowych warunków. To jest realiza-
cja postulatów pani minister, ale to jest wt³ocze-
nie maluchów w normalny system, ju¿ niewydol-
ny w przypadku kilkusetosobowych szkó³.

¯³obki to te¿ wa¿na sprawa, wspomina³ pan
o tym. Jakie propozycje ustawowe przedstawi³
pan Ministerstwu Edukacji Narodowej, ¿eby rze-
czywiœcie mo¿na by³o zmieniæ tê sytuacjê?

I ostatnie pytanie. Mówi siê o likwidacji barier,
u nas jest program „Gdynia bez barier”, ale przecie¿
chodzi nam nie tylko o bariery architektoniczne.
Pan powiedzia³ o bardzo wa¿nej sprawie, o dostêp-
noœci, oklasach integracyjnychetc.Jawidzê, ¿e jest
wiele dzieci, którym lekarze czêsto nie dawali szans
na rozwój. Te dzieci ku zdumieniu niektórych leka-
rzy rozwijaj¹ siê i s¹ wskazania, zalecenia, ¿eby one
przebywa³y wœród innych dzieci, poniewa¿ zaczyna-
j¹ mówiæ, chodziæ, rozwijaæ siê w sposób po prostu
ksi¹¿kowy, mo¿na by prace pisaæ. Dla tych dzieci
nie ma miejsc ani w przedszkolach, ani w szko³ach,
nie ma na to pieniêdzy, bo samorz¹d musia³by za-
pewniæ indywidualny tok nauczania albo otwieraæ
odpowiednie klasy. Jak pan widzi ten problem? Ja
ostatnio przyjê³am w biurze wielu rodziców takich
dzieci. Jest przepis, ale on nie jest realizowany, on
po prostu nie jest wprowadzany w ¿ycie, bo nie ma
na to pieniêdzy. Jak pan to widzi? Jak mo¿na prze-
kuæ opisane przez pana zjawiska w rzeczywistoœæ,
jakmo¿narozwi¹zaæ teproblemy?Dziêkujêbardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
W odpowiedzi na pierwsze pytanie pani senator

powiem tak. Jeœli nawet ktoœ chcia³by, ¿eby pe-
diatria czy jakiekolwiek dziedziny pediatrii by³y
dochodowe, to tak siê nie stanie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: W³a-
œnie, z za³o¿enia.)

…bo na dzieciach na tym etapie zarobiæ siê nie
da. Trzeba im zapewniæ wszystko, co jest im po-
trzebne. Zatem na sprawy specjalnoœci pediatry-
cznych trzeba patrzeæ inaczej, tak¿e jeœli chodzi
na przyk³ad o leczenie stomatologiczne, nie mo¿-
na tego liczyæ punkt za punkt, poniewa¿ dziecko –
jak to mi stomatolodzy przekazali, a ja jako ojciec
w to wierzê – leczy siê trzy razy d³u¿ej ni¿ osobê do-
ros³¹, wiêc w tym samym czasie przyjmuje siê jed-
no dziecko albo trzy osoby doros³e. Tak samo jest
w przypadku innych rodzajów leczenia.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Py-
tam o to, by nie…)

T³umaczenie, ¿e to jest niedochodowe czy nie-
op³acalne… To nie bêdzie dochodowe ani op³acal-
ne, bo to nie jest dzia³alnoœæ gospodarcza. Wtedy
gdy do mnie ju¿ w poszczególnych sprawach zg³a-
szaj¹ siê ró¿ne osoby czy instytucje, to ja po pro-
stu interweniujê. Tak samo jest wtedy – tu doty-
kam ju¿ nastêpnego pytania – gdy ktoœ nie zosta³
przyjêty, a powinien byæ przyjêty, kiedy ma wska-
zanie, a z ró¿nych przyczyn nie jest… Ja to przed-
stawi³em ogólnie, ale zwracam uwagê na to, ¿e
jest to naprawdê wiele spraw i interwencji indywi-
dualnych, które w znakomitej wiêkszoœci koñcz¹
siê sukcesem. Tak ¿e jest taka mo¿liwoœæ, choæ
nieraz coœ tam nie zagra³o w terenie.

Nie do koñca móg³bym siê zgodziæ z tym wt³o-
czeniem szeœciolatków do szkó³. Ja bardzo du¿o
szkó³ odwiedzam, wizytujê, czyni¹ to równie¿ moi
wspó³pracownicy, i widzê, ¿e akurat tej grupie
wiekowej stworzono dobre warunki. Jeœli pani se-
nator ma informacje o placówce, która Ÿle to zro-
bi³a, to ja chêtnie tak¹ informacjê przyjmê i to
sprawdzê. Muszê powiedzieæ, ¿e w tych miej-
scach, które ja ogl¹da³em czy wizytowa³em, nie
dostrzeg³em problemu, poza tym, ¿e faktycznie
nadal brakuje miejsc w przedszkolach. Musimy
pobudzaæ edukacjê przedszkoln¹ dzia³aniami sy-
stemowymi. Ja w tej sprawie zwraca³em siê do po-
szczególnych resortów, nie tylko do resortu edu-
kacji, ale tak¿e do resortu rozwoju regionalnego,
rozmawiamy o œrodkach przeznaczonych na pun-
kty przedszkolne, ¿eby mo¿na by³o w odpowiedni

sposób utrzymaæ to, co zosta³o ju¿ rozpoczête. To
tyle w tej kwestii.

Gdy mówiê o barierach, to wcale nie mam na
myœli tego, co wszyscy mieliœmy dwadzieœcia lat te-
mu, czyli krawê¿ników, progów i ró¿nych tego typu
spraw. Te najtrudniejsze bariery s¹ jednak w g³o-
wach. Dlatego zgodnie z zaleceniem ca³ego œrodo-
wiska integracyjnego nie u¿ywam ju¿ okreœlenia
„dziecko niepe³nosprawne”, tylko „dziecko z nie-
pe³nosprawnoœci¹”, bo trudno siê licytowaæ, jeœli
chodzi o sprawnoœæ, pe³n¹ sprawnoœæ, o to, jak to
wygl¹da.

Nowe przepisy, które projektuje teraz Minister-
stwo Edukacji Narodowej – one za moment bêd¹
przyjête, ja bra³em udzia³ w konsultacjach – id¹
w tym kierunku, ¿eby dzieciom, które maj¹ wska-
zanie do przebywania w grupie integracyjnej, to
umo¿liwiæ, tak by one nie musia³y byæ odizolowa-
ne w ramach nauczania indywidualnego albo za-
mkniête w placówce.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …fi-
nansowe.)

Oczywiœcie po stronie resortu, który odpowia-
da za te dzia³ania. Myœlê, ¿e te kierunki zosta³y
wytyczone. Miêdzy nami te¿ by³a jakaœ ma³a ró¿-
nica zdañ co do poszczególnych zapisów, ale
zmierzamy do tego, ¿eby umo¿liwiæ edukacjê
w³¹czaj¹c¹, bo tak to siê nazywa, na wy¿szym po-
ziomie. Aczkolwiek chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê
na to, ¿e œrodowiska zainteresowane tematem
licznie protestowa³y przeciwko tak szerokiemu
umo¿liwieniu nauczania w tej formie, bo ba³y siê
likwidacji specjalnych oœrodków szkolno-wycho-
wawczych, które te¿ maj¹ bardzo wa¿n¹ rolê do
spe³nienia i s¹ niezwykle potrzebne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê Panie Marsza³ku.
Ja mam jedno pytanie. W pañskim sprawozda-

niu problem ten siê nie pojawi³, ale byæ mo¿e jest
on w naszym spo³eczeñstwie marginalny. Otó¿
ostatnimi czasy powsta³ termin „eurosierota”.
Tak zaczêto mówiæ o dzieciach, które pozostawio-
no bez pe³nej czy bez dostatecznej opieki na sku-
tek tego, ¿e rodzice, najczêœciej za prac¹, wyjecha-
li za granicê, czêsto do któregoœ z krajów Unii Eu-
ropejskiej. Tu rodzi siê pewien problem.

Czy mia³ pan w tej sprawie interwencje? Czy to
zjawisko w ogóle jest? Czy ono siê u nas nasila,
czy nie ma takich problemów? Czy by³ pan zmu-
szony interweniowaæ w jakiejœ sprawie? Zdajê so-
bie sprawê z tego, ¿e problem jest trudny, bo poru-
szanie siê w obrêbie Unii nie wymaga ¿adnych do-
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datkowych procedur, dzieci pozostaj¹. Czy rzecz-
nik praw dziecka zajmowa³ siê tym tematem? Czy
podj¹³ jakieœ starania id¹ce w tym kierunku, aby
pozostawione dzieci mia³y zapewniony byt w do-
brej rodzinie, czy we w³asnej rodzinie, i aby wy-
chowywa³y siê w œrodowisku, które zapewni im
prawid³owy rozwój? Dziêkujê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Bardzo dziêkujê.
Przypomnê tylko, ¿e problem tak zwanego euro-

sieroctwa – tak zwanego, bo te¿ w tej Izbie dyskuto-
waliœmy o tym, ¿e jest to doœæ niefortunne sformu-
³owanie, ale wiemy, o co chodzi, to jest takie s³owo
klucz – naœwietli³ i zainicjowa³ jego rozwi¹zanie
w³aœnie rzecznik praw dziecka w 2008 r. Pierwsze
badania, które zosta³y wykonane na ten temat,
pierwsza diagnoza zosta³a postawiona na zlecenie
rzecznika praw dziecka, po czym nast¹pi³y dzia³a-
nia kolejnych instytucji. Problem ten jest bardzo
dok³adnie monitorowany przez kuratoria oœwiaty,
przez ministra edukacji narodowej. Obecnie na
poziomie rz¹du trwaj¹ prace dotycz¹ce poszczegól-
nych zapisów w celu zapewnienia odpowiednich
warunków dzieciom bêd¹cym w takiej sytuacji. Te
problemy nie zosta³y jeszcze ca³kowicie rozwi¹za-
ne, ale ze strony rzecznika praw dziecka te prace
legislacyjne dotycz¹ce zabezpieczenia dziecka s¹
monitorowane. Utworzenie instytucji patrona,
który na czas nieobecnoœci rodziców…

(Senator Jadwiga Rotnicka: A czy ten problem
narasta?)

Ja nie mogê w chwili obecnej stwierdziæ, ¿e na-
rasta, pewnie trzeba by³oby powtórzyæ takie same
badania – i to z zastosowaniem tej samej metodo-
logii – jakie mia³y miejsce dwa lata temu. Jeœli
chodzi o liczbê zg³aszanych spraw, to ja nie jestem
w stanie stwierdziæ, czy jest ona wiêkszaj.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, w mediach
by³y pokazywane bulwersuj¹ce przypadki prze-
jmowania opieki nad dzieæmi przez instytucje
z powodu ubóstwa rodzin. Czy interweniowa³ pan
w takich sprawach? To jest o tyle wa¿ne, ¿e w kon-
tekœcie budowy pewnego systemu, w którym po-
moc spo³eczna ma wspieraæ rodzinê, potrzebne
jest wyjaœnienie tych spraw. Czy by³ pan anga¿o-
wany w te sprawy?

I drugie pytanie, dotycz¹ce opieki medycznej
w szkole czy badañ profilaktycznych prowadzo-
nych przez pediatrów. Czy warto powielaæ zdanie
pewnego specjalistycznego lobby w tej kwestii,
skoro przyjêliœmy trochê inny model za³atwiania
potrzeb profilaktycznych? Przypomnê o istnieniu
tak zwanej medycy rodzinnej w Polsce. Dziêkujê
bardzo.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Dziê-
kujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Ja mo¿e zacznê, jeœli pan senator pozwoli, od
drugiego pytania. Nie wiem, o jakie lobby chodzi…

(SenatorW³adys³awSidorowicz:Specjalistyczne.)
…ale z mojej obserwacji wynika, ¿e ten problem

nie zosta³ za³atwiony. Wrêcz przeciwnie, ten pro-
blem narasta, wiêc byæ mo¿e przyjêty kierunek
nie by³ prawid³owym kierunkiem. Tak wiêc warto
siê zastanowiæ, dlaczego jest tak du¿y procent
dzieci dotkniêtych schorzeniami. Jak wczeœniej
wspomnia³em – oczywiœcie w mojej informacji zo-
sta³o to szerzej omówione – stwierdzam, ¿e dzieci
nie s¹ diagnozowane w odpowiedni sposób, w od-
powiednim czasie, co niestety przek³ada siê póŸ-
niej tak¿e na ich œmiertelnoœæ.

(Rozmowy na sali)
Teraz odpowiem na pierwsze pytanie, niezwyk-

le wa¿ne. Tak, s¹ przypadki odbierania dzieci
z tak zwanych wzglêdów socjalnych. Ja mo¿e po-
s³u¿ê siê tu nawet statystyk¹, któr¹ przedstawi³a
w Sejmie pani minister pracy podczas sk³adania
sprawozdania rz¹du z wdra¿ania Konwencji
o Prawach Dziecka sprzed dwudziestu lat. Do
30% dzieci w placówkach opiekuñczo-wycho-
wawczych znajduje siê tam ze wzglêdów socjal-
nych. I to jest zatrwa¿aj¹ce, to pokazuje, no…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Niedow³ad.)
…tak, niedow³ad s³u¿b, o których ja tak¿e mó-

wi³em. Ja siê temu przeciwstawiam w ka¿dym ta-
kim przypadku. Ten wielkopolski, o którym wspo-
mina³em… Ale takich spraw jest wiele wiêcej, nie-
stety. Ktoœ straci³ mieszkanie i by³ wniosek, bo ro-
dzice ju¿ nie byli w stanie zapewniæ odpowiednie-
go metra¿u, albo ktoœ straci³ pracê i to postêpowa-
³o… Nie zawsze to siê wi¹¿e z sytuacj¹ g³êbokiej
dysfunkcji prowadz¹cej do tego, ¿e zdrowie czy ¿y-
cie dziecka jest zagro¿one. Ja w przypadku ka¿dej
takiej sytuacji interweniujê indywidualnie, a jeœli
sam siê nie przy³¹czam, to rodzice dostaj¹ odpo-
wiednie wsparcie prawne w moim urzêdzie, s¹ in-
formowani, jak postêpowaæ, ¿eby siê zabezpieczyæ
albo odzyskaæ dziecko. Ale a¿ 30% dzieci… O tym
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trzeba mówiæ z du¿ym naciskiem, bo z tych wzglê-
dów dzieci nie powinny znajdowaæ siê poza rodzi-
n¹ biologiczn¹. To stwierdzam i z ca³¹ moc¹ pod-
kreœlam, tak¿e na koñcu „Uwag o stanie prze-
strzegania praw dziecka”.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, ja mam trzy pytania.
Pierwsze. Jak jest wykonywana kontrola sto-

matologiczna, kontrola rozwoju fizycznego dzie-
ci w szko³ach maj¹ca na celu zmniejszenie, wye-
liminowanie wad postawy, wad krêgos³upa,
próchnicy i chorób zêbów? Czy podejmuje pan
prace dotycz¹ce przywrócenia lekarza, pielêg-
niarki i lekarza dentysty w szko³ach, jak te¿
opieki lekarskiej i stomatologicznej w szko³ach?
Jakie widzi pan rozwi¹zania kwestii profilaktyki
w szko³ach?

Drugie pytanie. Jak wygl¹da sprawa szczepie-
nia dziewczynek reklamowanymi szczepionkami
przeciwko rakowi szyjki macicy, a faktycznie –
przeciwko szczepom wirusa brodawczaka? Jakie
kroki zosta³y podjête wobec wprowadzenia w b³¹d
rodziców i opiekunów dziewczynek przez reklamy
firm farmaceutycznych? Czy pan siê zapozna³ z ty-
mi sprawami i co pan zamierza zrobiæ z tymi pro-
blemami?

Trzecie pytanie. Jak wygl¹da sprawa wstêpu
dzieci, m³odzie¿y ma³oletniej na imprezy masowe,
dyskoteki, gdzie alkohol jest ogólnie dostêpny,
natê¿enie ha³asu jest wysokie i gdzie mo¿na zao-
patrzyæ siê w narkotyki i œrodki psychotropowe?
Czy nie mo¿na by by³o zaczerpn¹æ wzorca ze Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie obowi¹zuj¹ regulacje
pozwalaj¹ce wchodziæ na takie imprezy ludziom,
którzy ukoñczyli dwudziesty pierwszy rok ¿ycia,
a m³odsi musz¹ wchodziæ z opiekunem? Czy ba-
dane jest natê¿enie ha³asu na takich imprezach
i czy badany jest wp³yw tego ha³asu na s³uch
uczestników imprez? Czy pan siê takimi sprawa-
mi zajmuje? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê.
Jeœli chodzi o to œrodkowe pytanie, dotycz¹ce

szczepieñ, to muszê powiedzieæ, ¿e zbieramy in-

formacje – zreszt¹ na wniosek pana senatora – od
poszczególnych specjalistów i pan senator dosta-
nie pisemn¹ odpowiedŸ, jak ju¿ bêdziemy gotowi
z tak¹ odpowiedzi¹.

Jeœli chodzi o dostêp do lekarza, to ja o tym po-
wiedzia³em, nie ma odpowiedniego dostêpu, ja to
stwierdzam. Moim pomys³em… Zg³osi³em do roz-
wa¿enia dwa pomys³y maj¹ce na celu stworzenie
systemu badania ka¿dego dziecka raz w roku przez
lekarza specjalistê. Uwa¿am, ¿e w ten sposób roz-
wi¹¿emy i problem wad postawy, i wiele innych.
Jeœli chodzi o stomatologiê, to oczywiœcie denty-
stów w szko³ach nie ma, s¹ pojedyncze szko³y,
gdzie funkcjonuje gabinet stomatologiczny, ale nie
ma w tej materi jakiegoœ przymusu, ¿e w ka¿dej
szkole ma byæ gabinet stomatologiczny. A wiêc do-
stêp do dentysty na poziomie systemu szkolnego
nie jest zapewniony. Ja proponowa³em tak zwane
dentobusy, które mog³yby jeŸdziæ i w nich praco-
waliby lekarze, aczkolwiek mam œwiadomoœæ pro-
blemu, który za tym idzie. Otó¿ nie ma stomatolo-
gów dzieciêcych. Nie ma, bo stomatolodzy nie chc¹
leczyæ dzieci przy przeliczniku, który w chwili obec-
nej obowi¹zuje. Z dzieæmi pracuje siê du¿o trud-
niej i to jest bardzo odpowiedzialna praca.

Jeœli chodzi o wstêp na imprezy masowe, to ja
myœlê ¿e prawo to reguluje, chodzi pewnie tylko
o stosowanie tego prawa, wiêc tutaj w takich…

(Senator Tadeusz Skorupa: A kontrola i moni-
toring?)

Panie Senatorze, nie da siê w ka¿dej placówce
przeprowadziæ monitoringu centralnej instytucji
kontroli pañstwa. Myœlê, ¿e w konkretnych sytua-
cjach, kiedy pan senator stwierdza, ¿e w danej dy-
skotece, w danym klubie czy w danym miejscu ³a-
mane jest prawo, nale¿y to zg³osiæ bezpoœrednio Po-
licji, która musi podj¹æ odpowiednie kroki, a jeœli
takich kroków nie podejmie, to trzeba o tym powia-
domiæ organ kontrolny. To w³aœnie w tym momen-
cie te procedury powinno siê wykonaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Tadeusz Skorupa: A pytanie dotycz¹ce

ha³asu?)
Ja mo¿e pozwolê sobie powitaæ naszych goœci.

S¹ z nami przedstawiciel Ministerstwa Edukacji
Narodowej, sekretarz stanu pani Krystyna Szumi-
las, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Rzemek i podsekretarz stanu Igor Dzialuk
z Ministerstwa Sprawiedliwoœci. A wiêc uprzejmie
proszê, je¿eli pan bêdzie odczuwa³ tak¹ potrzebê,
o zaproponowanie wypowiedzi kogoœ z pañstwa.
Je¿eli pañstwo ministrowie odczuwaj¹ potrzebê
wypowiedzenia siê, no to oczywiœcie jako rz¹d za-
wsze mog¹ siê wypowiedzieæ. Tak to u nas wy-
gl¹da.

A w tej chwili zada pytania pani senator Zaj¹c.
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Senator Alicja Zaj¹c:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³abymzapytaæpanakrótkooczterysprawy.
Pierwsza sprawa. Czy pan podejmowa³ inter-

wencje w przypadku rodziców dzieci chorych na
stwardnienie rozsiane? Pytam, poniewa¿ maj¹
oni pewne problemy z uzyskaniem odpowiednie-
go leczenia. Zwracam siê z tym pytaniem te¿ do
przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia.

Druga sprawa. Czy zna pan sprawê nienale¿y-
tego zapewnienia opieki dzieciom w rodzinach za-
mieszkuj¹cych tak zwane bloki socjalne czy rota-
cyjne? One siê ró¿nie nazywaj¹. Czy w tej grupie
s¹ rodziny romskie? Czy pan zajmuje siê proble-
mem dzieci w rodzinach romskich, a jeœli tak, to
w jakim zakresie?

I ostatnia sprawa. Czy pan kiedykolwiek inter-
weniowa³ w sprawach grup ¿ebraczych, które wy-
korzystuj¹ czêsto niemowlêta do pozyskiwania
œrodków na ulicach? Ma to te¿ miejsce w mie-
si¹cach jesiennych i zimowych, kiedy jest zimno.

Poniewa¿ jestem z Jas³a, na koniec chcia³abym
podziêkowaæ za interwencjê w sprawie Adama
z Jas³a. S¹dzê po pana wypowiedzi, ¿e zakoñczy³a
siê pozytywnie. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
W tych pierwszych dwóch sprawach nie pode-

jmowa³em interwencji, bo nie skierowano do mnie
konkretnych wniosków.

Jeœli chodzi o problem dzieciêcego ¿ebrania, to
rzecznik systematycznie przypomina odpowie-
dzialnemu za to resortowi o koniecznoœci uwra¿-
liwienia odpowiednich s³u¿b na ten problem. No
jest to ³amanie prawa. W niektórych przypad-
kach musimy reagowaæ na bie¿¹co, kiedy dana
sytuacja ma miejsce. Ja sam korzysta³em z nu-
meru 112, prosz¹c o interwencjê, kiedy widzia-
³em w Bia³ymstoku, jak dwójka dzieci jest wyko-
rzystywana do ¿ebractwa przez inne osoby. Mu-
szê powiedzieæ, ¿e w samo Bo¿e Cia³o w zesz³ym
roku Policja b³yskawicznie interweniowa³a i mo-
delowo przeprowadzi³a ca³e postêpowanie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, zwróci³ pan uwagê na niedo-

stateczn¹ opiekê medyczn¹ nad dzieæmi, na brak
koncepcji rozwi¹zania tego problemu, sztywne
formu³y. Akurat w sprawach onkologii te formu³y
s¹ elastyczne, autobusy, nie pamiêtam, jak one
siê tam nazywaj¹, wje¿d¿aj¹ niemal¿e do miesz-
kania…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Mammobusy.)
Jak?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Mammobusy.)
Mammobusy. Dziêkujê, Pani Senator.
Akurat w sprawie próchnicy ten autobus nie

umie, ¿e tak powiem, po wsi jeŸdziæ, prawda? Tam
to lobby dzia³a, w tym przypadku – nie. Ale nie
o tym chcia³em mówiæ. Odnios³em siê do tego tylko
po to, aby skomentowaæ polsk¹ niemo¿noœæ. Ta
niemo¿noœæ wystêpuje te¿ w sprawach, które pan
czêœciowo porusza. Chodzi o dzieci dotkniête cho-
robami psychicznymi. Podj¹³ pan interwencjê, po-
wiedzia³ pan, ¿e nie ma wydzielonej ga³êzi… dzieci
przebywaj¹ w normalnych niejako szpitalach, któ-
re twierdz¹, ¿e nie maj¹ specjalistów od chorób
psychicznych dzieci. Ale o to te¿ nie chodzi.

Nie by³o w pana wypowiedzi informacji œwiad-
cz¹cej o interwencji, jeœli chodzi o nowe zjawisko,
¿e tak powiem, dzieci trudne, na ogó³ umieszczane
w oœrodkach wychowawczych. To zjawisko ma pe-
wne cechy. Takie dzieci maj¹ trudny charakter, bo
na ogó³ zosta³y porzucone, s¹ przestraszone i pa³a-
j¹ agresj¹. A te oœrodki sobie z tym nie radz¹. Umie-
szcza siê te dzieci najpierw w szpitalu, szpital je
diagnozuje, og³asza, ¿e to nie jest choroba, tylko
trudnoœæ wychowawcza czy trudnoœæ emocjonal-
na u dziecka, po czym kieruje siê te dzieci do m³o-
dzie¿owych oœrodków socjoterapii. W tych brakuje
miejsc, zgodnie z raportem, dla tysi¹ca dzieci. Pan
zreszt¹ przy okazji omawiania jednej sprawy zau-
wa¿y³, ¿e oœrodki wychowawcze pozbywaj¹ siê tych
dzieci, a w oœrodkach socjoterapii z kolei brakuje
miejsc, wiêc te dzieci s¹ bezdomne. Co zamierza
pan zrobiæ w tej sprawie? I drugie zjawisko… Te
dzieci s¹ trudne, tak¿e wychowawczo, bo one eks-
portuj¹ swoj¹ emocjonalnoœæ na pozosta³ych
uczestników. No i oœrodki sobie z tym nie mog¹ po-
radziæ. Do tej pory nie stworzono norm dla terapii,
a tylko dla jakichœ krótkich zabiegów czy diagnoz.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator dotkn¹³ niezwykle istotnego i czu-

³ego punktu. Faktycznie, jeœli chodzi o system po-
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mocy dziecku, jak to tutaj nazywamy, trudnemu,
to jest ogromna dysfunkcja. Jak te dzieci trafi¹ do
tego oœrodka, na który czekaj¹ nieraz bardzo d³u-
go, bêd¹c w swoim œrodowisku, to jeszcze maj¹
okazjê byæ u specjalisty. Ale czêsto tam nie trafia-
j¹. A z racji tego, ¿e nie trafiaj¹ do MOS i MOW,
przebywaj¹ w domu dziecka, gdzie kadra jest nie-
przygotowana do pracy z nimi. By³y takie przy-
padki w zesz³ym roku, ¿e dosz³o do trudnej, a na-
wet tragicznej sytuacji w kilku placówkach.
A wiêc ten problem niew¹tpliwie musimy roz-
wi¹zaæ. I jest wola jego rozwi¹zania.

U mnie odby³o siê w zesz³ym roku spotkanie ro-
bocze szefów poszczególnych resortów zaintere-
sowanych tym tematem – i resortu edukacji, i re-
sortu pracy, i resortu sprawiedliwoœci. Dzia³a
grupa robocza, w której uczestnicz¹ przedstawi-
ciele Biura Rzecznika Praw Dziecka. Pracuje siê
tam nad znalezieniem rozwi¹zania tego proble-
mu. Ja ten problem dostrzegam, interweniowa-
³em w zesz³ym roku wcale nie ma³o w tych przy-
padkach. Jak ju¿ pañstwu wczeœniej powiedzia-
³em, liczba miejsc w tych oœrodkach jest praktycz-
nie sta³a, a liczba dzieci tam kierowanych wzra-
sta. Powo³am siê na dane statystyczne, które pa-
miêtam. Od 2000 r. populacja dzieciêca zmala³a
o 25%, a liczba dzieci kierowanych do placówek
wzros³a z oœmiu do jedenastu na tysi¹c. A wiêc
mamy tu du¿¹ niewydolnoœæ ju¿ w praprzyczy-
nach. Niew¹tpliwie brakuje te¿ terapeutów. Osta-
tnio zwróci³em uwagê – ale to jest tegoroczne dzia-
³anie – na wzrost samobójstw i prób samobój-
czych, które s¹ nierejestrowane, jeœli chodzi
o dzieci. Znikoma jest liczba kolejnych specjali-
stów, tym razem psychiatrów dzieciêcych. Ich jest
tak ma³o, ¿e nawet nie wszêdzie jesteœmy w stanie
powo³aæ wojewódzkiego konsultanta.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Cieszê siê, ¿e mogê akurat po tej wypowiedzi
zadaæ swoje pytanie. Umieszczenie dziecka
w m³odzie¿owym oœrodku socjoterapeutycznym
czy wychowawczym to jest dramat i pora¿ka. Nie
idŸmy t¹ drog¹.

Chcia³bym zapytaæ o coœ, o co pytam pana
w prywatnych rozmowach. Pan to pytanie zna, ale
bêdê je zadawa³ publicznie w nieskoñczonoœæ.
Rzecz dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w szko³ach. 20% tych dzieci dosta-
je przepustkê do nastêpnej klasy, nie opanowaw-
szy materia³u. Tak naprawdê przygotowujemy je

do wykluczenia. Problem jest ogromny, od dzie-
siêcioleci wymaga rozwi¹zania. Chcia³bym pana
zapytaæ nie o to, czy zna pan problem, bo to wiem,
ale czy nie warto by by³o w tej sprawie dokonaæ
rzetelnej diagnozy sytuacji. Czy nie uwa¿a pan, ¿e
warto by by³o stworzyæ coœ na kszta³t bia³ej ksiêgi
na temat dzieci o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych? Dobra diagnoza by³aby œwietnym wy-
jœciem do dyskusji publicznej na ten temat. Bo
dzisiaj wiedz¹ o tej sytuacji rodziny, wiedz¹ oœrod-
ki, wiedz¹ pedagodzy, wiedz¹ samorz¹dowcy,
a sytuacja siê nie zmienia.

Drugie pytanie…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jeœli pan se-

nator pozwoli, to ja mo¿e uzupe³niê pañskie pyta-
nie. Ja bym zapyta³ o drugi biegun, to znaczy
o dzieci po prostu genialne.)

Tak, no to te¿ s¹ dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak mi w³aœ-
nie przysz³o do g³owy.)

…i ja je te¿ mia³em na myœli. Te z kolei tracimy,
mo¿e nie kierujemy do wykluczenia, ale tracimy,
bo ich zdolnoœci czêsto zostaj¹ gdzieœ zagubione.

Panie Ministrze, ja chcia³bym powiedzieæ o je-
szcze jednej sprawie. W tej chwili domy pomocy
spo³ecznej dla dzieci prze¿ywaj¹ kolejny czas za-
niepokojenia, które mo¿e siê przerodziæ w dra-
mat. I dotyczy to dzieci w najtrudniejszych sta-
nach, le¿¹cych, niesamodzielnych. Otó¿ dzia³ania
Narodowego Funduszu Zdrowia zmierzaj¹ do
ograniczenia mo¿liwoœci opieki pielêgniarskiej
w tych domach. Jeœli pan nie podejmowa³ jeszcze
interwencji w tych kwestiach, to bardzo o to pro-
szê, a przede wszystkim proszê o informacjê, czy
ta sytuacja jest panu znana i co pan zamierza zro-
biæ, by pomóc tym, którzy s³usznie siê oburzaj¹
i sprzeciwiaj¹ tym zakusom zapisanym w rozpo-
rz¹dzeniu, jakie w³aœnie wesz³o w ¿ycie 1 lipca.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Problem dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-

kacyjnymi, czy dotyczy to tych, które maj¹ ten
problem, bo zostaj¹ z ty³u, czy te¿ dlatego, ¿e s¹ na
czele, w tej p³aszczyŸnie systemowej jest jednym
z punktów, my po prostu musimy stworzyæ sys-
tem pomocy dziecku. Tak jak wczeœniej rozma-
wialiœmy, pan senator te¿ to powiedzia³, pora¿k¹
jest, kiedy takie dziecko trafia do m³odzie¿owego
oœrodka socjoterapii czy m³odzie¿owego oœrodka
wychowawczego. Mówiê „takie”, bo te oœrodki te¿
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w jakimœ celu zosta³y stworzone. Tam powinny
trafiaæ te dzieci, którym nie jesteœmy w stanie po-
móc w ¿aden inny sposób, ale to ta pomoc powin-
na byæ pierwsza. A wiêc my tu musimy stwierdziæ
praprzyczynê problemu i j¹ wykluczyæ, wtedy ta-
kie dziecko nie jest, jak mówimy, skierowane do
wykluczenia. Bo to skierowanie jest w którymœ
momencie ju¿ jak legitymacja, któr¹ tylko okazu-
je siê na poszczególnych etapach swojego ¿ycia
i od razu wiadomo, ¿e to jest ten, który idzie tu,
a nie tam, gdzie powinien. Ja niew¹tpliwie liczê na
to, ¿e poprzez szereg dyskusji na ten temat ze spe-
cjalistami wszystkich resortów… Wszystkich,
podkreœlam, bo ten problem dotykaj¹cy dzieci nie
jest tylko problemem jednego resortu, jak tutaj
mówimy o niezdawaniu z klasy do klasy, to znaczy
resortu edukacji. On za moment stanie siê tak¿e
problemem resorty pracy, który ma w swej pieczy
domy dziecka, jest te¿ problemem resortu spra-
wiedliwoœci, który czasami kieruje dziecko do
MOW. A tam to dziecko musi byæ kierowane de-
cyzj¹ s¹du, ten cz³owiek jest ju¿, ¿e tak powiem,
za³atwiany tak resortowo. Ale wreszcie powsta³a
ta grupa miêdzyresortowa, która dyskutuje, jak
wspólnie patrzeæ na dobro dziecka w³aœnie przez
pryzmat interesu dziecka, a nie z perspektywy po-
szczególnych resortów, jak to siê dzia³o do tej po-
ry. A wiêc ja tu mam du¿e nadzieje, dlatego te¿
czynnie osobiœcie b¹dŸ poprzez swoich wspó³pra-
cowników w tym uczestniczê.

Jeœli chodzi o diagnozê, to niew¹tpliwie tak, dia-
gnoza jest nam potrzebna do rozpoczêcia dyskusji
w ogóle nad ka¿dym problemem. Ale myœlê, ¿e obe-
cna tutaj pani minister tak¿e bêdzie mog³a odnieœæ
siê do tej kwestii, ja zaœ ze swojej strony deklarujê
wspó³pracê przy podjêciu takich dzia³añ.

Jeœli chodzi o opiekê pielêgniarsk¹ w DPS dla
dzieci, to ten temat nie wp³yn¹³ do mnie w formie
wniosku o podjêcie interwencji, ale oczywiœcie nie
wyobra¿am sobie, ¿eby dla takich pacjentów nie
by³a zabezpieczona opieka tak szczególnie im po-
trzebna. A wiêc jeœli pan senator zdiagnozowa³, ¿e
ten problem wystêpuje w mniejszej lub wiêkszej li-
czbie takich placówek, to ja chêtnie te informacje
przejmê i podejmê interwencjê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Rzeczniku, mam takie pytanie. Jakie
dzia³ania pan podejmuje, aby chroniæ dzieci przed
patologiami? Mam tu na myœli konkretn¹ sprawê.
Nie tak dawno w internecie wyczyta³em, ¿e kilka

trzynastoletnich dziewczynek spo¿ywa³o alkohol,
upi³y siê gdzieœ na pla¿y i le¿a³y tam nieprzytom-
ne. Czy pan podj¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do prze-
prowadzenia œledztwa, kto tym dziewczynkom
sprzeda³ alkohol? I czy bêd¹ wyci¹gniête konsek-
wencje wobec tych ludzi, tych doros³ych, którzy
doprowadzili do takiej sytuacji, ¿e alkohol znalaz-
³a siê w rêkach nieletnich? To jest, mo¿na powie-
dzieæ, jeden przypadek, który rzeczywiœcie po-
twierdza regu³ê, bo rzeczywiœcie takie rzeczy siê
zdarzaj¹, dostêpnoœæ alkoholu jest dla dzieci bar-
dzo powszechna i nikt siê tym nie przejmuje. Ja-
kie pan konkretnie dzia³ania w zwi¹zku z tym po-
dejmuje?

Id¹c w tym samym kierunku, chcê zapytaæ pa-
na rzecznika, co pan robi, aby na przyk³ad ograni-
czyæ dostêp dzieci do treœci erotycznych i porno-
graficznych, a z tym dziecko czy nieletni nie ma
najmniejszego problemu, bo tego typu treœci mo¿-
na bez problemu napotkaæ w internecie, jak rów-
nie¿ w kioskach, gdzie s¹ one dostêpne praktycz-
nie bez ograniczeñ.

I kolejny temat, trzeci. Powtórzê, co powiedzia³
pan senator Skorupa. Pan tak tylko przeœlizgn¹³
siê po tym zagadnieniu: jest mianowicie sprawa
tych dyskotek, gdzie nieletni czy dzieci, przeby-
waj¹c tam, poszerzaj¹ patologiê. I o tym siê nie
mówi. Nie mówi siê o liczbie nieletnich w ci¹¿y,
w któr¹ zasz³y w zwi¹zku z pobytem w tych dysko-
tekach, nie mówi siê o pigu³kach gwa³tu, nie mówi
siê o odurzaniu m³odzie¿y, o narkomanii, która
jest z tym zwi¹zana. Jakie pan zamierza podj¹æ
kroki, aby do tych spraw nie dochodzi³o, aby rze-
czywiœcie chroniæ przed nimi dzieci.

Przypomnia³ pan tu równie¿, mo¿na powie-
dzieæ, o odbieraniu dzieci rodzicom ze wzglêdów
socjalnych, gdy rodzice nie mog¹ potomstwa wy-
chowaæ. Ale nie wspomnia³ pan, czy pañstwo za-
mierza ten problem zniwelowaæ na przyk³ad po-
przez pomoc socjaln¹ dla tych rodziców, tak aby
nie odbieraæ dzieci. Po prostu czy pañstwo pode-
jmie konkretn¹ pomoc finansow¹ dla rodzin, któ-
re s¹ w trudnej sytuacji ¿yciowej, czasami byæ mo-
¿e przejœciowo? I prosi³bym, mo¿na rzec, o tak¹
konkretn¹ odpowiedŸ, która nie bêdzie odpowie-
dzi¹ wymijaj¹c¹. Dziêkujê.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Bar-
dzo proszê. Bardzo konkretna odpowiedŸ: po pier-
wsze, rzecznik praw dziecka jest organem kontro-
li pañstwa, wiêc ja nie mogê mówiæ, czy pañstwo
coœ takiego zamierza, czy nie zamierza. Ja pro-
blem stwierdzam…)

Nie, nie, Panie Ministrze, ja uzupe³niê…
Przepraszam, proszê mi pozwoliæ, Panie Mar-

sza³ku.
Panie Rzeczniku, pan wspomnia³ o wspó³pracy

z ministrem sprawiedliwoœci, tu na sali siedz¹ ró-
wnie¿ ministrowie poszczególnych innych resor-
tów. Chcê wiêc spytaæ, na ile ta wspó³praca jest
prowadzona w³aœnie w tym zakresie, aby sprawa
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kontroli… Bo pan oczywiœcie patronuje tej ochro-
nie praw dziecka. I na ile te interwencje… Jak ro-
zumiem, w sprawie tych pijanych dziewczynek
pan podj¹³ interwencjê i w tych nastêpnych przy-
padkach te¿ pan podj¹³ interwencjê. Tak to rozu-
miem. Dziêkujê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Ja problem progów œwiadczeñ socjalnych pod-
noszê w tym swoim wyst¹pieniu, a tak¿e w wy-
st¹pieniach do odpowiedniego resortu. Ale proszê
nie oczekiwaæ ode mnie odpowiedzi, kiedy to na-
st¹pi, bo ja takiej decyzji nie podejmujê; gdybym
j¹ podejmowa³, to pewnie móg³bym j¹ og³osiæ, jeœli
by³oby to mo¿liwe.

Teraz jeœli chodzi tak ogólnie o ochronê dzieci
przed patologiami, przed dostêpem do ró¿nych rze-
czy, to chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e ochron¹ dzieci,
opiek¹ nad dzieæmi i wychowaniem dzieci zajmuj¹
siê ich rodzice. I przede wszystkim tutaj pe³n¹ od-
powiedzialnoœæ, pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹, ponosz¹
rodzice. Jeœli dziecko ma nieograniczony dostêp,
tak¿e do internetu… Ale internet ma nie tylko tre-
œci erotyczne, nie tylko treœci, które prowadz¹ do
jakichœ dysfunkcji, ma tak¿e du¿o fantastycznych,
potrzebnych treœci edukacyjnych. W chwili obec-
nej nie da siê odci¹æ dziecka od dostêpu do inter-
netu, bo odciêlibyœmy dziecko od œwiata, a ono
w ten œwiat ma wchodziæ. Tak wiêc…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Taki, jaki jest, czyli
z patologi¹, tak?)

To rodzic wychowuje swoje dziecko, Panie Se-
natorze, i to rodzic musi mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ
tego, ¿e informacje czy zachowania przekazywane
jego dziecku mog¹ byæ dla dziecka tak¿e niekorzy-
stne. Proszê zauwa¿yæ, w ilu sytuacjach rzecznik
praw dziecka podejmowa³ inicjatywy informuj¹ce
o tym. Patronowa³em wielu kampaniom uœwiada-
miaj¹cym zagro¿enia i informuj¹cym o nich.
W tym roku wspó³uczestniczê w przypominaniu
i przypominam o przepisach, które wesz³y w ¿ycie,
a które s¹ istotne, ale przypominam tak¿e o œwia-
domym dobrym rodzicielstwie, prowadz¹c rów-
nie¿ kampaniê „Dobry rodzic”, która…

(Senator Ryszard Bender: Chyba „Dobrzy ro-
dzice”, Panie Rzeczniku.)

Tak, oczywiœcie, oczywiœcie, ¿e tak.
(Senator Ryszard Bender: Pluralis, a nie singu-

laris.)
Jeœli chodzi o dostêpnoœæ pornografii w kios-

kach, to podejmowa³em interwencje w tej spra-
wie na wniosek takiej grupy spo³ecznej, która
zorganizowa³a siê po to, ¿eby walczyæ z pornogra-
fi¹ w kioskach, i by³y podejmowane konkretne
dzia³ania. Jeœli pan senator – ja to niestety po-
wtórzê, ale proszê nie traktowaæ tego jak odbija-

nia pi³eczki, bo daleki jestem od tego – ma kon-
kretn¹ informacjê o konkretnej placówce, w któ-
rej ³amane jest prawo, w której konkretnemu
dziecku dawany jest alkohol albo do której jest
ono wpuszczane, to…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie mo¿na tak…)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

pan pozwoli, ¿e jednak pan minister odpowie.)
…proponujê pójœæ drog¹ podstawow¹ w pañ-

stwie prawa, czyli zg³osiæ to organom, które chro-
ni¹ przed ³amaniem prawa. Jeœli one nie podejm¹
konkretnych dzia³añ, to ja wtedy chêtnie przyjrzê
siê ich pracy i zapytam konkretny resort, dlaczego
coœ takiego mia³o miejsce, albo poproszê o prze-
prowadzenie wizytacji. Ale nie ma takiej mo¿liwo-
œci, ¿eby rzecznik praw dziecka jak anio³ stró¿ by³
w ka¿dej placówce i w ka¿dym miejscu. Fajnie by
by³o, ale siê nie da.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie o to chodzi.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, bêd¹c pod wra¿eniem pana

sprawozdania, nie mogê nie zwróciæ uwagi na to,
¿e to idzie w z³ym kierunku. Bo nie chodzi tylko
o to, ¿eby pan nam opisa³ sytuacjê, ale chodzi te¿
o to, ¿eby jednak jako osoba, która to nadzoruje,
zg³asza³ pan propozycje instrumentów, którymi
pañstwo powinno dysponowaæ, aby uchroniæ
dzieci przed tym wszystkim. W zwi¹zku z tym to
powinno przekuwaæ siê na konkretne projekty
ustaw i propozycje czy pakiety, o których pan mó-
wi³ wczeœniej w przypadku innych spraw.

I teraz moje pytanie, bo natchniona – przepra-
szam za s³owo – pytaniami moich poprzedników,
zadam takie pytanie. WeŸmy tê przyk³adow¹ dy-
skotekê. Pan wczeœniej, w kontekœcie ró¿nych
przypadków, powiedzia³ o niewydolnoœci s³u¿b.
Wiêc pierwsze pytanie jest takie: jak siê ma ta nie-
wydolnoœæ s³u¿b do realizacji ustawy o przeciw-
dzia³aniu przemocy w rodzinie, w której to usta-
wie dostaj¹ one do dyspozycji dodatkowe narzê-
dzie w postaci mo¿liwoœci odebrania dziecka ro-
dzinie, a pan wczeœniej powiedzia³, jaki system
jest niewydolny, jeœli chodzi o to, aby te dzieci
przyj¹æ, zaopiekowaæ siê nimi, jeœli chodzi o to, ile
dzieci ¿yje w ubóstwie etc.?

Drugie pytanie, w kontekœcie tej dyskoteki.
Jest ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w ro-
dzinie. I teraz niech pan zwróci uwagê… Moja cór-
ka czy syn mówi: „Chcê iœæ na tak¹ dyskotekê”. Ja
mówiê: „Jesteœ nieletni, nie pójdziesz”. I on czy
ona mówi: „Jak to nie? Ty nade mn¹ fizycznie czy
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psychicznie siê znêcasz”. I nic nie mówi¹c, dziec-
ko idzie na t¹ dyskotekê, a tam s¹ tabletki takie
czy inne albo za¿ywane s¹ narkotyki. I teraz pan
mówi tak: rodzice s¹ od wychowywania, nie mo¿e
wszêdzie byæ ktoœ, kto bêdzie to sprawdza³. Wiêc
ja mam takie pytanie: jakie s¹ s³u¿by pañstwa,
które powinny sprawdzaæ, czy wpuszcza siê do ta-
kich lokali nieletnich albo czy sprzedaje siê alko-
hol nieletnim, jakie s¹ instrumenty? Bo pañstwo,
pan z ministerstwem, do momentu, gdy dziecko
jest nieletnie, powinniœcie wspó³pracowaæ, je¿eli
chodzi o ochronê tego dziecka. Przecie¿ po to s¹
kontrole jakoœci towaru, jak i jakoœci funkcjono-
wania pewnych placówek, ¿eby temu niebezpie-
czeñstwu zapobiec. Wiêc ja w tym kontekœcie o to
pytam. Oczywiœcie mo¿na wyœmiaæ wszystko, po-
wiedzieæ, ¿e nie mo¿e na ka¿dym rogu staæ poli-
cjant. Ale przepraszam, czy kontroluje siê tego ty-
pu lokale? Jakie s¹ statystyki, ile osób ukarano?
Ilu zabrano, nie wiem, czy…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Koncesje.)
…koncesje, czy cokolwiek innego? Jakie s¹ in-

strumenty?
I ostatnie pytanie, dotycz¹ce konwencji haskiej.

Wiele mówiliœmy na przestrzeni lat… Jak pan pa-
miêta, ja akurat zaanga¿owana by³am jako jedna
ze stron w obronê pewnej pani, w to, ¿eby dziecko
rzeczywiœcie nie wróci³o do Australii; ona by³a ¿on¹
Greka. Ale mówi siê wiele o tym, ¿e oprócz konwen-
cji haskiej Austria, Niemcy, Australia, Kanada ma-
j¹ zapisy, przepisy, rozporz¹dzenia wewnêtrzne,
które nakazuj¹ pewnym s³u¿bom dzia³anie w imiê
dobra dziecka, one wspó³dzia³aj¹ i s¹ tam jakby
wewnêtrzne przepisy. Ja na przestrzeni tych
dwóch czy trzech lat, w ci¹gu których z panem
wspó³pracujê jako z urzêdem… Chcia³abym zapy-
taæ, jaki jest efekt tych naszych monitów, spraw
wygranych i przegranych, omawianych w mediach
i przez pana pracowników. Jaki jest tego efekt? Czy
s¹ podjête jakieœ prace w tej sprawie, we wspó³pra-
cy z Ministerstwem Sprawiedliwoœci? Ile takich
spraw przegraliœmy, a ile jest w trakcie? Jak pan
widzi to, ¿eby uzbroiæ nas w instrumenty chro-
ni¹ce dzieci przed powrotem po trzech, czterech,
piêciu latach do ojca, który ani nie ma z nimi stycz-
noœci, ani wczeœniej nimi siê nie interesowa³, a ju¿
na pewno nie potrafi z nimi siê porozumieæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o kontrole i s³u¿by, to s¹ gminne

komisje przeciwdzia³ania problemom alkoholo-

wym, które s¹ najni¿ej i maj¹ kompetencje do po-
dejmowania takich kontroli, a przy wielu takich
komisjach dzia³aj¹ specjalne podkomisje, które
wnosz¹ odpowiednie informacje i kontroluj¹ to za
poœrednictwem policji. Po to zosta³y okreœlone ra-
my prawne.

Nie jestem w stanie – proszê mi wybaczyæ – zgo-
dziæ siê z tym, ¿e jak pani senator córki czy syna
nie wypuœci, to w tym momencie stosuje jak¹kol-
wiek przemoc. Na to siê…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak
to funkcjonuje za granic¹.)

No tak, ale my poruszamy siê w obrêbie pol-
skiego prawa…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: My
to wprowadziliœmy.)

Tak próbowano wykoœlawiæ intencje ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tak
to jest.)

(G³osy z sali: Nie, nie.)
…czemu ja stanowczo siê sprzeciwiam, bo tak

nie jest. To jest nieprawda. W tê stronê iœæ nie mo-
¿emy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
W innych krajach tak to funkcjonuje.)

(G³os z sali: Kie³basa wyborcza…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jak

siê jest ju¿ dziadkiem, to mo¿na mówiæ, ¿e dzieci
mog¹ same siê wychowywaæ.)

Teraz sprawa konwencji haskiej, niezwykle
wa¿na. W sprawie pani M. w Tczewie wystêpowa-
liœmy razem i ta sprawa zakoñczy³a siê, ju¿
w ostatniej instancji, sukcesem. Tylko ja bym
chcia³ zaznaczyæ… Bo mówimy: my wygramy albo
przegramy…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziecko.)

Ja chcia³bym mówiæ, ¿e wtedy, kiedy dziecko
wygrywa, to my wygrywamy. To nie jest z góry po-
wiedziane, ¿e gdy to jest polski rodzic, to on za-
wsze powinien byæ traktowany priorytetowo, bo to
ró¿nie te¿ bywa. Dobro dziecka jest dobrem naj-
wa¿niejszym i szczególnym.

Jeœli chodzi o ostatnie sprawy w trybie kon-
wencji haskiej, to muszê powiedzieæ, ¿e mimo te-
go, ¿e nie ma jakichœ takich… Ja nie wiem, czy to
w ogóle jest mo¿liwe, ¿ebyœmy dali dodatkowe we-
wnêtrzne instrukcje niezawis³emu s¹dowi.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Poli-
tyka pañstwa.)

Pani Senator, w ka¿dym razie ja widzê, ¿e
w wiêkszoœci przypadków moje wnioski s¹ uw-
zglêdniane i tak siê zakoñczaj¹ sprawy.

Co zrobiliœmy od tego czasu, analizuj¹c sytua-
cjê? Stwierdziliœmy, ¿e ludzie nie znaj¹ dokumen-
tu, jakim jest konwencja haska, i pope³niaj¹ b³êdy
na samym pocz¹tku, których nie pope³niliby, gdy-
by go znali. Ci, którzy wiedz¹, gdzie siê zwróciæ
o pomoc, gdzie skorzystaæ z tej pomocy, przepro-

59. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2010 r.
126 Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka

(senator D. Arciszewska-Mielewczyk)



wadzaj¹ sprawy zgodnie z prawem i wtedy nie
cierpi na tym albo najmniej cierpi, bo zawsze, kie-
dy jest konflikt miêdzy rodzicami, dziecko, nie
czarujmy siê, cierpi, bo ono kocha i mamê, i tatê…
Ale chodzi o to, ¿eby robiæ to zgodnie z prawem. Ja
wyda³em w zesz³ym roku broszurkê… Mam na-
dziejê, ¿e do pañstwa senatorów te¿ dosz³a ta bro-
szurka, która trafi³a do wszystkich polskich pla-
cówek dyplomatycznych na œwiecie, która trafi³a
do wszystkich s¹dów i do wszystkich instytucji,
do których z takim problemem ludzie mog¹ siê
zg³osiæ. Teraz przychodz¹ ju¿ bezpoœrednio z do-
datkowymi pytaniami, które siê pojawi³y w trak-
cie podejmowania dzia³añ, ale ju¿ wiedz¹, jak na-
le¿y siê zachowaæ i ¿e ta konwencja haska nie zo-
sta³a stworzona przeciwko nim, tylko po to, ¿eby
chroniæ tego najs³abszego. Tam s¹ wa¿ne dwa ar-
tyku³y, art. 11 i art. 13.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Rzeczniku, pragnê zapytaæ, czy pan ju¿
siê odniós³ krytycznie do absurdów, których jest
wiele, zbyt wiele, w ustawie o przemocy w rodzinie.
Tê ustawê, niestety, z tymi brakami przyjêliœmy.
O jej wadach mówi³ pan bardzo ogólnie, wrêcz la-
konicznie, daj¹c chocia¿by taki przyk³ad, ¿e 30%
dzieci przebywa w placówkach opieki w³aœnie ze
wzglêdów socjalnych. Ale kto je tam kieruje? Jak
dot¹d, prawie z regu³y, robi³y to s¹dy rodzinne, te-
raz, opieraj¹c siê na tej z³ej ustawie, bêd¹ kierowaæ
pracownicy socjalni. Tak wiêc tutaj grozi wyst¹pie-
nie ogromnej symplifikacji i ogromnych utrudnieñ
zwi¹zanych z dzia³aniami tych pracowników so-
cjalnych. Przecie¿ to jest nowa instytucja, zanim
oni nabior¹ rozeznania, up³ynie wiele czasu. Poza
tym przekazywanie takiej kwestii drog¹ admini-
stracyjn¹ jest w ogóle niezgodne… Ja bym to poró-
wna³, oczywiœcie przenosz¹c to na inn¹ p³aszczyz-
nê, toutes proportions gardées, do tego, jak Leon
Koz³owski ze wzglêdów politycznych przekazywa³
przeciwników do Berezy Kartuskiej. Ale dzieci nie
s¹ przeciwnikami. Dlaczego maj¹ trafiaæ do tych
zak³adów w trybie administracyjnym? Ustawa ze-
zwala pracownikom socjalnym przekazywaæ dzieci
ju¿ nawet ze wzglêdu na skargê na rodziców. Prze-
cie¿ to jest ogromnie, jak wiemy, niebezpieczne. Co
pan zrobi, ¿eby…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Panie Mar-
sza³ku, ja w sprawie regulaminowej…)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê pañstwa, i tak przeg³osujecie, co bêdziecie
chcieli, wobec tego nie bêdziemy…)

…to zminimalizowaæ? Chodzi o to, ¿eby nie od-
powiadano nie tylko za s³ynnego klapsa, ale rów-
nie¿ za to – o tym mówi³a pani senator – ¿e siê, po-
wiedzmy, narusza ich osobowoœæ. Nie mo¿emy
wracaæ do czasów Pawki Morozowa, kiedy denun-
cjowano rodziców, ani do systemu narodowoso-
cjalistycznych Niemiec, gdzie zalecano wprost,
¿eby mówiæ o z³ym wp³ywie rodziców na wychowa-
nie. Musimy byæ rozs¹dni, to nie mo¿e prowadziæ
do pajdokracji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, nie zgadzamy siê, jeœli chodzi

o ca³oœciowe podejœcia do tej ustawy, poniewa¿ ja
uwa¿am, ¿e to jest dobry dokument. Nie dostrze-
gam absurdów w tej ustawie. O absurdach bê-
dziemy mogli mówiæ, kiedy ta ustawa wejdzie
w ¿ycie, na razie jeszcze nie wesz³a.

(Senator Ryszard Bender: Albo pan jest uleg³y
wobec w³adzy, albo nie w pe³ni rozumie pan tê
ustawê.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê o ciszê.)

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê, ¿e ta ustawa nie
mówi o umieszczaniu dzieci ze wzglêdów socjal-
nych. Mówi o sytuacji, kiedy jest stosowana prze-
moc i ze wzglêdu na tê przemoc…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: De-
finicja przemocy jest szeroka.)

…zagro¿one jest ¿ycie b¹dŸ zdrowie dziecka.
Tylko i wy³¹cznie wtedy…

(Senator Ryszard Bender: Ale kto tê definicjê
przemocy okreœli³?)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po-
proszê o ciszê!)

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Troszkê
kultury, Panie Profesorze, troszkê kultury…)

(Senator Ryszard Bender: Pani senator, we
wszystkich parlamentach mo¿na prowadziæ dys-
kusjê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Przepraszam bardzo, je¿eli pañstwu przeszka-
dza… Ja mo¿e zarz¹dzê… Zarz¹dzê po prostu
przerwê, ¿eby pañstwo przez piêæ minut siê opa-
nowali i ¿eby by³a normalna dyskusja.

Piêæ minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 04
do godziny 13 minut 11)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Co prawda nie ma jeszcze sekretarzy, ale wzna-
wiam obrady.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Uzupe³niê jeszcze tê odpowiedŸ, której po czê-
œci udzieli³em panu senatorowi. Otó¿ chcia³bym
zwróciæ uwagê na to, ¿e w tym trybie administra-
cyjnym dzieci nie s¹ kierowane do placówek.
Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie
wnios³a wa¿ny kierunek, to znaczy w pierwszej
kolejnoœci pracownik socjalny ma czuwaæ nad
tym, ¿eby dziecko prze¿y³o jak najmniejsz¹ trau-
mê. Ma te¿ znaleŸæ dla dziecka, którego ¿ycie b¹dŸ
zdrowie jest zagro¿one, miejsce u najbli¿szej, nie-
zamieszkuj¹cej razem z tym dzieckiem rodziny.
Tak wiêc ten zapis wyd³u¿a drogê trafienia do pla-
cówki, jest bardziej prorodzinny. Chcia³bym je-
dnak zwróciæ uwagê na coœ innego. Otó¿ ta usta-
wa da³a wreszcie mo¿liwoœæ usuniêcia z mieszka-
nia sprawcy, a nie ofiary. Tak wiêc w znakomitej
wiêkszoœci przypadków, kiedy ju¿ ten sprawca zo-
stanie usuniêty, czyli zostanie usuniête zagro¿e-
nie dla zdrowia i ¿ycia dziecka, nie bêdzie w ogóle
potrzeby niczego wykonywaæ, jeœli chodzi o samo
dziecko, bo ono zostanie pod opiek¹ drugiego, do-
brze zajmuj¹cego siê nim rodzica. I bardzo pro-
si³bym, ¿eby jednak nie powtarzaæ tego, co gdzieœ
zosta³o powiedziane i uros³o do takiej teorii, bo
z tej ustawy nic takiego nie wynika.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, bardzo pan mnie zaniepokoi³

odpowiedzi¹ na pytania zwi¹zane z dostêpem nie-
letnich do ró¿nych rzeczy. Zaniepokoi³ mnie pan,
poniewa¿ powiedzia³ pan o ewentualnie podejmo-
wanych interwencjach i przedstawi³ pan instru-
mentarium ustawowe, które powinno temu zapo-
biegaæ, a ja bym chcia³ pana zapytaæ, czy pan pro-
wadzi monitoring albo czy pan ma mo¿liwoœci mo-
nitorowania tych spraw. Jest to, jak myœlê, nie-
zmiernie wa¿ne. Z tych przypadków, które pan
otrzymuje jako przyk³ad interwencji, te¿ mo¿e
pan wyci¹gaæ wnioski, ale wa¿ne jest, ¿eby pan
sam dla siebie prowadzi³ pewien monitoring zja-
wiska, sprawdza³, czy ono narasta, wzrasta,
zmniejsza siê czy przenosi siê w inne obszary.

Myœlê, ¿e to jest wa¿ne. I myœlê, ¿e ma pan instru-
mentarium do takiego monitoringu.

I kolejne pytanie. Czy pan zamierza monitoro-
waæ negatywne przypadki dotycz¹ce ustawy
o przeciwdzia³aniu przemocy, o której tutaj du¿o
mówiliœmy? Pan jest jej bezgranicznym zwolen-
nikiem, ale skoro pan s³yszy bardzo du¿o ró¿-
nych opinii w tej sprawie, opinii ró¿ni¹cych siê
od pañskiej, to myœlê, ¿e pan siê powinien zasta-
nowiæ, bo nie jest tak, ¿e pan jest nieomylny, ani
tak, ¿e ca³y proces ustawodawczy prowadzi do
idea³u. Pan o tym powinien wiedzieæ. A to jest
szczególna materia, bo tym dzia³aniom podda-
wane s¹ dzieci, rodzina. Tak wiêc to jest szczegól-
nie delikatna i wra¿liwa materia. Chcia³bym za-
pytaæ, czy pan zamierza to monitorowaæ, ewen-
tualnie korygowaæ.

Trzecie pytanie. PowódŸ jako kataklizm dotyka
tak¿e – czy w szczególnoœci – najs³abszych. Czy
ma pan jakieœ instrumenty, ¿eby interweniowaæ
w sprawach pomocy dla dzieci? I czy przed³o¿y³
pan rz¹dowi, maj¹c na uwadze powódŸ, jakieœ
wnioski b¹dŸ propozycje?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o monitoring, szczególnie doty-

cz¹cy tej ustawy, która wchodzi w ¿ycie 1 sier-
pnia, to chcia³bym przypomnieæ, ¿e Wysoka Izba
do³o¿y³a do obowi¹zków rzecznika praw dziecka
sprawozdanie po roku funkcjonowania tej usta-
wy, czyli bêdê je sk³ada³ za rok. Tak wiêc nawet
z tego wzglêdu muszê mieæ konkretne dane, ¿eby
przedstawiæ swoj¹ opiniê do tych zapisów, które
istniej¹.

Mo¿e nie bêdê siê wdawa³ w dyskusjê, jeœli cho-
dzi o tê bezgranicznoœæ, bo chcia³bym najpierw
skonfrontowaæ te ró¿ne przepisy z ¿yciem, ale od
czegoœ trzeba zacz¹æ. Dziecko nale¿y chroniæ.
Wczeœniej mówi³em o pewnych praprzyczynach.
Myœlê, ¿e tak¹ praprzyczyn¹ przemocy stosowa-
nej póŸniej przez dzieci wzglêdem innych dzieci
czy wzglêdem osób doros³ych jest tak¿e ta prze-
moc, której doœwiadcza³y same, poniewa¿ agresja
narasta, tê agresjê oddaje siê póŸniej. S¹ to uwa-
runkowania psychologiczne – to bici najczêœciej
bij¹ potem innych. Powinniœmy w którymœ mo-
mencie sprawiæ, by tego zaprzestano, aczkolwiek
przypominam, ¿e zapis o zakazie bicia dzieci jest
zakazem pozytywnym, bezsankcyjnym.

Jeœli chodzi o powódŸ, to oczywiœcie tam, gdzie
dotknê³a ona rodzin, tam, gdzie dotknê³a osób
wspólnie zamieszkuj¹cych, a tak¿e ucz¹cych siê,
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uczêszczaj¹cych do poszczególnych placówek,
dotknê³a tak¿e dzieci. To nie ulega w¹tpliwoœci.
Ja co prawda nie jestem sta³ym goœciem na tere-
nach powodziowych, poniewa¿ mój resort nie jest
tym, który mo¿e bezpoœrednio wskazaæ okreœlone
œrodki niezbêdne do rozwi¹zania problemu, ale
monitorujê sprawê dziêki informacjom, które do
mnie docieraj¹ bezpoœrednio z tamtych terenów,
albo poprzez wizyty moich pracowników w po-
szczególnych placówkach czy na poszczególnych
terenach. Monitorujê tak¿e to, czy zostanie
spe³nione to, co zosta³o zapowiedziane. Kiedy
dzieci pójd¹ do szko³y, powinny byæ do tego przy-
gotowane zarówno one, jak i placówki. Chodzi
o uzupe³nienie tego, co zabra³a woda.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z uwag¹ wys³ucha³em pañ-

skiego sprawozdania – bardzo ciekawego, synte-
tycznego – dotycz¹cego najwa¿niejszych proble-
mów wychowawczych, edukacyjnych dzieci. Po-
wiedzia³ pan, ¿e nie stwierdzono ¿adnego przy-
padku do¿ywiania dzieci, czyli, jak rozumiem, nie
by³o ¿adnej interwencji w tej sprawie.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Tak.)
Otó¿ chcia³bym zapytaæ, czy ma pan tak¹ staty-

stykê – bo przed chwil¹ by³a tutaj obecna pani mi-
nister Szumilas – dotycz¹c¹ w³aœnie do¿ywiania
dzieci w szko³ach œrednich; chodzi mi o szko³y za-
wodowe i œrednie. Je¿eli tak, to bardzo prosi³bym
o tak¹ statystykê na piœmie, poniewa¿ reprezen-
tujê tutaj województwo warmiñsko-mazurskie,
województwo, w którym jest najwiêksze bezrobo-
cie, województwo, gdzie problem do¿ywiania dzie-
ci jest bardzo znaczny, poniewa¿ jeszcze rok temu
na sto szesnaœcie gmin dziewiêædziesi¹t siedem
zwróci³o siê z proœb¹ o dofinansowanie do¿ywia-
nia dzieci. Wiadomo, ¿e to jest finansowane z bu-
d¿etu pañstwa przez wojewodê. Chcia³bym zapy-
taæ, czy dysponuje pan tak¹ statystyk¹. Je¿eli nie,
to poproszê kogoœ z przedstawicieli ministerstwa
edukacji lub… O, pani dyrektor kiwa g³ow¹.
Chcia³bym to uzyskaæ na piœmie. I chcia³bym, ¿e-
by uwzglêdniono tam województwo warmiñsko-
-mazurskie. S¹ wakacje, wiêc wiadomo, ¿e ten
problem do¿ywiania jest teraz w gminach inaczej
rozwi¹zywany, jest jednak bardzo powa¿ny.

To ju¿ nie jest pytanie, ale bardzo prosi³bym
pana ministra, ¿eby zwróci³ uwagê na problem al-
koholizmu, równie¿ tutaj poruszany. Proszê mi

wierzyæ, ja z niepokojem obserwujê, jak bardzo
narasta problem alkoholowy wœród dzieci, szcze-
gólnie z gimnazjum. I to jest rzeczywiœcie zadanie
dla policji, ale… Jest to bardzo wa¿ny problem,
wiêc mo¿e ministerstwo czy pan, jako minister,
jako rzecznik wystosowa³by jakiœ list do szkó³, bo
ten problem jest szczególnie widoczny w okresie
przedwakacyjnym czy wakacyjnym. Ja widujê
naprawdê du¿e grupy m³odzie¿y z tym proble-
mem. Dziêkujê bardzo i przepraszam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Jeœli chodzi o statystyki, to oczywiœcie pan se-
nator otrzyma to, co jest w posiadaniu moim b¹dŸ
ministerstwa. Robi³em te¿ tak¹ pog³êbion¹ staty-
stykê, jeœli chodzi o ka¿dy region w naszym kraju.
Zbieraliœmy informacje na temat do¿ywiania; one
za moment bêd¹ dopracowane.

Jeœli chodzi o list, to powiem, ¿e ja na zakoñcze-
nie roku ju¿ tradycyjnie wystosowa³em taki list do
wszystkich dzieci. On by³ odczytywany w szko-
³ach na zakoñczenie roku szkolnego. Wyj¹tkow¹
uwagê poœwiêci³em w nim kwestii bezpieczeñstwa
dzieci na wakacjach, bezpieczeñstwa w ró¿nych
formach. Zwróci³em uwagê na to, ¿e s¹ ró¿ne za-
gro¿enia, ¿e s¹ osoby, przy których nale¿y byæ ba-
cznym, a tak¿e na to chocia¿by, ¿eby nie skakaæ
na g³ówkê do wody tam, gdzie jest p³ytko, bo to
grozi niebezpieczeñstwem.

Oczywiœcie odnotowa³em sobie, ¿e jest ten pro-
blem. Potwierdzi³o siê to tak¿e podczas moich wi-
zyt w szpitalach, gdzie lekarze zg³aszali mi, ¿e,
niestety, s¹ przyjmowane dzieci w stanie upojenia
alkoholowego. Oczywiœcie „niestety” odnosi siê do
faktu, ¿e takie dzieci s¹, bo to, ¿e s¹ przyjmowane
i trafiaj¹ do specjalisty, jest dobre.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma senatora Cichonia. Szkoda.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku! Dwa bardzo konkretne pyta-

nia i bardzo proszê te¿ o takie odpowiedzi.
Pierwsze. Kiedy debatowaliœmy nad ustaw¹

o przemocy w rodzinie, pyta³em pana, czy ta usta-
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wa dotyczy równie¿ dzieci nienarodzonych, poczê-
tych. Odpowiedzia³ mi pan wtedy bardzo zdecydo-
wanie, ¿e dla rzecznika dzieckiem jest ka¿da istota
ludzka od poczêcia do osi¹gniêcia pe³noletnoœci.
W zwi¹zku z tym pytam – w pañskim sprawozda-
niu nie znalaz³em ani jednego s³owa, ani œladu te-
go, ¿eby tak by³o – czy pan zajmuje siê w ogóle t¹
problematyk¹ w swojej dzia³alnoœci. Pytam dlate-
go, ¿e w sprawozdaniu nie ma ani s³owa o tym, ¿e-
by rzecznik zajmowa³ siê równie¿ tymi dzieæmi.

Drugie pytanie, bardzo konkretne. Niedawno
zaczê³y obowi¹zywaæ przepisy daj¹ce ojcom pra-
wo do korzystania z urlopów ojcowskich. Jednak
wed³ug interpretacji ministerstwa pracy ojciec
dwojga dzieci urodzonych w podobnym czasie, ale
z dwóch matek, ma prawo do dwóch urlopów, zaœ
ojciec bliŸniaków tylko do jednego. Czy zajmowa³
siê pan tym tematem, czy pan siê tym interesuje?
Jakie jest pana zdanie na ten temat?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ka-
rze siê za bliŸniaki.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dobrze. Jeœli chodzi o sprawê dzieci nienaro-
dzonych, to ja w swoim wstêpnym wyst¹pieniu,
które jest streszczeniem tego, mówi³em o dzie-
ciach martwo narodzonych. W tej sprawie rzecz-
nik wystêpowa³, i to wielokrotnie, w zesz³ym roku.
Ten problem pojawia siê co jakiœ czas. Problem
dotyczy ustalenia p³ci dziecka. W rubryce nie ma
odpowiedniego miejsca, ¿eby to wpisaæ. Zaczyna
siê… A wiêc wystêpujê, jeœli jest taki problem.
Wystêpowa³em te¿ wielokrotnie w sprawach dzie-
ci… chodzi³o o matki, o dostêp kobiet w ci¹¿y do
odpowiedniej opieki, o odpowiednie zabezpiecze-
nie… Rozumiem, ¿e to dotyczy dzieci, które ocze-
kuj¹ na przyjœcie na œwiat. To jest odpowiedŸ na
pierwsze pytanie. Jeœli chodzi o drugie, to proszê
mi przypomnieæ, czego dotyczy³o.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Chodzi o to, ¿e od
pewnego czasu obowi¹zuje prawo do korzystania
z urlopów. Ojciec dzieci urodzonych w podobnym
czasie, ale z dwóch matek, ma prawo do dwóch ur-
lopów, zaœ ojciec bliŸniaków do jednego urlopu.)

(Senator Bohdan Paszkowski: W tym samym
czasie?)

(Senator W³adys³aw Dajczak: Czy to jest spra-
wiedliwe?)

Ciê¿ko mi jest siê teraz odnieœæ do problemu…
(Senator W³adys³aw Dajczak: To bardzo bym

prosi³…)

No, chyba ¿e ktoœ z ministerstwa pracy
chcia³by wyt³umaczyæ…

(Senator W³adys³aw Dajczak: W³aœnie taka jest
interpretacja ministerstwa pracy.)

…dlaczego tak to wygl¹da. Ja panu senatorowi
mo¿e odpowiem, gdy zapoznam siê z tematem,
dobrze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze , ja przede wszystk im

chcia³bym bardzo podziêkowaæ za bardzo dobrze
i rzetelnie przygotowane sprawozdanie. Sprawo-
zdanie to byæ mo¿e nawet brzmi nieco pesymisty-
cznie, bo mówi o wielu, wielu problemach, ale wy-
daje siê, ¿e wszystkim nam chodzi o to, aby rzetel-
nie, bez wyg³adzania, pokazaæ problemy polskich
dzieci. Niemniej pewne informacje, powiem szcze-
rze, s¹ dla mnie troszeczkê zaskakuj¹ce, jak cho-
cia¿by to, o czym pan mówi³, a mianowicie ¿e je¿eli
chodzi o ubóstwo dzieci polskich, to za nami s¹
tylko Turcja i Meksyk.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: To jest
raport OECD. Ja na tym raporcie opieram te…)

Powiem szczerze, ¿e… Czy rzecznik praw
dziecka to analizowa³? To jest dziwne, bo, jak siê
okazuje, polscy rodzice stawiaj¹ dzieci na pier-
wszym miejscu, a polskie spo³eczeñstwo czy
polski kraj, je¿eli chodzi o uprzemys³owienie,
zbli¿a siê do dwudziestki najbardziej uprzemys-
³owionych pañstw œwiata. A wiêc z czego to wy-
nika, ¿e my pod tym wzglêdem jesteœmy tak nis-
ko? Czy przeprowadzono jak¹œ analizê w tej
sprawie?

Druga sprawa dotyczy obni¿enia wieku szkol-
nego w Polsce. Ci¹gle jest ma³e zainteresowanie
rodziców w tym zakresie. Ja zaœ uwa¿am, ¿e pod
wzglêdem edukacyjnym, wyrównywania szans
edukacyjnych, jest to bardzo istotna kwestia
i powinniœmy zmierzaæ do tego, co ju¿ jest w ca-
³ej Europie. W kolejnym roku nie ma postêpu.
Czy rzecznik praw dziecka promuje to zagadnie-
nie wspólnie z ministerstwem edukacji? Dziê-
kujê.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to opar³em to

stwierdzenie na raporcie OECD, ale zaznaczaj¹c,
¿e za moment bêdê mia³ wyniki moich badañ, bê-
dê móg³ je og³osiæ, porównaæ, jak to wygl¹da, bo
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ja w ró¿nych sferach zleci³em niezale¿ne badania
przeprowadzane na du¿ej próbie ponad piêciu
tysiêcy rodzin. A wiêc bêdzie mo¿na je uogólniæ.
Jeœli zaœ chodzi o te wyniki, które ju¿ naukowcy
prowadz¹cy mi przedstawili, to mo¿na powie-
dzieæ, ¿e niew¹tpliwie w porównaniu do innych
krajów u nas rodzice, nawet ci z najbiedniejszych
rodzin, przede wszystkim zaspokajaj¹ potrzeby
swojego dziecka, a dopiero na drugim, trzecim
czy czwartym miejscu stawiaj¹ swoje potrzeby.
A wiêc wychodzi tu jakby bardzo du¿a kompeten-
cja spo³eczna. Tego w¹tku jednak mo¿e dzisiaj
pozwolê sobie nie rozwijaæ. Gdy bêdê mia³ ju¿
konkretne informacje, to z przyjemnoœci¹, jeœli
bêdzie taka wola, przedstawiê Wysokiej Izbie wy-
niki tych badañ. Bêdzie mo¿na siê z nimi zapoz-
naæ i poddaæ pod dyskusjê ewentualne rozwi¹za-
nia, to, co mo¿emy zrobiæ. W ró¿nych dziedzi-
nach podj¹³em, i medycznej, i edukacyjnej,
i zwyk³ego zabezpieczenia socjalnego… OECD
wskazuje nam te¿ na ogromne problemy, jeœli
chodzi o zabezpieczenie lokalowe, mieszkanio-
we. To jest…

(Senator Zbigniew Romaszewski: To jest bez-
wzglêdna prawda.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pro-
szê pañstwa, czyli pañstwo dzieli rolê.)

…wielki problem. Ja ten problem odnotowujê
tak¿e w zwi¹zku z iloœci¹ spraw, które s¹ do mnie
kierowane. Nie ma jednak takiego prze³o¿enia, ¿e
ja mogê komuœ kazaæ, aby komisja mieszkaniowa
da³a mieszkanie, nawet w najtrudniejszych sy-
tuacjach. W wielu przypadkach proszê i te proœby
spotykaj¹ siê z pozytywn¹ reakcj¹, aczkolwiek
wci¹¿ jest to ogromny problem do rozwi¹zania,
który zauwa¿am.

Jeœli zaœ chodzi o kwestiê obni¿enia wieku
szkolnego, rzecznik nie uczestniczy³ w promocji
tego, ale w wyniku wizytacji szkó³, placówek – ro-
bi³em to osobiœcie lub robili to moi wspó³praco-
wnicy – b¹dŸ w zwi¹zku z informacjami nap³ywa-
j¹cymi do biura nie stwierdzam na tym polu ³ama-
nia praw dziecka. St¹d nie podejmujê dalszych
dzia³añ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsze pytanie, chyba pan wie, jak zwykle

dotyczy kwestii praw ojców.
Pytanie drugie. Mówi³ pan o warunkach mate-

rialnych – chodzi o kwestiê dochodu w rodzinach

najubo¿szych. W ustawie o pomocy spo³ecznej
jest okreœlona kwota 207 z³ jako miesiêczny do-
chód z 1 ha gospodarstwa rolnego. Du¿o tych ro-
dzin mieszka na wsi, maj¹ one dwu-, trzy-, cztero-
hektarowe gospodarstwa, bardzo Ÿle wyposa¿o-
ne, i ta kwota 207 z³ miesiêcznie jest na pewno
wiêcej ni¿ z sufitu wziêta. Przez to te rodziny maj¹
bardzo niskie dochody. Zreszt¹ ten przyk³ad, któ-
ry pan przytacza³… tak naprawdê to wynika w³aœ-
nie z ustawy o pomocy spo³ecznej i z tej kwoty
207 z³. Czy pan minister zamierza coœ zrobiæ rów-
nie¿ w tym zakresie?

Nastêpne pytanie…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jesz-

cze jedno, tak? To, Panie Senatorze, prosi³bym je-
dnak o krótsze pytania, bo je¿eli bêdzie piêæ ta-
kich pytañ, to zejdzie nam do koñca dnia.)

Jeszcze jedno w tym zakresie… Mo¿e ja jeszcze
raz siê zapiszê, a teraz takie pytanie. Pan mini-
ster, odpowiadaj¹c tutaj na jedno z pytañ odnoœ-
nie do wiêzi w rodzinach, zabierania dzieci z ro-
dzin czy tak naprawdê zabierania rodziców dzie-
ciom, bo do tego to siê sprowadza… Chodzi mi
o kwestiê wiêzi w tych rodzinach najbardziej ubo-
gich. Kiedyœ z rozmowy z panem ministrem wy-
nik³o, ¿e te wiêzi s¹ w tych rodzinach szczególnie
silne. Czy w tym zakresie coœ siê zmieni³o? Odpo-
wiadaj¹c na jedno z pytañ, pan tego nie podkreœ-
la³, wiêc chcia³bym us³yszeæ odpowiedŸ. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o prawa ojców, to tak jak i prawa

matek… Ja ca³y czas, niezmiennie stojê na stano-
wisku, które przedstawia³em i dwa lata temu,
i rok temu, ¿e dziecko ma prawo do kontaktu
z obojgiem rodziców i jeœli ¿adne z tych rodziców
nie zagra¿a jego ¿yciu b¹dŸ zdrowiu, to powinniœ-
my zrobiæ wszystko, ¿eby to prawo by³o realizowa-
ne. Tutaj nic siê nie zmieni³o.

Jeœli chodzi o wiêzi rodzinne, to ja nie generali-
zujê. Wiêzi rodzinne w wiêkszoœci rodzin s¹ moc-
ne i nale¿y je chroniæ, nale¿y je stymulowaæ. Ja
nie chcia³bym siê odnosiæ do tego, czy w rodzinie
o takim dochodzie, czy takim… Bo nie to jest… Ta
mi³oœæ, ta witamina M, ¿e tak to nazwê, która jest
dziecku dawana… To bardziej wp³ywa na to, jak to
wewnêtrznie wygl¹da. Uwa¿am, ¿e ka¿d¹ sytua-
cjê, szczególnie tak¹ delikatn¹ czy drastyczn¹,
nale¿y rozpatrywaæ bardzo indywidualnie.
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Jeœli chodzi o progi dochodowe, to ja w tej kwe-
stii wystêpowa³em dwa lata temu, w zesz³ym ro-
ku, w tym roku i na pewno bêdê ten temat pode-
jmowa³ – dlatego te¿ tak wyj¹tkowo mocno pod-
kreœli³em to w sprawozdaniu – po to ¿eby bardziej
siê nad nim pochyliæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie… A mo¿e

zacznê od tego, ¿e s³uchaj¹c pana wypowiedzi,
s³yszymy tylko: musimy zrobiæ, liczymy na to, ¿e
zrobimy, mamy nadziejê. Panie Ministrze, pan
musi coœ robiæ, pan musi dzia³aæ i to konkretnie
dzia³aæ, musi pan mobilizowaæ nas, parlamenta-
rzystów, rz¹d, do pewnych dzia³añ, a nie tylko
wskazywaæ, ¿e musimy coœ zrobiæ.

Moje zasadnicze pytanie jest takie. Czy w czasie
ró¿nych pañskich interwencji zwi¹zanych z ³ama-
niem praw dziecka zdarza³y siê zaniedbania ze
strony, mo¿na powiedzieæ, organów pañstwo-
wych czy samorz¹dowych…

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Zda-
rza³y siê.)

…a jeœli tak, to jakie pan podj¹³ dzia³ania? Czy
by³y jakieœ skutki dyscyplinarne, czy karne? I je-
szcze, jeœli mo¿na wiedzieæ, na jakim szczeblu or-
ganizacji pañstwowych to siê zdarza³o, na jak wy-
sokim szczeblu zdarza³y siê takie zaniedbania?
Jak to wygl¹da? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, taka jest rola rzecznika praw

dziecka – ja wskazujê obszary, w których musimy
coœ zrobiæ. Ja nie mam inicjatywy ustawodaw-
czej, wiêc tego ode mnie oczekiwaæ nie mo¿na, ale
poprzez diagnozê, poprzez generalizowanie poje-
dynczych spraw, które wp³ywaj¹ do rzecznika,
wskazujê, ¿e nale¿y podj¹æ dzia³ania.

Odpowiem na to konkretne, drugie pytanie.
Tak, w wielu przypadkach stwierdzi³em – ja to na-
wet nazywam przemoc¹ instytucjonaln¹ – naru-
szenie praw dziecka przez osoby, które by³y repre-

zentantami instytucji powo³anych do tego, ¿eby te
prawa chroniæ. Podejmowa³em dzia³ania dyscyp-
linarne od najni¿szego poziomu do najwy¿szego,
w³¹cznie z anga¿owaniem odpowiednich resortów
nadzoruj¹cych pracê danej instytucji. W wielu
przypadkach koñczy³y siê one odsuniêciem takiej
osoby od pracy, wyci¹gniêciem ostrych konsek-
wencji s³u¿bowych.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Teraz pytania zadaje pani senator Arciszew-

ska-Mielewczyk.

Senator Dorota
Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, przepraszam, jeœli nie us³y-

sza³am, ale mam pytanie. Czy OECD opiera swoj¹
nieprzychyln¹ dla nas, negatywn¹ opiniê, plasu-
j¹c¹ nas na tym miejscu, o którym pan powie-
dzia³, na tym, ¿e to organy pañstwowe, ¿e tak po-
wiem, niedope³niaj¹ obowi¹zków i mamy taki sto-
pieñ ubóstwa dzieci, czy tu chodzi o krytykê rodzi-
ny? Bo nie przypuszczam, ¿eby tu chodzi³o o ro-
dziców, o rodzinê, tylko chyba o kontekst pañ-
stwowy i instrumenty, które maj¹ przed tym ubó-
stwem chroniæ. Jeœliby pan móg³ powiedzieæ, na
czym opiera siê ta ocena…

I drugie pytanie. Oczywiœcie du¿o mówimy
o tym, ¿e mamy mo¿liwoœæ dokonywania indywi-
dualnej interwencji. Ale przecie¿ nie na tym to po-
lega, ¿eby pan chodzi³ i interweniowa³. My inter-
weniujemy, gdy przychodz¹ do nas wyborcy i pro-
sz¹ o tê interwencjê, ale przecie¿ jest system pañ-
stwowy, s¹ instrumenty, o które ja ci¹gle z upo-
rem maniaka pytam. Moje pytanie brzmi: jakie
konkretnie rozwi¹zania, w jakiej dziedzinie, w ja-
kim aspekcie – odnoszê siê do sprawozdania – pan
zaproponowa³ na przestrzeni tych lat czy to mini-
strowi sprawiedliwoœci, czy spraw spo³ecznych
czy edukacji, czy zdrowia? Mnie interesuj¹ takie
konkrety. Bo rzeczywiœcie, opisywaæ, jak wygl¹da
stan rzeczy, to mo¿na d³ugo, jednak pan musi te¿
byæ tym, nie mówiê, ¿e karz¹cym, ale inspiru-
j¹cym albo prosz¹cym o wprowadzenie pewnych
mechanizmów. Dlatego moje pytanie dotyczy tych
konkretnych rozwi¹zañ, które pan zaproponowa³
i które zosta³y wprowadzone czy maj¹ byæ wpro-
wadzone w ¿ycie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Kogut, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie! Ja siê nie bêdê wypowiada³ na
temat ustawy o przemocy w rodzinie, bo trzeba
czasu, kilku lat, ¿eby to oceniæ. Przyk³ad Szwecji
i innych krajów wskazuje akurat ocenê negaty-
wn¹. O tym siê nie wypowiadam.

To, co pan minister powiedzia³… Ja zapyta³bym
o pewne obszary dzia³alnoœci, bo nie ukrywam, ¿e
pierwszy obszar… S¹ media… Bardzo czêsto, gdy
jestem na ró¿nych koncertach dzieciêcych, padaj¹
pytania o to, dlaczego z mediów publicznych zni-
kaj¹ programy dla dzieci. Pierwszy program – osta-
tnio w Nowym S¹czu, gdzie by³ koncert zespo³ów
z ca³ego œwiata, zapytano, dlaczego znikn¹³ pro-
gram „Od przedszkola do Opola”. Druga sprawa
zwi¹zana z mediami: dlaczego znikaj¹ programy
integracyjne, w których by³y przedstawiane pro-
blemy osób niepe³nosprawnych. Trzecia sprawa.
Ktoœ tu mówi³… Pañstwo Drodzy, je¿eli traktujemy
dziecko jak rzecz… Pojawiaj¹ siê niew³aœciwe do-
cinki o Pospieszalskim… Ja sobie tego akurat nie
¿yczê, bo, Drodzy Pañstwo, dla mnie dziecko to jest
œwiêtoœæ.

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, niech pan kontynuuje.)
Ja bêdê kontynuowa³. Drodzy Pañstwo, ja nie

lubiê hipokryzji, lubiê konkretne rozmowy…
Jest taka ogromna proœba, jeœli chodzi o te spra-

wy, ¿eby rzeczywiœcie wyst¹piæ do prezesa telewizji
o to, aby teprogramyby³y traktowanepriorytetowo.

Nastêpna sprawa. Chyba senator Augustyn…
Po tym pytaniu o DPS dla dzieci s¹dzi³em… Ja
bym ten temat rozszerzy³. Uwa¿am, ¿e powinien
pan wyst¹piæ do Narodowego Funduszu Zdrowia
z pytaniem, dlaczego tak ma³o jest œrodków i tak
niskie s¹ kontrakty w ca³ej Polsce na hospicja do-
mowe dla dzieci.

Kolejna sprawa. By³em na pewnej konferencji,
na takim spotkaniu integracyjnym i by³em prze-
ra¿ony zachowaniem nauczycieli, gdy chodzi³o
o dzieci romskie, o integracyjne klasy Polaków
i Romów. Wyst¹pienie pewnego nauczyciela po
prostu zwali³o mnie z nóg, taki by³ u niego brak to-
lerancji. Uwa¿am ¿e te sprawy powinny byæ przez
pana naprawdê bardzo szybko poruszone i to
wszystko powinno byæ powyjaœniane.

W zesz³ym roku, Panie Ministrze, tak¿e propo-
nowa³em, aby przeanalizowaæ sprawê powstawa-
nia integracyjnych przedszkoli, integracyjnych
gimnazjów, œrednich szkó³ i uniwersytetów. Bo ja
tê sprawê obserwujê i widzê, ¿e to idzie bardzo,
bardzo powoli. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator WoŸniak, proszê.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zadaæ dwa pytania. Nie dostrzeg³em

tych kwestii w sprawozdaniu pana ministra,
w zwi¹zku z tym pozwolê sobie…

Pierwsza kwestia. Czy przedmiotem zaintere-
sowania pana ministra by³a ochrona praw dzieci
polskich, pochodz¹cych z ma³¿eñstw polsko-nie-
mieckich, w œwietle decyzji Jugendamtów? Czy ta
kwestia by³a przedmiotem rozpoznania?

I drugie pytanie. Czy pan minister dostrzega
mo¿liwoœæ wiêkszego zaanga¿owania swego urzê-
du w dzia³ania na rzecz ochrony dzieci na drodze?
Dzieci na drodze s¹ najbardziej bezbronne, s¹
uczestnikami wypadków z tragicznymi skutkami.
Statystyki s¹ powszechnie dostêpne i s¹ alarmu-
j¹ce. Potrzeba dzia³añ prewencyjnych. Myœlê, ¿e
urz¹d pana ministra ma mo¿liwoœci inicjowania
chocia¿by programów, które by³yby realizowane
przez organizacje pozarz¹dowe, programów w za-
kresie oddzia³ywania prewencyjnego w celu po-
prawy bezpieczeñstwa dzieci na drodze.

Te dwa obszary: Jugendamty i bezpieczeñstwo
dzieci na drodze. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie pani sena-

tor, o OECD, mogê powiedzieæ, ¿e dokonuje ona
diagnozy i porównuje, jak to wygl¹da w krajach na
danym obszarze. Metodologii w tym momencie
nie jestem w stanie przybli¿yæ. Bêdê to na pewno
porównywa³ z badaniami na zlecenie rzecznika,
które w³aœnie siê koñcz¹, wtedy bêdê móg³ szerzej
ten temat omówiæ.

Jeœli chodzi o konkretne dzia³ania, jakie
rzecznik proponowa³, to oczywiœcie móg³bym
ich tutaj wymieniæ wiele, ale mo¿e pozwolê sobie
pani senator odpowiedzieæ na piœmie. O kilku
ju¿ wspomnia³em. To jest badanie pojedyncze,
to jest dentobus, to jest grupa robocza pracu-
j¹ca nad rozwi¹zaniem danego miêdzyresorto-
wego problemu…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Wdro¿one? Wdro¿one, tak?)

Tak, tak.
…nad problemem samobójstw i prób samobój-

czych, nad powo³aniem odpowiedniego rejestru,
wskazaniem, ¿e brakuje komórki, która na pozio-
mie MSWiA zajmowa³aby siê szczególnie wyko-
rzystywaniem seksualnym itd. Tego jest wiele, je-
stem w stanie to przedstawiæ.
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Panie Senatorze, bardzo dziêkujê za pañskie
pytanie, bo ono potwierdza zasadnoœæ moich wy-
st¹pieñ, ju¿ chyba dwóch albo trzech od zesz³ego
roku, dotycz¹cych programów dla dzieci. Ja ze
smutkiem – zreszt¹ powiedzia³em to dzisiaj we
wstêpnym wyst¹pieniu – obserwujê, ¿e programy
dzieciêce z telewizji publicznej spadaj¹. A przecie¿
ona ma misjê, dlatego mówiê szczególnie o tele-
wizji publicznej. Od stycznia nie ma „Teleranka”,
choæ jeszcze w grudniu zesz³ego roku prezes tele-
wizji w piœmie do mnie skierowanym obiecywa³, ¿e
„Teleranek” bêdzie. W styczniu ju¿ „Teleranka”
nie by³o, serial „Czterej pancerni i pies” zast¹pi³
ten program. I tak kolejne programy…

Pan senator te¿ s³usznie zauwa¿y³, ¿e podobnie
jest z programami dla osób z niepe³nosprawno-
œci¹, one te¿ najpierw by³y w bardzo wczesnych
godzinach rannych, teraz zosta³y przesuniête…
Nie ma ich.

Jest to niew¹tpliwie ogromny problem, ale
chcia³bym zaznaczyæ, ¿e ja ten problem tak¿e do-
strzeg³em, zajmowa³em w tej sprawie stanowisko,
jestem w stanie panu senatorowi przekazaæ odpo-
wiedzi, jakie do mnie przysz³y w zesz³ym roku,
bardzo uspakajaj¹ce, i myœla³em, ¿e nic z³ego siê
w tym roku nie wydarzy, a jednak nie jest dobrze.

Jeœli chodzi o sprawy programów dzieciêcych,
to stwierdzam, ¿e nie jest dobrze w telewizji pub-
licznej, bo… Zaprosi³em na spotkanie do mojego
biura twórców poszczególnych dzieciêcych pro-
gramów, i oni zg³osili mi jeszcze inny problem.
Kiedyœ by³y w telewizji cztery premiery progra-
mów dzieciêcych miesiêcznie, teraz – tam, gdzie
one jeszcze zosta³y, gdzie nie zosta³y zlikwidowa-
ne – jest jedna premiera, a ca³a reszta to s¹ po-
wtórki, powtórki tak¿e sprzed lat, które dzisiaj
dla dzieci mog¹ ju¿ byæ nieatrakcyjne. I jak zba-
damy ogl¹dalnoœæ, to ona pewnie bêdzie spadaæ,
bo konkurencja jest ogromna, a jeœli chcemy do-
bre treœci wychowawcze dzieciom przekazaæ, to
one musz¹ byæ przekazane w taki sposób, ¿eby
dzieci chcia³y je ogl¹daæ, ¿eby chcia³y ten w³aœnie
kana³ w³¹czyæ.

Bardzo mnie niepokoi zapowiedŸ, która ju¿ po-
przez media jest dosyæ g³oœno komentowana,
ca³kowitej likwidacji dobranocek. One zosta³y
skrócone do jakiegoœ mniej ni¿ minimum, ale jeœli
ca³kiem ich nie bêdzie, to za moment nie bêdzie-
my mieli ¿adnej oferty dla dzieci, ani dla ma³ych,
ani dla du¿ych. I nad tym nale¿y siê zastanowiæ.
Ja o to apelujê tak¿e do pañstwa, zapytajcie pañ-
stwo w³adze telewizji, dlaczego tak siê dzieje. Ja
dosta³em odpowiedŸ, ¿e nie ma pieniêdzy. Ale jeœli
nie ma, to na nic nie ma. Dlaczego tylko na pro-
gramy dzieciêce?

(Senator Stanis³aw Kogut: Z³o¿ê oœwiadczenie
w tej sprawie…)

Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê…
(Senator Stanis³aw Kogut: Ma³e kontrakty…)
Jeszcze tam z ty³u, o tam…

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Panie Senatorze, jeœli chodzi o konkretne za-
chowanie konkretnego nauczyciela – bo ja rozu-
miem, ¿e pan nie rozwija³ tej kwestii z braku czasu
– jeœli to jest konkretna sytuacja, w której, jak pan
uwa¿a, moja interwencja by³aby wskazana, to ja
j¹ oczywiœcie natychmiast podejmê. Ka¿de na-
ganne zachowanie wzglêdem dziecka, a tak¿e
dziecka wzglêdem osoby doros³ej, powinniœmy za-
uwa¿aæ, nie mo¿na przechodziæ nad tym do po-
rz¹dku dziennego.

Sprawa hospicjum domowego dla dzieci, tutaj
chodzi o…

(G³os z sali: …finansowanie.)
…finansowanie tego. Ja nie znam tego proble-

mu na tyle, ¿ebym móg³ siê na ten temat wypowia-
daæ. Jeœli pan senator dostarczy mi dodatkowych
informacji, które wskazuj¹ na to, ¿e powinienem
nad tym problemem siê pochyliæ, to ja na pewno
go podejmê.

Jeszcze mam dla pana senatora informacjê
w sprawie ma³¿eñstw mieszanych, nie tylko pol-
sko-niemieckich, i dzieci, które w trybie konwen-
cji haskiej s¹ obiektem tego dzia³ania… Oczywi-
œcie, ¿e Niemcy to…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ju-
gendamty.)

Nie, tutaj Jugendamty by³y… Ale muszê powie-
dzieæ, ¿e w zesz³ym roku mia³em dwa albo trzy
przypadki, kiedy Jugendamt wyst¹pi³ do rzeczni-
ka praw dziecka w Polsce z proœb¹ o opiniê, czy
dziecko mo¿e wróciæ do Polski. Czyli jakiœ krok zo-
sta³ zrobiony, bo wczeœniej takiej sytuacji nie by-
³o. Sprawdzaliœmy poprzez s³u¿by spo³eczne, jak
wygl¹da sytuacja domowa. Czyli zauwa¿aj¹ to
partnerstwo.

Jeœli chodzi o ochronê dzieci przed wypadkami
drogowymi, to ja patronujê kilku inicjatywom or-
ganizacji pozarz¹dowych, które ten temat pode-
jmuj¹, i poprzez takie wsparcie uczestniczê w roz-
wi¹zywaniu tego problemu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Wojciechowski, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze, pierwsza kwestia to jest dosyæ delikatny te-
mat jakoœci s¹downictwa rodzinnego. Wiem, ¿e to
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jest trudne do zbadania. Ale czy pana zdaniem coœ
siê poprawia w tym zakresie?

Druga kwestia to jest sprawa zdolnoœci dzieci
do czynnoœci prawnych czy te¿ pewnej ograniczo-
nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Zauwa¿y-
³em, ¿e bardzo czêsto to prawo jest ³amane, a mo-
¿e nie tyle ³amane, ile niedoceniane. Czy doœwiad-
czenia pana ministra w tym zakresie równie¿ to
potwierdzaj¹? I czy, zdaniem pana ministra, po-
trzebne s¹ jakieœ zmiany w zakresie tego prawa?
Czy to koniecznie musi byæ trzynaœcie lat, czy te¿
mo¿e to byæ jakaœ inna bariera wiekowa? Mo¿e
pan minister móg³by odpowiedzieæ, czy jest po-
trzeba stworzenia kilku etapów dochodzenia do
pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, nie
przez jeden – ograniczon¹ zdolnoœæ i pe³n¹. Czy
by³y jakieœ dzia³ania ze strony rzecznika w tym za-
kresie? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie nie oœmieli³bym siê oceniaæ ca³o-

œciowo w³adzy s¹downiczej, bo to by³oby nie na
miejscu. Mogê pokusiæ siê o dyskutowanie nad
konkretnym zarz¹dzeniem czy konkretn¹ decyzj¹
w tym zakresie. Ale niew¹tpliwie pojawiaj¹ce siê
zapowiedzi likwidacji s¹downictwa rodzinnego
w Polsce tak¿e mnie zaniepokoi³y i w tej sprawie
wyst¹pi³em do ministerstwa… Pan minister bê-
dzie chcia³ dopowiedzieæ? O, to bardzo dobrze.

Jeœli chodzi o to niedocenianie dzieci w tym
wieku, w którym nabywaj¹ ograniczon¹ zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych, to muszê powiedzieæ, ¿e
ubolewam nad tym, ¿e my w ogóle dzieci nie doce-
niamy, wydaje nam siê, ¿e bez klapsa ich wycho-
waæ siê nie da, ¿e one musz¹ byæ traktowane z gó-
ry, ¿e dialog z nimi nie jest czymœ odpowiednim.
Takie sytuacje, niestety, maj¹ miejsce, myœlê, ¿e
wszyscy razem pracujemy nad tym, ¿eby ta pod-
miotowoœæ dziecka by³a bardziej szanowana, ¿eby
ono w okreœlonym czasie by³o wys³uchiwane, wte-
dy, kiedy mo¿e byæ wys³uchane – pan senator
zwraca na to uwagê – kiedy instytucja ma obo-
wi¹zek je wys³uchaæ. Ma³o tego, ju¿ nie tylko in-
stytucja, bo po nowelizacji kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego tak¿e rodzic powinien wys³uchaæ
opinii dziecka w okreœlonym wieku, podejmuj¹c
sprawê dotycz¹c¹ dziecka. Oczywiœcie decyzjê po-
dejmie sam, ale chodzi o to, ¿eby nawi¹zaæ ten
pierwszy dialog.

Czy do tych s¹dów pan minister chcia³by siê
odnieœæ? Mo¿na, Panie Marsza³ku?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan minister chce uzupe³niæ?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Igor Dzialuk: Tak, jeœli mo¿na.)
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Igor Dzialuk:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja tak¿e oczywiœcie nie bêdê w stanie odpowie-

dzieæ na pytanie dotycz¹ce oceny merytorycznych
rozstrzygniêæ s¹dów rodzinnych, to nie nale¿y
tak¿e do ministra sprawiedliwoœci.

Poniewa¿ jednak w kontekœcie tego pytania po-
jawi³a siê informacja o rzekomym zamiarze likwi-
dowania s¹downictwa rodzinnego, pozwalam so-
bie na przekazanie pañstwu informacji – opartej
na dokumencie, który jest publiczny od d³u¿szego
czasu, a poniewa¿ projekt zmiany u.s.p. w tej chwi-
li jest na etapie prac na poziomie Rady Ministrów,
on tak¿e jest dokumentem jawnym – ¿e zamiaru
likwidacji s¹downictwa rodzinnego jako wyspecja-
lizowanego pionu s¹downictwa nigdy w przypadku
tego projektu ustawy nie by³o. To, co robi projekt,
to jedynie umo¿liwienie stosowania elastycznej
struktury poszczególnych s¹dów rejonowych,
zw³aszcza mniejszych s¹dów, w wyniku ustano-
wienia jako zasady dwuwydzia³owej struktury
s¹du. W ka¿dym s¹dzie musz¹ istnieæ co najmniej
wydzia³ cywilny i wydzia³ karny, co nie stoi na prze-
szkodzie tworzeniu wydzia³ów wyspecjalizowa-
nych, je¿eli jest taka potrzeba. Dotyczy to s¹downi-
ctwa gospodarczego, s¹downictwa rodzinnego itp.
To wynika bezpoœrednio z uzasadnienia projektu
tej ustawy. Uzasadnienie jest dostêpne na stronie
internetowej ministra sprawiedliwoœci.

Jeœli chodzi o granicê wieku, od której dzieciom
przys³uguje ograniczona zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych, to jest to granica przyjêta w ustawie
sztywno, granica lat trzynastu, ale tak¿e granica
elastyczna ze wzgl¹du na rodzaj czynnoœci praw-
nych, do których taki ma³oletni jest upowa¿nio-
ny. Jak siê wydaje, w praktyce przyjêcie akurat tej
granicy nie stanowi wiêkszego problemu. Oczywi-
œcie zastanowiono siê nad mo¿liwoœci¹ wyznacze-
nia tej granicy nie poprzez wiek dziecka, ale po-
przez inne kryteria, ale ostatecznie w literaturze
dominuje pogl¹d, ¿e powinien to byæ wiek. Albo-
wiem ocena, powiedzmy, rozeznania dziecka
w codziennych kontaktach, w zawieraniu umów
¿ycia codziennego wydaje siê zbyt skomplikowa-
na, aby mo¿na by³o z tego uczyniæ kryterium po-
dzia³u na osoby, którym nie przys³uguje zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych, i na osoby, którym przy-
s³uguje ograniczona zdolnoœæ do tych czynnoœci.
Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Uzupe³nia³ wiceminister sprawiedliwoœci, pan

Igor Dzialuk.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Igor Dzialuk: Bardzo dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Rulewskiego.

(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie ma.
To proszê o zabranie g³osu pana senatora Mie-

czys³awa Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Ministrowie! Panie
i Panowie Senatorowie!

Rozpatrywanie sprawozdania z dzia³alnoœci
rzecznika praw dziecka w minionym roku si³¹ rze-
czy kieruje nasz¹ uwagê na sytuacjê dzieci w ogól-
noœci, na to, jak przestrzegane s¹ ich prawa w Pol-
sce. Mo¿na odnieœæ wra¿enie – ale taka jest struk-
tura tego sprawozdania, ¿e odnosi siê ono do pro-
blemów – ¿e ta sytuacja jest tragiczna. A tak prze-
cie¿ nie jest.

I warto na pocz¹tku powiedzieæ, ¿e choæ prawa
dzieci w ró¿nych obszarach wymagaj¹ zwiêkszo-
nej, du¿ej troski, ¿e choæ wiele problemów, które
dotycz¹ dzieci, nie jest jeszcze w³aœciwie roz-
wi¹zanych i wymaga rozwi¹zania, na co wskazuj¹
sprawozdanie i pytania pañstwa senatorów, to je-
dnak nie jest tak, ¿e w Polsce oberwane dzieci bez
odpowiedniego wykszta³cenia, niezadbane, nie-
szczepione, nieleczone, z wypadaj¹cymi zêbami
spotykamy na ka¿dym rogu ulicy. Tak nie jest.
Trzeba mocno powiedzieæ, za diagnoz¹ spo³eczn¹,
która jest robiona, ¿e sytuacja polskich rodzin,
w tym dzieci, z roku na rok na szczêœcie siê popra-
wia. Chcia³em, ¿eby to z tej trybuny wybrzmia³o,
¿ebyœmy nie nabrali jakiegoœ fa³szywego przeko-
nania, ¿e ¿yjemy w kraju, w którym rodziny nie
dbaj¹ o dzieci, a pañstwo to ju¿ w ogóle.

Jest jednak wiele obszarów, które wszystkich
nas niepokoj¹. W Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej szczególnie interesuj¹ nas problemy wyklu-
czenia i zawsze zwracamy uwagê na te sytuacje,
które prowadz¹ do wykluczenia. Kiedy siê zasta-
nawiamy nad przyczynami, bo przecie¿ wyklucze-
nie jest rezultatem, to najczêœciej, niezale¿nie od
tego, czy to dotyczy osób niepe³nosprawnych, ju¿
doros³ych, czy to dotyczy osób pozostaj¹cych d³u-

gotrwale bezrobotnymi, czy to nawet dotyczy osób
starszych, gdy siê zajrzy pod podszewkê, widaæ, ¿e
to s¹ b³êdy, zaniedbania edukacyjne.

I, Panie Ministrze, s¹ ró¿ne wa¿ne jednostkowe
sprawy, ale wci¹¿ do podjêcia jest jedna bardzo
trudna i bolesna sprawa, która jest zamiatana pod
dywan przez wszystkie rz¹dy nie tylko tej, ale nawet
wczeœniejszej Polski. Otó¿ system edukacji w Polsce
w du¿ej mierze jest obszarem fikcji. Nie powinniœmy
siê na to godziæ. Skoro tak du¿a czêœæ dzieci i m³o-
dzie¿y wychodzi ze szkó³ bez podstawowych umie-
jêtnoœci, nawet umiejêtnoœci czytania ze zrozumie-
niem, to jest to rezultatem miêdzy innymi tego, ¿e
wszyscy tolerujemy tê fikcjê, jak¹ jest przepychanie
dzieci do wy¿szych klas bez opanowania przez nie
materia³u i zdobycia odpowiednich umiejêtnoœci.

Dlatego apelujê, Panie Ministrze – niech pan
bêdzie inicjatorem dobrego zdiagnozowania tego
problemu. On jest skomplikowany, grupa tych
dzieci nie jest koherentna, przyczyny s¹ bardzo
ró¿ne, narzêdzia musz¹ byæ te¿ zró¿nicowane. Ale
apelujê – na mi³oœæ Bosk¹, nie zamykajmy oczu
na krzywdê tych dzieci, którym, jak siê wydaje,
pomagamy, nie zatrzymuj¹c ich po to… czy nie
dajemy im wiêcej w sytuacji, kiedy natura, rodzi-
na, œrodowisko da³y im mniej. To jest nasz obo-
wi¹zek, one musz¹ dostaæ wiêcej, bo jak nie, to
z tym rachunkiem przyjd¹ do nas.

Jeœli ktoœ myœli nad tym, sk¹d siê bior¹ kibole,
jeœli ktoœ myœli nad tym, sk¹d siê bior¹ ci, którzy
wybijaj¹ szyby i podpalaj¹ samochody, to niech
zwróci uwagê na to, jaki by³ proces wychowania
i edukacji tych dzieci, czy one czasem nie przesz³y
t¹ œcie¿k¹, która prowadzi donik¹d. A to jest bar-
dzo kosztowne. Warto wydaæ wiêksze pieni¹dze,
¿eby tym dzieciom daæ wiêcej, bo one na to zas³u-
guj¹. Wszyscy siê zgodzimy z tym powiedzeniem,
¿e ka¿demu dziecku nale¿y siê troska i ka¿demu
dziecku nale¿y siê szansa. Mnie porusza opo-
wieœæ ch³opca, który tak¹ drog¹ przeszed³. On tra-
fi³ do wiêzienia. Wspomina, jak to by³o – jak siê
zgubi³ pod koniec przedszkola, jak mu w cudzy-
s³owie pomagano, pozwalaj¹c mu z ³aski pójœæ da-
lej, jak w pewnym momencie zrozumia³, ¿e on nic
nie rozumie i ¿e ju¿ chyba na d³ugo pozostanie
tym najgorszym wœród rówieœników, bo tak bar-
dzo zosta³ w tyle. I chocia¿ dooko³a by³y ró¿ne in-
stytucje, trafi³ tam, gdzie trafi³, rodzina nie by³a
w stanie mu pomóc. Trzeba zabiegaæ o to – i razem
bêdziemy to robiæ – ¿eby ustawa o wsparciu ro-
dzin i pieczy zastêpczej, jak najszybciej siê ukaza-
³a. Ale to nie jest jedyne dzia³anie, które trzeba
podj¹æ. Wydaje mi siê, ¿e brakuje takiej niezale¿-
nej, ponadresortowej diagnozy. Panie Ministrze,
zachêcam, ¿eby pan zainicjowa³ to. Zabieramy siê
czasem do roboty w ró¿nych zespo³ach, a nie mam
wra¿enia, ¿e problem jest dobrze rozpoznany.

Chcia³bym podziêkowaæ panu rzecznikowi za
dobr¹ pracê i za mi³e s³owa. W tej Izbie rodzi³a siê
zmiana ustawy o rzeczniku praw dziecka. Pan pi-
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sze w sprawozdaniu bardzo konkretnie, co to da-
³o. Podaje pan, gdzie pan móg³ byæ i jakie sprawy
za³atwiaæ. To jest komplement tak¿e dla naszej Iz-
by. Byliœmy za tym, ¿eby tam, gdzie chodzi o pra-
wa dziecka, nie uprawiaæ fikcji. Albo jest rzecznik
i coœ mo¿e, albo dajmy sobie z tym spokój. Myœmy
doszli do wniosku, ¿e trzeba rzecznika umocniæ
w jego uprawnieniach.

Dziêkujê panu za wsparcie, którego pan udzie-
li³ podczas procedowania ustawy o przeciwdzia³a-
niu przemocy w rodzinie. Chcia³bym wierzyæ, ¿e
m¹dra decyzja Senatu, która zobowi¹zuje nas do
przyjrzenia siê funkcjonowaniu tego dokumentu,
pozwoli uspokoiæ tak¿e tych, którzy zg³aszali po-
wa¿ne zastrze¿enia, na pewno kieruj¹c siê trosk¹
i czyni¹c to w dobrej wierze. Jeœli oka¿e siê, ¿e coœ
nie funkcjonuje, bêdziemy mieli szanse to napra-
wiaæ, zmieniaæ. I trzeba bêdzie to robiæ.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e osobiœcie
wspó³pracujê z panem rzecznikiem praw dziecka,
bo ten proces wzmacniania jego uprawnieñ jeszcze
siê nie zakoñczy³. Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e na
koñcowym etapie prac sejmowych jest ustawa
przyjêta przez Senat, która pozwala rzecznikowi
praw dziecka zg³osiæ udzia³ w postêpowaniu przed
Trybuna³em Konstytucyjnym, wystêpowaæ
z wnioskami do S¹du Najwy¿szego o podjêcie
uchwa³y maj¹cej wyjaœniæ przepisy w wypadku roz-
bie¿noœci w orzecznictwie, wnieœæ kasacjê itd.
W niektórych momentach po prostu zrównuje siê
tam status rzecznika praw dziecka i prokuratora.
Dobrze, ¿e tak jest. Mam nadziejê, ¿e w nastêpnych
latach bêdziemy mogli, tak jak i teraz, komplemen-
towaæ pana ministra i cieszyæ siê, ¿e pomogliœmy
panu, a tym samym polskim dzieciom. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-

s³awa Sidorowicza.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie ma, ale jest

senator Rulewski.)
Wiem, ale pan senator Rulewski nie by³ w tym

czasie, kiedy powinien byæ. Zosta³ senator dopi-
sany na koñcu listy, bo takie s¹ zasady.

(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê, Panie Prezy-
dencie.)

(Senator W³adys³aw Dajczak: To bardzo m¹dra
decyzja.)

Pan senator Micha³ Boszko, a nastêpnie pan
senator Rulewski.

Senator Micha³ Boszko:

Panie Marsza³ku Senatu, a tak¿e dzisiejszy Pa-
nie Prezydencie! Wysoki Senacie!

G³ównym czynnikiem decyduj¹cym o tym, czy
dzieciñstwo bêdzie szczêœliwe, czy kalekie, jest ro-

dzina. W Polsce liczba rodzin dotkniêtych ubó-
stwem systematycznie wzrasta. Rodzice maj¹
mniej czasu na sprawy opiekuñcze, na wychowy-
wanie dzieci i dlatego ten problem jest bardzo
wa¿ny.

Chcia³bym pañstwu przytoczyæ s³owa z tej wy-
stawy, która jest bardzo ciekawa. Dzisiaj drugi raz
ju¿ j¹ ogl¹da³em, czyta³em te¿ komentarze. Przy-
toczê tu tylko fragment: Familoki to nie by³y zwyk-
³e domy, to by³y wspólnoty. Dzieci mog³y siê bez-
piecznie bawiæ na placu, bo uwa¿a³y na nie
s¹siadki. Stale wygl¹da³y przez okna, jak nie ta, to
tamta, a jak na podwórku pojawi³ siê jakiœ obcy,
to by³ alert. Dzisiaj familoki na Górnym Œl¹sku to
s¹ enklawy ubóstwa. Zreszt¹ autor wybra³ Górny
Œl¹sk, bo przecie¿ tam by³ etos pracy, tradycji. Ale
to wszystko odchodzi do historii. Podobnie jest
w innych regionach Polski.

Z ogromnym zainteresowaniem s³ucha³em wy-
powiedzi i informacji pana ministra, ale i bardzo
dociekliwych pytañ pañstwa senatorów. To ozna-
cza, ¿e temat jest bardzo wa¿ny. Kilka lat temu
z jednym z poprzedników pana ministra, panem
Paw³em Jarosem, czêsto rozmawialiœmy o spra-
wach dzieci, o sprawach m³odzie¿y. Muszê powie-
dzieæ, ¿e pan minister te¿ ma i serce, i wielk¹ de-
terminacjê, jeœli chodzi o te sprawy. Tak, jak po-
wiedzia³ mój znakomity przedmówca, s¹dzê, ¿e
wiele spraw pan potrafi rozwi¹zaæ.

Ale zaintrygowa³o mnie tutaj dopowiedzenie
pana marsza³ka, który, kiedy jeden z panów se-
natorów pyta³ o dzieci wymagaj¹ce szczególnej
opieki, zapyta³, co z dzieæmi utalentowanymi.
Jest takie powiedzenie: Je¿eli widzisz cz³owieka,
jakim jest, czynisz go gorszym; je¿eli potrafisz zo-
baczyæ, jaki móg³by byæ, przyczyniasz siê do jego
wzrostu. I tutaj potrzebna jest nasza ogromna
praca nad takim ustanowieniem prawa, by
sprzyja³o spojrzeniu na to dziecko i zobaczeniu,
jakie mog³oby byæ.

Ja podam pewne przyk³ady. Na Mazowszu
w rejonie p³ockim organizujemy od wielu lat kolo-
nie pod nazw¹ „Pogodne lato”. Dzieci wynosz¹
piêkne prze¿ycia po trzech tygodniach pobytu
w stanicy harcerskiej. I drugi przyk³ad. Zorgani-
zowaliœmy rodzinny dom dziecka – ma³y, dla oœ-
miu dzieci. Trafi³y tam dzieci zaniedbane, z który-
mi rodzice nie dawali sobie rady, zreszt¹ nie
chcieli mieæ k³opotów. Po kilku miesi¹cach te
dzieci dorówna³y do œredniaków, a w drugim roku
dwoje dzieci wyros³o na prymusów. A one by³y
bardzo zaniedbane. A wiêc warto podejmowaæ ta-
kie dzia³ania.

Ale chyba lepiej jeszcze, tak jak tutaj rozma-
wialiœmy, poœwiêciæ wiêcej czasu na profilaktykê.
Profilaktyka jest i tañsza, i lepsza. Z tym ¿e, jak
powiedzia³ mój przedmówca, potrzeba diagnozy
i chyba potrzeba wiêkszej koordynacji tych wszy-
stkich spraw. Ja równie¿ podam przyk³ad. S¹
gminne oœrodki pomocy spo³ecznej, które na w³a-
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sne funkcjonowanie wydaj¹ mniej wiêcej tyle pie-
niêdzy, ile na pomoc spo³eczn¹. S¹ powiatowe
centra pomocy rodzinie, w których nie ma ¿adnej
koordynacji miêdzy jednym dzia³aniem a drugim.
Wydaje mi siê, ¿e diagnoza i koordynacja tych
dzia³añ pomog³yby nam skuteczniej wspieraæ
rzecznika praw dziecka. Chodzi o to, ¿eby nie by³
osamotniony w tych sprawach. A temat zainspi-
rowany dzisiaj przez pana rzecznika daje podsta-
wy do tego, ¿eby zapocz¹tkowaæ debatê, jak sku-
teczniej reagowaæ na te wszystkie zjawiska, któ-
rych jest coraz wiêcej i z którymi nie mo¿emy so-
bie poradziæ.

Jeden z pisarzy powiedzia³ tak: ten punkt,
w którym niebo styka siê z ziemi¹, jest tylko z³u-
dzeniem, prawdziwym horyzontem jest cz³owiek.
Do dzieciñstwa wracamy wszyscy, nawet w wie-
ku, kiedy jesteœmy ju¿ bardzo, bardzo dojrzali, bo
to jest okres najszczêœliwszy, a przynajmniej po-
winien byæ najszczêœliwszy w ¿yciu. Je¿eli jest to
dzieciñstwo szczêœliwe, to cz³owiek wchodzi w do-
ros³e ¿ycie optymistycznie i jest pewny, ¿e wiele
mo¿e zrobiæ. A je¿eli ma kalekie dzieciñstwo, to
bywa, ¿e ca³e jego ¿ycie równie¿ jest kalekie. Dla-
tego te¿ cieszê siê, ¿e dzisiaj mog³em us³yszeæ in-
formacjê, ¿e wys³ucha³em tylu pytañ i tylu odpo-
wiedzi. S¹dzê, ¿e bogatszy o te informacje bêdê
móg³ m¹drzej podchodziæ do wszystkich bardzo
wa¿nych spraw naszych dzieci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedewszystkimto jestwartoœciowydokument.

Wartoœciowy dlatego, ¿e ukazuje rozbie¿noœæ miê-
dzy prawem a praktyk¹. Jest to bogaty dokument,
bo pokazuje przestrzeganie w Polsce praw, które
narzucane s¹ przez wiele dokumentów, w tym przez
wspomnian¹ Konwencjê o Prawach Dziecka. Zre-
szt¹, jak wiadomo, Polska by³a jej inspiratorem.
Jest to jednak lektura, której niektóre fragmenty
pora¿aj¹. a w przypadku niektórych mo¿na uznaæ,
¿e znajdujemy siê w dobrej sytuacji. Pora¿a, jak ju¿
wspomniano, szczególnie w zakresie opieki zdro-
wotnej, równych szans, ale i w zakresie zjawiska,
o którym tu ma³o siê mówi. Wszelkie statystyki
wskazuj¹ – i do tego chcia³bym siê odnieœæ – ¿e na-
rasta w ró¿nej formie zjawisko porzucania dzieci.
Powiedzia³em „w ró¿nej formie”, gdy¿ ono ma formy
³agodne i polegaj¹ce, co ju¿ usi³owa³a w pytaniach
przemyciæ pani senator Rotnicka, na opuszczaniu
dzieci podyktowanym poszukiwaniem pracy w od-

leg³ych miejscach, nie tylko w Europie, ale i dalej.
To musi rodziæ d³ugotrwa³e skutki w zakresie wy-
chowania dziecka w rodzinie.

Trzy artyku³y Konwencji o Prawach Dziecka –
art. 5, 9, 18 – mówi¹ wprost, a z innych da siê to
wyinterpretowaæ, ¿e dziecko ma prawo do ¿ycia
w rodzinie. Ale narasta ekonomizm w œwiecie i to
prawo jest w ró¿ny sposób omijane. Namawiam
pana rzecznika, który wykazuje du¿¹ inicjatywê,
do tego, aby na forum rzeczników – a wiem, ¿e takie
forum istnieje – wyst¹pi³ z propozycj¹ dzia³añ na
rzecz powstania konwencji konsumuj¹cej procesy
cywilizacyjne zwi¹zane z mobilnoœci¹ si³y roboczej,
a w³aœciwie przeciwstawiaj¹cej siê takiej mobilno-
œci, której ofiar¹ padaj¹ miliony dzieci. Prawda, ¿e
nie jest to nowe, prawda, ¿e byæ mo¿e nie jest to
podkreœlane, ale moje obserwacje dowodz¹, ¿e ta
mobilnoœæ inaczej jest realizowana na przyk³ad
przez grupy emigrantów w³oskich, tureckich, grec-
kich czy ¿ydowskich. Oni w ró¿nych miejscach za-
chowuj¹ siê ró¿nie, ale na ogó³ tworz¹ pewn¹ inte-
graln¹ wspólnotê na terytorium pañstwa, do któ-
rego wyemigrowali. My mamy do czynienia z emi-
gracj¹ rozproszon¹, zatem zachowanie to¿samo-
œci, zachowanie zwi¹zków rodzinnych, przecie¿
tak bogatych w Polsce, jest niestety poprzez emi-
gracjê zarobkow¹, ¿e tak powiem, rujnowane. Dla-
tego tym bardziej Polska ma tytu³ i rzecznik praw
obywatelskich oraz rzecznik praw dziecka maj¹ ty-
tu³ do tego, ¿eby z tak¹ inicjatyw¹ wystêpowaæ. To
nie jest zjawisko przejœciowe. Grozi nam, w cudzy-
s³owie, ¿e zostan¹ otwarte rynki pracy w Austrii,
w Niemczech, a tak¿e w Danii. To zjawisko mo¿e
siê nasilaæ, zatem problem dzieci zwanych euro-
sierotami nie mo¿e byæ sprowadzony tylko do ba-
dañ, jak powiedzia³ pan rzecznik, i do okreœlenia.

Inna forma porzucania dzieci, chyba najbardziej
drastyczna, toumieszczanie ich, równie¿ zprzyczyn
ekonomicznych, w domach dziecka lub w rodzi-
nach zastêpczych przy pomocy ró¿nych kruczków
prawnych czy wprost – jak ostatnio telewizja poka-
za³a, zostawia siê wózek z dzieckiem na ulicy. Doty-
czy to od czterdziestu do szeœædziesiêciu tysiêcy
dzieci. Myœlê, ¿e ró¿ne nieprzyjemnoœci spotykaj¹
dzieci czy nawet dotyka je przemoc, o której mówi-
liœmy, ale chyba najwiêksz¹ tragedi¹ dla dziecka
pozostaje fakt, ¿e nikt go nie chce, nawet matka i oj-
ciec. I dlatego zjawisko dzieci porzuconych, pro-
blem, który w Polsce narasta, ma priorytet przed
wszelkimi innymi – przed przemoc¹, przed bied¹.

Oczywiœcie jest jeszcze wiele ³agodniejszych
form nieobecnoœci – miêdzy innymi brak czasu
dla dzieci, chocia¿by dlatego ¿e du¿o kobiet musi
pracowaæ w supermarketach – na szczêœcie to zja-
wisko ustêpuje. Jako autor walki o wolne soboty
wiem, ¿e jednym z g³ównych motywów „Solidar-
noœci” nie tyle by³a niechêæ do pracy czy trudów
pracy, ile chêæ odbudowy ¿ycia rodzinnego w cza-
sach komunistycznych, bo wtedy te¿ wszystko
by³o podporz¹dkowane wydajnoœci pracy.
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Nastêpne zagadnienie – przejdê na grunt Polski
– pan rzecznik poda³ w swoich materia³ach, ¿e wie-
lokrotnie wystêpowa³, przynajmniej w zesz³ym ro-
ku, o podniesienie progów dochodowych. Mini-
sterstwo Finansów, jak mi siê wydaje, zby³o rzecz-
nika, nie potraktowa³o jego wyst¹pienia powa¿nie,
zreszt¹ innych g³osów te¿. To prawda, ¿e s¹ trud-
noœci bud¿etowe, a nawet ¿e s¹ trudnoœci gospo-
darcze, wszak¿e w ministerstwie – zapewniam pa-
na rzecznika – le¿¹ koncepcje, jak przesun¹æ œrod-
ki od tych, którzy maj¹ nadmiar pieniêdzy z tytu³u
posiadania dziecka, do tych, którym œrodków bra-
kuje i którym próg dochodowy 504 z³ nie wystar-
cza. Zgadzam siê z tez¹ – znan¹, opisywan¹ i doœæ
popularn¹ – ¿e wprawdzie rz¹d podniós³ wysokoœæ
zasi³ków prawie do poziomu 94 z³, niemniej jednak
co roku ubywa osiemset tysiêcy dzieci i one ju¿ s¹
pozbawione jakiegokolwiek zasi³ku. W Minister-
stwie Finansów miêdzy innymi le¿y jedna z moich
koncepcji, jak naprawiæ b³¹d, który pope³ni³ by³y
rz¹d, gdy nonszalancko przyzna³ ulgi osobom, któ-
rych progi dochodowe wynosz¹ 5 tysiêcy, 2 tysi¹ce
na osobê w rodzinie. Te osoby otrzymuj¹ ulgi pro-
rodzinne. Równie¿ niektórzy moi koledzy dowodz¹,
¿e ulgi podatkowe s¹ dla tych, którzy pracuj¹.
W takim razie ja pytam – nikt nie zaprzeczy prze-
cie¿ temu, ¿e rolnicy pracuj¹ – dlaczego dzieci rol-
ników nie otrzymuj¹ tych œwiadczeñ. Na pewno
rzemieœlnicy pracuj¹, na pewno rycza³towcy pra-
cuj¹, mo¿e wiêcej ni¿ inni, nawet ci, którzy maj¹
umowê o pracê, ale ich dzieci nie mog¹ skorzystaæ
z tego prawa. Ja pytam naszego rz¹du, czy pode-
jmie inicjatywê w tym zakresie i naprawi b³¹d by³ej
ekipy, która chcia³a siê – myœlê, ¿e z przyczyn wy-
borczych – podlizaæ i przyznaæ ulgi, a która w ten
sposób skrzywdzi³a setki tysiêcy dzieci, bo tylko
z racji tego, ¿e rodzic nie ma fabryki lub nie jest mi-
nistrem czy senatorem, jak Jan Rulewski, nie
otrzymuj¹ one œwiadczenia, ulgi prorodzinnej.
Dlatego namawiam pana rzecznika, aby wykaza³
jeszcze wiêksz¹ energiê w zakresie równania praw
dziecka.

I ju¿ na zakoñczenie. Panie Marsza³ku, Wysoka
Izbo, to jest bardzo dobry dokument, który mówi
o rozdŸwiêkach miêdzy prawem a praktyk¹, ale
tak naprawdê to brakuje nam chyba raportu
o polskim dzieciñstwie, gdy¿ to, co spotka³o nas
w tym okresie, wskazuje, ¿e nie mamy dostatecz-
nych danych do tego, ¿eby móc nie tylko zdiagno-
zowaæ sytuacjê, ale i wyci¹gn¹æ wnioski na przy-
sz³oœæ. Wprawdzie by³ raport o polskiej rodzinie,
ale by³ on przygotowany bodaj¿e w 2000 r., kiedy
jeszcze nie byliœmy w Unii Europejskiej, kiedy nie
by³o procesów mobilnego rynku i innych zaga-
dnieñ. St¹d moja propozycja, abyœmy mo¿e
wspólnie, Senat z rzecznikiem, pochylili siê nad
prób¹ skonstruowania raportu o polskim dzieciñ-
stwie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Rafa³a

Muchackiego.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie

i Panowie Senatorowie!
O tym, ¿e najwa¿niejsza jest rodzina, ka¿dy

z moich przedmówców mówi³, oczywiœcie naj-
wa¿niejsza jest rodzina szczêœliwa, w której
dziecko ma mi³oœæ, opiekê. O tym wiemy wszys-
cy. Pamiêtajmy, ¿e dziecko jest obywatelem,
pe³noprawnym obywatelem tego spo³eczeñstwa.
Moi poprzednicy, miêdzy innymi pan senator
Rulewski, mówili o dzieciach porzuconych.
W wielu miastach, niestety nie we wszystkich, s¹
tak zwane okna ¿ycia. Uwa¿am, ¿e to jest kapital-
ny pomys³. Ró¿ne s¹ sytuacje. Nie jest moim za-
daniem ani celem ocenianie tych matek, które
nie chc¹ dzieci i decyduj¹ siê je porzuciæ, ale fak-
tem jest, ¿e maj¹ one mo¿liwoœæ zostawienia
dziecka w tym „oknie ¿ycia”. Myœlê, ¿e bardzo do-
bra jest i powinna siê rozwijaæ wspó³praca ze
wszystkimi koœcio³ami, które na pewno mog¹
w tym wzglêdzie pomóc. W mojej miejscowoœci
wszystkie dzieci, które do tego „okna ¿ycia” trafi-
³y, bardzo szybko, bez zbêdnych problemów zna-
laz³y rodziny i s¹ w tych rodzinach szczêœliwe.
Nie ma z tym problemów.

Druga sprawa, o której ju¿ mówiliœmy, to opie-
ka zdrowotna. Ja wielokrotnie uczestniczê w po-
siedzeniach rad powiatu czy rad miasta na moim
terenie. Proszê pañstwa, 90% problemów, jeœli
nie wiêcej, to s¹ dziury w drogach. To pojawia siê
najczêœciej. Wp³ywa interpelacja do starosty, do
prezydenta, bo trzeba naprawiæ dziurê na takiej
czy innej ulicy. O problemach dzieci kompletnie
siê nie mówi. Bodaj¿e raz w roku jest przyjmowa-
ne sprawozdanie z dzia³ania jakichœ oœrodków
MOPS, domów opieki spo³ecznej czy domów
dziecka, ale na co dzieñ problemu dzieci nie ma,
a przecie¿ te problemy s¹. Samorz¹dy, kieruj¹c
siê rachunkami ekonomicznymi, nie patrz¹ na
dobro dziecka, tylko na to, czy w szpitalu pedia-
trycznym, czy na oddziale pediatrycznym, jed-
nym, drugim, pi¹tym, czy w poradni wszystko siê
bilansuje. W wyniku tego – znam taki przyk³ad
z mojego okrêgu – w jednym szpitalu zlikwidowa-
no kilka oddzia³ów i kilka poradni, pracê straci³o
dwudziestu specjalistów, specjalistów chorób
dzieci. Pan rzecznik mówi³ o tym, ¿e w tej chwili
œrednia wieku lekarza pediatry to jest piêædziesi¹t
osiem lat. Na mi³y Bóg, straszna rzecz i dobrze, ¿e
to zosta³o naprawione poprzez wprowadzenie tej
specjalizacji na listê specjalizacji deficytowych.
Do tego nie trzeba ministra, do tego trzeba po pro-
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stu odpowiedzialnego starosty i prezydenta, i od-
powiedniej rady miasta czy starostwa.

Kolejna sprawa to jest coœ, czego ja nie rozu-
miem, bo to graniczy ze zwyrodnialstwem, mówiê
ogwa³tach.Wtej sytuacji budz¹siêwemnienajgor-
sze instynkty. Je¿eli do czegoœ takiego dochodzi, to
temu, kto to robi, chcia³oby siê zrobiæ coœ najgor-
szego. Byæ mo¿e rzeczywiœcie ostra chemiczna ka-
stracja pomo¿e w rozwi¹zaniu tego problemu.

Proszê pañstwa, nastêpna sprawa to na³ogi
wœród dzieci. Mówiliœmy o tym tak¿e wczoraj. Ja
pañstwu powiem tak. Jak wygl¹da rodzina, w któ-
rej tatuœ pali przy dzieciach albo matka pali
w ci¹¿y? Nie wiem, czy pañstwo wiecie o tym, ¿e
ileœ tysiêcy dzieci – ja w tej chwili nie pamiêtam li-
czby, ale to s¹ tysi¹ce – rodzi siê z uzale¿nieniem
od tytoniu, bo mamusia pali³a papierosy. Przecie¿
uznajemy ¿ycie od poczêcia do naturalnej œmier-
ci, jak wiêc mo¿na coœ takiego robiæ. To przecie¿
jest nasze otoczenie, picie i palenie przy dzieciach
widzimy w³aœciwie na co dzieñ, nie mówi¹c ju¿
o tym, ¿e mamy coraz wiêkszy problem z narko-
mani¹. Uwa¿am, ¿e w przypadku rodzin patologi-
cznych – nie jestem prawnikiem, wiêc proszê mi
wybaczyæ – procedury pozbawiania praw rodzi-
cielskich powinny byæ chyba bardziej restrykcyj-
ne i dzia³aæ szybciej.

Dzieci niepe³nosprawne. Pan senator Augu-
styn o tym mówi³. Spotka³em siê w swojej karierze
z kilkunastoma przypadkami m³odych ludzi miê-
dzy dziesi¹tym a piêtnastym rokiem ¿ycia, ludzi,
w³aœciwie dzieci, które do koñca ¿ycia bêd¹ kale-
kami, bo skaka³y na g³ówkê, z³ama³y krêgos³up
szyjny i s¹ niesprawne od szyi w dó³. To jest prze-
cie¿… To te¿ z czegoœ wynika. Wynika to miêdzy
innymi z tego, ¿e przez wiele lat na terenach miej-
skich czy w gminach nie by³o basenów i chodzi³o
siê do jakichœ sadzawek, do jakichœ do³ów kopal-
nianych itd. Takie s¹ tego efekty.

Myœlê, ¿e najistotniejsza jest tu edukacja,
a i sami musimy siê uderzyæ w piersi. Czy ka¿dy
z nas reaguje na przyk³ad wtedy, gdy widzi dziec-
ko, które samo b³¹ka siê gdzieœ na ulicy, albo gdy
jakiœ smarkacz pali papierosa? Bardzo czêsto nie
reagujemy, przechodzimy, a przecie¿ powinniœmy
reagowaæ. Niech on nawet zabluŸni, bo mo¿e coœ
takiego zrobiæ. To nie zmienia jednak faktu, ¿e na
coœ takiego musimy reagowaæ. Ten dziesiêciola-
tek mo¿e mnie jeszcze nie zbije, ale je¿eli chodzi
o pani¹ senator, to ju¿ jakiœ wyroœniêty móg³by
coœ tam zdzia³aæ. Proszê panstwa, to s¹ bardzo is-
totne sprawy. Musimy reagowaæ, musimy reago-
waæ na tego typu zachowania, bo od nas zale¿y to,
jak te dzieci bêd¹ wychowane, wszystkie. Nasze
dzieci trzeba po prostu kochaæ, nie tylko moje,
twoje, ale nasze, wszystkie. Kochajmy te dzieci,
bo bez ofiarowania tej mi³oœci my na staroœæ te¿
nie bêdziemy kochani. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Dorotê

Arciszewsk¹-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Widzê, ¿e my dziœ z panem senatorem bardzo

podobnie myœlimy, bo powiedzia³ pan na koniec
coœ, o czym i ja chcia³am powiedzieæ, a o czym tu
dziœ jeszcze nie mówiliœmy.

Zacznê od tego, ¿e chcia³abym panu ministrowi
podziêkowaæ za wspó³pracê, ale, jak powiadam,
chodzi nie tylko o diagnozê i nie tylko o to, ¿ebyœ-
my przychodzili do pana w sprawach indywidual-
nych i zajmowali pañski czas – chocia¿ o to oczy-
wiœcie te¿ – ale chodzi przede wszystkim o to, ¿e
ten system musi dzia³aæ. W zwi¹zku z tym dziêku-
jê za to, ¿e pan siê zajmuje rzeczywiœcie bardzo
wieloma problemami i zagadnieniami. Jest to
bardzo imponuj¹ce. Niemniej jednak chodzi o in-
strumenty dzia³ania, byæ mo¿e wrêcz o zmuszanie
pracowników poszczególnych ministerstw do
wdra¿ania pewnych rozwi¹zañ, które musz¹ fun-
kcjonowaæ w ca³oœci systemu pañstwa, aby wszy-
stkich nas chroniæ przed niebezpieczeñstwami,
a tych, którzy ró¿ne grzechy pope³niaj¹, po prostu
rozliczyæ dla dobra dzieci, bo one s¹ nasz¹ przy-
sz³oœci¹.

To, co ka¿dy z nas dziœ tutaj mówi, œwiadczy
o tym, z jak szerok¹ gam¹ problemów mamy do
czynienia. Ka¿dy z nas zna ró¿ne przyk³ady, ale na
dan¹ chwilê nie jesteœmy w stanie sobie o nich
przypomnieæ czy o nich mówiæ. Pan minister mó-
wi³ o ubóstwie i o badaniach. Oczywiœcie, to jest
Ÿród³o z³a. Ale my powinniœmy wróciæ w tym mo-
mencie do rodziny, do podstawowej jednostki, bo
je¿eli nie pomo¿emy rodzinie w funkcjonowaniu
i zwalczaniu problemów ¿ycia codziennego, to
spowodujemy, niestety, odsuniêcie dziecka, agre-
sjê, tragiczne zdarzenia na tle seksualnym, aro-
gancjê wobec dzieci, nieokazywanie mi³oœci czy
w ogóle wy¿szych uczuæ, wrêcz znieczulicê i masê
tym podobnych zjawisk. Jak powiadam, chodzi
nam nie tylko o zdefiniowanie problemów, ale
i o wprowadzanie instrumentów u¿ywanych przez
instytucje pañstwowe, do tego zreszt¹ powo³ane.

Chcia³abym wróciæ, mimo wszystko, do kwestii
niewydolnoœci s³u¿b, bo je¿eli one rzeczywiœcie s¹
niewydolne, a my mamy przyk³ady na tê niewy-
dolnoœæ, to jeszcze nie oznacza, ¿e mamy te s³u¿by
napiêtnowaæ, nie. Mamy im pomóc w funkcjono-
waniu, bo ich sukces jest naszym sukcesem.
A wiadomo, ¿e w sytuacji jakiegoœ marazmu fi-
nansowego czy jakichœ dysfunkcji ca³ej otoczki, te
s³u¿by nie s¹ po prostu w stanie wykonywaæ obo-
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wi¹zków tak, jak my byœmy tego chcieli. Ja wra-
cam do tego dlatego, ¿e jestem przeciwna ustawie
– któr¹ pan akurat preferuje – o przeciwdzia³aniu
przemocy w rodzinie, choæ jestem przeciwna tej
ustawie nie w ca³oœci, bo jak udowodniliœmy sobie
w dyskusji, instrumenty karania osób, które ewi-
dentnie krzywdz¹ dzieci, w tej ustawie s¹. Mnie
chodzi³o raczej o rozwiniêcie tego elementu,
a wiêc o danie orê¿a urzêdnikom, czyli tej niewy-
dolnej s³u¿bie, której powinniœmy pomóc, narzê-
dzia w postaci odebrania dzieci. A to z kolei wi¹¿e
siê z tym, o czym pan mówi³, czyli z oddaniem
dziecka rodzinie zastêpczej albo instytucji, której
niewydolnoœæ pan przedstawia³. Ale brakuje
przecie¿ pieniêdzy na to, ¿eby wesprzeæ rodziny
zastêpcze itd. Czyli my zabieraj¹c to dziecko, nie
mamy tak naprawdê gdzie go przekazaæ.

Dlaczego o tym mówiê? Poniewa¿ mieszkaj¹c
za granic¹ i maj¹c stycznoœæ z tymi problemami,
zdoby³am pewne doœwiadczenia. Przyk³adu nie
trzeba daleko nie szukaæ. W Niemczech zabranie
dziecka i oddanie go rodzinie zastêpczej czêsto
nazywane jest wrêcz handlem dzieæmi, dlatego ¿e
pieni¹dze, które otrzymuje rodzina zastêpcza,
wcale nie lepsza niæ biologiczna, stanowi¹ bu-
d¿et tej rodziny. I tam brak kontroli nad tym me-
chanizmem, który jest w gestii samorz¹du w sen-
sie organizacyjnym, absolutny brak kontroli
w³aœciwego ministra, powoduje po prostu trage-
die. I teraz my wpychamy dziecko w taki oto me-
chanizm. Definicja, która mówi o szeroko pojê-
tym znêcaniu siê nad dzieckiem, pozwala w zasa-
dzie dowolnie interpretowaæ, co jest tym znêca-
niem siê, czy jest nim niepójœcie na dyskotekê,
czy jedzenie chleba z szynk¹. My te dzieci nie-
œwiadomie wt³aczamy w taki mechanizm: ja ci
poka¿ê, ja tam zadzwoniê, ja siê poskar¿ê. O co
mi chodzi? Psujemy autorytet rodziny, nieœwia-
domie psujemy stosunki w rodzinie, a do tego je-
szcze siê cieszymy, gdy widzimy dziecko w Szwe-
cji na przyk³ad, które le¿y na chodniku i krzyczy,
rozbija wszystko dooko³a, i jego mama nie zwra-
ca na to uwagi. My mówimy: o, bezstresowe wy-
chowanie. Ale to jest bezstresowe wychowanie,
to jest kwestia tego, ¿e ka¿dy siê boi zwróciæ uwa-
gê. Gdybym mia³a zwróciæ uwagê temu pal¹ce-
mu nastolatkowi, to by zaraz powiedzia³: to dys-
kryminacja, co ciê to obchodzi… itd.

Ja pañstwu tylko mówiê o moich doœwiadcze-
niach. I st¹d moje pytania. Czy pan jako rzecz-
nik ma porównanie, jak to ocenia siê w innych
krajach? Czy tam s¹ za, czy przeciw? Pytam o to
nie dlatego, ¿e jestem przeciwko ochronie dzie-
ci, które s¹ poddawane przemocy, nie mo¿na
tak sprawy upraszczaæ. Nie, tu chodzi o ten
aspekt, o którym bardzo ³adnie mówi³a tu pani
senator, chodzi o tê niemoc rodziny, niemoc
w wychowaniu.

W zwi¹zku z tym wola³bym wesprzeæ te s³u¿by,
¿eby, zanim wprowadzi siê pewne mechanizmy
czy rozwi¹zania, za które te s³u¿by bêd¹ odpowie-
dzialne, najpierw stworzyæ im odpowiednie wa-
runki. Tylko o to mi chodzi, bo od tego zale¿y sze-
roko pojête dobro dziecka.

Dzieci to najwiêkszy skarb. Jak mówimy
o dzieciach, to myœlimy o mi³oœci, ale musimy te¿
pamiêtaæ, ¿e jesteœmy zobowi¹zani do opieki nad
nimi, do stworzenia im odpowiednich warun-
ków. I tu znowu wracamy do rodziny, gdzie s¹ od-
powiednie warunki, jest dobra atmosfera, ale to
siê wi¹¿e z pieniêdzmi. To s¹ rozwi¹zania, za któ-
re pañstwo jest odpowiedzialne. Dlaczego mówi-
³am, ¿e dzisiaj z panem senatorem bardzo podob-
nie myœlimy? Bo my tu w ogóle nie powiedzieliœ-
my o mi³oœci, a dzieci potrzebuj¹ mi³oœci, to jest
najpiêkniejsze uczucie i je¿eli one nie zazna³y tej
mi³oœci, to my jako wspó³twórcy ustaw powinniœ-
my pamiêtaæ, ¿e nawet gdyby one mia³y byæ w in-
nej rodzinie, w innym oœrodku, to my jesteœmy
odpowiedzialni za ich prawo do tego, ¿eby by³y
wychowane, za to, ¿eby pokazaæ im, ¿e jednak
mo¿na byæ dobrym, pa³aæ do kogoœ mi³oœci¹, ¿e
tak powiem. My musimy ich t¹ mi³oœci¹ obdarzaæ
i chcê, ¿ebyœmy o tym nie zapominali. Dziêkujê.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Zbignie-

wa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

PanieMarsza³ku!PanieRzeczniku!Wysoka Izbo!
Ja króciutko, poniewa¿ czas szybko biegnie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ kwestiê. Otó¿
rzecznik praw obywatelskich ma pozycjê zna-
cz¹c¹ i zarazem nieco u³omn¹ w aspekcie uregu-
lowañ prawnych. Dlatego ¿e z jednej strony ma
du¿o uprawnieñ w zakresie monitorowania
w³adz, rz¹du, w³adzy ustawodawczej, w zakresie
wnoszenia ró¿nego rodzaju œrodków prawnych,
ale z drugiej strony niestety nie ma uprawnienia
do inicjatywy ustawodawczej i dlatego jego rola
jest trochê niedookreœlona.

Ja chcia³bym pogratulowaæ panu rzecznikowi
tego, co do tej pory zrobi³. ¯a³ujê tylko, ¿e nie do-
staliœmy, przynajmniej wiêkszoœæ senatorów nie
dosta³a, opracowania w formie pisemnej. Nie
wiem, dlaczego tak siê sta³o.

Chcê jeszcze zwróciæ uwagê na jeden problem.
Proszê pañstwa, te wszystkie u³omnoœci, o któ-
rych tu wspominamy, wynikaj¹ z pewnej szkodli-
wej filozofii stanowienia prawa, to po pierwsze,
a po drugie, z filozofii ¿ycia, któr¹ siê u nas lansu-
je, zw³aszcza w mediach. Lansowanie filozofii ¿y-
cia hedonistycznego, pozbawionego odniesienia
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do wy¿szych wartoœci, czy to transcedentalnych,
czy innych, bo przecie¿ s¹ te¿ niewierz¹cy, powo-
duje, ¿e jako spo³eczeñstwo bardzo utylitarne
prezentujemy skrajnie hedonistyczne podejœcie
do drugiego cz³owieka, równie¿ niestety do dziec-
ka. Dziecko zaczyna byæ postrzegane jako prze-
szkoda w robieniu kariery zawodowej, zw³aszcza
przez kobiety, które ulegaj¹ czasami temu cho-
robliwie feministycznemu, lansowanemu przez
niektóre organizacje, podejœciu do ¿ycia. Dopóki
nie zaczniemy dbaæ o ca³oœæ rodziny, dopóty sy-
tuacja dziecka bêdzie tak z³a, jak obecnie, a za³a-
mywanie r¹k nad sytuacj¹ dzieci, moim zdaniem,
bêdzie tr¹ci³o hipokryzj¹. Skoro Ÿyjemy w pañ-
stwie, które nie raczy zmieniæ progów dochodo-
wych uzasadniaj¹cych przyznanie zasi³ku rodzin-
nego i osiemset tysiêcy rodzin rocznie traci ten za-
si³ek na skutek tego, ¿e od kilku lat obowi¹zuje
granica bodaj¿e 504 z³, to o czym my mówimy? Nie
ma ¿adnego usprawiedliwienia, równie¿ natury
ekonomicznej, dla takiej postawy pañstwa. Jest
to po prostu czysta hipokryzja – trzeba rzecz na-
zwaæ po imieniu – bo s¹ inne wydatki, œrodki prze-
znaczane na innego rodzaju sprawy, czasami
wrêcz zachcianki, czy na tworzenie rozwi¹zañ
w stylu jakichœ monarchii, nie wiem, azjatycko-
-afrykañskich, pe³nych przepychu. Wspomnê na
przyk³ad ró¿nego rodzaju wydarzenia, chocia¿by
w Krakowie, gdzie na pseudokulturalne imprezy
wydaje siê bardzo czêsto setki milionów z³otych –
a to w skali kraju jest dosyæ powszechne – nie ma
natomiast paru z³otych na to, ¿eby podwy¿szyæ
zasi³ki rodzinne. To jest, proszê pañstwa, rzecz
absolutnie niedopuszczalna.

Poza tym mamy prawo, które niestety uprzywi-
lejowuje osoby silniejsze. WeŸmy pod uwagê, pro-
szê pañstwa, chocia¿by ustawê szumnie nazywa-
n¹ „ustaw¹ o ochronie praw lokatorów”. Póki nie
mia³a tej szumnej nazwy, rozwi¹zania ustawowe
rzeczywiœcie chroni³y lokatorów, a od momentu,
kiedy u¿yto tej nazwy, wykazuj¹c siê hipokryzj¹,
i wpisano, ¿e jest to ochrona praw lokatorów, to
wprowadzono takie dziwne rozwi¹zania, ¿e loka-
tor sta³ siê du¿o s³abszy ani¿eli w³aœciciel. Proszê
pañstwa, je¿eli w³aœciciel wypowiada wysokoœæ
stawki czynszu, to ten¿e lokator, który najczêœciej
jest biednym cz³owiekiem, musi wnosiæ pozew do
s¹du o ustalenie tego, ¿e ta podwy¿ka czynszu jest
nieuzasadniona. Czyli ten, kto jest s³abszy ekono-
micznie w porównaniu z w³aœcicielem kamienicy,
zostaje obci¹¿ony obowi¹zkiem wnoszenia powó-
dztwa, ponoszenia kosztów postêpowania.

Inna kwestia. Proszê pañstwa, czy ktoœ ze-
chcia³ zastanowiæ siê nad losem dzieci, których
rodzice s¹ tymczasowo aresztowani? A przecie¿,
niestety, Rada Europy i Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu nie tak dawno uzna³y, ¿e Polska
nadu¿ywa instytucji tymczasowego aresztu. Jak

niepowetowane szkody wyrz¹dza to psychice
dziecka – traci ono rodzica, który jest tymczasowo
aresztowany, w dodatku bardzo czêsto utrudnia
siê kontakt z tym rodzicem, bo uzyskanie przez
prokuraturê czy s¹d dla takiej osoby, dla matki
z dzieckiem, zezwolenia na wizytê w wiêzieniu
wi¹¿e siê czêsto z ogromnymi trudnoœciami. Pro-
szê pañstwa, te rozwi¹zania tylko szcz¹tkowo, ¿e
tak powiem, poruszaj¹ te wszystkie problemy.
Móg³bym ich wymieniaæ wiele, ale nie bêdê za-
jmowa³ pañstwa czasu.

Proszê pañstwa, dopóki nie zostanie zmieniona
filozofia tworzenia prawa i nie weŸmie siê pod
ochronê tych, którzy s¹ s³absi… A kim s¹ ci naj-
s³absi? To w³aœnie nasze dzieci. Dzieci, które sta-
nowi¹ nieoceniony skarb ca³ego spo³eczeñstwa,
stanowi¹ przysz³oœæ. I o tym, jaka jest demokra-
cja, jakie jest spo³eczeñstwo, o tym, czy ono ma
okreœlony walor moralny, najlepiej œwiadczy w³a-
œnie to, jak siê traktuje tych, którzy s¹ najs³absi,
czyli dzieci i ludzi starszych, którzy wymagaj¹
opieki. Ju¿ Ojciec Œwiêty kiedyœ powiedzia³, ¿e
miar¹ humanizmu jest to, jak siê traktuje tych,
którzy s¹ najs³absi. Dlatego apelujê, ¿ebyœmy to
zawsze mieli na wzglêdzie w swoich pracach usta-
wodawczych.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e my jako Senat po-
winniœmy wiele z tych postulatów, które zg³asza-
my dzisiaj do pana rzecznika, sami zrealizowaæ,
bo to my, a nie on, mamy inicjatywê ustawodaw-
cz¹. Niestety, muszê tu wrzuciæ ma³y kamyczek
do naszego w³asnego ogródka, bo trzeba byæ kry-
tycznym. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Dla porz¹dku informujê pana senatora, ¿e in-

formacja rzecznika praw dziecka za rok 2009 jest
zawarta w druku senackim nr 843.

Proszê bardzo.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ale nie jest to wy³o-

¿one.)
(G³osy z sali: Jest, mamy, mamy!)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

my nie mamy.)
(G³os z sali: By³o w skrzynkach.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczy: Wczo-

raj nie by³o.)
No, proszê pañstwa…
(G³os z sali: W internecie jest.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Chcia³bym podziêkowaæ panu rzecznikowi za

obszerne sprawozdanie pokazuj¹ce, jak wiele jest
pól, na których podejmuje on interwencjê.
Chcia³bym te¿ powiedzieæ o dwóch sprawach.
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Pierwsza odnosi siê do roli samorz¹du, który
w gruncie rzeczy jest tutaj g³ównym graczem od-
powiedzialnym za jakoœæ opieki. Zapad³a decyzja,
¿e to pomoc spo³eczna, czyli pracownicy socjalni
staj¹ siê g³ównymi osobami odpowiedzialnymi za
penetrowanie œrodowiska i udzielanie mu wspar-
cia. W zwi¹zku z tym niepokoj¹ce s¹ sygna³y, któ-
re mówi¹ o tym, ¿e ta infrastruktura spo³eczna
ci¹gle jeszcze jest s³aba. Z dzisiejszych prezenta-
cji, z tych dyskusji wynika, ¿e to musi byæ przed-
miotem szczególnej troski. Chodzi o to, ¿eby tê in-
frastrukturê sprofesjonalizowaæ, tak by rzeczywi-
œcie by³a wsparciem dla rodzin, które maj¹ dys-
funkcjê. Chodzi te¿ o to, ¿eby zrobiæ coœ z tym zja-
wiskiem, które w tej chwili jest jeszcze dosyæ ma-
sowe – 30% dzieci, które s¹ zinstytucjonalizowne
z powodów socjalnych, to bardzo niepokoj¹cy
wskaŸnik.

Kolejna sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ,
dotyczy modelu opieki nad dzieckiem. I tutaj chcê
po prostu powiedzieæ, ¿e respektowanie praw
obywatelskich i rodziców nak³ada obowi¹zek
uczestnictwa opiekuna w badaniach, co jest jed-
n¹ z barier w powieleniu tego modelu, do którego
ci¹gle niektórzy jeszcze têskni¹, ¿e oto w szkole
robi siê masowe badania diagnostyczne. Dzisiaj
tego zrobiæ za bardzo nie mo¿na. I to jest jedna
kwestia.

Inna kwestia jest taka, ¿e potencja³ zasadniczy
to s¹ lekarze rodzinni, a oko³o 40% stanowi¹ pe-
diatrzy, którzy uzupe³nili swoje kwalifikacje i dzi-
siaj maj¹ ju¿ szyld lekarza rodzinnego. To, ¿e nie
prowadzi siê w tej kwestii polityki profilaktycznej,
wskazuje na s³aboœæ naszego systemu, w którym
Narodowy Fundusz Zdrowia jest zainteresowany
finansowaniem œwiadczeñ o charakterze zdro-
wotnym i ma z tym spore k³opoty. Deficyt œrodków
powoduje, ¿e na te dzia³ania profilaktyczne w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia nie ma pieniêdzy,
a tymczasem byæ mo¿e te programy powinny mieæ
inn¹ œcie¿kê. Brakuje nam ustawy o zdrowiu pub-
licznym, nie mamy wskazanego sposobu, w jaki
powinniœmy realizowaæ coœ, co nie jest œwiadcze-
niem indywidualnej us³ugi, bo zdrowie publiczne
ma trochê inny charakter. Jest to rozwi¹zywane
w Polsce w sposób kulawy, bo wiele samorz¹dów
podejmuje tutaj dzia³ania i finansuje ró¿ne pro-
gramy profilaktyczne, to zaœ powoduje, ¿e s¹
ogromne dysproporcje pomiêdzy tymi samo-
rz¹dami, które maj¹ swoj¹ politykê zdrowia publi-
cznego, a tymi, które tego typu sprawami siê nie
zajmuj¹. Choæby problem próchnicy – pamiêtam,
¿e by³y takie ministerialne programy lakowania
zêbów, które przyhamowa³y próchnicê, w tej
chwili natomiast takich programów nie ma. Byæ
mo¿e jest to te¿ coœ takiego, o czym powinniœmy
wiedzieæ. Chodzi o to, ¿e sektor medyczny jest na-
stawiony na œwiadczenie us³ug indywidualnych;

jeœli ma wykonywaæ inne us³ugi, to trzeba by szu-
kaæ takich narzêdzi, które motywowa³yby czy
wskazywa³yby na zasady rozliczania go z dzia³añ
maj¹ch charakter profilaktyczny. Jest na przy-
k³ad postulowane przez pana rzecznika czêstsze
badanie dzieci, czyli coroczne badanie profilakty-
czne dzieci przez lekarzy i dentystów. Przy czym
jeszcze raz mówiê: na pewno nie odbudujemy pio-
nu pediatrycznego. Trzeba w ogóle wiedzieæ, ¿e
my na temat modelu funkcjonowania s³u¿by
zdrowia powinniœmy jeszcze kiedyœ trochê powa¿-
niej podyskutowaæ.

Uwa¿am jednak, ¿e z dzisiejszej debaty wynika
sporo tematów i powinniœmy to traktowaæ jako
pewnego rodzaju wskazanie pól, na których nale-
¿y podj¹æ pewne dzia³ania. Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym zapytaæ, czy pan Marek Michalak,

rzecznik praw dziecka, chcia³by ustosunkowaæ
siê do g³osów w dyskusji.

Panie Rzeczniku?
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Aha.
Zg³asza siê za to pani minister Szumilas.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poprosi³am pana ministra, pana rzecznika

praw dziecka, o to, ¿ebym mog³a jeszcze tutaj po-
ruszyæ pewn¹ kwestiê i sprostowaæ pewne infor-
macje.

Otó¿ pani senator Arciszewska-Mielewczyk,
opieraj¹c siê na dzisiejszej informacji prasowej,
zaniepokoi³a siê tym, ¿e upowszechnienie wycho-
wania przedszkolnego wœród piêciolatków powo-
duje, i¿ liczba dzieci trzy- i czteroletnich objêtych
opiek¹ przedszkoln¹ maleje, czyli ¿e w³aœnie pra-
wo piêciolatków do edukacji przedszkolnej powo-
duje, ¿e jakby blokowane s¹ miejsca dla dzieci
trzy- i czteroletnich. Otó¿ dzisiejsza informacja
prasowa mówi o tym, ¿e w Polsce 44,4% dzieci
czteroletnich jest objêtych opiek¹ przedszkoln¹.
To znaczy, to s¹ dane sprzed trzech lat, w 2006 r.
liczba dzieci czteroletnich objêtych wychowaniem
przedszkolnym wynosi³a 44,4%. W 2009 r. ju¿
59,4% czterolatków by³o objêtych opiek¹ przed-
szkoln¹. Jest to wzrost o 15%. I to jest, proszê
pañstwa, je¿eli chodzi o upowszechnienie eduka-
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cji przedszkolnej, najwiêkszy skok w czasie tego
dwudziestolecia demokracji w Polsce. Oczywiœcie
my nie jesteœmy jeszcze zadowoleni z tych da-
nych, chcielibyœmy rzeczywiœcie dogoniæ w tym
wzglêdzie Europê, niemniej jednak w ci¹gu ostat-
nich dwóch lat wiele samorz¹dy w kierunku upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej zrobi³y – i to
trzeba tutaj zaznaczyæ.

Tak ju¿dlaporz¹dkupowiem, ¿ew2006r.wgru-
pie dzieci od trzech do piêciu lat objêtych edukacj¹
przedszkoln¹ by³o 33,1% trzylatków, 44,4% dzieci
czteroletnich i 55,9% dzieci w wieku piêciu lat.
W 2009 r. te dane wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: objêtych
wychowaniem przedszkolnym by³o 45,7% dzieci
trzyletnich, czyli nast¹pi³ tu wzrost o 12,6%, nastê-
pnie 59,4% dzieci czteroletnich, a wiêc by³ wzrost
o 15%, a tak¿e 74,8% dzieci piêcioletnich, a w tym
wypadku by³ to wzrost o 18,9%. Bardzo chcielibyœ-
my, ¿eby ta tendencja wzrostowa siê utrzymywa³a
i ¿eby rzeczywiœcie upowszechnienie wychowania
przedszkolnego w odniesieniu do dzieci w wieku od
trzech do piêciu lat w Polsce by³o porównywalne
z tymwkrajachUniiEuropejskiej.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
I w takim razie…
(G³os z sali: Jeszcze ministerstwo…)
A, proszê bardzo. Rozumiem, ¿e pan minister

Cezary Rzemek. Tak? Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Rzemek:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja chcia³bym tylko coœ dodaæ w kwestii opieki

nad dzieæmi, je¿eli chodzi o badania profilaktycz-
ne. W ostatnim czasie nasililiœmy trochê przygo-
towywanie naszych rozporz¹dzeñ, bo chcemy, ¿e
tak powiem, dorzuciæ trochê wiêcej obowi¹zków
lekarzom rodzinnym – gdy¿, jak pañstwo wiedz¹,
zmieni³ siê system opieki nad dzieæmi – tak ¿eby
lekarze rodzinni zwrócili uwagê g³ównie na dzieci.
Teraz do lekarza rodzinnego ka¿dy musi udaæ siê
sam, bo oczywiœcie lekarz rodzinny nie przyje¿d¿a
do szko³y podstawowej. I tu chodzi o to, o czym
wspomina³ pan minister, ¿eby ka¿de dziecko mia-
³o chocia¿ jedno badanie w roku. Chcemy, ¿eby
podczas tych tak zwanych wizyt kontrolnych – bo,
jak zdaj¹ sobie pañstwo sprawê, zw³aszcza ci, któ-
rzy maj¹ dzieci, pewnie co najmniej dwa razy do
roku widuje siê lekarza – wykonywano od razu
wiêcej badañ, takich podstawowych, dziêki któ-
rym bêdzie mo¿na wy³apaæ jakieœ niedobre pro-
gnozy.

Z drugiej strony Ministerstwo Zdrowia chce
wspomagaæ takie rozwi¹zania i takie inicjatywy
jak chocia¿by wizyty stomatologów w szkole. W tej
chwili w niektórych szko³ach ju¿ siê to odbywa.
Stomatolodzy sami przychodz¹ do szko³y i mog¹,
na podstawie kontraktu z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia, zrobiæ przegl¹d – z tym ¿e oczywi-
œcie nie mówimy tu o leczeniu na fotelu dentysty-
cznym, tylko o samym przegl¹dzie i przedstawie-
niu póŸniej rodzicom takiego raportu o stanie
uzêbienia dziecka. Dziêki temu rodzice maj¹ do-
datkow¹ informacjê o koniecznoœci podjêcia pew-
nych dzia³añ, bo to rodzice – i to musimy stale im
uœwiadamiaæ – podejmuj¹ decyzje o tym, kiedy siê
udaæ zarówno do lekarza dentysty, jak i do lekarza
rodzinnego.

S¹ te¿ dodatkowe programy prowadzone z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej dotycz¹ce od¿y-
wiania i wspomagania wartoœciowego, zdrowego
od¿ywiania, dbania o w³asne zdrowie, które to
programy minister zdrowia jak najbardziej popie-
ra. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ rzeczniko-

wi praw dziecka, panu Markowi Michalakowi,
wspomaganemu przez przedstawicieli czterech
resortów, którzy ca³y czas mu towarzyszyli, za
przedstawienie Senatowi informacji. Dziêkujê,
Panie Ministrze.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok
2009 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania
praw dziecka. Dziêkujê.

Tym samym zamykam ten punkt.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu…
A, dziêkujê wszystkim pañstwu za obecnoœæ

w czasie procedowania nad tym punktem.
Trzy sekundy przerwy technicznej.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: spra-
wozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji z rozpatrzonych w 2009 roku petycji.

Tekst sprawozdania to druk nr 891.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz bêdzie przed-

stawia³ to sprawozdanie komisji.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-

rz¹dnoœci i Petycji z petycji rozpatrzonych
w 2009 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolnoœci i prawa poli-
tyczne” w art. 63 przewiduje mo¿liwoœæ sk³adania
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przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym
przepisie stwierdza siê, ¿e ka¿dy ma prawo sk³a-
daæ petycje, wnioski, skargi w interesie publicz-
nym, w³asnym lub innej osoby za jej zgod¹ do or-
ganów w³adzy publicznej oraz do organizacji i in-
stytucji spo³ecznych w zwi¹zku z wykonywanymi
przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera
upowa¿nienie do uregulowania w ustawie trybu
rozpatrywania petycji.

Organizacje pozarz¹dowe od dawna postulo-
wa³y skorzystanie z konstytucyjnego upowa¿nie-
nia do wprowadzenia w ¿ycie prawa do sk³adania
petycji. Petycje sta³y siê przedmiotem rozwa¿añ
Parlamentarnego Zespo³u do spraw Wspó³pracy
z Organizacjami Pozarz¹dowymi, któremu prze-
wodniczy marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz.
Zespó³ ten tak¿e wskaza³ na potrzebê przygotowa-
nia ustawy o petycjach.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na dwudzie-
stym drugim posiedzeniu 20 listopada 2008 r. de-
batowa³ nad instytucj¹ petycji i zmieni³ swój regu-
lamin, aby umo¿liwiæ obywatelom korzystanie
z prawa do petycji.

Rozszerzono kompetencje senackiej Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o rozpatrywa-
nie petycji oraz dodano do nazwy tej komisji s³owo
„Petycje”. Ponadto do Regulaminu Senatu wpro-
wadzono nowy dzia³ Xa „Rozpatrywanie petycji”,
w którym zosta³ okreœlony tryb pracy Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nad pe-
tycjami. Zmiany te wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.

Zgodnie z postanowieniami dzia³u Xa Regula-
minu Senatu obywatele mog¹ nadsy³aæ petycje do
marsza³ka Senatu, który nastêpnie kieruje je do
przewodnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji. Ka¿d¹ petycjê przewodni-
cz¹cy komisji kieruje na posiedzenie komisji. Jeœ-
li komisja po rozpatrzeniu petycji uzna, ¿e przed-
miot petycji nie mieœci siê w zakresie kompetencji
Senatu, to mo¿e przekazaæ j¹ w³aœciwemu orga-
nowi w³adzy publicznej, jednoczeœnie informuj¹c
o tym marsza³ka Senatu. Komisja posiada tak¿e
prawo niepodejmowania dzia³añ po rozpatrzeniu
petycji, a o takiej decyzji równie¿ informuje mar-
sza³ka Senatu i wskazuje przyczyny takiego stanu
rzeczy. Komisja ma obowi¹zek zawiadamiania
podmiotu wnosz¹cego petycjê o podejmowanych
dzia³aniach lub przyczynach ich niepodjêcia.
Schemat rozpatrywania petycji prezentuje za-
³¹cznik do niniejszego sprawozdania, który zosta³
pañstwu udostêpniony.

Corocznym obowi¹zkiem Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji jest sk³adanie Se-
natowi sprawozdania z rozpatrzonych petycji.
I tak, w 2009 r. marsza³ek Senatu skierowa³ do
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
osiemnaœcie petycji, z których komisja rozpatrzy-

³a czternaœcie. Rozpatrzenie czterech petycji,
skierowanych do komisji w grudniu 2009 r., za-
planowano ju¿ na 2010 r.

Prace nad pierwsz¹ z grupy rozpatrzonych pe-
tycji, dotycz¹c¹ uchylenia art. 5 ustawy o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin, zosta³y sfinalizowane poprzez oczeki-
wan¹ przez wnioskodawcê zmianê przepisów pra-
wa, choæ trzeba zaznaczyæ, ¿e komisja podjê³a
dzia³ania, kiedy rz¹d koñczy³ prace nad projek-
tem ustawy obejmuj¹cym zmianê omawianego
przepisu. W zwi¹zku z tym komisja zwiesi³a na
trzy miesi¹ce prace nad petycj¹, w tym czasie rz¹d
skierowa³ projekt do Sejmu, a nastêpnie parla-
ment uchwali³ ustawê.

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji nad ka-
¿d¹ z czternastu petycji podjê³a decyzje o konty-
nuowaniu prac nad siedmioma petycjami, w od-
niesieniu do szeœciu postanowi³a nie prowadziæ
prac, a w wypadku jednej, dotycz¹cej zmiany sys-
temu oœwiaty, postanowi³a przekazaæ uwagi jej
autora Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Autorzy petycji najczêœciej wnosili o zmianê
prawa w zakresie: kombatantów – dotyczy³o tego
szeœæ petycji; rent i emerytur w przypadku ró¿-
nych grup uprawnionych – tak¿e szeœæ petycji,
w tym trzy dotycz¹ce œwiadczeñ dla inwalidów
wojennych i wojskowych, trzy dotycz¹ce przy-
znania œwiadczeñ osobom przymusowo wykonu-
j¹cym pracê w ramach Powszechnej Organizacji
„S³u¿ba Polsce” oraz zmiany zasad waloryzacji
rent i emerytur by³ych ¿o³nierzy zawodowych
i zasad op³acania sk³adki na ubezpieczenie zdro-
wotne.

Dzia³ Petycji i Korespondencji Biura Komuni-
kacji Spo³ecznej do ka¿dej petycji przygotowa³
informacjê o przedmiocie petycji. Jest to mate-
ria³ pomocniczy do rozpatrzenia petycji przez ko-
misjê. Ka¿da informacja zawiera³a prezentacjê
autora petycji, opis przedmiotu petycji i jej uza-
sadnienie oraz analizê stanu prawnego regulu-
j¹cego problematykê zwi¹zan¹ z petycj¹ i dane
o ewentualnych pracach legislacyjnych nad kon-
kretnym zagadnieniem. W opracowaniu zawarte
by³y te¿ informacje o powi¹zanym z petycj¹ orze-
cznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego i s¹dów
powszechnych, a tak¿e o dzia³aniach rz¹du lub
zainteresowanych organizacji. Ka¿da z informa-
cji o przedmiocie petycji zawiera³a podsumowa-
nie i rekomendacjê biura. Do ka¿dego opracowa-
nia o petycji do³¹czane by³y równie¿ materia³y
zawieraj¹ce wniosek autora petycji oraz wybrane
akty prawne, orzeczenia s¹dów, projekty ustaw,
publikacje lub informacje o wczeœniejszych dzia-
³aniach w przedmiocie petycji.

Chcê w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e tymi
sprawami zajmowa³ siê Dzia³ Petycji i Korespon-
dencji Biura Komunikacji Spo³ecznej. W tym
dziale nad petycjami pracowa³y merytorycznie
trzy osoby plus jeden pracownik sekretariatu.
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Muszê podkreœliæ wielkie zaanga¿owanie praco-
wników tego dzia³u, wielki trud w³o¿ony w przygo-
towanie na posiedzenie komisji petycji w taki spo-
sób, jaki przed chwileczk¹ przedstawi³em. Przy tej
okazji chcê wyraziæ wielk¹ wdziêcznoœæ pracowni-
kom dzia³u, wraz z pani¹ kierownik Danut¹ Anto-
szkiewicz, i podziêkowaæ za rzetelne przygotowy-
wanie petycji.

Z³o¿onoœæ problematyki zawartej w petycjach
rozpatrzonych w 2009 r. przez Komisjê Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji wymaga zapre-
zentowania ka¿dej z nich. Zdajê sobie sprawê z te-
go, ¿e trwa³oby to zbyt d³ugo, wymieniê wiêc tylko
has³owo, jakie petycje rozpatrywano.

Petycja pierwsza zosta³a z³o¿ona w sprawie
uchylenia art. 5 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Druga petycja dotyczy³a podjêcia inicjatywy
ustawodawczej w sprawie objêcia czterdziesto-
dziewiêcioprocentow¹ ulg¹ studentów studiów
III stopnia przy przejazdach œrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego autobusowego i kolejo-
wego. Prace nad t¹ w³aœnie petycj¹ zakoñczono po
myœli wnioskodawców, 24 maja 2010 r. komisja
przyjê³a projekt zmian ustawowych. S¹ one ju¿
w druku senackim nr 839.

Kolejna petycja dotyczy³a nowelizacji kodeksu
karnego, chodzi³o o wykreœlenie ca³ego rozdzia³u,
o uchylenie rozdzia³u XVI kodeksu karnego. Ko-
misja postanowi³a nie podejmowaæ prac nad t¹
petycj¹.

Nastêpna petycja, w sprawie podjêcia inicjaty-
wy ustawodawczej dotycz¹cej przyznania œwiad-
czeñ pieniê¿nych i innych uprawnieñ dla osób
przymusowo wykonuj¹cych pracê w ramach Po-
wszechnej Organizacji „S³u¿ba Polsce” w latach
1948–1955. Petycja zosta³a skierowana do komi-
sji przez marsza³ka 6 paŸdziernika 2009 r.,
15 paŸdziernika 2009 r. komisja j¹ rozpatrzy³a
i postanowi³a nie podejmowaæ nad ni¹ prac.
W szczególnoœci stwierdzono, ¿e ograniczenie
ustawy tylko do ¿o³nierzy z poboru w1949 r., któ-
rzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach
wêgla i kamienio³omach, jest trafnym rozwi¹za-
niem. Rozszerzenie mo¿e budziæ wiele kontrower-
sji i trudnoœci z zakwalifikowaniem poszczegól-
nych osób do katalogu wymienionego w tej¿e
ustawie.

Kolejna petycja, w sprawie zmiany zasad walo-
ryzacji rent i emerytur by³ych ¿o³nierzy zawodo-
wych z cenowej na p³acow¹. By³a to petycja zbio-
rowa, wniesiona przez Stowarzyszenie „Ojczyzna
– Zbiorowy Obowi¹zek”, z podpisami stu osiem-
nastu osób, i grupê pana Zdzis³awa G., który re-
prezentowa³ piêædziesi¹t trzy osoby popieraj¹ce
petycjê. Petycja trafi³a do komisji 6 paŸdziernika,
a 15 paŸdziernika komisja postanowi³a nie pode-
jmowaæ nad ni¹ prac. Komisja uzna³a, ¿e brak

podstaw do podwa¿ania zasady jednakowego
traktowania wszystkich emerytów i rencistów.
Nie tak dawno przecie¿ ujednolicono ca³y system
emerytalno-rentowy, a proponowane zmiany po-
wodowa³yby powrót do tego, co by³o kiedyœ.

Petycja w sprawie zmiany stawki opodatkowa-
nia podatkiem VAT us³ug zwi¹zanych z kultur¹,
skierowana do komisji 6 paŸdziernika; 15 paŸ-
dziernika komisja petycjê rozpatrzy³a i postano-
wi³a nie podejmowaæ nad ni¹ prac. Komisja uzna-
³a, ¿e brak podstaw do wyró¿niania us³ugi wypo-
¿yczania kaset wideo obni¿on¹ stawk¹ podatku
od wartoœci dodanej.

Kolejna petycja, w sprawie podjêcia inicjatywy
ustawodawczej dotycz¹cej zmiany systemu oœ-
wiaty, skierowana do komisji 16 paŸdziernika.
29 paŸdziernika 2009 r. komisja rozpatrzy³a tê pe-
tycjê i postanowi³a nie podejmowaæ nad ni¹ prac
oraz przekazaæ uwagi autora petycji Ministerstwu
Edukacji Narodowej. Jest to obszerny problem,
wi¹¿¹cy siê z reform¹ ca³ego systemu oœwiaty. Uz-
naliœmy, ¿e wykracza to poza sprawy rozpatrywa-
ne w ramach petycji. W petycji w szczególnoœci
chodzi³o o to, ¿eby wprowadziæ dwunastoletni
okres nauki: powo³aæ siedmioklasow¹ szko³ê
podstawow¹ oraz piêcioletni¹ powszechn¹, ogól-
notechniczn¹, zintegrowan¹ z procesem wycho-
wawczym polskiej szko³y œredniej. Proponowano,
¿eby po ukoñczeniu osiemnastego roku ¿ycia
uczeñ uzyskiwa³ prawo przyst¹pienia do egzami-
nu dojrza³oœci, a po praktyce w obranym przez u-
cznia zawodzie – do egzaminu umo¿liwiaj¹cego
uzyskanie stopnia technika. By³a to petycja indy-
widualna, wniesiona przez osobê fizyczn¹.

Kolejna petycja dotyczy³a przekszta³cenia pra-
wa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.
By³a to petycja zbiorowa, wniesiona przez Barbarê
S. z Warszawy i dwadzieœcia osiem osób popiera-
j¹cych petycjê. Petycja wniesiona zosta³a 16 paŸ-
dziernika, a 29 paŸdziernika komisja j¹ rozpatrzy³a
i postanowi³a nie podejmowaæ nad ni¹ prac. Komi-
sja uzna³a, ¿e zmiana prawa w kierunku oczekiwa-
nym przez wnosz¹cych petycjê jest niemo¿liwa,
gdy¿ ³ama³aby zasadê prawa stanowi¹c¹, ¿e u¿yt-
kowanie wieczyste gruntu mo¿e podlegaæ prze-
kszta³ceniu jedynie jako ca³oœæ, nie zaœ jako udzia³
w prawie u¿ytkowania wieczystego.

Kolejna petycja, tym razem w sprawie wzno-
wienia nadawania Krzy¿a Armii Krajowej, odzna-
czenia o charakterze wojskowym. Jest to petycja
indywidualna, wniesiona przez osobê fizyczn¹.
Ale wiadomo, ¿e dotyczy ona szerszego krêgu
osób. Marsza³ek Senatu skierowa³ petycjê do ko-
misji 5 lipca, a 12 lipca komisja j¹ rozpatrzy³a i po-
stanowi³a kontynuowaæ nad ni¹ prace. Te prace
nie zosta³y jeszcze zakoñczone, ale wszystko
wskazuje na to, ¿e petycja zostanie rozpatrzona
po myœli wnioskodawcy.

Petycja w sprawie podjêcia inicjatywy ustawo-
dawczej dotycz¹cej usuniêcia z ¿ycia publicznego
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komunistycznych patronów ulic i placów. Jest to
petycja zbiorowa wniesiona przez Radê Miasta
Jastrzêbie-Zdrój. Petycja zosta³a skierowana do
komisji 5 listopada, a 12 listopada komisja j¹ roz-
patrzy³a i postanowi³a kontynuowaæ nad ni¹ pra-
ce. Te prace s¹ ju¿ bardzo zaawansowane. Na
ostatnim posiedzeniu, w tym tygodniu, zapozna-
liœmy siê ju¿ z projektem stosownego aktu praw-
nego. Pozosta³y jeszcze kwestie doprecyzowania
definicji, co jest symbolem komunistycznym,
wzglêdnie innym totalitarnym, a co nie jest. Po-
trzebna jest nam pomoc specjalistów z tej dziedzi-
ny. Komisja oczekuje na stosowne propozycje
i opinie w tym zakresie. Prace nad t¹ petycj¹ nie-
bawem zostan¹ ukoñczone.

Kolejna petycja dotyczy³a zlikwidowania zasa-
dy wielokrotnego op³acania sk³adki na ubezpie-
czenie zdrowotne przez tego samego ubezpieczo-
nego, jeœli uzyskuje on przychody z wiêcej ni¿ jed-
nego tytu³u w ramach dzia³alnoœci tego samego
podmiotu prawnego. Jest to petycja indywidual-
na, wniesiona przez osobê fizyczn¹, ale doœwiad-
czenie ¿yciowe wskazuje, ¿e dotyczy ona wielu
osób. Skierowana zosta³a do komisji 19 listopada
2009 r., a rozpatrzona zosta³a przez komisjê na
posiedzeniu 15 grudnia 2009 r. Komisja postano-
wi³a nie podejmowaæ nad ni¹ prac. Uznano, ¿e
zgodnie z zasad¹ równoœci i koncepcj¹ solidaryz-
mu spo³ecznego wszyscy obywatele s¹ uprawnie-
ni do równego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
niezale¿nie od wysokoœci indywidualnego wk³adu
do funduszu powsta³ego ze sk³adek na ubezpie-
czenia zdrowotne.

Kolejna petycja, w sprawie wprowadzenia
zmian w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach bê-
d¹cych ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego dotycz¹cych podniesienia rangi Urzê-
du do spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych poprzez ponowne podporz¹dkowanie
kierownika tego urzêdu prezesowi Rady Mini-
strów, a nie jak obecnie ministrowi pracy i polity-
ki spo³ecznej, oraz reaktywowania Pañstwowego
Funduszu Kombatantów. Jest to petycja zbioro-
wa wniesiona przez Wojewódzk¹ Radê Komba-
tantów i Osób Represjonowanych przy wojewo-
dzie ma³opolskim z siedzib¹ w Krakowie oraz Po-
rozumienie Organizacji Kombatanckich i Nie-
podleg³oœciowych w Krakowie. Marsza³ek Sena-
tu skierowa³ tê petycjê 19 listopada 2009 r. do
komisji, która rozpatrzy³a j¹ 15 grudnia i posta-
nowi³a kontynuowaæ prace nad ni¹. Prace zmie-
rzaj¹ ju¿ ku fina³owi. Na ostatnim posiedzeniu
zapoznaliœmy siê ze wstêpnym projektem zmian
legislacyjnych. Potrzeba jeszcze pewnych opinii.
Myœlê, ¿e w znacznym stopniu zostan¹ zadowole-
ni wnosz¹cy tê petycjê.

Kolejna petycja, w sprawie podjêcia uchwa³y
okolicznoœciowej w celu z³o¿enia ho³du ¿o³nie-
rzom Polskiego Pañstwa Podziemnego walcz¹cym
o woln¹ i demokratyczn¹ Polskê, wykonuj¹cym
rozkazy legalnego rz¹du na uchodŸstwie, przeœla-
dowanym, aresztowanym i skazanym w latach
1944–1956 za dzia³alnoœæ w szeregach Armii Kra-
jowej. Jest to petycja indywidualna, wniesiona
przez osobê fizyczn¹. Marsza³ek Senatu 2 grudnia
2009 skierowa³ j¹ do rozpatrzenia przez komisjê,
która 15 grudnia rozpatrzy³a petycjê i postanowi-
³a kontynuowaæ nad ni¹ prace. Ju¿ zosta³ przed-
stawiony marsza³kowi Senatu projekt stosownej
zmiany ustawowej. Zawarty on zosta³ w druku se-
nackim nr 877.

Kolejna petycja, w sprawie podjêcia inicjatywy
ustawodawczej maj¹cej na celu przywrócenie in-
walidom wojennym prawa do pobierania dwóch
œwiadczeñ w pe³nej wysokoœci, czyli 100% renty
inwalidzkiej i 100% emerytury. To by³a petycja in-
dywidualna, wniesiona przez osobê fizyczn¹.
Skierowana zosta³a do komisji 2 grudnia. 15 gru-
dnia komisja rozpatrzy³a petycjê i postanowi³a
kontynuowaæ nad ni¹ prace. Ale w toku dalszych
dyskusji uznano, ¿e niezasadne by³yby zmiany le-
gislacyjne i ostatecznie postanowiono nie prowa-
dziæ dalszych prac nad t¹ petycj¹.

Kolejna petycja, w sprawie zmiany wysokoœci
rekompensaty z tytu³u pozostawienia nierucho-
moœci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej
Polskiej poprzez przyjêcie 100% wartoœci pozo-
stawionych nieruchomoœci jako podstawy zali-
czenia wartoœci nieruchomoœci. Jest to petycja in-
dywidualna, wniesiona przez osobê fizyczn¹, ale
wiadomo, ¿e dotyczy ona znacznie szerszego krê-
gu osób. Marsza³ek skierowa³ j¹ do komisji
11 grudnia. Komisja nie podjê³a dalszych prac
nad t¹ petycj¹. Ten problem przewija³ siê na prze-
strzeni wielu lat, ró¿ne parlamenty zajmowa³y siê
t¹ tematyk¹. Ostatecznie nikt nie zdecydowa³ siê
na podjêcie prac, g³ównie ze wzglêdów mo¿liwoœci
bud¿etowych. Nadto stwierdzono, ¿e tego rodzaju
rozwi¹zanie, ¿e wyp³aca siê tylko 20% wartoœci
mienia, nie pozostaje w sprzecznoœci z prawem
unijnym.

Petycja w sprawie podjêcia inicjatywy ustawo-
dawczej dotycz¹cej ustanowienia dnia 4 czerwca
œwiêtem pañstwowym. Jest to petycja zbiorowa,
wniesiona przez Jerzego B. i szeœædziesi¹t piêæ
osób popieraj¹cych. Jakkolwiek 4 czerwca jest
doœæ wa¿n¹ dat¹ w naszej historii, wydaje siê, ¿e
bardziej w³aœciw¹ dat¹ jest 31 sierpnia – ten w³aœ-
nie dzieñ jest Dniem Solidarnoœci i Wolnoœci. Wy-
daje nam siê, ¿e to œwiêto bardziej zas³uguje na
podkreœlenie ni¿ 4 czerwca. 4 czerwca rzeczywi-
œcie wi¹¿e siê z pierwszymi wolnymi wyborami,
ale tylko do Senatu, bo do Sejmu jeszcze nie. Trze-
ba podkreœliæ, ¿e w petycji nie chodzi³o o to, ¿eby
ten dzieñ by³ dniem ustawowo wolnym od pracy,
a jedynie o to, ¿eby by³ œwiêtem. Ale uznano, ¿e tê
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ideê chyba dobrze wyra¿a data 31 sierpnia, kiedy
obchodzimy Dzieñ Solidarnoœci i Wolnoœci. Auto-
rzy petycji proponowali nazwê Dzieñ Wolnoœci,
a wiêc uznaliœmy, ¿e skoro 31 sierpnia jest Dniem
Solidarnoœci i Wolnoœci, to w jakimœ stopniu kon-
sumuje to tê petycjê.

Petycja w sprawie podjêcia inicjatywy ustawo-
dawczej maj¹cej na celu poszerzenie katalogu for-
macji walki zbrojnej walcz¹cych w latach
1939–1945 o niepodleg³oœæ Polski. Komisja po
d³u¿szej debacie dosz³a do wniosku, ¿e nie bêdzie
podejmowaæ prac w tym zakresie. W szczególno-
œci chodzi o to, ¿e w ustawie operuje siê ogólnym
pojêciem i okreœla siê tych, którzy walczyli w tych
latach o niepodleg³oœæ Polski, bez wymieniania
konkretnych nazw podmiotów, pod szyldami któ-
rych poszczególni cz³onkowie walczyli. Uwa¿aliœ-
my, ¿e poszerzenie katalogu poprzez wymienienie
kolejnych organizacji mo¿e spowodowaæ wiêcej
z³a ni¿ dobra, bo nagle mo¿e siê okazaæ, ¿e jakiœ
podmiot zosta³ pominiêty. Zreszt¹ to nie rodzi
skutków dla tych podmiotów, bo wszyscy mog¹
korzystaæ ze œwiadczeñ, które w tej ustawie siê
przewiduje. Taksatywne wyliczenie podmiotów
mia³oby na celu tylko oddaæ czeœæ i szacunek tym
organizacjom, a my uznaliœmy jako komisja, ¿e na
uczczenie pamiêci tych organizacji jest miejsce
gdzie indziej, niekoniecznie w tej ustawie. Jak ju¿
powiedzia³em, mo¿na by³oby kogoœ pomin¹æ
i z tego wzglêdu by³oby wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.

I petycja osiemnasta, w sprawie podjêcia ini-
cjatywy ustawodawczej dotycz¹cej ustanowienia
samorz¹du gospodarczego dla œrodowiska mikro-
-, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jest to pety-
cja indywidualna, wniesiona przez osobê fizycz-
n¹. Marsza³ek skierowa³ j¹ do komisji 22 grudnia
2009 r. Ju¿ w tym roku komisja postanowi³a nie
podejmowaæ prac nad t¹ petycj¹. Wydaje siê, ¿e
je¿eli ta petycja mia³a sens, to szczególnie wtedy
kiedy odzyskaliœmy niepodleg³oœæ i wolnoœæ. W tej
chwili jest ju¿ du¿o organizacji o charakterze go-
spodarczym i myœlê, ¿e wypracowanie teraz w³a-
œciwego modelu wymaga pracy znacznie przekra-
czaj¹cej mo¿liwoœci komisji, wymaga byæ mo¿e
zorganizowania szerszej konferencji, na któr¹ zo-
staliby zaproszeni przedstawiciele poszczegól-
nych organizacji gospodarczych po to, ¿eby siê za-
stanowiæ, czy istotnie potrzebne s¹ takie uregulo-
wania, a je¿eli tak, to jakie. Wydaje siê, ¿e w tym
momencie komisja nie jest dobrym miejscem do
rozpatrzenia tego rodzaju postulatu.

Na zakoñczenie chcia³bym stwierdziæ, ¿e spra-
wozdanie obejmuje petycje, które zosta³y skierowa-
ne przez marsza³ka Senatu do Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w roku 2009. Nale-
¿y zaznaczyæ, i¿ pierwsza petycja skierowana zosta-
³a do komisji w dniu 29 lipca 2009 r., a nastêpne
sukcesywnie wp³ywa³y do komisji po 6 paŸdzierni-

ka 2009 r. Zakres tematyczny petycji i zawarte
w nich propozycje rozwi¹zañ legislacyjnych by³y
przedmiotem wielokrotnych spotkañ i posiedzeñ
komisji, st¹d te¿ nie nad wszystkimi petycjami uda-
³o siê zakoñczyæ prace przed up³ywem koñca roku.
Prace nad niektórymi trwaj¹ do chwili obecnej,
a dwie doczeka³y siê, jak ju¿ wspomnia³em, projek-
tów uchwa³odawczych i ustawodawczych.

16 lutego i 24 marca 2010 r. komisja konty-
nuowa³a prace nad petycj¹ w sprawie podjêcia
inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej objêcia
czterdziestodziewiêcioprocentow¹ ulg¹ studen-
tów studiów trzeciego stopnia, doktorantów, przy
przejazdach œrodkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego i kolejowego. Biuro Le-
gislacyjne Kancelarii Senatu przygotowa³o pro-
jekt nowelizacji do ustawy o zmianie ustawy o up-
rawnieniach do ulgowych przejazdów œrodkami
publicznego transportu zbiorowego. Komisja na
posiedzeniu 24 marca 2010 r. jednog³oœnie przy-
jê³a wniosek o zaakceptowanie przedstawionego
projektu ustawy. Projekt ustawy o zmianie usta-
wy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
œrodkami publicznego transportu zbiorowego za-
mieszczony zosta³, jak ju¿ wspomnia³em, w dru-
ku senackim nr 839.

Petycja w sprawie podjêcia uchwa³y okoliczno-
œciowej w celu z³o¿enia ho³du ¿o³nierzom Polskiego
Pañstwa Podziemnego walcz¹cym o woln¹ i demo-
kratyczn¹ Polskê, wykonuj¹cym rozkazy legalnego
rz¹dunauchodŸstwie, przeœladowanym,aresztowa-
nym i skazanym w latach 1944–1956 za dzia³alnoœæ
w szeregach Armii Krajowej zaowocowa³a przygoto-
wanym przez senatora Zbigniewa Cichonia projek-
tem, który senatorowie jednog³oœnie zaaprobowali
i przekazali marsza³kowi Senatu. Projekt uchwa³y
zamieszczony zosta³ w druku senackim nr 877.

Jeœli chodzi o pozosta³e petycje, co do których
senatorowie podjêli decyzjê dalszego prowadze-
nia nad nimi prac, to prace nad nimi s¹ kontynuo-
wane na posiedzeniach komisji w tym roku.

Chcê podkreœliæ, ¿e w pracach komisji ucze-
stniczy siedmiu senatorów i bardzo du¿y wk³ad
pracy wnosz¹ sekretarze komisji, pani El¿bieta
Owczarek i pani Joanna Granowska. Je¿eli cho-
dzi o senatorów, to myœlê, ¿e warto podkreœliæ, ¿e
jest ich niewielu, mianowicie cz³onkami Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji s¹ pan
senator Zbigniew Cichoñ, pan senator Pawe³ Kli-
mowicz, pan senator, pan marsza³ek Zbigniew
Romaszewski, pan senator Jan Rulewski, pan se-
nator Jacek Swakoñ i pan senator Piotr Wach.

Komisja, jak ju¿ wspomnia³em, pracuje bardzo
intensywnie, poszczególne petycje by³y przedmio-
tem wielokrotnych posiedzeñ, d³ugich debat, bo
i problematyka, jak sami pañstwo zauwa¿yliœcie,
bywa bardzo z³o¿ona i skomplikowana. Nad ka¿-
d¹ petycj¹ d³ugo zastanawiamy siê po to, by rze-
czywiœcie zadoœæuczyniæ tym, którzy domagaj¹
siê zmian ustawodawczych. Serdecznie dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pytanie?

Pan senator Gruszka. Czy s¹ jeszcze jakieœ pyta-
nia do senatora sprawozdawcy? Pani senator Ma-
ria Pañczyk-Pozdziej. Kto jeszcze? Pan senator
Ortyl. W takim razie proszê w tej kolejnoœci.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Czy w ramach witryny „Senat” komisja ma pod-

stronê, na której by³yby zamieszczone informacje,
które my mamy, albo ewentualnie wp³ywaj¹ce na
bie¿¹co petycje? Moje pytanie wynika z tego, ¿e
chcia³bym wiedzieæ, czy informacja, któr¹ mo¿na
zaczerpn¹æ na stronach senackich, jest wystar-
czaj¹ca do tego, aby unikn¹æ dublowania siê
wp³ywaj¹cych petycji. To pierwsze pytanie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Ja od razu odpowiem, ¿eby nie zapomnieæ. Tak,
jest prowadzona taka strona, s¹ tam bie¿¹ce in-
formacje. Prowadzi tê stronê Biuro Komunikacji
Spo³ecznej, a dok³adnie – tak jak ju¿ powiedzia-
³em – zajmuje siê tym pani Antoszkiewicz.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê za odpowiedŸ.
W takim razie drugie pytanie. Czy mo¿e pan po-

chwaliæ siê jak¹œ dynamik¹ wp³ywaj¹cych pety-
cji? Wiemy, ¿e w pierwszym roku dzia³alnoœci,
w ci¹gu pó³ roku, jak to pan okreœli³, wp³ynê³o ich
osiemnaœcie. Ile petycji wp³ynê³o w pierwszym
pó³roczu tego roku? Czy ta instytucja przyjê³a siê
w naszym spo³eczeñstwie? Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Petycji jest bardzo du¿o, niektóre wp³ywaj¹
wprost do komisji, ale oczywiœcie musimy wów-
czas dokonaæ uzgodnienia z panem marsza³kiem,
czy mo¿emy procedowaæ w tym trybie. W przypad-
ku ka¿dego pisma o charakterze indywidualnym
równie¿ sprawdzamy, czy nie mo¿e ono stanowiæ
podstawy do wniesienia petycji, bowiem ktoœ mo-
¿e pisaæ na przyk³ad w sprawie obligacji Skarbu
Pañstwa, a ³atwo przecie¿ sobie wyobraziæ, ¿e
osób w takiej sytuacji mo¿e byæ bardzo du¿o, dla-
tego nie jest to problem indywidualny, obejmuje
on szersz¹ rzeszê Polaków.

W tej chwili nie potrafiê powiedzieæ, ile petycji
wp³ynê³o w tym roku, ale mogê powiedzieæ, ¿e
wp³ywa ich coraz wiêcej, coraz wiêcej petycji wp³y-
wa do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chodzi mi o „bohaterów”, czyli patronów ulic,

placów i obiektów publicznych, jeszcze z nadania
komunistycznego. Uczestniczy³am bodaj¿e trzy-
krotnie w sesjach gminnych rad, w których to
gminach Nowotko, Krasicki, Zawadzki koegzy-
stuj¹ z Janem Paw³em II czy z Pi³sudskim. Radni
nie s¹ w stanie tego zmieniæ, bo zawsze znajd¹ siê
jacyœ radni, którzy s¹ przeciw, a t³umacz¹ to
wzglêdami ekonomicznymi.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Czy nie nale¿a-
³oby przyspieszyæ prac nad tymi sprawami, aby
uregulowaæ to ustawowo i po prostu wytr¹ciæ sa-
morz¹dowcom takie argumenty?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Ma pani senator racjê. Te podzia³y, wahania:
podejmowaæ prace, nie podejmowaæ ich, dotyczy-
³y nie tylko rad gmin i miast, tego rodzaju dysku-
sja toczy³a siê w ³onie samej komisji. Czêœæ sena-
torów uwa¿a³a, ¿e nie nale¿y tego tematu ruszaæ,
lepiej zostawiæ to poszczególnym radom miast
i radom gmin, niech sobie za³atwi¹ ten problem
we w³asnym zakresie, a czêœæ senatorów, których
by³a wiêkszoœæ, uzna³a, ¿e jest to pewnego rodza-
ju niekonsekwencja. Z jednej strony pañstwo pe-
nalizuje propagowanie symboli totalitarnych
w kodeksie karnym, a z drugiej strony toleruje te-
go rodzaju nazewnictwo w odniesieniu do ulic,
placów, pomników itd.

Mogê powiedzieæ, ¿e na pierwszy rzut oka spra-
wa wydaje siê bardzo prosta, wydaje siê, ¿e ³atwo
przygotowaæ odpowiedni akt prawny, ale im d³u-
¿ej dyskutuje siê nad przygotowaniem rozwi¹zañ
prawnych, tym wiêcej rodzi siê w¹tpliwoœci. Na
ostatnim posiedzeniu, jak ju¿ wspomnia³em, mie-
liœmy przed sob¹ gotowy do zaakceptowania akt
prawny, ale zatrzymaliœmy siê nad definicj¹ sym-
boli. Chodzi o to, ¿e jako senatorowie nie byliœmy
gotowi do sformu³owania definicji, która by czyni-
³a zadoœæ oczekiwaniom. Dlatego postanowiliœmy
zwróciæ siê do kilku podmiotów po to, ¿eby uzys-
kaæ ich opinie i nadaæ ostateczny kszta³t tej defi-
nicji. Myœlê, ¿e na najbli¿szym posiedzeniu, bo to
jest ostatni problem, jaki nam pozosta³, za³atwi-
my tê sprawê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Ortyl.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Ja

chcia³bym wyraziæ pewn¹ opiniê. Petycja w spra-
wie œwiadczeñ pieniê¿nych dla osób, które pra-
cowa³y w ramach Powszechnej Organizacji
„S³u¿ba Polsce” w latach 1948–1955, zosta³a roz-
patrzona negatywnie. Myœlê, ¿e ta decyzja zosta-
³¹ podjêta zbyt pochopnie. Ja myœlê, ¿e wszyscy
wiemy, ¿e te osoby do „S³u¿by Polsce” zosta³y
wcielone przymusowo, nie pobiera³y ekwiwalen-
tnego wynagrodzenia, a jednoczeœnie osoby te
pracowa³y w warunkach bardzo trudnych, ta-
kich, które w czasie tej pracy stwarza³y zagro¿e-
nie dla ¿ycia, a jednoczeœnie spowodowa³y usz-
czerbek na zdrowiu tych ludzi ze skutkiem trwa-
j¹cym do dziœ. Myœlê, ¿e ta niemo¿noœæ wiarygo-
dnego wskazania i udowodnienia, ¿e te osoby
pracowa³y, to nie jest sprawa dotycz¹ca tych,
którzy zostali do tej pracy przymuszeni.

Ja bym tu prosi³ pana przewodnicz¹cego o tak¹
troszkê szersz¹ informacjê. Jednoczeœnie po-
wiem, to taka moja ocena, ¿e to trochê zbyt po-
chopnie… Tym bardziej ¿e jest precedens w po-
staci poboru z 1949 r. 1948 i inne lata do 1955 zo-
sta³y odrzucone.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Nad t¹ petycj¹ rzeczywiœcie d³ugo pracowaliœ-
my, tak jak i nad wszystkimi, bo wystarczy tylko
spojrzeæ, ile posiedzeñ odbywa komisja praw cz³o-
wieka i jak wielogodzinne s¹ posiedzenia. Kiedyœ
dowiedzia³em siê, ¿e marsza³ek Senatu dostrzeg³
przeci¹¿enie komisji pracami, bazuj¹c na tych
kryteriach, o których wspomnia³em. I nad t¹ pety-
cj¹ równie¿ d³ugo siê zastanawialiœmy i dyskuto-
waliœmy nad tym. Zastanawia³o nas to… W odnie-
sieniu do 1949 r. nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, bo
ci ¿o³nierze wbrew w³asnej woli zostali wcieleni,
przymusowo zatrudnieni w kopalniach wêgla
i w kamienio³omach, tu nie ma cienia w¹tpliwo-
œci. Jednak co do innych roczników, ¿e tak po-
wiem, rodz¹ siê pewne w¹tpliwoœci, jak to w toku
dyskusji wynik³o, co do tego, na ile te prace podjê-
to dobrowolnie, a na ile w skutek przymusu. Rze-
czywiœcie, dobrze by³oby, gdyby skonstruowaæ ta-
kie prawo i gdyby siê uda³o wy³oniæ tych ludzi, nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e to by³oby najlepsze roz-
wi¹zanie. Jednak dostrzegaliœmy pewn¹ trud-
noœæ legislacyjn¹, tym bardziej ¿e wiedzieliœmy, i¿
kwestia ta by³a przedmiotem wielokrotnej analizy
w parlamencie i z ró¿nych przyczyn, tak¿e z powo-
du niemo¿noœci wiarygodnego wskazania osób
przymusowo wcielonych do organizacji „S³u¿ba

Polsce”, ta kwestia nie zosta³a pozytywnie roz-
strzygniêta. Ponadto zatrudnianie w ramach or-
ganizacji „S³u¿ba Polsce” zosta³o uznane przez
parlament za szczególny rodzaj represji tylko
w odniesieniu do ¿o³nierzy z 1949 r., co do pozo-
sta³ych kwestii w tym zakresie parlament wielo-
krotnie mia³ problemy. Myœmy uznali, ¿e to chyba
rzeczywiœcie jest zbyt trudna materia, ¿ebyœmy j¹
mogli uj¹æ w ramy prawne w sposób taki, ¿eby
nieœæ sprawiedliwoœæ, nikogo nie skrzywdziæ, a je-
dnoczeœnie tych, którzy wycierpieli z tego powo-
du, uszanowaæ i oddaæ im to, co nale¿ne.

Ja myœlê, ¿e do ka¿dej petycji bêdzie mo¿na
wróciæ, ka¿d¹ z tych petycji bêdzie przecie¿ mo¿na
na forum plenarnym przy jakiejœ okazji… Mo¿liwe
jest te¿ przekazanie indywidualnych projektów
przez senatorów. No có¿, komisja decyduje wiêk-
szoœci¹ g³osów, ja sk³adam relacjê w imieniu ko-
misji. Nie zawsze mój g³os jest to¿samy z tym, co
ostatecznie z komisji wychodzi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Pan senator Ortyl, mój przedmówca, wspo-
mnia³ o przymusowym wcielaniu. Tak by³o, wiêk-
szoœæ zosta³a przymusowo wcielona, ale kadry,
które tam by³y, ci ró¿ni funkcyjni byli ochotni-
kami, ba, to by³y osoby, które tak zwana w³adza
ludowa tam skierowa³a. W zwi¹zku z tym trudno
by³oby jednych oddzieliæ od drugich. Gdyby to by-
³o mo¿liwe, to tak, ale to bêdzie trudne, Panie Se-
natorze…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Serdecznie dziê-
kujê panu senatorowi Benderowi za to wsparcie,
bo w³aœnie takie dylematy mia³a komisja.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
Czas zadawania pytañ siê skoñczy³.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
Serdecznie dziêkujê panu senatorowi Stanis³a-

wowi Piotrowiczowi za przedstawienie Senatowi
sprawozdania.

(SenatorStanis³awPiotrowicz:Dziêkujêbardzo.)
Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê ze sprawo-

zdaniem Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji z rozpatrzonych w roku 2009 petycji.
Dziêkujê.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu szesnastego porz¹dku obrad:
uchwa³a Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w spra-
wie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzecznika
Praw Obywatelskich.
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Plan bêdzie nastêpuj¹cy. Rozpatrzymy czêœæ
tego punktu, bez g³osowania, potem bêdzie dwa-
dzieœcia minut przerwy i rozpocznie siê ca³y cykl
g³osowañ, po tych dwudziestu minutach.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 konstytucji rzecznik
praw obywatelskich jest powo³ywany przez Sejm
za zgod¹ Senatu na piêæ lat. Zgodnie z art. 3 ust. 4
ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Oby-
watelskich Senat podejmuje uchwa³ê w sprawie
wyra¿enia zgody na powo³anie rzecznika w ci¹gu
miesi¹ca od dnia przekazania Senatowi uchwa³y
Sejmu w tej sprawie. Uchwa³a ta zosta³a przeka-
zana do Senatu w dniu 14 czerwca tego roku i za-
warta jest w druku nr 901.

Pragnê powitaæ na posiedzeniu Senatu powo³a-
n¹ przez Sejm na stanowisko rzecznika praw oby-
watelskich pani¹ Irenê Lipowicz. Witam pani¹.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Regulaminu Senatu Se-
nat mo¿e wezwaæ powo³anego przez Sejm rzeczni-
ka praw obywatelskich do z³o¿enia wyjaœnieñ
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

A wiêc najpierw zadam pytanie, czy ktoœ z pañ-
stwa senatorów chce zadaæ jakieœ pytania pani
Irenie Lipowicz lub te¿ poprosiæ j¹ o z³o¿enie wy-
jaœnieñ.

(Senator Ryszard Bender: Z mediów wiemy
sporo.)

To w takim razie… Widzê, ¿e pan senator Moty-
czka…

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, aha, rozumiem.
Pani… Ja nie wiem, czy mogê ju¿ pani¹ nazy-

waæ rzecznikiem czy nie. Chyba jeszcze nie. W ta-
kim razie, Pani Ireno Lipowicz, powiem w ten spo-
sób…

(Senator Leon Kieres: Pani profesor.)
Wiem i teraz chcia³bym powiedzieæ w³aœnie…

U¿yjê teraz terminu pozapolitycznego i powiem:
Pani Profesor, dziêkujê bardzo.

W takim razie g³osowanie zostanie przeprowa-
dzone po dwudziestu minutach przerwy, któr¹ ni-
niejszym og³aszam. Widzimy siê, proszê pañstwa,
o godzinie… No, niech bêdzie 15.57. Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 37
do godziny 15 minut 58)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie!
Proszê o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Chcê przypomnieæ, ¿e jesteœmy w trakcie roz-

patrywania punktu szesnastego porz¹dku obrad.
Obecnie przystêpujemy do g³osowania w spra-

wie wyra¿enia przez Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgody na powo³anie Ireny Lipowicz na stano-
wisko rzecznika praw obywatelskich.

Zgodnie z Regulaminem Senatu g³osowanie
w sprawach personalnych jest tajne i odbywa siê
przy u¿yciu opieczêtowanych kart do g³osowa-
nia.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam senatorów sekretarzy: Gra¿ynê Sztark,
Przemys³awa B³aszczyka i Stanis³awa Gorczycê.

Za chwilê senatorowie sekretarze rozdadz¹ pañ-
stwu senatorom karty do g³osowania tajnego. Obo-
wi¹zuje stara zasada: na karcie nale¿y postawiæ tyl-
ko jeden znak „x”. Je¿eli nie postawiono ¿adnego
znaku albo postawiono wiêcej ni¿ jeden, to g³os jest
niewa¿ny. Wrzucamy g³osy do urny w kolejnoœci al-
fabetycznej. Nastêpnie, proszê pañstwa, zostanie
zarz¹dzona przerwa, w trakcie której wyznaczeni
senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów
oraz sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê senatorów sekretarzy o rozdanie kart do
g³osowania, a pañstwa senatorów o wype³nianie
tych kart. Proszê bardzo o sprawne rozdawanie
kart do g³osowania.

Czy pani senator sekretarz Gra¿yna Sztark...
(Senator Gra¿yna Sztark: Ja bym jeszcze prosi-

³a o kartê do g³osowania.)
Ja te¿ bym poprosi³ o kartê, bo chcia³bym wy-

pe³niæ swój obowi¹zek, jeœli chodzi o g³osowanie.
Pani Senator Sekretarz, proszê o odczytywanie

nazwisk.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

£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
Micha³ Ludwik Boszko
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
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Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Leszek Marian Piechota
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
Alicja Maria Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy wszyscy pañstwo senatorowie wrzucili
karty do urny?

Pani Senator Gra¿yno, proszê wrzucaæ, ostatni
bêd¹ pierwszymi.

Og³aszam piêtnastominutow¹ przerwê do go-
dziny 16.20. Dziêkujê.

(G³osy z sali: Wczeœniej, piêtnaœcie albo dzie-
siêæ.)

Dobrze, do godziny 16.15. (Oklaski)

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 05
do godziny 16 minut 15)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia zgody
na powo³anie rzecznika praw obywatelskich.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
wyra¿enia przez Senat zgody na powo³anie Ireny
Lipowicz na stanowisko rzecznika praw obywatel-
skich.

„Protokó³ g³osowania tajnego dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie wyra¿enia przez Senat zgody na powo-
³anie Ireny Lipowicz na stanowisko rzecznika
praw obywatelskich.

W g³osowaniu tajnym nad wyra¿eniem przez
Senat zgody oddano g³osów 90, w tym by³ 1 g³os
niewa¿ny.

Wyznaczeni przez marsza³ka do przeprowadze-
nia g³osowania tajnego senatorowie sekretarze:
Gra¿yna Sztark, Przemys³aw B³aszczyk i Stani-
s³aw Gorczyca, stwierdzaj¹, ¿e za wyra¿eniem
zgody g³osowa³o 57 senatorów, przeciw – 21 sena-
torów, wstrzyma³o siê od g³osu 11 senatorów.” I tu
data i podpisy.
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê o nastêpuj¹cej treœci:

„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyra¿enia zgody
na powo³anie rzecznika praw obywatelskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987
r. o rzeczniku praw obywatelskich wyra¿a zgodê
na powo³anie Ireny Lipowicz na stanowisko rzecz-
nika praw obywatelskich”.

(Wszyscy wstaj¹) (Oklaski)
Czy ja mogê prosiæ pani¹ rzecznik – tak siê mo-

gê teraz do pani profesor zwróciæ – o podejœcie do
mnie? Gratulujê i wrêczam pani rzecznik uchwa³ê
o treœci, któr¹ przed chwil¹ odczyta³em. Gratulujê
serdecznie w imieniu wy¿szej izby parlamentu.
(Oklaski)

(Rzecznik Praw Obywatelskich Ewa Lipowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Bardzo dziêkujê Wy-
sokiemu Senatowi.)

Proszê pañstwa, zakoñczyliœmy rozpatrywanie
punktu szesnastego, teraz przystêpujemy do serii
g³osowañ elektronicznych.

(Rozmowy na sali)
Pañstwo Senatorowie, do roboty! Proszê zabraæ

karty, siadaæ i g³osowaæ.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³y pro-
jekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o wprowadzenie
poprawek do ustawy – druk senacki nr 902A.

W pierwszej kolejnoœci zag³osujemy nad po-
prawkami, a nastêpnie odbêdzie siê g³osowanie
nad ca³oœci¹ uchwa³y Senatu.

A zatem g³osujemy nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu zdefiniowanie

pojêcia ca³kowitego zniszczenia wyrobów akcy-
zowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 1)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga doprecyzowuje przepis doty-

cz¹cy warunków rozpoczêcia przemieszczania
wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedu-
ry zawieszenia poboru akcyzy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zawiera odes³anie do w³aœci-

wego przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta doprecyzowuje warunki do-

puszczaj¹ce do wystawienia dokumentu zastêpu-
j¹cego raport odbioru.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta doprecyzowuje warunki u¿ycia

dokumentu zastêpuj¹cego raport wywozu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu uwzglêdnienie sy-

tuacji, kiedy mo¿liwe jest cofniêcie zezwolenia wy-
prowadzenia podmiotowi, który jeszcze nie rozpo-
cz¹³ wyprowadzania wyrobów akcyzowych z da-
nego sk³adu podatkowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma charakter porz¹dkowy,

a dotyczy warunków dzia³alnoœci w charakterze
zarejestrowanego odbiorcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy nad uchwa³¹ w ca³oœci.
Proszê pañstwa, proszê nacisn¹æ przycisk obe-

cnoœci.
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Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 8)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Ban-
kowym Funduszu Gwarancyjnym.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si o przyjêcie ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 894A.

Mo¿emy g³osowaæ nad przyjêciem ustawy bez
poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 9)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, które po
debacie przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej
sprawie – druk nr 903Z.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz przedstawi
sprawozdanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych Komisji Gospodarki

Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej proszê o przyjêcie
poprawek: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej,
siódmej, ósmej i dziewi¹tej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Wnioski w trakcie dyskusji z³o¿yli senatorowie

Cichoñ i Gruszka.
Czy wnioskodawcy chcieliby jeszcze wyst¹piæ?
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujemy.)
Rozumiem, ¿e dziêkuj¹.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania
najpierw nad poprawkami, potem nad podjêciem
uchwa³y w ca³oœci.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby miej-
scem postoju wycofanego pojazdu nie mog³a byæ
tak¿e strefa ruchu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga uwzglêdnia, ¿e treœci¹ central-

nej ewidencji kierowców s¹ dane, a nie informacje.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia wprowadza solidarn¹ z w³a-

œcicielem odpowiedzialnoœæ osoby dysponuj¹cej
pojazdem na podstawie innego ni¿ w³asnoœæ tytu-
³u prawnego równie¿ z tytu³u kosztów zwi¹zanych
z wydaniem dyspozycji usuniêcia pojazdu, je¿eli
od usuniêcia odst¹piono.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za,1 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta eliminuje przepis ustalaj¹cy

maksymaln¹ wysokoœæ stawki kwotowej op³aty za
usuniêcie i przechowywanie pojazdu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 34 by³o za, 56 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 14)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy zatem nad poprawk¹ szóst¹.
Zmniejsza ona do 20 z³ wysokoœæ maksymalnej

stawki op³aty kwotowej za usuniêcie roweru i do
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5 z³ za ka¿d¹ dobê stawkê op³aty za przechowywa-
nie tego roweru.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 38 by³o za, 54 – prze-

ciw,1wstrzyma³ siêodg³osu. (G³osowanienr15)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby staro-

sta móg³ wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o orzecze-
nie przepadku usuniêtego z drogi pojazdu na
rzecz powiatu nie wczeœniej ni¿ przed up³ywem
trzydziestu dni od dnia powiadomienia w³aœcicie-
la o usuniêciu pojazdu oraz wprowadza wymóg
zamieszczania w powiadomieniu pouczenia
o skutkach nieodebrania pojazdu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zapewnia spójnoœæ terminolo-

giczn¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ujednolica sposób sfor-

mu³owania przepisów przejœciowych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 18)
Teraz g³osowanie nad podjêciem uchwa³y w ca-

³oœci.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo ochrony œrodowiska oraz ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Œrodowiska
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do
ustawy – druki nr 906A i nr 906B.

W pierwszej kolejnoœci g³osowania nad po-
prawkami.

Proszê pañstwa, przystêpujemy zatem do prze-
g³osowania poprawek pierwszej i czwartej ³¹cznie.
Zmierzaj¹ one do wyeliminowania z ustawy prze-
pisów zawieraj¹cych uregulowania, które zosta³y
ju¿ wprowadzone do ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym postanowieniami
innej ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 20)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga w sposób jednoznaczny pre-

cyzuje, ¿e wymóg umieszczania w planie opera-
cyjno-ratowniczym zak³adu odnosi siê jedynie do
wskazanych w przepisie podmiotów i instytucji
s³u¿¹cych spo³eczeñstwu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu zapewnienie spój-

noœci terminologicznej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I, proszê pañstwa, uchwa³a w ca³oœci.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 93 obecnych senatorów 92

by³o za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bez-
pieczeñstwie imprez masowych oraz ustawy – Ko-
deks karny.
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Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Zatem mo¿emy przeg³osowaæ owe poprawki.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza wskazuje

organizatora jako podmiot obowi¹zany do przecho-
wywania i niszczenia materia³ów zgromadzonych
podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu precyzyjne okreœ-

lenie okresu przechowywania materia³ów nieza-
wieraj¹cych dowodów przydatnych w postêpowa-
niu karnym lub wykroczeniowym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkatrzeciaprecyzuje terminologiêustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do zaznaczenia, ¿e

w wydanym rozporz¹dzeniu nie bêd¹ okreœlone no-
we rodzaje czynnoœci podejmowanych przez s³u¿by
porz¹dkowe i informacyjne, a jedynie sposób pode-
jmowania czynnoœci wskazanych w ustawie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta obni¿a wysokoœæ zagro¿enia

kar¹ pozbawienia wolnoœci za wystêpek polega-
j¹cy na niestosowaniu siê do orzeczonego przez
s¹d zakazu wstêpu na imprezê masow¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka szósta precyzuje treœæ przepisu
przejœciowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 29)
I teraz, proszê pañstwa, uchwa³a w ca³oœci,

wraz z przyjêtymi poprawkami do ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 30)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz
ustawy – Kodeks karny.

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, usta-
wy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy
– Prawo upad³oœciowe i naprawcze.

Komisja Ustawodawcza przedstawi³a projekt
uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie popra-
wek do ustawy – druk nr 900A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek.

Poprawek jest niedu¿o.
Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma na celu wydzielenie do

odrêbnego artyku³u przepisu ustanawiaj¹cego
podstawê prawn¹ do wyst¹pienia z ¿¹daniem od-
szkodowania za szkodê wyrz¹dzon¹ wydaniem
prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem
w przypadku, gdy stronie nie przys³uguje prawo
wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodnoœci
z prawem prawomocnego orzeczenia.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 31)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka druga ma na celu nawi¹zanie termi-

nologicznego zwi¹zku pomiêdzy przepisami usta-
wy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze a przepisa-
mi kodeksu postêpowania cywilnego, który
okreœla prawa osoby poszkodowanej wydanym
prawomocnym orzeczeniem w przypadku, gdy
osobie tej nie przys³uguje prawo wniesienia skar-
gi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawo-
mocnego orzeczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o propo-

nowan¹ poprawkê. (G³osowanie nr 32)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Teraz g³osujemy nad uchwa³¹ w ca³oœci, wraz ze

zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 popar³o ustawê.

(G³osowanie nr 33)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego oraz ustawy – Prawo upad³o-
œciowe i naprawcze.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej, która ustosunkowa³a siê
do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znaj-
duje siê ono w druku 898Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, senatora Boh-
dana Paszkowskiego o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomendujepoprawkê trzeci¹ znaszego

druku,poprawkadrugazosta³awycofana.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Przypominam, ¿e w dyskusji zabierali g³os: se-

nator Paszkowski i senator Andrzejewski.
Nie. To doskonale.
Wobec tego przypominam, ¿e senator Bohdan

Paszkowski wycofa³ swoj¹ poprawkê zapisan¹ ja-
ko druga w druku nr 898Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofan¹ poprawkê? Nie ma chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania… Zaraz, zaraz,
przepraszam – pierwsza poprawka zosta³a wyco-
fana czy nie?

(G³osy z sali: Druga, druga.)
Poprawka druga zosta³a wycofana.
Wobec tego g³osujemy nad poprawk¹ pierwsz¹,

która wyklucza ze zmian wykroczenia deptanie
trawnika lub deptanie zieleñca.

(Weso³oœæ na sali)
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za? Proszê o naciœniêcie

przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-

ku „przeciw”.
Stanowisko Senatu jest podzielone.
Na 93 obecnych senatorów 37 popar³o popraw-

kê,53g³osowa³oprzeciw,3wstrzyma³osiêodg³osu.
(G³osowanie nr 34)

Poprawka nie uzyska³a akceptacji.
I poprawka trzecia typizuje jako wykroczenie

deptanie trawnika lub zieleñca w miejscach in-
nych ni¿ wyznaczone dla celów rekreacji przez
w³aœciwego zarz¹dcê terenu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 popar³o poprawkê,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
Poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 87 popar³o ustawê,

2 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1
nie g³osowa³. (G³osowanie nr 36)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wykroczeñ.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego.

W dniu wczorajszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-

jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Komisje po rozpatrzeniu przedstawionego

przez wnioskodawców projektu ustawy wprowa-
dzi³y do niego poprawki i wnosz¹ o przyjêcie je-
dnolitego projektu ustawy – druk nr 761S.

Komisja proponuje, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Marka Trzciñskiego do reprezentowania sta-
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nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
natu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 92 popar³o przed³o-

¿ony projekt. (G³osowanie nr 37)
Przyjêto uchwa³ê jednog³oœnie.
Przystêpujemy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego… A co siê sta³o z punktem dziewi¹tym?
Przepraszam, ale mi punkt dziewi¹ty zgin¹³…

(G³os z sali: Wróci³ do komisji.)
Dobrze. Przepraszam.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciw-
dzia³aniu narkomanii.

Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa-
³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek – druk senacki 896A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 38)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, czy mogê prosiæ o ciszê? Bar-

dzo poproszê o ciszê.
Powracamy do rozpatrywania punktu jede-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akade-
mii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, g³osujemy w tej chwili. Szyb-

ciej bêdzie, je¿eli bêdzie cisza.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 91 popar³o ustawê,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu Pomor-
skiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Po-
morski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o materia³ach wybu-
chowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz
ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybu-
chowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i techno-
logi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 899Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Stanis³awa Bi-
sztygê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj na posiedzeniu komisja rozpatrzy³a

wnioski zg³oszone wczoraj w toku debaty. Muszê
przyznaæ z satysfakcj¹, ¿e wszystkie poprawki
zg³oszone wczoraj, a tak¿e te postulowane wczeœ-
niej przez Biuro Legislacyjne, zosta³y przyjête
przez komisjê.

Chcia³bym rekomendowaæ Wysokiej Izbie sie-
demnaœcie poprawek. W celu usprawnienia pro-
cedowania, a tak¿e maj¹c na uwadze fakt, ¿e
czêœæ tych poprawek ma charakter legislacyjno-
-porz¹dkuj¹cy, chcia³bym zarekomendowaæ,
abyœmy nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, czternast¹ i sie-
demnast¹, g³osowali ³¹cznie, zaœ nad poprawka-
mi: trzeci¹, trzynast¹, piêtnast¹ i szesnast¹, od-
dzielnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Równie¿ dziêkujê.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
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g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania
nad poprawkami, które zosta³y przed³o¿one przez
komisjê. Bêdziemy nad nimi g³osowaæ ³¹cznie, je-
œli nie ma sprzeciwu.

Sprzeciwu nie ma, wobec tego g³osujemy nad
poprawkami: pierwsz¹, drug¹, czwart¹, pi¹t¹,
szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jede-
nast¹, dwunast¹, czternast¹ i siedemnast¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o przed³o-

¿one poprawki. (G³osowanie nr 40)
Poprawki zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Poprawka trzecia jednoznacznie wskazuje na

wy³¹czenie stosowania rozdzia³u 5a ustawy wo-
bec przebywaj¹cych na terytorium Polski armii
pañstw obcych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 41)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Bêdziemy teraz g³osowaæ nad poprawk¹ trzyna-

st¹, która zak³ada objêcie wymogiem uzyskania
koncesji na wykonywanie dzia³alnoœci gospodar-
czej obrotu wyrobami pirotechnicznymi klas 4 oraz
T2 i P2 w miejsce, projektowanego ustaw¹, ca³kowi-
tego zniesienia wymogu koncesji w tym zakresie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 popar³o przed³o-

¿on¹ poprawkê, 1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³oso-
wanie nr 42)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta wobec w¹tpliwoœci inter-

pretacyjnych przeformu³owuje przepis przejœcio-
wy, zak³adaj¹c, ¿e wszystkie wyroby pirotechnicz-
ne wprowadzone do obrotu przed dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy mog¹ pozostaæ w obrocie do dnia
4 lipca 2017 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 90 popar³o popraw-

kê, 2 by³o przeciw, 1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³o-
sowanie nr 43)

Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka szesnasta wobec w¹tpliwoœci inter-
pretacyjnych przeformu³owuje przepis przejœcio-
wy, zak³adaj¹c, ¿e przepisy rozdzia³u 5 znajd¹ za-
stosowanie wobec wyrobów pirotechnicznych
klas 4, P2 i T2 od dnia 4 lipca 2013 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 91 popar³o popraw-

kê,2wstrzyma³osiêodg³osu. (G³osowanienr44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 popar³o ustawê.

(G³osowanie nr 45)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

uchwa³a w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ma-
teria³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿yt-
ku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obro-
tu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹
oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym zosta³a podjêta.

Powracamy do rozpatrywania punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
trudnieniu socjalnym oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej przedstawi³y projekt uchwa³y,
w którym wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ujednolica terminologiê,

jak¹ pos³uguje siê ustawa.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a. No có¿,

trudno, zrezygnujemy.
Na 91 obecnych senatorów 89 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 46)

Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie,
¿e okreœlone w ustawie dzia³ania nale¿y podj¹æ
w terminie czternastu dni od dnia przekszta³cenia
zak³adu aktywnoœci zawodowej, a nie utworzenia
samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 90 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 47)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia uœciœla, ¿e mo¿na przej¹æ

prowadzenie zak³adu aktywnoœci zawodowej,
a nie zak³ad aktywnoœci zawodowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 popar³o po-

prawkê, 1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie
nr 48)

Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter jêzykowy. Po-

lega na zastosowaniu liczby pojedynczej zamiast
liczby mnogiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 popar³o popraw-

kê, 1 by³ przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu.
(G³osowanie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 91 popar³o ustawê,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 50)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Mi-
nistrów Ukrainy, sporz¹dzonej w Warszawie dnia
25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Mi-
nistrów Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywaniu
kontroli osób, towarów i œrodków transportu prze-
kraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwo-
w¹, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 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.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osujemy, g³osujemy… jeden senator nie g³o-

suje… teraz dobrze.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 51)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporz¹dzonej
w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie
Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy
przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrod-
ków transportu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñ-
sk¹ granicê pañstwow¹, podpisanej w Kijowie
dnia 25 czerwca 2001 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u fakulta-
tywnego do Konwencji o bezpieczeñstwie perso-
nelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz
personelu wspó³dzia³aj¹cego, sporz¹dzonego
w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 52)
Uchwa³a zosta³a przyjêta.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u fakultatywnego do Konwencji
o bezpieczeñstwie personelu Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych oraz personelu wspó³dzia³a-
j¹cego, sporz¹dzonego w Nowym Jorku dnia
8 grudnia 2005 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowni-
kach urzêdów pañstwowych oraz ustawy o praco-
wnikach samorz¹dowych.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz
zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-

jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
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ustawy wnosz¹ o przyjêcie go bez poprawek –
druk nr 811S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przedstawio-

nych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 53)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o pracownikach urzêdów pañstwowych oraz
ustawy o pracownikach samorz¹dowych i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu
pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowa-
nym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz
zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-

jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawkê i wnosz¹
o przyjêcie jednolitego projektu ustawy – druk
nr 836S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Stanis³awa Gogacza do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionych projektów?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 54)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektó-
rych innych ustaw i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Stanis³awa Gogacza do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gra-
nicy pañstwowej.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz
zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie pro-

jektu ustawy obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹
o przyjêcie jednolitego projektu ustawy – druk
nr 813S.

Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Stanis³awa Gogacza do reprezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach
nad tym projektem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz
projektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jeden senator nie g³osowa³… Proszê

o podanie wyników.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Stanis³awa Gogacza do reprezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad
tym projektem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: zmia-
ny w sk³adzie komisji senackich.
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Wnioski Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich zawarte s¹ w drukach nr 893 i 921.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Zbi-
gniewa Szaleñca o przedstawienie wniosków ko-
misji.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rekomendujê w imieniu Komisji Regulami-

nowej, Etyki i Spraw Senatorskich przyjêcie
dwóch uchwa³ dotycz¹cych zmian w sk³adach
komisji.

Chodzi o uchwa³ê zawart¹ w druku nr 893. Se-
nat w art. 1 odwo³uje senator Dorotê Arciszew-
sk¹-Mielewczyk z Komisji Gospodarki Narodowej
i senatora Krzysztofa Majkowskiego z Komisji
Œrodowiska, a w art. 2 powo³uje czy wybiera sena-
tor Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk do Komisji
Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Grani-
c¹ oraz senatora Krzysztofa Majkowskiego do Ko-
misji Ustawodawczej. Te zmiany s¹ przeprowa-
dzane na wniosek zainteresowanych.

Zreszt¹ druga uchwa³a równie¿ jest wynikiem
wniosków senatorów, nowych senatorów, którzy
zg³osili akces do okreœlonych komisji.

W art. 1 komisja rekomenduje wybór senatora
Micha³a Boszki do Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej; senatora Leszka Piecho-
ty do Komisji Œrodowiska oraz senator Alicji Zaj¹c
do Komisji Œrodowiska. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie ma chêtnych.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹,
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y
w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich za-
wartym w druku nr 893.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o pokazanie wyników.
Obecnych jest 86 senatorów. Uchwa³a komisji

zosta³a poparta przez 81 senatorów, 2 g³osowa³o
przeciwko, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 56)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w spra-
wie zmian w sk³adzie komisji senackich zawartym
w druku nr 921.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: od-
wo³anie sekretarza Senatu.

Informujê, ¿e do marsza³ka Senatu wp³yn¹³
wniosek z³o¿ony przez senatora Witolda Idczaka
w sprawie rezygnacji z funkcji sekretarza Senatu.
W zwi¹zku z tym marsza³ek Senatu przedstawi³
zawarty w druku nr 923 wniosek w sprawie odwo-
³ania sekretarza Senatu.

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zabraæ g³os w tej
sprawie? Nie widzê chêtnych.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania
w sprawie odwo³ania Witolda Idczaka z funkcji se-
kretarza Senatu.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 i ust. 7 Regulaminu Se-
natu g³osowanie w sprawach personalnych jest
tajne i odbywa siê przy u¿yciu opieczêtowanych
kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: senator Gra¿ynê Sztark, se-
natora Przemys³awa B³aszczyka i senatora Stani-
s³awa Gorczycê.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia taj-
nego g³osowania senatorowie sekretarze rozda-
dz¹ pañstwu senatorom karty do g³osowania taj-
nego. Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y po-
stawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do g³osowania,
na której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „x” lub
nie postawiono ¿adnego, zostanie uznana za g³os
niewa¿ny. Po wype³nieniu kart senatorowie w ko-
lejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ do urny swo-
je karty. Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa
w obradach, w trakcie której wyznaczeni do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego senatorowie se-
kretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów proszê
o wype³nienie tych kart.

Czy wszyscy senatorowie… Nie, jeszcze nie
wszyscy dostali.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, co siê dzieje? Oka¿e siê, ¿e jest

za du¿o g³osów. My nie jesteœmy w stanie skontro-
lowaæ, kto ju¿ wrzuci³, a kto nie. Za chwilê powtó-
rzy siê Bruksela.
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Czy wszyscy pañstwo ju¿ dostali karty?
(G³os z sali: Tak.)
Dobrze. To teraz pani senator Sztark proszona

jest o odczytanie w kolejnoœci nazwisk senatorów.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Abgarowicz
Adamczak
Andrzejewski
Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Banaœ
Bender
Bergier
Bisztyga
B³aszczyk
Borusewicz
Borys-Damiêcka
Ludwik Boszko
Jerzy Chróœcikowski
Cichoñ
Cichosz
Cimoszewicz
Czelej
Dajczak
Dobkowski
Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
G³owski
Gogacz
Gorczyca
Górecki
Górski
Grubski
Gruszczyñski
Gruszka
Grzyb
Idczak
Iwan
Jaworski
Jurcewicz
Kaleta
Karczewski
Kieres
Kleina
Klima
Klimowicz
Knosala
Kogut
Konopka
Korfanty
Kowalski
Krajczy
Kraska
Kwiatkowski
Ludwiczuk

Majkowski
Massalski
Meres
Misiak
Misio³ek
Motyczka
Muchacki
Niewiarowski
Ok³a
Olech
Ortyl
Owczarek
Pañczyk-Pozdziej
Paszkowski
Paw³owicz
Person
Piechniczek
Piechota
Piesiewicz
Piotrowicz
Pupa
Rachoñ
Rocki
Romaszewski
Rotnicka
Rulewski
Ryszka
Sadowski
Sepio³
Sidorowicz
Skorupa
Skurkiewicz
Smulewicz
Swakoñ
Szaleniec
Szewiñski
Sztark
Trzciñski
Wach
Wiatr
Witczak
Wittbrodt
Wojciechowski
Wojtczak
WoŸniak
Wyrowiñski
Zaj¹c
Zaremba
Zientarski
Zió³kowski

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wobectegopoproszêkomisjêopodliczenieg³osów.
Og³aszam dziesiêæ minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 08
do godziny 17 minut 19)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego czwartego porz¹dku obrad: odwo³anie
sekretarza Senatu.

Informujê, ¿e senatorowie sekretarze zakoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego w sprawie
odwo³ania senatora Witolda Idczaka z funkcji se-
kretarza Senatu.

„Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Se-
natu: senator Gra¿yna Sztark, senator Przemys-
³aw B³aszczyk i senator Stanis³aw Gorczyca,
stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie
odwo³ania senatora Witolda Idczaka z funkcji se-
kretarza Senatu oddano 84 g³osy. G³osów wa¿-
nych – 84.

Za odwo³aniem g³osowa³o 71 senatorów, 9 g³o-
sowa³o przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu.

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r.”
Odpowiednie podpisy.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w spawie odwo³ania sekreta-
rza Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: wybór
sekretarza Senatu.

Informujê, ¿e w zwi¹zku z odwo³aniem z funkcji
sekretarza Senatu senatora Witolda Idczaka zosta³a
zg³oszona kandydatura senatora W³adys³awa Daj-
czaka na sekretarza Senatu. Wniosek marsza³ka Se-
natu w tej sprawie zawarty jest w druku nr 924.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w tej sprawie? Nie.

Proszê pañstwa, wobec tego przerywamy roz-
mowy i przystêpujemy do g³osowania w sprawie
wyboru senatora W³adys³awa Dajczaka na sekre-
tarza Senatu.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 i ust. 7 Regulaminu Se-
natu g³osowanie w sprawach personalnych jest
tajne i odbywa siê przy u¿yciu opieczêtowanych
kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: senator Gra¿ynê Sztark, se-
natora Przemys³awa B³aszczyka i senatora Stani-
s³awa Gorczycê.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³oso-
wania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania. Informu-
jê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak „x” itd., tak jak przed chwil¹,
pañstwo powinni to chyba jeszcze pamiêtaæ.

Proszê senatorów sekretarzy o rozdanie kart.
Czy wszyscy ju¿ otrzymali karty?
(Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark: Wszyscy.)
Pani Senator, proszê odczytaæ nazwiska.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

£ukasz Abgarowicz
Adamczak
Andrzejewski
Arciszewska-Mielewczyk
Augustyn
Banaœ
Bender
Bergier
Bisztyga
B³aszczyk
Borusewicz
Borys-Damiêcka
Boszko
Chróœcikowski
Cichoñ
Cichosz
Cimoszewicz
Czelej
Dajczak
Dobkowski
Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
G³owski
Gogacz
Gorczyca
Górecki
Górski
Grubski
Gruszczyñski
Gruszka
Grzyb
Idczak
Iwan
Jaworski
Jurcewicz
Kaleta
Karczewski
Kieres
Kleina
Klima
Klimowicz
Knosala
Kogut
Konopka
Korfanty
Kowalski
Krajczy
Kraska
Kwiatkowski
Ludwiczuk
Majkowski
Massalski
Meres
Misiak
Misio³ek
Motyczka
Muchacki
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Niewiarowski
Ok³a
Olech
Ortyl
Owczarek
Pañczyk-Pozdziej
Paszkowski
Paw³owicz
Person
Piechniczek
Piechota
Piesiewicz
Piotrowicz
Pupa
Rachoñ
Rocki
Romaszewski
Rotnicka
Rulewski
Ryszka
Sadowski
Sepio³
Sidorowicz
Skorupa
Skurkiewicz
Smulewicz
Swakoñ
Szaleniec
Szewiñski
Sztark
Trzciñski
Wach
Wiatr
Witczak
Wittbrodt
Wojciechowski
Wojtczak
WoŸniak
Wyrowiñski
Zaj¹c
Zaremba
Zientarski
Zió³kowski

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy wszyscy senatorowie oddali g³osy? Aha, je-

szcze jedna pani senator.
Skoro ju¿ pani senator odda³a g³os, to proszê

teraz wyznaczonych do przeprowadzenia g³oso-
wania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie
g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania taj-
nego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 17.36.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 26
do godziny 17 minut 33)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: wybór sekre-
tarza Senatu.

Informujê, ¿e senatorowie sekretarze zakoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego nad wy-
borem senatora W³adys³awa Dajczaka na sekre-
tarza Senatu.

„Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 8 lipca
2010 r. w sprawie wyboru sekretarza Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Se-
natu: senator Gra¿yna Sztark, senator Przemys-
³aw B³aszczyk, senator Stanis³aw Gorczyca,
stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie
wyboru senatora W³adys³awa Dajczaka na sekre-
tarza Senatu oddano 73 g³osy, w tym g³osy wa¿ne
– 73, za powo³aniem g³osowa³o 71 senatorów,
przeciwko 0 g³osów, 2 senatorów wstrzyma³o siê
od g³osu.

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r.”
W³aœciwe podpisy.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie wyboru sekretarza
Senatu.

Proszê nowo wybranego senatora sekretarza
o podejœcie do sto³u prezydialnego. (Oklaski)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Brawo!) (Ok-
laski)

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ja jestem jed-
nym z najm³odszych…) (Weso³oœæ na sali)

Dobrze.
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad piêædziesi¹tego
dziewi¹tegoposiedzeniaSenatuzosta³wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protokó³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oœwiadczenie nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia. Marsza³ek odmówi przyjêcia niewyg³oszo-
nych oœwiadczeñ, których treœci nie mo¿na usta-
liæ lub których wyg³oszenie przez senatora nie by-
³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym mu na to czasie,
czyli w ci¹gu piêciu minut. Nad oœwiadczeniem
senatorskim nie przeprowadza siê dyskusji.
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Czy ktoœ z pañstwa pragnie za chwilê zabraæ
g³os? Tak, my ju¿ wiemy, ¿e parê osób pragnie za-
braæ g³os.

I w zwi¹zku z tym poproszê pana senatora Ben-
dera. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie senatorskie kierujê do mar-

sza³ka Senatu, pana Bogdana Borusewicza.
Treœci¹ punktu dwunastego porz¹dku obrad

57. posiedzenia Senatu, rozpoczynaj¹cego siê
8 czerwca br., by³a debata nad programem prac
Komisji Europejskiej na 2010 r. W debacie wy-
st¹pi³ wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej,
pan Maroš Šefèoviè. Pan przewodnicz¹cy przema-
wia³ do nas po angielsku, niektórzy senatorowie
w dyskusji wypowiadali siê równie¿ w jêzyku an-
gielskim, tymczasem stenogram sporz¹dzony
przez Kancelariê Senatu zawiera jedynie polskie
t³umaczenie wypowiedzi.

Nie muszê chyba przekonywaæ pana mar-
sza³ka, jako historyka, jak wielkie znaczenie w in-
terpretacji wypowiedzi posiada oryginalne
brzmienie Ÿród³a. Dlatego stenogramy w parla-
mentach, nie tylko europejskich, uwzglêdniaj¹
w publikacji oryginalny jêzyk wypowiedzi. Ró¿no-
rodne mog¹ byæ bowiem t³umaczenia tego samego
tekstu, nawet wówczas, gdy wszystkie s¹ spo-
rz¹dzone przez kilku równie wysokiej klasy fa-
chowców. W wielkiej mierze w treœci t³umaczenia
odbija siê zawsze osobowoœæ t³umacza. W odnie-
sieniu do dokumentów pañstwowych t³umacz
staje siê ich wspó³twórc¹. Tak wa¿ne dla historii
Ÿród³o, jak urzêdowy, wydawany na papierze
i umieszczany w internecie stenogram, musi byæ
wierne. Uznaj¹c mo¿liwoœæ zamieszczania w pub-
likacjach pomocniczego polskiego t³umaczenia,
gor¹co proszê pana marsza³ka o zastosowanie
standardów wystêpuj¹cych powszechnie w in-
nych europejskich parlamentach i o publikacjê,
zarówno w internecie, jak i w formie papierowej,
wersji oryginalnej, co najwy¿ej uzupe³nionej do-
datkowym t³umaczeniem.

Panie Marsza³ku, adresaci dokumentu zas³u-
guj¹ na to, aby poznaæ nie tylko nazwisko osoby
wypowiadaj¹cej siê w naszej Izbie, musz¹ znaæ ró-
wnie¿ jego oryginaln¹ wypowiedŸ. Podanie na-
zwiska t³umacza w wypadku do³¹czenia t³uma-
czenia tak¿e pozwolê sobie zaliczyæ do wymogów
podstawowych.

Pozostaj¹c z nadziej¹ na spe³nienie przed³o¿o-
nego postulatu, proszê pana marsza³ka, aby
sprawozdania stenograficzne z posiedzeñ Senatu
zawiera³y oryginalne teksty podane w jêzyku
mówcy, ewentualnie równie¿ zamieszczone obok

t³umaczenie z podaniem, kto t³umaczenia doko-
na³ i kto za nie odpowiada.

8 lipca 2010 r. Podpisano: senator Ryszard Ben-
der.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Stanis³awa Karczew-

skiego.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie sk³adam w imieniu swoim i se-

natorów Prawa i Sprawiedliwoœci, a kierujê je do
prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska.
Oœwiadczenie to dotyczy sprawy wyroku Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, domagaj¹cego
siê zdjêcia krzy¿a we w³oskiej szkole, oraz apelacji
rz¹du w³oskiego.

Panie Premierze!
3 listopada 2009 r. Europejski Trybuna³ Praw

Cz³owieka w Strasburgu orzek³, ¿e obecnoœæ krzy-
¿a w jednej z w³oskich szkó³ narusza „prawo rodzi-
ców do wychowania dzieci zgodnie z w³asnymi
przekonaniami” oraz prawo do „wolnoœci religijnej
uczniów”. To efekt skargi, któr¹ na obecnoœæ krzy-
¿a w szkole z³o¿y³a w imiê „œwieckiego charakteru”
pañstwa Soile Lautsi Albertin, obywatelska W³och
fiñskiego pochodzenia, muzu³manka. Adwokat
pani Lautis uzasadnia³, ¿e „obecnoœæ krzy¿a mo¿e
byæ odbierana jako wyraz tyranii wiêkszoœci”, dla-
tego te¿ jego klientka jest za „totaln¹ œwieckoœci¹
pañstwa”. Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka,
powo³uj¹c siê na neutralnoœæ pañstwa, zobowi¹za³
rz¹d w³oski do zdjêcia krzy¿a w zaskar¿onej szkole
oraz wyp³acenia pani Lautis 5 tysiêcy euro odszko-
dowania za „straty moralne”.

Pañstwo w³oskie z³o¿y³o apelacjê do Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, staj¹c w obro-
nie wolnoœci religijnej oraz prawa do wyra¿ania
swojego dziedzictwa oraz to¿samoœci. W³osi nie
pozostali osamotnieni przed trybuna³em. Kilka-
naœcie pañstw wyst¹pi³o w tym procesie w roli tak
zwanego doradcy s¹du, czyli jako podmiot, który
udziela s¹dowi wyjaœnieñ w tocz¹cej siê sprawie,
nie bêd¹c stron¹ w procesie. Oficjalnego poparcia
W³ochom udzieli³y: Armenia, Bu³garia, Cypr, Gre-
cja, Litwa, Malta, Monako, Rumunia, Federacja
Rosyjska, San Marino, Ukraina, Mo³dawia, Alba-
nia i Serbia. W przekonaniu tych pañstw œwiec-
koœæ czy laickoœæ w ¿aden sposób nie mog¹ byæ
uto¿samiane z „neutralnoœci¹”, na któr¹ nieu-
stannie powo³uje siê Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka. Argumentowano ponadto, ¿e Europej-
ska Karta Praw Cz³owieka, która jest g³ówn¹ wy-
k³adni¹ dla Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
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wieka, w ¿adnym miejscu nie zak³ada przymusu
laickoœci pañstw Europy.

Panie Premierze! Jako senatorowie Prawa
i Sprawiedliwoœci wyra¿amy ubolewanie, ¿e
polski rz¹d przez minione pó³ roku nie podj¹³
¿adnych oficjalnych kroków maj¹cych na celu
wyra¿enie wobec trybuna³u w Strasburgu swo-
jego poparcia dla obecnoœci krzy¿a w przestrze-
ni publicznej. I co najbardziej zadziwia, Polska,
naród w wiêkszoœci katolicki, nie przy³¹czy³a
siê do czternastu pañstw, które wspar³y W³o-
chy w postêpowaniu odwo³awczym przed Euro-
pejskim Trybuna³em Praw Cz³owieka w Stras-
burgu.

Poniewa¿ sêdziom Wielkiej Izby Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu nie
uda³o siê jak dot¹d podj¹æ decyzji w tej sprawie,
jest jeszcze czas, aby premier wyrazi³ jednoznacz-
ne stanowisko naszego kraju w sprawie obrony
krzy¿a. Mamy nadziejê, ¿e pañski rz¹d zdobêdzie
siê na odwagê i w tej sprawie Polska zamanifestu-
je solidarne stanowisko w sprawie obrony krzy¿a
w przestrzeni publicznej. Wiemy, ¿e na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
pojawi³a siê krótka informacja, ¿e Polska wyra¿a
poparcie dla dzia³añ w³oskiego rz¹du, oczekuje-
my jednak odwa¿nego zadeklarowania tego, tak
jak to uczyni³y inne pañstwa. Decyzja Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
z 30 czerwca bie¿¹cego roku o od³o¿eniu wyroku
w sprawie w³oskiej apelacji œwiadczy o tym, ¿e ten
miêdzynarodowy organ nie jest w stanie us³yszeæ
g³osu chrzeœcijan.

Panie Premierze! Ufamy, ¿e nie podziela pan
opinii Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
¿e wszystkie kraje europejskie powinny byæ pañ-
stwami zsekularyzowanymi.

Z powa¿aniem, senatorowie Prawa i Sprawied-
liwoœci. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ka-
szubi trzymaj¹ z Bogiem, a premier podobno jest
Kaszubem.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Stanis³aw Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku, swoje oœwiadczenie kierujê
do minister zdrowia, pani Ewy Kopacz.

Zarz¹d Regionu Œrodkowowschodniego NSZZ
„Solidarnoœæ” w dniu 10 czerwca 2010 r. przyj¹³
stanowisko w sprawie sytuacji w s³u¿bie zdrowia,
które zosta³o mi dostarczone i którego obszerne
fragmenty pozwalam sobie przytoczyæ.

Zarz¹d Regionu Œrodkowowschodniego NSZZ
„Solidarnoœæ” z niepokojem przyjmuje informacje

podane przez rzecznika Lubelskiego Oddzia³u
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
dotycz¹ce rozdzia³u dodatkowych œrodków finan-
sowych w 2010 r. w Lubelskim Oddziale Wojewó-
dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W wyniku wy¿szych, ni¿ zak³ada³ fundusz
w planie bud¿etowym na 2010 r., wp³ywów ze
sk³adek bud¿et centrali Narodowego Funduszu
Zdrowia bêdzie mia³ o 2,3 miliarda z³ wiêcej, je-
dnak¿e na wy¿szych wp³ywach ponownie skorzy-
staj¹ województwa mazowieckie i œl¹skie, a bie-
dne województwa, w tym lubelskie, borykaj¹ce siê
z finansowaniem œwiadczeñ, szczególnie szpital-
nych, znów otrzymaj¹ znacznie mniej. Na przy-
k³ad województwo mazowieckie dostanie
332,3 miliona z³, województwo œl¹skie – 289,4 mi-
liona z³, województwo wielkopolskie – 210 milio-
nów z³, województwo lubelskie – 137 milionów z³
i województwo podlaskie – 74 miliony z³.

Szczególnie niepokoj¹ce jest przeznaczenie mi-
nimalnych œrodków finansowych na nadwykona-
nia œwiadczeñ szpitalnych w województwie lubel-
skim. Z kwoty, jak¹ centrala Narodowego Fundu-
szu Zdrowia przeznacza na ten cel, czyli 339 mi-
lionów z³, województwo lubelskie otrzymuje
3,83%, to jest 13 milionów z³, przy czym nie s¹ op-
³acone nadwykonania za drugie pó³rocze 2008 r.
i ca³y 2009 r. Wiêkszoœæ œrodków finansowych
przypadaj¹cych na Lubelski Oddzia³ Wojewódzki
NFZ jest przeznaczana na dop³atê do refundacji
leków. Ze 137 milionów z³ dodatkowych pieniêdzy
dop³ata do leków to 112 milionów z³, czyli na leki
przeznacza siê 81,75% ca³ej dodatkowej kwoty.

Stoimy na stanowisku, ¿e zbyt ma³a iloœæ œrod-
ków finansowych dla województwa lubelskiego
pog³êbi dotychczasowe k³opoty s³u¿by zdrowia,
a planowany podzia³ pieniêdzy dokonany w Lu-
belskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia spowoduje wyd³u¿enie kole-
jek do planowanych œwiadczeñ i dalsze pog³êbia-
nie trudnoœci finansowych szpitali w wojewódz-
twie lubelskim.

W zwi¹zku z przytoczonym stanowiskiem
zwracam siê do pani minister o wyra¿enie opinii
w przedstawionej sprawie.

Stanis³aw Gogacz. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os?
Proszê bardzo, pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Bardzo krótko.
Zwróci³y siê do mnie organizacje dzieciêce,

m³odzie¿owe – moje oœwiadczenie kierujê na rêce
prezesa Telewizji Polskiej – o to, aby w telewizji by-
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³o wiêcej programów dzieciêcych. Argumentuj¹ to
tym – s¹ to tak¿e organizacje koœcielne – ¿e te au-
dycje coraz czêœciej s¹ zdejmowane z programów
telewizyjnych.

Po pierwsze, by³ apel – bo by³em w niedzielê
na bardzo du¿ym, prawie miêdzynarodowym,
koncercie dzieciêcym – ogromna proœba, aby
wróci³ program „Od przedszkola do Opola”. By³a
te¿ proœba, ¿eby te teleranki, programy publicy-
styczno-koœcielne, które by³y bardzo, bardzo
pouczaj¹ce, wróci³y do telewizji i by³y nadawane
w odpowiednim czasie. Bo kiedy te programy by-
³y nadawane we w³aœciwych godzinach, ogl¹dal-
noœæ by³a bardzo, bardzo du¿a. Zaczêto jednak
dzia³aæ na niekorzyœæ tych programów w ten
sposób, ¿e po prostu przek³adano je na póŸne
godziny wieczorne, a jak wiemy, rodzice nie po-
zwalaj¹ dzieciom ogl¹daæ wtedy tych progra-
mów.

Mam te¿ drug¹ gor¹c¹ proœbê do pana prezesa.
Wszyscy wiedz¹, ¿e bardzo mocno interesujê siê
osobami niepe³nosprawnymi. W ogóle nie ma pro-
gramów dla osób niepe³nosprawnych. By³a „Inte-
gracja” i po prostu zosta³a zdjêta. Telewizji Pol-
skiej nie przystoi nadawanie programów o nie-
pe³nosprawnych, które by³y nagrane piêæ, szeœæ
lat temu.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku, dziêkujê, Panowie
Senatorowie. No, to jedno z najwa¿niejszych oœ-
wiadczeñ, bo prosi³y mnie o nie dzieci. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Stanis³aw Gogacz: Nie.)
Wobec tego poproszê senatora sekretarza o od-

czytanie komunikatu.

Senator Sekretarz
Stanis³aw Gorczyca:

Komunikat: posiedzenie Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej w sprawie
rozpatrzenia ustawy o ochronie informacji nieja-
wnych, druk senacki nr 915 i druki sejmowe
nr2791,3154 i3154-A,odbêdziesiêwdniu14 lipca,
w œrodê, o godzinie 13.00 w sali nr 176. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego dzie-

wi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam piêædziesi¹te dziewi¹te posiedzenie
SenatuRzeczypospolitej Polskiej siódmejkadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 49)
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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 M.L. Boszko . . . . . . . . + + + + + - - + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
18 G. Czelej + + . # + . + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
23 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
27 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + . + + - - + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + + + + + . + + . + + + + + +
38 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
40 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
42 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + - ? + + + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
45 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
47 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
50 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
51 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + #
53 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
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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 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
56 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
60 J. Olech + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
61 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
66 A. Person + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
67 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + . + . + + + + + + - - + + + + +
70 S. Piotrowicz . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + # + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
86 A. Szewiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
88 M. Trzciñski . + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + - - + + . + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
97 A.M. Zaj¹c # + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +

Obecnych 90 92 90 92 91 90 91 92 93 93 91 93 92 92 93 93 93 92 92 93
Za 89 92 89 91 91 90 91 92 93 93 91 92 92 34 38 92 93 92 92 92
Przeciw 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56 54 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + ? - + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
13 M.L. Boszko + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + ? + + + . + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej # + + + + + + + + + + + + + + # + + # +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
23 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + . # + + + + + + + + + . - + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
27 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + ? + + + + + - + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + # + +
38 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
40 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
45 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
47 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
50 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
51 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
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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 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
56 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + . + + - + + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
60 J. Olech + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
61 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
66 A. Person + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
67 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + . +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + . + + - + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
86 A. Szewiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + . + + + + + + + - + + . + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + - + . + + + +

Obecnych 93 92 93 93 93 92 93 93 92 93 91 93 91 93 93 91 92 92 92 93
Za 92 92 92 93 93 92 93 92 92 93 91 93 91 37 92 87 92 91 91 93
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 2 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
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 M.L. Boszko + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + . + + . . + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + . + + + + . + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + . + + + + + + + + + . . .
23 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + # + + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + . + + + + + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + . + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + # + + + + + + + + + + +
38 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + ? +
39 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz + + + + + + + + - + + + + + + + +
42 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + ? +
45 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + + . .
51 K. Majkowski + + + + + + + + . + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + + + + # + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + +

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
174 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
54 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + +
56 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + + . .
61 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + ? + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + +
67 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + . + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + - +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + ? ? + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + . + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + ? +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + . + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + + .
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + . + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + . + + + + . + + + + + . + + . .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + - +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + . .
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + ?

100 M. Zió³kowski + + + + + . . . . . . . + + + + +

Obecnych 93 91 93 93 91 91 90 89 88 92 92 91 92 93 92 86 85
Za 93 90 90 91 91 89 90 88 87 91 92 90 92 93 91 81 84
Przeciw 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Wstrzyma³o siê 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 59. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Karczewskiego
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Szanowni Pañstwo!
Przychodz¹c do Senatu, uzyskuj¹c zaszczytny mandat parlamentarny, zastanawia³em siê nad tym,

czym jest prawo, które mam modyfikowaæ wespó³ z innymi senatorami, czym bêdzie prawo, które razem
bêdziemy tworzyæ, jak oceniony zostanie nasz dorobek po latach, jakie w istocie jest znaczenie norm za-
chowania, które tu akceptujemy po to, aby stan¹³ za nimi autorytet pañstwa polskiego – by sta³y siê obo-
wi¹zuj¹cym ustawodawstwem.

Myœla³em, ¿e bêdê pracowaæ nad tekstami, które bêd¹ dotyczyæ milionów. Myœla³em, ¿e razem z kole-
gami z senackich ³aw bêdê podejmowaæ wa¿ne decyzje, wp³ywaj¹ce na losy dziesi¹tków tysiêcy rodaków.
S¹dzi³em, ¿e skomplikowan¹ machinê parlamentarn¹ uruchamia siê wówczas, gdy rozwi¹zania wyma-
gaj¹ problemy dotycz¹ce ca³ego narodu lub jego znacz¹cej czêœci. Godzi³em siê jednak równie¿ na to, ¿e
niekiedy przyjdzie mi g³osowaæ w sprawach marginalnych, marginalnych statystycznie, lecz istotnych
z punktu widzenia podstawowych wartoœci, jak na przyk³ad w sprawie przepisów karnych dotycz¹cych
zbrodni pope³nianych przez nielicznych, lecz karanych ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i poczucie spra-
wiedliwoœci wiêkszoœci. Mia³em te¿ nadziejê, ¿e nikt nie oœmieli siê absorbowaæ uwagi i marnowaæ czasu
piêciuset szeœædziesiêciu polskich parlamentarzystów sprawami nieistotnymi.

Myœla³em tak do dziœ. Dziœ bowiem rozpatrujemy ustawê o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, przyjêt¹ przez Sejm 10 czerwca 2010 r. z inicjatywy Rady Ministrów i skierowan¹ do Se-
natu. Rozpatrywana przez nas nowelizacja wprowadza zmiany w art. 6 ustawy z 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, dotycz¹ce trzech ustêpów. Merytorycznie zaœ ustawa nowelizu-
j¹ca rozpatrywana dziœ przez Senat dotyczy wy³¹cznie sposobu obliczania wynagrodzeñ cz³onków Rady
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pierwsze czytanie rz¹dowego projektu w sejmowej komisji mia³o miejsce 8 kwietnia 2010 r. Na pytania
pose³ Aleksandry Natalli-Œwiat o intencje i skutki proponowanych rozwi¹zañ odpowiadali wiceminister
finansów Dariusz Daniluk i dyrektor Sebastian Skuza. Podsekretarz stanu Dariusz Daniluk powiedzia³,
cytujê: intencja wynika st¹d, ¿e przy obecnie obowi¹zuj¹cym przepisie mog³aby powstaæ sytuacja, w któ-
rej, zwo³uj¹c zbyt czêsto posiedzenia rady funduszu, w sposób sztuczny zawy¿ano by poziom wynagro-
dzeñ. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e do tej pory nie nast¹pi³o to ani razu.

Zastêpca dyrektora departamentu Sebastian Skuza, odnosz¹c siê do kwestii wynagrodzeñ cz³onków
rady, doda³ do wyjaœnieñ swojego szefa informacjê: je¿eli osoba uczestniczy³aby w posiedzeniu rady nad-
zorczej, to po nowelizacji nie by³oby zmiany. Cytaty pochodz¹ ze stenogramu umieszczonego na stronie
internetowej Sejmu.

Dodaæ te¿ warto informacjê pochodz¹c¹ ze strony internetowej samego funduszu, ¿e w sk³ad jego rady
wchodzi osiem osób, w tym minister Daniluk, który akurat z tego tytu³u nie mo¿e pobieraæ wynagrodze-
nia, bêd¹c podsekretarzem stanu. Mówi¹c wiêc o koniecznoœci zapobie¿enia nadu¿yciom polegaj¹cym
na zbyt czêstym zwo³ywaniu rady, pan minister Daniluk ostrzega³ przed mo¿liwymi b³êdami pana prze-
wodnicz¹cego Daniluka.

Wysoki Senacie, przytaczam te fakty, aby uzmys³owiæ pañstwu, ¿e zajmujemy siê ustaw¹ dotycz¹c¹
wynagrodzeñ oœmiu osób, a odejmuj¹c pana ministra – przewodnicz¹cego – siedmiu osób, ustaw¹, która
w zakresie ich wynagrodzeñ ma nic nie zmieniæ. Zajmujemy siê tym po to, aby unikn¹æ nadu¿yæ, które ni-
gdy dot¹d nie mia³y miejsca, jak rzek³ by³ pan minister, nadu¿yæ, których obawiamy siê ze strony osób,
którym powierzono troskê o oszczêdnoœci milionów Polaków. Czujê siê t¹ sytuacj¹ szczerze zak³opotany.

Wysoki Senacie, zwracam siê z tej trybuny z gor¹cym apelem do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w szczególnoœci do pana ministra finansów, aby przedmiotem projektów ustaw przedk³adanych
parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej czynili sprawy wa¿ne, dotycz¹ce ca³ego spo³eczeñstwa. Na takie
ustawy jak ta o wynagrodzeniach oœmiu – stricte: siedmiu – cz³onków rady funduszu przyjdzie czas, gdy
rozwi¹¿emy ju¿ wszystkie inne problemy Polaków.
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Przemówienie senatora Lucjana Cichosza
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu chcia³bym siê odnieœæ do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu

drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk senackim nr 903. Jest to projekt rz¹dowy. Jak czytamy
w uzasadnieniu, projekt zmian dotyczy realizacji wyroku TK z dnia 3 czerwca 2008 r. co jest bezsporne
i konieczne, tak jak dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego.

Trzecia grupa przepisów dotyczy wprowadzenia stosowania przepisów ruchu drogowego na wybra-
nych drogach wewnêtrznych. Podstawowym celem nowelizacji jest objêcie zakresem obowi¹zywania
ustawy – Prawo o ruchu drogowym tak¿e nowo tworzonych oznakowanych stref ruchu. W strefie ruchu
przepisy ustawy bêd¹ mia³y zastosowanie w takim zakresie, jak na drodze publicznej. Obecnie na dro-
gach wewnêtrznych zarówno policja, jak i stra¿ miejska nie maj¹ pe³nych uprawnieñ. Nawet jeœli na dro-
dze osiedlowej spó³dzielnia mieszkaniowa postawi znak zakazuj¹cy zatrzymywania siê, to nie bardzo
mo¿na interweniowaæ. Teraz ma siê to zmieniæ. Na drogach osiedlowych czy parkingach pod supermar-
ketami bêd¹ obowi¹zywa³y te same zasady co na drogach publicznych. Moim zdaniem, rozszerzenie sto-
sowania przepisów kodeksu drogowego jest zasadne. Na drogach wewnêtrznych odbywa siê taki sam
ruch, jak na drogach publicznych. Jeœli nowelizacja spowoduje, i¿ zwiêkszy siê bezpieczeñstwo naszych
obywateli, to nikt nie powinien mieæ w¹tpliwoœci, i¿ nowelizacja jest potrzebna.

Jednak¿e, zgodnie z za³o¿eniami, przepisy ustawy co do zasady bêd¹ mia³y nadal ograniczone zastoso-
wanie na tych drogach wewnêtrznych, które bêd¹ usytuowane poza specjalnie oznakowanymi strefami
ruchu i strefami zamieszkania. Czy to oznacza, ¿e w przypadku czêœci dróg wewnêtrznych nadal, nieste-
ty, bêdzie tak, jak jest w chwili obecnej?

Moja w¹tpliwoœæ dotyczy równie¿ sposobu oznakowania nowych dróg. Aby zapewniæ w³aœciwe i jedno-
lite oznakowanie stref ruchu oraz stref zamieszkania, podmioty nimi zarz¹dzaj¹ce bêd¹ zobowi¹zane sto-
sowaæ znaki i sygna³y drogowe oraz zasady ich umieszczania zgodnie z wymaganiami wynikaj¹cymi
z przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych. Nadzór nad zarz¹dzaniem ruchem na drogach wewnêtrznych
w strefach ruchu lub strefach zamieszkania bêdzie sprawowa³ wojewoda. Na podstawie art. 14 noweli za-
rz¹dcy dróg wewnêtrznych dostosuj¹ oznakowanie dróg do nowych wymogów w ci¹gu dwudziestu czte-
rech miesiêcy od dnia wejœcia ustawy w ¿ycie. Uwa¿am, ¿e ustawodawca, maj¹c na uwadze bezpieczeñ-
stwo w ruchu drogowym, powinien wprowadziæ taki model, który zobowi¹zuje zarz¹dcê do przed³o¿enia
w gminie, czyli zarz¹dcy drogi publicznej, projektu organizacji ruchu. Taki projekt powinien podlegaæ uz-
godnieniu z in¿ynierem ruchu. Chodzi o to, ¿eby proponowane znaki by³y ustawione zgodnie ze sztuk¹ in-
¿ynierii ruchu. Niestety, taki zapis nie znalaz³ siê w noweli. Wprawdzie nadzór nad drogami wewnêtrzny-
mi bêdzie mia³ wojewoda, jednak¿e, zapewne ze wzglêdów organizacyjnych, nadzór ten mo¿e byæ doœæ
ograniczony. Wspomniane przeze mnie rozwi¹zanie, pomimo kosztów, dawa³oby pewnoœæ prawid³owego
oznakowania.

Kolejn¹ zmianê, pozwalaj¹c¹ organom pañstwowym na ingerencjê w sytuacji, kiedy znaki na drogach
wewnêtrznych s¹ ustawione niezgodnie z przepisami, oceniam jako krok w dobrym kierunku. Jednak¿e
tutaj znowu mam uwagê. Myœlê, ¿e przepis art. 85a §1 powinien dotyczyæ znakowania wszystkich dróg,
nie tylko wewnêtrznych. Urzêdnicy, którzy odpowiadaj¹ za ustawianie znaków na drogach publicznych,
nie bêd¹ podlegaæ temu przepisowi. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e b³êdne oznakowanie dróg publicznych mo-
¿e powodowaæ znacznie powa¿niejsze skutki ni¿ b³¹d na drogach wewnêtrznych, gdy¿ na drogach publi-
cznych jest wielokrotnie wiêkszy ruch. Poza tym prywatni zarz¹dcy dróg wewnêtrznych podlegaj¹ karze
grzywny za z³e czy b³êdne oznakowanie tych dróg, a osoby odpowiedzialne za zarz¹dzanie drogami publi-
cznymi odpowiedzialnoœci karnej nie ponosz¹. Jest to nierówne traktowanie obu rodzajów zarz¹dców.

Na koniec chcia³bym zaznaczyæ, ¿e popieram wszystkie rozwi¹zania zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo na-
szych obywateli. Dlatego pozytywnie oceniam zmiany, które dotycz¹ osób niepe³nosprawnych. Procedo-
wany projekt zak³ada, ¿e w sytuacji, gdy kierowca na parkingu przed supermarketem zablokuje miejsce
przeznaczone dla niepe³nosprawnych, policja czy stra¿ miejska bêd¹ mog³y wydaæ dyspozycjê odholowa-
nia pojazdu na parking depozytowy. To rozwi¹zanie, wczeœniej niestosowane, mo¿e poprawiæ w znacznej
mierze sytuacjê osób niepe³nosprawnych, o ile s³u¿by mundurowe bêd¹ dzia³a³y szybko i skutecznie.

W tym miejscu dotykamy równie¿ innego istotnego problemu. Tylko skutecznie dzia³aj¹ce s³u¿by s¹
w stanie pomóc obywatelom. Czy nasze s³u¿by mundurowe dzia³aj¹ skutecznie? Czy tê skutecznoœæ mo¿-
na poprawiæ? Jaka jest zachêta dla funkcjonariuszy do tego, aby pracowali jak najlepiej? Warto w tym
miejscu pomyœleæ o reformie emerytalnej s³u¿b mundurowych i jej zasadnoœci oraz o jej wp³ywie na moty-
wacjê funkcjonariuszy do pracy.
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Na marginesie nale¿y zapytaæ, czy resort spraw wewnêtrznych i administracji przy okazji reformy eme-
rytalnej dotycz¹cej s³u¿b mundurowych myœli równie¿ o stra¿nikach miejskich i gminnych. Stra¿ gmin-
na jako umundurowana formacja powo³ana do ochrony porz¹dku publicznego pe³ni coraz bardziej istot-
n¹ rolê, jeœli chodzi o zapewnienie bezpieczeñstwa obywatelom. Jednak wysoki poziom s³u¿by mo¿e byæ
zagwarantowany tylko poprzez stale odm³adzan¹ i sprawn¹ kadrê, co nie jest mo¿liwe w sytuacji, gdy
stra¿ gminna sk³adaæ siê bêdzie ze stra¿ników pracuj¹cych do szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Warto
o tym pomyœleæ, jeœli dodajemy obowi¹zki i w imiê bezpieczeñstwa obywateli chcemy wiêkszej skuteczno-
œci dzia³ania.

Na tym chcia³bym zakoñczyæ swoje wyst¹pienie. Czy proponowane przez rz¹d zmiany wp³yn¹ na po-
prawê bezpieczeñstwa? Zapewne tak, chocia¿ mam w¹tpliwoœci co do niektórych rozwi¹zañ. Bêdê g³oso-
wa³ za ustaw¹.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Proponowany projekt jest realizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 3 czerwca 2008 r. (sygnatu-

ra akt P. 4/06), stwierdzaj¹cego, i¿ art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem projektu jest równie¿ wprowadzenie takich rozwi¹zañ prawnych, aby na nowo powsta³ych dro-
gach wewnêtrznych stosowano przepisy ruchu drogowego. Kolejnym aspektem projektu jest doprecyzo-
wanie przepisów ustawy dotycz¹cych usuwania pojazdów na koszt w³aœciciela. Ponadto projekt zak³ada
zmianê przepisów umo¿liwiaj¹c¹ pe³n¹ realizacjê obowi¹zków nak³adanych przez Uniê Europejsk¹ na
wszystkie kraje cz³onkowskie w celu przekazywania Komisji Europejskiej informacji o emisji CO2 pojaz-
dów po raz pierwszy zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany zawarte w projekcie dotycz¹ce dróg wewnêtrznych s¹ niezbêdne do wprowadzenia, poniewa¿
podczas wypadków czêsto dochodzi do trudnoœci w ustaleniu statusu dróg, i to nie tylko przez uczestni-
ków takich zdarzeñ, ale równie¿ przez samych policjantów. G³ównie takie przypadki maj¹ miejsce na ob-
szarach wiejskich. Drogi gminne niewiele siê ró¿ni¹ od dróg wewnêtrznych, poniewa¿ te drugie nie za-
wsze s¹ oznakowane odpowiednimi tablicami.

Projekt zmierza przede wszystkim do rozszerzenia zakresu obowi¹zywania ustawy – Prawo o ruchu
drogowym tak¿e na nowo tworzone, oznakowane strefy ruchu. W strefie ruchu przepisy bêd¹ mia³y zasto-
sowanie w takim zakresie, w jakim obowi¹zuj¹ na drodze publicznej. Zgodnie z za³o¿eniami proponowane
przepisy bêd¹ mia³y w dalszym stopniu ograniczone zastosowanie na drogach wewnêtrznych, które znaj-
d¹ siê poza specjalnie oznakowanymi strefami ruchu i strefami zamieszkania.

W podsumowaniu: projekt ustawy wnosi wiele dobrego, jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obecny stan
prawny (art. 140 k.c.), jak i przepisy niniejszej nowelizacji, nie wp³yn¹ na zmianê stanu rzeczy co do mo¿-
liwoœci oznakowania drogi przez w³aœciciela nieruchomoœci tablic¹ „droga prywatna”.

Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Koniecznoœæ nowelizacji ustawy o ruchu drogowym jest oczywista i ta nowelizacja jest bardzo potrzebna.
Jednym z wa¿niejszych elementów nowelizacji jest wprowadzenie pojêcia „strefa ruchu”. Jest to wynik

zaistnienia luki w funkcjonuj¹cym do tej pory prawie o ruchu drogowym, w którym nieuregulowana by³a
sytuacja na drogach wewnêtrznych bêd¹cych w zarz¹dzie osób prywatnych. Do tej pory, je¿eli droga nie
by³a drog¹ publiczn¹ lub oznaczon¹ stref¹ zamieszkania, policja czy stra¿ miejska nie mog³y nale¿ycie eg-
zekwowaæ prawa, nak³adaæ sankcji na sprawców ewidentnych wykroczeñ, dzia³ania s³u¿b by³y ograni-
czone. Nowelizacja ustawy, przy odpowiednim i konsekwentnym jej realizowaniu, powinna skutecznie
rozwi¹zaæ ten problem. Droga wewnêtrzna bêdzie podlega³a przepisom prawa o ruchu drogowym, tak jak
droga publiczna, a maj¹ca prywatnego zarz¹dcê strefa ruchu bêdzie podlega³a kontroli wojewody, które-
mu nowelizacja ustawy nadaje nowe kompetencje w dziedzinie stanowienia przepisów w strefach ruchu,
a tak¿e nadzoru nad przeprowadzanymi zmianami, takimi jak na przyk³ad wprowadzenie nowych zna-
ków drogowych informuj¹cych o strefie ruchu.

Druga wa¿n¹ kwesti¹, któr¹ ustawa podejmuje, jest kwestia postêpowania z pojazdami, które prze-
chodz¹ na rzecz Skarbu Pañstwa po usuniêciu ich z dróg w zwi¹zku z naruszeniem przepisów o bezpie-
czeñstwie lub porz¹dku ruchu drogowego, gdy¿ nie zosta³y odebrane w ci¹gu szeœciu miesiêcy od dnia ich
usuniêcia przez osoby do tego uprawnione. Pojawiaj¹ siê tutaj kwestie takie, jak: usuwanie, przechowy-
wanie, szacowanie kosztów, sprzeda¿, ewentualne zniszczenie pojazdu, okres realizacji zwi¹zanych
z tym procedur. Wszystkie te sprawy s¹ bardzo wa¿ne z punktu widzenia Skarbu Pañstwa, polityki samo-
rz¹dów, szczególnie powiatów. Nowa ustawa konkretnie wskazuje sposób postêpowania z usuwanymi
pojazdami, okreœla podmioty odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialnoœci, na przyk³ad jest to zarz¹d
nad usuwanymi pojazdami, który bêdzie nale¿eæ teraz do powiatów, a nie do Skarbu Pañstwa.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dobrze siê sta³o, ¿e w koñcu zdefiniowana zosta³a kategoria dróg, w przypadku których do tej pory

pañstwo polskie posiada³o ograniczone mo¿liwoœci egzekwowania zasad bezpieczeñstwa ruchu.
Wprowadzona definicja strefy ruchu – to jest obejmuj¹cego co najmniej jedn¹ drogê wewnêtrzn¹ ob-

szaru, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone s¹ odpowiednimi znakami drogowymi – oraz dookreœlenie, i¿
drogami wewnêtrznymi s¹ drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone do ¿a-
dnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg, w po³¹czeniu z innymi
przepisami daje narzêdzie do egzekwowania zasad bezpieczeñstwa ruchu w miejscach, w których nie-
w¹tpliwie odbywa siê ruch pojazdów, a które nie maj¹ statusu dróg publicznych.

Nowelizacja w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego modyfikuje równie¿ zasady orzekania
o przepadku pojazdów skonfiskowanych, na przyk³ad w wyniku pozostawienia ich na drodze. W tym kon-
tekœcie zastanawiam siê, czy po orzeczeniu przez s¹d przepadku pojazdu i jego sprzeda¿y w³aœciciel, o ile
da siê go ustaliæ, zostanie obci¹¿ony nieop³aconymi kosztami, wzglêdnie po potr¹ceniu kosztów zostanie
mu zwrócona nadwy¿ka wynik¹jca z ró¿nicy miêdzy kosztami ca³ego procesu a cen¹ sprzeda¿y pojazdu.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Coraz czêstszy w naszym kraju jest widok porzuconego pojazdu mechanicznego. Rz¹dowy projekt

ustawy, któr¹ procedujemy, ma na celu realizacjê wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca
2008 r. stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 130a ust. 10 i art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Nale¿y wyjaœniæ, ¿e kwestio-
nowany w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego przepis art. 130a ust. 10 ustawy naruszy³ zapisy konsty-
tucyjne w zakresie, w jakim dopuszcza³ pozbawienie prawa w³asnoœci pojazdu bez prawomocnego orze-
czenia s¹du.

W procedowanej ustawie w art. 130a ust. 10 okreœlono, ¿e w stosunku do pojazdu usuniêtego z drogi
starosta wystêpuje do s¹du z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, je¿eli pojazd nie
zosta³ odebrany przez osobê uprawnion¹ w terminie trzech miesiêcy od dnia usuniêcia. S¹d bêdzie orze-
ka³ o przepadku pojazdu w trybie postêpowania cywilnego w postêpowaniu nieprocesowym.

Projekt zak³ada równie¿, i¿ op³aty za usuniêcie i parkowanie usuniêtych pojazdów bêd¹ stanowi³y do-
chód w³asny powiatu. Zgodnie z projektem to rada powiatu bêdzie ustalaæ corocznie w drodze uchwa³y
wysokoœæ op³at za holowanie i przechowywanie pojazdu. Usuniêcie pojazdu oraz zapewnienie miejsca
parkingowego na parkingu strze¿onym dla usuniêtego pojazdu bêdzie zadaniem w³asnym powiatu.

W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e projekt zak³ada równie¿ wprowadzenie przepisu nak³adaj¹cego na
w³aœciciela pojazdu obowi¹zek uiszczenia nale¿noœci za usuniêcie, przechowywanie, oszacowywanie, sprze-
da¿ lub zniszczenie pojazdu w przypadku, gdy w³aœciciel nie odbierze pojazdu z parkingu w ustawowym ter-
minie. W takim przypadku starosta w drodze decyzji administracyjnej bêdzie nak³ada³ obowi¹zek zap³aty
tych nale¿noœci. W razie niewykonania dobrowolnie decyzji starosty obowi¹zek uiszczenia stosownych op³at
bêdzie dochodzony w trybie egzekucji administracyjnej przez naczelników urzêdów skarbowych.

Ponadto, wychodz¹c naprzeciw postulatom zg³aszanym przez organizacje spo³eczne zrzeszaj¹ce osoby
niepe³nosprawne, wprowadzono zmiany, które umo¿liwiaj¹ odholowywanie na koszt w³aœciciela pojazdu
pozostawionego na miejscu przeznaczonym dla osób niepe³nosprawnych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Po zapoznaniu siê z projektem ustawy oraz opiniami zarówno komisji,
jak i ekspertów, deklarujê pe³ne poparcie dla rozpatrywanego projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym jest odpowiedzi¹ na opiniê Komisji Wspólnot Europejskich, dotycz¹c¹ nieprawid³o-
woœci w polskim prawodawstwie w tej dziedzinie. Nowa ustawa rozwi¹zuje te kwestie, staj¹c siê podstaw¹
prawn¹ do rozstrzygania spraw przedsiêbiorstw, w których mamy do czynienia ze sk³adowaniem sub-
stancji niebezpiecznych, ich zabezpieczeniem na wypadek awarii oraz sposobem informowania o takim
zagro¿eniu.

Drugim wa¿nym elementem ustawy jest stworzenie podstaw i nowych norm dotycz¹cych realizacji
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a przede wszystkim przyspieszenie ich wykona-
nia oraz stworzenie prostych regu³ dotycz¹cych uchwalania tych planów.

Zmiany w ustawie nowelizuj¹cej nak³adaj¹ na wójta, burmistrza, prezydenta obowi¹zek zwrócenia siê
o opiniê na temat projektu studium uwarunkowañ i zagospodarowania przestrzennego oraz planu miej-
scowego do w³aœciwego organu Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i wojewódzkiego inspektora ochrony œrodo-
wiska. O opiniê tak¹ wystêpuje siê w przypadku lokalizacji nowych zak³adów o zwiêkszonym ryzyku awa-
rii niebezpiecznej dla œrodowiska. Jest to szczególnie wa¿ne, jeœli chodzi o planowane inwestycje w zakre-
sie rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzenie
takiego trybu postêpowania jest szczególnie wa¿ne, gdy weŸmie siê pod uwagê wystêpuj¹ce zagro¿enia
i ewentualne jego skutki dla œrodowiska i ludzi.

W podsumowaniu: projekt ustawy oceniæ nale¿y wyj¹tkowo pozytywnie. Wdro¿enie przepisów w niej
zawartych z pewnoœci¹ przyczyni siê do zapobiegania awariom przemys³owym i pozwoli skuteczniej chro-
niæ œrodowisko i jego mieszkañców.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, o której w tej chwili dyskutujemy, niesie ze sob¹ cztery zasadnicze zmiany. Po pierwsze,

zak³ada skrócenie czasu przechowywania materia³ów, na których utrwalony jest przebieg imprezy maso-
wej, a które nie zawieraj¹ dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania karnego w sprawach o wy-
kroczenia albo nie zawieraj¹ dowodów dla tocz¹cych siê ju¿ postêpowañ tego typu. Skrócenie jest zasa-
dnicze – z dwunastu miesiêcy do szeœædziesiêciu dni. Od dawna ju¿ organizatorzy imprez masowych na-
rzekaj¹ na uci¹¿liw¹ koniecznoœæ archiwizowania i przetrzymywania materia³ów, które tak naprawdê ni-
czemu nie s³u¿¹.

Po wtóre, zmieniony zosta³ zakres przedmiotowy upowa¿nienia Rady Ministrów do tworzenia przepi-
sów wykonawczych ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych. Wymagania w zakresie wyszkolenia
i wyposa¿enia kierownika do spraw bezpieczeñstwa, s³u¿b porz¹dkowych i informacyjnych zostaj¹ wy-
mienione jako jedno z piêciu uprawnieñ regulowanych rozporz¹dzeniem. Wskazane rozporz¹dzenie ma
te¿ regulowaæ sposób kontroli uprawnieñ w czasie imprezy masowej, kwestie legitymowania osób, prze-
szukiwania baga¿u, dokumentowania imprezy, a tak¿e usuwania z niej danych osób. Obecnie funkcjo-
nuj¹ce rozporz¹dzenie zostanie utrzymane w mocy do czasu przygotowania nowego, jednak nie d³u¿ej ni¿
przez rok od czasu wejœcia w ¿ycie ustawy, nad któr¹ w tej chwili pracujemy.

Dwie kolejne zmiany odnosz¹ siê do kodeksu karnego. O ile pierwsza ma jedynie charakter kosmetycz-
ny i odnosi siê do drobnych poprawek stosowanej w art. 41b kodeksu terminologii, o tyle druga zak³ada
wprowadzenie sankcji karnej za niezastosowanie siê do zakazu wstêpu na imprezê masow¹ lub obo-
wi¹zek stawienia siê w jednostce Policji. Sankcj¹ jest tu grzywna b¹dŸ ograniczenie lub pozbawienie wol-
noœci na okres do dwóch lat.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, zmiany w przepisach odnosz¹cych siê do organizacji imprez masowych
z ca³¹ pewnoœci¹ wychodz¹ naprzeciw oczekiwaniom organizatorów takich imprez i u³atwiaj¹ ich prze-
prowadzenie. Mo¿na by rzec, ¿e jest to kolejny krok na drodze usprawniania naszego prawa. Warto ten
krok zrobiæ i przyj¹æ omawian¹ przez nas obecnie nowelizacjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa zmienia dwie ustawy – ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz kodeks

karny. Jeœli chodzi o przepisy nowelizuj¹ce, to szczególnego odnotowania wymaga wprowadzenie do ko-
deksu karnego nowego art. 244a.

Przepis ten ustanawia sankcjê karn¹ za niestosowanie siê do orzeczonego œrodka karnego w postaci za-
kazu wstêpu na imprezê masow¹ lub obowi¹zku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Po-
licji lub w innym okreœlonym miejscu. Przewiduje siê za taki czyn grzywnê, karê ograniczenia wolnoœci albo
pozbawienia wolnoœci do lat dwóch – wed³ug wskazañ komisji senackiej, pozbawienia wolnoœci do roku.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ zagwarantowania odpowiednio surowej sankcji za naruszenie tak zwa-
nego zakazu stadionowego, uwa¿am, i¿ górna granica kary za naruszenie zakazów lub nakazów zastrze-
¿onych w art. 244 kodeksu karnego powinna zostaæ okreœlona na poziomie trzech lat lub wy¿szym.

Surowa sankcja mo¿e, poprzez swój prewencyjny charakter, staæ siê jednym z elementów pomocni-
czych w skutecznym wyegzekwowaniu zakazu. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Za niespe³na dwa lata odbêd¹ siê w naszym kraju Mistrzostwa Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012. Pa-

miêtaj¹c o tym, uchwaliliœmy w marcu ubieg³ego roku ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych, któ-
ra mia³a kompleksowo rozwi¹zaæ problemy zwi¹zane g³ównie z bezpieczeñstwem podczas meczów pi³ki
no¿nej. Ustawa wprowadzi³a tak zwany zakaz stadionowy, który mia³ byæ swoistym panaceum na chuli-
gañstwo na polskich stadionach. Niestety obowi¹zek stawiania siê na komisariacie podczas meczów nie
by³ nale¿ycie egzekwowany. Chuligani lekcewa¿yli ten ustawowy obowi¹zek. Policjanci reagowali donie-
sieniami do prokuratury, jednak w s¹dzie postêpowania umarzano, a uzasadnieniem by³a luka w usta-
wie o bezpieczeñstwie imprez masowych. Okaza³o siê, ¿e nowelizuj¹c ustawê w sierpniu 2009 r., pos³owie
wykreœlili z niej art. 22a w brzmieniu: „kto nie stosuje siê do orzeczonego zakazu wstêpu na imprezê ma-
sow¹ albo nie stosuje siê do orzeczonego obowi¹zku osobistego stawiennictwa na policji, podlega karze
do lat trzech”. Jednak sankcje za z³amanie zakazu nie znalaz³y siê w kodeksie karnym. Okaza³o siê wiêc,
¿e ³amanie tego orzeczenia nie podlega karze. Mówi¹c krótko, ¿ycie pokaza³o niedoskona³oœci rozwi¹zañ
prawnych.

Niniejsz¹ nowelizacj¹ zmieniamy ustawê o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz
ustawy – Kodeks karny, druki nr 2878 i 3020, uchwalon¹ 20 marca 2009 r. Odt¹d przepis o zakazie sta-
dionowym przestanie byæ przepisem martwym, gdy¿ wprowadza siê przepisy pozwalaj¹ce na wyci¹gniê-
cie konsekwencji karnych wobec osób nieprzestrzegaj¹cych zakazów. St¹d obecny zapis w art. 2, który
mówi w³aœnie o tej sankcji. Tak¿e w kodeksie karnym utworzono art. 244a, który brzmi: kto nie stosuje
siê do orzeczonego przez s¹d zakazu wstêpu na imprezê masow¹ lub po³¹czonego z tym œrodkiem karnym
obowi¹zku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu okreœlonym przez
w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania osoby skazanej albo ukaranej komendanta powiatowe-
go, rejonowego, miejskiego Policji w czasie imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczania wol-
noœci albo pozbawienia wolnoœci do lat dwóch.

Wa¿na jest równie¿ druga zmiana, mówi¹ca o tym, by zapis monitoringu z imprezy masowej by³ prze-
chowywany przez organizatora przez szeœædziesi¹t dni, a nastêpnie ulega³ komisyjnemu zniszczeniu,
chodzi o imprezy, podczas których nie dosz³o do bulwersuj¹cych zdarzeñ.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e zjawiska chuligañstwa na stadionach nie zlikwidujemy, wprowadzaj¹c je-
dynie zakazy, kary, penalizacjê itp. Musz¹ za tym pójœæ dzia³ania wychowawcze, skierowane g³ównie do
kilkunasto- i dwudziestokilkuletnich kibiców, których agresywne zachowania nie tylko zak³ócaj¹ wido-
wisko, ale stanowi¹ te¿ zagro¿enie dla innych uczestników imprezy lub uderzaj¹ w godnoœæ narodow¹,
rasow¹ lub uczucia religijne.

Trzeba wykorzystaæ wszystkie dostêpne metody i œrodki, aby mecze pi³karskie s³u¿y³y sportowej rywa-
lizacji, rozrywce, zabawie. Za to odpowiadaj¹ wszyscy: organizatorzy imprez, samorz¹dy, s³u¿by odpo-
wiedzialne za utrzymanie bezpieczeñstwa, ³adu i porz¹dku, a tak¿e szko³a i rodzina. Chuliganów nale¿y
odseparowaæ od osób pragn¹cych prze¿ywaæ emocje sportowe, ale te¿ nie nale¿y ich pozostawiæ samym
sobie. Ich emocje sportowe tak¿e powinny znaleŸæ ujœcie, wa¿ne, aby nie zagra¿a³y nikomu ani nikogo nie
obra¿a³y. Czeka nas trudna praca, ale skoro uda³o siê to w innych krajach, to powinno i u nas. Dziêkujê
za uwagê.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 59. posiedzenia Senatu 189



Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja kodeksu wykroczeñ, nad któr¹ w tej chwili dyskutujemy, jest bardzo lakoniczna, ale w rze-

czywistoœci dotyczy nas wszystkich, mówi¹c zaœ œciœlej, dotyczy dba³oœci o zieleñ miejsk¹ i konsekwencji
nieczynienia tego. Do ustawy wprowadzony zostaje nowy art. 144 §1 stanowi¹cy, i¿ deptanie trawnika
lub zieleñca na terenie przeznaczonym do u¿ytku publicznego jest wykroczeniem.

Mog¹ pojawiæ siê g³osy, i¿ jest to zbyt du¿e obostrzenie. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, i¿ chcielibyœmy,
by w naszych miastach by³o jak najwiêcej zieleni i by by³a ona nale¿ycie utrzymana. Niestety, nie wszyscy
maj¹ podobne zdanie, st¹d stan niektórych naszych zieleñców jest niemal op³akany. Nowelizacja kodek-
su wykroczeñ ma za zadanie zmieniæ ten stan rzeczy i g³êboko wierzê, ¿e tak siê stanie. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany art. 144 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.– Kodeks wykroczeñ reguluj¹ kwestiê

korzystania z trawników i zieleni w miastach. Dotycz¹ one swobodniejszego przebywania w tych¿e miej-
scach obywateli, co niesie bez w¹tpienia wiele pozytywnych skutków.

Nowelizacja ustawy umo¿liwia bezpoœredni kontakt cz³owieka z przyrod¹, co nie pozostaje bez znacze-
nia dla jego rozwoju psychofizycznego. Ma on mo¿liwoœæ spêdzenia czasu na œwie¿ym powietrzu, czêsto
w sposób aktywny. Zmiany ustawy dotykaj¹ tak¿e zagadnieñ z zakresu wp³ywu urbanizacji na rozwój
miast. Faktem jest, ¿e w dobie rozrastania siê aglomeracji miejskich trawniki i miejsca zielone staj¹ siê
atrakcyjnymi miejscami inwestycyjnymi. Tym bardziej wiêc ich niewielka powierzchnia powinna byæ wy-
korzystywana w sposób mo¿liwie maksymalny ze spo³ecznego punktu widzenia.

Tego typu rozwi¹zania s¹ ju¿ od dawna szeroko propagowane w krajach Europy Zachodniej oraz Sta-
nach Zjednoczonych. Mieszkañcy europejskich i amerykañskich aglomeracji miejskich notorycznie ko-
rzystaj¹ w czasie przerw w pracy czy weekendów z miejsc zieleni, traktuj¹c to jako formê relaksu.

Zmiany ustawy redukuj¹ tak¿e obowi¹zuj¹ce dotychczas kary, co ma bezpoœrednie prze³o¿enie na
zmniejszenie wp³ywów do bud¿etów miast. S¹ to jednak niewielkie kwoty, stanowi¹ce u³amkowe czêœci
ca³oœci bud¿etu.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana w kodeksie wykroczeñ w za³o¿eniu ma zapewniæ wiêksze mo¿liwoœci korzysta-

nia z terenów zielonych i jako taka ze wszech miar zas³uguje na poparcie. Nie ma bowiem racjonalnych
powodów, dla których mieszkaniec polskiego miasta nie móg³by usi¹œæ na trawniku w polskim parku,
podczas gdy tak¹ mo¿liwoœæ ma na przyk³ad mieszkaniec Nowego Jorku wypoczywaj¹cy w centrum Man-
hattanu w Central Parku.

Z trawników i zieleñców bez konsekwencji nara¿enia siê na odpowiedzialnoœæ „za niszczenie zieleni”
bêdzie mo¿na korzystaæ w miejscach, które maj¹ status miejsc wyznaczonych dla celów rekreacji – zgod-
nie z propozycj¹ poprawki senackiej Komisji Ustawodawczej – przez w³aœciwego zarz¹dcê terenu.

W zwi¹zku ze zmian¹ pojawia siê pytanie o to, na jakiej podstawie zarz¹dca terenu bêdzie ustala³ grani-
ce terenów przeznaczonych do rekreacji. Teoretycznie podstawê tak¹ móg³by stanowiæ art. 15 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduj¹cy, i¿ w pla-
nie zagospodarowania przestrzennego okreœla siê, w zale¿noœci od potrzeb, granice terenów rekreacyjno-
-wypoczynkowych oraz terenów s³u¿¹cych organizacji imprez masowych. Jednak ze wzglêdu na to, i¿
w wiêkszoœci miast plany te obejmuj¹ jedynie czêœæ obszarów miast, zasadne pozostaje pytanie, na jakiej
podstawie prawnej zarz¹dca bêdzie ustanawia³ granice terenów, po których bez ryzyka nara¿enia siê na
interwencjê stra¿y miejskiej czy policji bêdzie mo¿na swobodnie siê poruszaæ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii polega na rozszerzeniu wykazu œrodków psycho-

tropowych i odurzaj¹cych o grupê kannabinoidów syntetycznych i mefedron.
Kannabinoidy s¹ zwi¹zkami chemicznymi oddzia³uj¹cymi na receptory oœrodkowego uk³adu nerwo-

wego. Dziel¹ siê zasadniczo na trzy grupy: kannabinoidy roœlinne, endokannabinoidy i kannabinoidy
syntetyczne, czyli wytworzone przez cz³owieka. To w³aœnie te ostatnie maj¹ zostaæ umieszczone na liœcie
œrodków psychotropowych i odurzaj¹cych.

Podobnie ma siê rzecz z mefedronem, który jest organicznym zwi¹zkiem chemicznym. Za¿ywanie me-
fedronu ma równie¿ negatywne skutki dla organizmu ludzkiego. Powoduje przede wszystkim silne uza-
le¿nienie psychiczne, utratê pamiêci, halucynacje, nadpobudliwoœæ, nudnoœci. Zanotowano tak¿e przy-
padki œmierci, poniewa¿ substancja ta znacz¹co podnosi ciœnienie krwi, co mo¿e prowadziæ do wylewu.
W literaturze zaznacza siê, ¿e mefedron ma dzia³anie porównywalne z amfetamin¹ i kokain¹. W tej chwili
zakazany jest w wielu krajach europejskich, takich jak Dania, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja czy
Wielka Brytania.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, nawet pobie¿na ocena laika na temat skutków dzia³ania kannabinoi-
dów syntetycznych i mefedronu prowadzi do oczywistej konstatacji, ¿e wpisanie ich na listê œrodków psy-
chotropowych i odurzaj¹cych jest krokiem nie tylko w³aœciwym, ale i koniecznym. Dlatego uwa¿am, ¿e
nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii zmierza we w³aœciwym kierunku. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu chcia³bym siê odnieœæ do zmian zaproponowanych w projekcie ustawy z dnia

29 lipca 2005 r., druk nr 896 i 896A, o przeciwdzia³aniu narkomanii.
Poprawka do projektu zosta³a opracowana ze wzglêdu na piln¹ potrzebê objêcia kontrol¹ ustawow¹

substancji chemicznych, które s¹ w ostatnim czasie przedmiotem obrotu handlowego. Substancje te
znane s¹ jako tak zwane dopalacze. Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, w jak szybkim tempie roœnie li-
czba dostêpnych na rynku zastêpczych narkotyków, które s¹ sprzedawane w Polsce legalnie. Problem
dopalaczy dotyczy g³ównie ludzi m³odych, tym bardziej niepokoj¹ce jest to, ¿e sklepy sprzedaj¹ce psycho-
tropowe u¿ywki mo¿emy spotkaæ nawet w pobli¿u szkó³.

Rosn¹ca w szybkim tempie liczba sklepów oferuj¹cych te substancje w czystej postaci lub jako mie-
szanki sk³ania do objêcia tych alternatywnych narkotyków kontrol¹ ustawow¹ w celu przeciwdzia³ania
zagro¿eniu zdrowia publicznego. Wszystkie zaproponowane do objêcia kontrol¹ ustawow¹ œrodki odu-
rzaj¹ce maj¹ dzia³anie pschoaktywne i wywieraj¹ negatywny wp³yw na oœrodkowy system nerwowy. Cho-
dzi tu g³ównie o mefedron i syntetyczne kanabinoidy. Mefedron w skrócie mo¿na opisaæ jako syntetyczn¹
substancjê stymuluj¹c¹. Jego dzia³anie u¿ytkownicy porównuj¹ do dzia³ania amfetaminy, tabletek ec-
stasy lub kokainy. Substancja ta potrafi równie¿ silnie uzale¿niaæ. Mówi¹c o niebezpieczeñstwach wyni-
kaj¹cych z za¿ywaniem mefedronu, nale¿y wzi¹æ pod uwagê potwierdzony przypadek zgonu w Szwecji
i kilka przypadków w Anglii, w których istnia³o bardzo du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ przyczyn¹ zgonu
móg³ byæ mefedron.

Drug¹ grup¹ niebezpiecznych substancji, które po wprowadzeniu projektu mia³yby byæ zakazane, s¹
syntetyczne kanabinoidy, które wchodz¹ w sk³ad wielu produktów sprzedawanych w sklepach z tak zwa-
nymi dopalaczami.

Jak mo¿emy zauwa¿yæ, problem jest powa¿ny. Walka z tymi sklepami przypomina mi trochê walkê
z wiatrakami. Na miejsce jednej zakazanej substancji pojawia siê piêæ nowych o podobnym dzia³aniu. Po-
trzebne s¹ bez w¹tpienia rozwi¹zania, które pozwol¹ skuteczniej egzekwowaæ prawo. Na razie muszê
przyznaæ z przykroœci¹, ¿e przegrywamy tê walkê. Dopalacze sprzedawane s¹ jako przedmioty kolekcjo-
nerskie albo nawozy do roœlin. Jest to jawne obejœcie prawa. Nie pomog³o zaostrzenie przepisów, wpisa-
nie nowych substancji na listê oraz liczne kontrole ze strony urzêdów skarbowych.

Szczególnie niepokoj¹ce jest to, ¿e dostêp do tych legalnych narkotyków maj¹ nieletni. Choæ na opako-
waniach jest informacja, ¿e produkt przeznaczony jest dla osób pe³noletnich, nastolatkom ³atwiej je ku-
piæ ni¿ piwo czy papierosy. Specjaliœci niejednokrotnie wypowiadali siê, ¿e dopalacze czyni¹ podobne
spustoszenie w organizmie jak tradycyjne narkotyki. Równie¿ tak samo uzale¿niaj¹.

W kilku gorzowskich szko³ach studenci przeprowadzili ankiety na temat dopalaczy. Wynika z nich, ¿e
dopalacze s¹ tak modne i popularne jak papierosy. M³odzie¿ nawet woli siêgn¹æ po substancje do palenia
ze „sklepu kolekcjonerskiego”, bo s¹ ³atwiej dostêpne. S¹ legalne, wiêc m³odzi ludzie nie musz¹ siê spec-
jalnie ukrywaæ. Z ankiet wynika, ¿e najczêœciej u¿ywaj¹ ich pod blokiem, a nawet za szko³¹.

Jest to zatrwa¿aj¹ce i uwa¿am, ¿e musimy zrobiæ wszystko, aby choæ w jakimœ stopniu ukróciæ ten bar-
dzo z³y proceder. Dlatego bêdê g³osowa³ za przyjêciem nowej ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku!
Dopalacze to substancje psychoaktywne, które w swym dzia³aniu przypominaj¹ narkotyki. Dystrybu-

torzy tego rodzaju niebezpiecznych u¿ywek wci¹¿ s¹ bezkarni, poniewa¿ na rynku w szybkim tempie po-
jawiaj¹ siê zamienniki zakazanych towarów i s¹ one znów legalnie dostêpne. Nastêpuje zatem dostoso-
wanie ich dzia³alnoœci do obowi¹zuj¹cego prawa. Zmieniony sk³ad chemiczny danego specyfiku nie ozna-
cza jednak, ¿e jest to œrodek bezpieczny, gdy¿ jego po³¹czenie z innym dopalaczem lub lekiem albo spo¿y-
cie wiêkszej iloœci mo¿e zagra¿aæ zdrowiu i ¿yciu.

Osoby siêgaj¹ce po tego rodzaju specyfiki czêsto s¹ nieœwiadome konsekwencji ich za¿ywania. Trudno
zatem ³udziæ siê, ¿e uzupe³nianie listy niedozwolonych substancji przyniesie zamierzony efekt. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê wprowadzenie rozporz¹dzeniem ministra zdrowia obowi¹zku umieszczania na opako-
waniach tego rodzaju œrodków informacji ostrze¿enia podobnej do tej, która znajduje siê na opakowa-
niach papierosów. Kolejnym sposobem przeciwdzia³ania dystrybucji dopalaczy mo¿e byæ wprowadzenia
akcyzy lub koniecznoœci posiadania koncesji, uprawniaj¹cej sklepy do ich sprzeda¿y.

Niew¹tpliwie najskuteczniejszym dzia³aniem w przedmiotowej materii by³oby wprowadzenie zakazu
sprzeda¿y wszelkich substancji psychoaktywnych, z wyj¹tkami wyszczególnionymi na zasadzie za-
mkniêtego katalogu. Obecnie stosowana zasada, ¿e wszystko to, co nie jest zakazane, jest dozwolone, nie
ma racji bytu. Racjonalne wydaje siê wprowadzenie w tym zakresie zasady, ¿e wszystko to, co nie jest wy-
raŸne dozwolone, jest zakazane. Jest to jedyna droga, która mog³aby okazaæ siê skuteczna.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

W przedstawionym projekcie zmiany ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii rozszerza siê
obowi¹zuj¹cy obecnie wykaz œrodków odurzaj¹cych oraz wykaz substancji psychotropowych. Ju¿ na
wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie jest to pierwsza nowelizacja uzupe³niaj¹ca okreœlone zestawienia –
poprzednia mia³a miejsce w ubieg³ym roku. Koniecznoœæ przeprowadzania tak czêstych zmian wynika
z bardzo dynamicznego rozwoju rynku tak zwanych dopalaczy.

Praktyka pokazuje, ¿e podmioty zajmuj¹ce siê handlem œrodkami odurzaj¹cymi s¹ bardzo skuteczne,
jeœli chodzi o omijanie ustawowych zakazów. Ka¿da próba wyeliminowania z obrotu kolejnych substancji
powoduje niemal b³yskawiczn¹ odpowiedŸ producentów. W efekcie na rynek trafiaj¹ substancje o bardzo
podobnym dzia³aniu, ale charakteryzuj¹ce siê innym sk³adem chemicznym (nieobjêtym stosownym wy-
kazem ustawowym), co powoduje, ¿e w œwietle prawa mog¹ one byæ dopuszczone do obrotu.

Problem ten z miesi¹ca na miesi¹c staje siê coraz bardziej powa¿ny. Po dopalacze siêgaj¹ coraz m³od-
sze osoby, nawet w wieku gimnazjalnym. Tolerowanie dzia³alnoœci sklepów handluj¹cych tego typu pro-
duktami sprawia, ¿e niebezpieczne œrodki odurzaj¹ce sta³y siê ju¿ niemal tak ³atwo dostêpne dla nielet-
nich jak alkohol czy wyroby tytoniowe. Ale wydaje siê, ¿e stopieñ zagro¿enia ¿ycia i zdrowia w przypadku
stosowania dopalaczy jest niewspó³miernie wiêkszy. Wynika to miêdzy innymi z realnego ryzyka prze-
dawkowania tych œrodków (zdarza³y siê ju¿ przypadki œmiertelne), a tak¿e z faktu, ¿e s¹ to substancje,
które zazwyczaj nie s¹ poddawane dostatecznym badaniom. Dlatego te¿ obecnie trudno jest okreœliæ, ja-
kie negatywne skutki dla zdrowia, równie¿ w wymiarze d³ugofalowym, bêdzie mia³o stosowanie konkret-
nych produktów oferowanych w sklepach z dopalaczami.

Projektodawca wskaza³, ¿e na stosowne listy zostan¹ wpisane œrodki odurzaj¹ce i psychotropowe
z grupy syntetycznych kannabinoidów oraz mefedron. Warto podkreœliæ, ¿e œrodki te, ze wzglêdu na sto-
pieñ ryzyka uzale¿nienia zosta³y zakwalifikowane w projekcie ustawy do grupy I-N oraz I-P., obok tak po-
wszechnie znanych substancji jak: heroina, kokaina czy morfina. Fakt ten potwierdza tylko przekonanie
o powa¿nym zagro¿eniu, jakie nios¹ ze sob¹ dopalacze.

Trudno odmówiæ s³usznoœci zmianom proponowanym w przedstawionym projekcie ustawy. Pozwalaj¹
one na wyeliminowanie ze swobodnego obrotu kolejnej grupy bardzo niebezpiecznych substancji. Ale
trzeba zauwa¿yæ, ¿e dzia³ania tego typu maj¹ charakter doraŸny, funkcjonuj¹ce obecnie rozwi¹zania pra-
wne sprawiaj¹ bowiem, ¿e ustawodawca bêdzie zawsze o krok za producentami dopalaczy. Aby skutecz-
niej walczyæ z dopalaczami, konieczne jest przyjêcie innych, bardziej skutecznych rozwi¹zañ.

Na chwilê obecn¹ proszê Wysok¹ Izbê o przychylenie siê do przedstawionego projektu ustawy. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie dotycz¹ wprowadzenia na listê substancji niebezpiecznych kolejnych typów sub-

stancji chemicznych nale¿¹cych do grupy tak zwanych dopalaczy.
Problem dopalaczy jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Czêœæ spo³eczeñstwa wyznaje zasadê, i¿

dopalacze to rodzaj œrodków wspomagaj¹cych i podsycaj¹cych wszelkiego rodzaju doznania, a druga
czêœæ postrzega je jako kolejn¹ formê narkotyku. Pojawienie siê legalnych narkotyków spowodowa³o, ¿e
siêgnê³y po nie tysi¹ce ludzi. Okaza³o siê, ¿e jedynymi dot¹d barierami by³y mniejsza dostêpnoœæ nielegal-
nych narkotyków i lêk przed aresztowaniem. Teraz, gdy mo¿na po prostu pójœæ po nie do funshopu, nic
przed nimi nie powstrzymuje. Dopalacze nie s¹ legaln¹ i bezpieczn¹ alternatyw¹ narkotyków. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e dopalacze to substancje psychoaktywne, które oddzia³uj¹ na organizm ludzki w sposób
destrukcyjny i siej¹ w nim spustoszenie. Negatywnymi skutkami ich u¿ywania s¹ miêdzy innymi nudno-
œci, bóle g³owy, stany lêkowe, bezsennoœæ, drgawki. Oprócz tego wywo³uj¹ one problemy z oddychaniem,
znu¿enie, silny ból g³owy, ataki sza³u, urojenia, znaczne podwy¿szenie temperatury cia³a, biegunkê, za-
wroty g³owy, obfite pocenie siê cia³a, œpi¹czkê oraz wymioty i br¹zowienie skóry.

Rynek dopalaczy wci¹¿ siê zmienia – na miejscu ka¿dego zakazanego preparatu pojawia siê inny,
o zmienionym sk³adzie czy nazwie. Paradoksem jest to, ¿e s¹ sprzedawane jako artyku³y kolekcjonerskie,
nie do spo¿ywania przez ludzi. Moim zdaniem priorytetem jest podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu
zapobieganie rozkwitowi rynku tego typu u¿ywek. Uwa¿am, ¿e na to zjawisko nale¿y spojrzeæ przede
wszystkim z punktu widzenia spo³ecznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem m³odych osób. Po kilkulet-
nim stosowaniu tego typu substancji zachodz¹ zmiany w organizmie, które wymagaj¹ interwencji lekar-
skiej, a czasami s¹ ju¿ nieodwracalne. Czêste zaburzanie delikatnej równowagi pomiêdzy neuroprzekaŸ-
nikami, zalewanie mózgu obcymi dla niego zwi¹zkami mo¿e wywo³aæ zmiany, które na zawsze zmieni¹
nasze myœlenie i zachowanie. Ogromne niebezpieczeñstwo wi¹¿e siê równie¿ z kierowaniem pojazdami
czy operowaniem ciê¿kim sprzêtem pod wp³ywem substancji zmieniaj¹cych œwiadomoœæ.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Protokó³ fakultatywny do Konwencji o bezpieczeñstwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych oraz personelu wspó³dzia³aj¹cego z grudnia 2005 r. ma rangê umowy miêdzynarodowej na ratyfika-
cjê której, jak doskonale wiemy, zgodê musi wyraziæ parlament.

W roku 2000 Polska ratyfikowa³a Konwencjê o bezpieczeñstwie personelu Organizacji Narodów Zje-
dnoczonych i personelu pomocniczego z grudnia 1994 r. Protokó³, nad którego przyjêciem dyskutujemy,
rozszerza zakres ochrony prawnej personelu ONZ ustanowiony w tej w³aœnie konwencji.

W porównaniu z konwencj¹ z 1994 r. protokó³ z 2005 r. rozszerza katalog operacji, co do których kon-
wencja bêdzie mia³a zastosowanie. Rozszerzenie obejmuje wszystkie operacje ONZ ustanowione przez
stosowny organ organizacji i prowadzone z upowa¿nienia i pod kontrol¹ organizacji w celu dostarczenia
pomocy humanitarnej, politycznej, rozwojowej w procesie budowania pokoju lub dostarczania pomocy
w sytuacjach kryzysowych.

Jest to ogromne u³atwienie i dodatkowe zabezpieczenie dla pracowników Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, poniewa¿ automatyczne rozszerzenie postanowieñ konwencji powoduje brak koniecznoœci
uchwa³y Rady Bezpieczeñstwa b¹dŸ Zgromadzenia Ogólnego ONZ w zakresie wyj¹tkowego zagro¿enia dla
pracowników organizacji i personelu wspó³dzia³aj¹cego w danej akcji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
U³atwienie, jakie opisa³em, jest bezsporne, st¹d bezsporna wydaje siê te¿ zgoda na ratyfikacjê protoko-

³u nowojorskiego. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem osiemnastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizowana ustawa liberalizuj¹ca zasady przyznawania œwiadczeñ pieniê¿nych przys³uguj¹cych de-

portowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalisty-
cznych Republik Radzieckich zapewnia realizacjê ducha ustawy. Zgodnie z intencj¹ ustawodawcy pañstwo
polskie gwarantuje symboliczne zadoœæuczynienie wszystkim, którzy przymuszeni zostali do pracy na
rzecz okupantów w oderwaniu od dotychczasowego otoczenia i w szczególnie ciê¿kich warunkach.

Zniesienie dodatkowej przes³anki, warunkuj¹cej uzyskanie odszkodowania, w postaci przekroczenia
granicy przedwojennego pañstwa polskiego przy wywiezieniu do pracy przymusowej jest ze wszech miar
s³uszne i po¿¹dane.

Przyznawanie zadoœæuczynienia deportowanym – przymuszanym niejednokrotnie do niewolniczej i wy-
niszczaj¹cej pracy – nie powinno byæ uzale¿nione od przyjêcia dodatkowego kryterium geograficznego, to
jest od tego, czy deportowani pracowali na terenie Polski, czy te¿ poza jej granicami. Dziêkujê za uwagê.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 59. posiedzenia Senatu 199



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami od motocyklistów zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie

uwagi na wa¿ny problem dotycz¹cy tej grupy. Motocykliœci w piœmie do mnie podnosz¹, ¿e od prawie roku
walcz¹ o obni¿enie op³at za przejazdy autostradami. Jest to bardzo du¿a grupa osób, a wœród nich ucznio-
wie, studenci, pracownicy firm i ich w³aœciciele, przedstawiciele wolnych zawodów, mê¿owie, ¿ony i rodzi-
ce. Motocykliœci domagaj¹ siê obni¿ki op³at dla motocykli na autostradach A1, A2 i A4, motywuj¹c to tym,
¿e motocykl to jednoœlad, który w porównaniu z samochodem zmniejsza iloœæ korków ulicznych, spala
mniej paliwa, a co za tym idzie mniej zanieczyszcza œrodowisko itp. Motocykliœci postuluj¹, aby wprowa-
dzane na kolejnych autostradach op³aty za przejazd motocyklem by³y ni¿sze ni¿ za przejazd samochodem
chocia¿by z tych wzglêdów.

Trzeba podkreœliæ, ¿e postulowane zmiany przynios¹ m.in. nastêpuj¹ce pozytywne skutki:
– odci¹¿enie dróg innych ni¿ autostrady, gdy¿ motocykliœci bêd¹ chêtniej korzystaæ z autostrad,
– mniejsz¹ liczbê wypadków dziêki bezkolizyjnym skrzy¿owaniom na autostradach; takie skrzy¿owa-

nia s¹ gwarancj¹ bezpieczeñstwa dla motocyklistów zagro¿onych wypadkami spowodowanymi przez kie-
rowców samochodów,

– mniejsze zu¿ycie nawierzchni poprzez ma³e obci¹¿enia jednostkowe kó³ na nawierzchniê.
Maj¹c na uwadze przywo³ane kwestie, proszê o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Infrastruktury dostrzega

przedstawiony problem, a jeœli tak, to jak zamierza go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do zapisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., tj. art. 41 w rozdziale 8 „Kwalifi-

kacje zawodowe w sporcie”, kierujê przedstawione ni¿ej pytania.
Ust. 3 brzmi: „Trenerem klasy drugiej mo¿e byæ osoba, która ukoñczy³a studia wy¿sze w obszarze

kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci trenerskich”. W zwi¹zku
z tym pytanie: na jakich kierunkach i stopniach kszta³cenia uczelnie wy¿sze spe³niaj¹ ten wymóg?

Ust. 6 brzmi: „Instruktorem sportu mo¿e byæ osoba, która ukoñczy³a studia wy¿sze w obszarze
kszta³cenia umo¿liwiaj¹cym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci instruktorskich”. W zwi¹z-
ku z tym kierujê pytanie: czy warunki okreœlone w tym ustêpie spe³ni¹ osoby, które ukoñcz¹ studia wy¿-
sze na pierwszym stopniu kszta³cenia na kierunku „Turystyka i rekreacja”?

Uprzejmie proszê tak¿e o informacjê, w jakim dokumencie i w jakim terminie resort uszczegó³owi kwe-
stie przedstawione w pytaniach.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W oœwiadczeniu pragnê zwróciæ uwagê na plan wprowadzenia zmian w ustawach o autostradach p³at-

nych oraz o krajowym Funduszu Drogowym, dotycz¹cych bezp³atnego przejazdu samochodów osobo-
wych do 3,5 t oraz motocykli autostradami budowanymi ze œrodków bud¿etu pañstwa.

Niestety opinia publiczna w wielu miastach województwa œl¹skiego, a uœciœlaj¹c, w miastach po³o¿o-
nych w obrêbie odcinka autostrady A1 Soœnica – Gorzyczki, zosta³a zaniepokojona faktem nieuwzglê-
dnienia tego odcinka w planach zmian ustaw. Budowana autostrada A1, tak samo jak A4, staj¹ siê dla
okolicznych mieszkañców szans¹ na swobodne i szybkie przemieszczanie siê po regionie, tym samym
wiêkszy dostêp do rynku pracy. Sytuacjê pominiêcia szeœciuset tysiêcy obywateli aglomeracji rybnickiej
uwa¿am za swoist¹ dyskryminacjê. Dlaczego mieszkañcy aglomeracji katowickiej bêd¹ mogli korzystaæ
z bezp³atnych odcinków po³o¿onych w pobli¿u ich miast, a mieszkañcy aglomeracji rybnickiej nie?

Budowa autostrad ma stworzyæ szansê na rozwój i dogonienie cywilizowanych pañstw w rozwoju infra-
struktury. Dodam, ¿e ju¿ teraz mamy najdro¿sze autostrady w Europie. Je¿eli jedynym argumentem za
wprowadzeniem op³at s¹ koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ nowych dróg, to mo¿e warto w tej sytuacji rozwa-
¿yæ wprowadzenie rocznego b¹dŸ miesiêcznego abonamentu dla tych, którzy codziennie bêd¹ korzystaæ
z autostrady, i pozostawienie op³at jednorazowych dla korzystaj¹cych z niej okazjonalnie. Oczywiœcie je-
dynie zrównowa¿ona op³ata abonamentowa mo¿e rozwi¹zaæ problem.

Proszê Pana ministra o powa¿ne potraktowanie zg³oszonych propozycji, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem miast aglomeracji rybnickiej przyleg³ych do autostrady A1 na odcinku Soœnica – Gorzyczki. Proszê
pamiêtaæ, ¿e Pana decyzja bêdzie mia³a wp³yw na jakoœæ ¿ycia setek tysiêcy obywateli. Liczê na pozyty-
wny fina³ sprawy.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzyma³em apel Rady Powiatu Dzier¿oniowskiego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze staw-

k¹ 0% wszystkich darowizn rzeczowych, przekazanych przez przedsiêbiorców jako pomoc dla osób, które
ucierpia³y w wyniku powodzi w 2010 r. W zwi¹zku z powodzi¹, która przesz³a przez Polskê w 2010 r. i wy-
rz¹dzi³a ogromne szkody nie tylko w infrastrukturze technicznej, ale równie¿ w gospodarstwach domo-
wych, uprawach i p³odach rolnych, niszcz¹c czêsto ca³y dorobek ¿ycia, Rada Powiatu Dzier¿oniowskiego
zwraca siê w swym apelu do ministra finansów o opodatkowanie podatkiem VAT ze stawk¹ 0% wszyst-
kich darowizn rzeczowych przekazywanych przez przedsiêbiorców jako pomoc dla osób, które ucierpia³y
w wyniku powodzi.

W zwi¹zku z tym apelem zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie, czy jest mo¿li-
woœæ opodatkowania podatkiem VAT ze stawk¹ 0% darowizn rzeczowych przekazywanych przez przed-
siêbiorców jako pomoc dla osób, które ucierpia³y w wyniku powodzi.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wp³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi uwagami podaj¹cymi w w¹tpli-

woœæ zasadnoœæ projektu ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbior-
ców, która przewiduje zniesienie licencji zawodowych poœredników w obrocie nieruchomoœciami, sk³a-
dam niniejsze oœwiadczenie.

Zawód poœrednika w obrocie nieruchomoœciami jest zawodem m³odym, wymagaj¹cym odpowiedzial-
noœci oraz dysponowania adekwatn¹ wiedz¹ z zakresu prawa i ekonomii. Poœrednikiem mo¿e zostaæ oso-
ba fizyczna posiadaj¹ca licencjê zawodow¹ nadan¹ w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami. Aby otrzymaæ licencjê, nale¿y posiadaæ wykszta³cenie wy¿sze z zakresu gospodarki nieruchomo-
œciami lub ukoñczyæ studia podyplomowe w dziedzinie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami oraz
odbyæ odpowiedni¹ praktykê. Warunkiem uzyskania licencji jest równie¿ niekaralnoœæ.

Licencja ta nie jest barier¹ dla przedsiêbiorczoœci. Nie ma nic wspólnego z reglamentowaniem czy kon-
cesjonowaniem dzia³alnoœci gospodarczej. Jest potwierdzeniem kwalifikacji osoby, która tê us³ugê bê-
dzie wykonywa³a i któr¹ obowi¹zuje ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej w zwi¹zku z wykony-
waniem czynnoœci zawodowych.

Konsumenci oczekuj¹ od poœredników sprawnego i popartego doœwiadczeniem zawierania transakcji.
Posiadanie licencji zobowi¹zuje do przestrzegania standardów zawodowych, zaœ planowane jej zniesienie
mo¿e przyczyniæ siê do stosowania nieetycznych praktyk na rynku, obni¿enia jakoœci us³ug oraz do tego,
¿e osoby karane bêd¹ siê zajmowaæ poœrednictwem.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: w jakim celu w projekcie ustawy o ograni-
czeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców przewiduje siê zniesienie licencji zawo-
dowych poœredników w obrocie nieruchomoœciami?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego dotar³ dramatyczny apel zwi¹zkowców Elektrowni Chorzów SA. Doty-

czy on heroicznej, wydawa³oby siê beznadziejnej, próby ratowania w 2003 r. elektrowni przed pewnym
upadkiem.

W uzasadnieniu czytamy. Elektrownia Chorzów SA jest jedyn¹ firm¹ energetyczn¹ uratowan¹ dzieki
ciê¿kiej i zgodnej pracy zarz¹du i za³ogi. Po oœmiu latach pe³nych wyrzeczeñ i poœwiêceñ elektrownia jest
dzisiaj dobrze prosperuj¹c¹ i rozwijaj¹c¹ siê firm¹, dzia³aj¹c¹ w trzech miastach na Œl¹sku, z dobrymi
perspektywami na przysz³oœæ. Wartoœæ elektrowni w ci¹gu ostatnich oœmiu lat uleg³a zwielokrotnieniu.
Elektrownia przetrwa³a kryzys gospodarczy, zamykaj¹c lata 2008–2009 z zyskiem, pomimo ¿e kryzys
spowodowa³ obni¿enie obrotów o prawie 50%.

Jak siê okazuje, dla Ministra Skarbu Pañstwa dobre zarz¹dzanie i zyski, jakie generuje Elektrownia
Chorzów SA, s¹ niewystarczaj¹ce. W ostatnim czasie dosz³o do odwo³ania prezesa elektrowni i kilku
cz³onków Rady Nadzorczej. Takie postêpowanie wywo³a³o oburzenie i niepokój wœród za³ogi.

Dzia³ania resortu Skarbu Pañstwa s¹ dla mnie niezrozumia³e, budz¹ wiele w¹tpliwoœci. Trudno zna-
leŸæ racjonalne uzasadnienia takich decyzji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, jakie merytoryczne przes³anki spowodowa-
³y tak daleko id¹ce zmiany, czyli na stanowisku prezesa Elektrowni Chorzów SA oraz kilku cz³onków Ra-
dy Nadzorczej.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie w wielkopolskiej prasie informacje

o zaproponowaniu przez gostyñsk¹ komendê powiatow¹ projektu likwidacji rewirów dzielnicowych w Po-
gorzeli i Pêpowie.

Projekt zak³ada uruchomienie w powiecie gostyñskim trzech posterunków: w Borku Wielkopolski, Po-
niecu i Krobi. Policjanci z Pogorzeli i Pêpowa zostaliby przeniesieni do Krobi i Borku.

Jeœli pomys³ ten zostanie pozytywnie rozpatrzony przez komendanta wojewódzkiego Policji w Pozna-
niu, to w gminach Pogorzela i Pêpowo rewiry formalnie przestan¹ istnieæ. Plany komendanta powiatowe-
go bardzo nie spodoba³y siê samorz¹dowcom, którzy w tej sprawie wystosowali pisma protestacyjne. Je-
¿eli projekt zostanie zrealizowany, to w znacznym stopniu wp³ynie to negatywnie na bezpieczeñstwo
w gminie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jak w tej sytuacji bêdzie wygl¹da³a praca prewencyjna na terenach gmin Pêpowo i Pogorzeli?
2. Jakie bêd¹ oszczêdnoœci z tego tytu³u?
3. Jakie s¹ przes³anki likwidacji rewirów w Pêpowie i Pogorzeli?

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!
Realizujemy obecnie w Polsce wielkie przedsiêwziêcia inwestycyjne w obszarze infrastruktury drogo-

wej i kolejowej. Pañski resort nadrabia cywilizacyjne zaniedbania wielu lat w tym zakresie.
Plan inwestycji infrastrukturalnych, ich przewidywana skala sta³y siê powszechnie znane i motywuj¹

licznych przedsiêbiorców do podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej w dziedzinach zwi¹zanych z budowni-
ctwem infrastrukturalnym. Poci¹ga to za sob¹ wzrost poda¿y i zró¿nicowanie dostêpnych surowców, co
mo¿e zwiêkszaæ ryzyko obni¿ania jakoœci budowanych dróg i kolei.

W tych okolicznoœciach proszê Pana Ministra o informacje, w jaki sposób resort zapewnia w³aœciwy po-
ziom wymagañ jakoœciowych w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia inwestycji drogowych,
chroni poziom wymagañ jakoœciowych stawianych materia³om stosowanym w budownictwie drogowym,
gwarantuje okresy eksploatacji budowanych nawierzchni na akceptowalnym poziomie.

Bêdê zobowi¹zany, jeœli otrzymam rych³¹ odpowiedŸ.

Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W ostatnim czasie zg³aszaj¹ siê do mnie osoby zaniepokojone zmianami planowanymi w opracowywa-
nym w Ministerstwie Gospodarki projekcie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywa-
teli i przedsiêbiorców, zmianami dotycz¹cymi przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Jak wynika ze stanowiska przedstawionego przez ministerstwo, pierwotnym za³o¿eniem projektu
ustawy by³o ograniczenie reglamentacji dostêpu do zawodu poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami.
Okaza³o siê jednak, ¿e rozwi¹zanie wypracowane w toku prac miêdzyresortowych podtrzymuje zasadê
ograniczonego dostêpu do zawodu, z tym ¿e zamiast przewidzianej obecnie licencji zawodowej poœrednik
bêdzie musia³ uzyskaæ stosowny certyfikat.

Nale¿y przypuszczaæ, i¿ dzia³ania ministerstwa wynikaj¹ z chêci lepszego uregulowania zasad obrotu
nieruchomoœciami. W tym kontekœcie szczególnie istotne wydaje siê ograniczenie nieprawid³owoœci
w œwiadczeniu us³ug poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami. Projektodawca podkreœla, ¿e funkcjo-
nuj¹cy system licencji zawodowych nie gwarantuje wyeliminowania przypadków nieuczciwego poœredni-
ctwa.

Warto rozwa¿yæ jednak, czy faktycznie opisany stan rzeczy ma bezpoœredni zwi¹zek z mechanizmem
uzyskiwania licencji zawodowych. Wydaje siê bowiem, ¿e czynnikiem o decyduj¹cym znaczeniu w tym
przypadku jest brak dostatecznie skutecznych mechanizmów kontroli, które pozwoli³yby przeciwdzia³aæ
niepo¿¹danym zjawiskom w tym zakresie. Dlatego trudno oczekiwaæ, aby samo zast¹pienie licencji zawo-
dowych systemem certyfikacji przyczyni³o siê do rozwi¹zania zdiagnozowanych problemów, a w szczegól-
noœci do wyeliminowania przypadków, kiedy osoby œwiadcz¹ce us³ugi poœrednictwa w obrocie nierucho-
moœciami dzia³aj¹ bez uzyskania jakichkolwiek wymaganych przepisami uprawnieñ (szacuje siê, ¿e na-
wet 30% transakcji na rynku nieruchomoœci mo¿e byæ przeprowadzanych przez takich poœredników).

Ponadto, jak podkreœla wielu licencjonowanych poœredników, trudno zaakceptowaæ proponowany
w projekcie ustawy zapis, zgodnie z którym obowi¹zkowa certyfikacja objê³aby równie¿ te osoby, które
obecnie wykonuj¹ zawód poœrednika na podstawie licencji. Rozwi¹zanie takie postrzegane jest jako nieu-
zasadnione i naruszaj¹ce zasadê ochrony praw nabytych w przypadku osób, które posiadaj¹ wymagane
przepisami uprawnienia. Z tych samych wzglêdów trudno równie¿ zaakceptowaæ rozwa¿an¹ na wstêpie
prac nad projektem ustawy propozycjê ca³kowitego zniesienia ograniczeñ w dostêpie do zawodu poœre-
dnika. Rozwi¹zanie to mo¿e bowiem dodatkowo mieæ wp³yw na dalsze obni¿anie standardów w œwiadcze-
niu us³ug oraz spadek zaufania do zawodu poœrednika.

Dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ o wypracowanie rozwi¹zañ prawnych, które gwarantowa³yby wysoki
poziom us³ug w zakresie poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami i jednoczeœnie zapewnia³y poszano-
wanie zasady ochrony praw nabytych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o przeprowadzenie kompleksowej kontroli trybu wyposa¿enia

spó³ki „Przewozy Regionalne” w mienie niezbêdne do realizacji jej zadañ. W szczególnoœci proszê o spraw-
dzenie, czy tempo, etapowanie i wielkoœæ transferów maj¹tkowych z grupy PKP do spó³ki „Przewozy Regio-
nalne” odpowiada³y zak³adanym celom, projektowanemu zakresowi jej dzia³alnoœci i pozostawa³y w logicz-
nym zwi¹zku z prognozami ekonomicznymi przedstawianymi zarz¹dom samorz¹dowych województw
w trakcie negocjacji projektowanego usamorz¹dowienia.

By³a to, w mojej ocenie, jedna z wa¿niejszych operacji przeprowadzanych przez resort infrastruktury
w ostatnich latach, przynajmniej w odniesieniu do kolejnictwa. Z tego wzglêdu dokonana post factum
ocena prawid³owoœci tej operacji jest wa¿na i mo¿e okazaæ siê cenna dla Pana Ministra i Pañskich
wspó³pracowników. Ja równie¿ proszê o poinformowanie o jej rezultatach.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister w imieniu pacjentów ze szpiczakiem mnogim, rodzin, bliskich i przyja-
ció³ chorych, lekarzy, cz³onków Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka o podjêcie dzia-
³añ maj¹cych na celu udostêpnienie i optymalizacjê terapii, wymaganych w stosunku do ka¿dego pacjen-
ta indywidualnie, w zale¿noœci od tego, jakiej kuracji i jakiego leczenia wymaga. Chodzi przede wszystkim
o uruchomienie programu leczenia lenalidomidem. Obecnie lekarzom odmawia siê odpowiedniego do-
brania terapii ratuj¹cych ¿ycie pacjenta. Chorzy czekaj¹ na stworzenie tzw. programu terapeutycznego –
zdrowotnego, lekowego – na bazie leczenia lenalidomidem. Lek ten jest od kilku lat zarejestrowany i sto-
sowany w Unii Europejskiej, z wyj¹tkiem Polski, jako chemia standardowa. Doniesienia œwiatowe poka-
zuj¹, ¿e jest to lek skuteczny, przed³u¿a o wiele lat œredni¹ prze¿ycia pacjenta, a jego pojawienie siê stano-
wi pozytywny prze³om w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Lekarze specjaliœci, hematolodzy i onkolodzy, jednog³oœnie rekomenduj¹ lenalidomid do leczenia pa-
cjentów ze szpiczakiem mnogim. Odmowa leczenia tym lekiem ze wzglêdu na wysokie koszty jest w efek-
cie pozorn¹ oszczêdnoœci¹, poniewa¿ chorzy, którym odmawia siê leczenia lenalidomidem, s¹ czêœciej
hospitalizowani, a koszty zwi¹zane z utrzymaniem ich przy ¿yciu, dializy, rehabilitacja, opieka paliaty-
wna itp. znacznie przewy¿szaj¹ koszty leczenia lenalidomidem. Ponadto w przypadku za¿ywnia tego leku
pacjent przebywa w domu, co pozytywnie wp³ywa na efekty leczenia.

Zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy w ministerstwie s¹ aktualnie prowadzone prace nad
wprowadzeniem lenalidomidu do leczenia standardowego. Je¿eli nie, to wnioszê o rozpoczêcie dzia³añ
maj¹cych na celu wprowadzenie tego leku do leczenia pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Podczas dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê ze spraw¹ dotycz¹c¹ przesy³ania faktur przez podmioty
gospodarcze. W obecnej sytuacji Ministerstwo Finansów uznaje tylko dwa rodzaje faktur, faktury papie-
rowe, wysy³ane poczt¹, lub faktury elektroniczne, które s¹ ma³o popularne ze wzglêdu na wymóg uiszcze-
nia op³aty za tak zwany bezpieczny e-podpis. Jednak od d³u¿szego czasu polscy przedsiêbiorcy przesy³aj¹
sobie faktury poczt¹ elektroniczn¹, bo jest to bezpieczne, tanie i wygodne.

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, ¿e jest to praktyka niezgodna z przepisami prawa. W przy-
padku kontroli MF polskim przedsiêbiorcom gro¿¹ wysokie i dotkliwe kary pieniê¿ne. W zwi¹zku z zaist-
nia³¹ sytuacj¹ zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o przeanalizowanie przedstawionego problemu.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja Kunerta

Aktualnie obowi¹zuje ustawa o grobach i cmentarzach wojennych z 1933 r. Art. 3 stanowi, ¿e grunty
zajête przez groby i cmentarze wojenne, jako te¿ grunty potrzebne do za³o¿enia takich cmentarzy i gro-
bów, z wyj¹tkiem gruntów cmentarzy wyznaniowych i gminnych, nabywa na w³asnoœæ Skarb Pañstwa
w drodze umowy b¹dŸ te¿, gdy umowa nie przyjdzie do skutku, na zasadach okreœlonych w obowi¹zu-
j¹cych przepisach o wyw³aszczeniu nieruchomoœci na potrzeby u¿ytecznoœci publicznej, a w wojewódz-
twach krakowskiem, lwowskiem, stanis³awowskiem i tarnopolskiem oraz w cieszyñskiej czêœci wojewó-
dztwa œl¹skiego z zastosowaniem ustawy z dnia 18 lutego 1878 r., DzUP austr. nr 30.

Ze wzglêdu na nieaktualny stan geograficzny zwracam siê do Pana z proœb¹ o rozwa¿enie wprowadze-
nia zmian w powy¿szych zapisach.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowany Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w Rybniku dotar³y niepokoj¹ce sygna³y dotycz¹ce planów funkcjono-

wania s¹downictwa na szczeblu okrêgowym w tym¿e mieœcie, a tak¿e proœba o przedstawienie Panu Mi-
nistrowi potrzeby utworzenia s¹du okrêgowego w mieœcie Rybnik.

Z otrzymanej przeze mnie korespondencji w tej sprawie wynika, i¿ w³adze miasta zosta³y poinformowa-
ne o zamiarze zmniejszenia roli dotychczasowego oœrodka zamiejscowego S¹du Okrêgowego w Gliwicach
z siedzib¹ w Rybniku poprzez odebranie II Wydzia³owi Cywilnemu prawa do rozpatrywania apelacji
w sprawach rodzinnych decyzj¹ prezesa S¹du Okrêgowego w Gliwicach. Sukcesywnie zmniejsza siê rów-
nie¿ liczbê etatów w wydzia³ach oœrodka zamiejscowego.

Maj¹c na uwadze interesy spo³ecznoœci lokalnej, uwa¿am, ¿e takie dzia³anie istotnie je narusza
i utrudnia mieszkañcom dostêp do wymiaru sprawiedliwoœci.

Subregion zachodni województwa œl¹skiego, obejmuj¹cy powiaty rybnicki, raciborski, wodzis³awski,
a tak¿e powiaty grodzkie Rybnik, ¯ory i Jastrzêbie Zdrój, zamieszkuje oko³o siedemset tysiêcy osób. Do-
tarcie do s¹dów w znacznie oddalonych Gliwicach jest dla nich bardzo du¿ym utrudnieniem, ¿e nie wspo-
mnê o problemach, jakie nastrêcza im brak lub znikoma liczba po³¹czeñ komunikacji autobusowej i kole-
jowej pomiêdzy Gliwicami a wiêkszoœci¹ gmin subregionu.

Próba marginalizacji Rybnika jest dla mnie niezrozumia³a, tym bardziej ¿e w centrum tego miasta bu-
dowany jest okaza³y gmach, który ma zostaæ przekazany Ministerstwu Sprawiedliwoœci na pocz¹tku
2011 r. z przeznaczeniem na siedzibê oœrodka zamiejscowego S¹du Okrêgowego w Gliwicach z opcj¹ ut-
worzenia s¹du okrêgowego. Potwierdzaj¹ to bêd¹ce w posiadaniu prezydenta miasta Rybnika dokumen-
ty, które podpisane zosta³y przez przedstawiciela ministra sprawiedliwoœci. Stwierdza siê w nich, i¿ bu-
dowany obiekt docelowo ma siê staæ siedzib¹ s¹du okrêgowego, natomiast aktualnie prowadzona przez
prezesa S¹du Okrêgowego w Gliwicach polityka zmierza w odwrotnym kierunku.

Przysz³y s¹d okrêgowy obejmowa³by swoim zasiêgiem piêæ s¹dów rejonowych, a mianowicie s¹dy w ¯o-
rach, Jastrzêbiu Zdroju, Rybniku, Wodzis³awiu Œl¹skim i Raciborzu. S¹d posiada³by tak¿e odpowiednie
zaplecze techniczne i kadrowe, gdy¿ jedenastu sêdziów z Rybnika i okolic doje¿d¿a do pracy w S¹dzie
Okrêgowym w Gliwicach. Utworzenie s¹du okrêgowego w Rybniku by³oby niew¹tpliwym udogodnieniem
dla mieszkañców, przede wszystkim ze wzglêdu na automatyczne powstanie oddzia³ów Krajowego Reje-
stru S¹dowego i Krajowego Rejestru Karnego, co znacznie u³atwia³oby uzyskiwanie odpisów z tych reje-
strów.

Warto nadmieniæ, i¿ w województwie œl¹skim w chwili obecnej funkcjonuj¹ cztery s¹dy okrêgowe –
w Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Bia³ej i Czêstochowie. S¹d Okrêgowy w Czêstochowie obs³uguje cztery
s¹dy rejonowe, zaœ S¹d Okrêgowy w Bielsku-Bia³ej – trzy s¹dy rejonowe.

Jak wczeœniej wspomnia³em, S¹d Okrêgowy w Rybniku obs³ugiwa³by piêæ s¹dów rejonowych, a wiêc
jego utworzenie z punktu widzenia organizacyjnego jest w pe³ni uzasadnione.

Ponadto funkcjonowanie tego typu instytucji w regionie o tak du¿ej liczbie mieszkañców znacznie u³at-
wi³oby dostêp do s¹downictwa, a nie utrudni³o – jak to jest w przypadku obecnie realizowanych przed-
siêwziêæ.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zapoznanie siê ze spraw¹ oraz powziêcie mo¿liwych kroków w celu
utworzenia w Rybniku s¹du okrêgowego, gdy¿ ze wzglêdów organizacyjnych i logistycznych jest to roz-
wi¹zanie zupe³nie uzasadnione, zw³aszcza jeœli siê weŸmie pod uwagê dobro mieszkañców tego okrêgu.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W 1992 r. zosta³ zlikwidowany Œl¹ski Instytut Naukowy.
W dniu 20 kwietnia 2009 r. Sejmik Województwa Œl¹skiego uchwa³¹ nr III/36/1/2009 w sprawie dzia-

³añ zmierzaj¹cych do prowadzenia badañ œl¹skoznawczych na terenie województwa œl¹skiego zainicjo-
wa³ prace nad powo³aniem jednostki zajmuj¹cej siê tego rodzaju badaniami. W piœmie z dnia 12 maja
2009 r. zwrócono siê do prezesa Rady Ministrów z inicjatyw¹ utworzenia na terenie województwa œl¹skie-
go instytutu naukowo-badawczego zajmuj¹cego siê problematyk¹ œl¹skoznawcz¹.

Œl¹sk by³, nadal jest i zapewne pozostanie najbardziej z³o¿onym obszarem w kraju, o szczególnie trud-
nych do rozwi¹zania problemach, ze wzglêdu na ich skalê oraz to, ¿e s¹ to równie¿ problemy gospodarcze.
Utworzenie instytutu w regionie, który jest regionem nadgranicznym i tranzytowym, w aspekcie poszuki-
wania i definiowania europejskiej perspektywy jego rozwoju nale¿y uznaæ za inicjatywê uzasadnion¹ i po-
¿¹dan¹. Jednostka taka niew¹tpliwie przyczyni³aby siê do wsparcia procesu kszta³towania spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego na terenie regionu, stanowi¹c bazê do prze³amywania sporów przesz³oœci i punkt
wyjœcia do dzia³añ w przysz³oœci.

Popieraj¹c ideê utworzenia instytutu, wskazujê równie¿ na zasadnoœæ nadania jej charakteru pañ-
stwowego, co zapewni³oby stabilnoœæ dzia³añ, w tym szczególnie w aspekcie ekonomicznym, tak niezbêd-
n¹ do rozwijania projektów wspó³finansowanych z Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ uwagê na problem pomocy finansowej udzielanej ze œrodków publicznych dla dzieci

niepe³nosprawnych, w tym w szczególnoœci na brak zsynchronizowania wyp³at z systemów ubezpieczeñ
spo³ecznych (dodatek pielêgnacyjny) oraz œwiadczeñ socjalnych (zasi³ek pielêgnacyjny). Tolerowanie ta-
kiego stanu rzeczy prowadzi do – jak rozumiem, niezamierzonego – zró¿nicowania skali pomocy udziela-
nej osobom niepe³nosprawnym. Osoby, które otrzymuj¹ dodatek pielêgnacyjny, pobieraj¹ bowiem kwotê
183 z³, zaœ osoby, którym MOPS wyp³aca zasi³ek pielêgnacyjny, otrzymuj¹ jedynie 153 z³. Rozumiej¹c, i¿
planowane zrównanie obu œwiadczeñ od 1 marca bie¿¹cego roku zosta³o wstrzymane z powodu kryzysu
finansowego, nale¿y jednak zwróciæ uwagê na szczególn¹ sytuacjê osób, do których adresowane s¹ wska-
zywane œwiadczenia.

Jeœli chodzi o dzieci niepe³nosprawne, to nie mo¿na w inny sposób uzupe³niæ ich dochodów. Opieku-
j¹cy siê tymi dzieæmi rodzice z regu³y znajduj¹ siê w ciê¿kiej sytuacji finansowej, gdy¿ nawet jeœli za³o¿y
siê, i¿ jeden z nich pracuje, to drugi musi zrezygnowaæ z pracy, poœwiêcaj¹c siê ca³odobowej opiece nad
swoim dzieckiem. Utrzymanie dziecka niepe³nosprawnego wymaga wiêkszych œrodków finansowych ni¿
innych dzieci, a to z powodu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z lekami i leczeniem, rehabilitacj¹, zaku-
pem specjalistycznego sprzêtu, obuwia czy œrodków s³u¿¹cych do utrzymania higieny.

Pañstwo, pomagaj¹c obywatelom w wychowaniu niepe³nosprawnych dzieci, zwolnione jest z koniecz-
noœci tworzenia w wiêkszej liczby specjalistycznych oœrodków, których koszt utrzymania by³by wiêkszy
ni¿ wysokoœæ udzielanych œwiadczeñ. Sprawa wyrównania i zwiêkszenia wskazywanych œwiadczeñ nie
ma wiêc tylko charakteru moralnego, ale stanowi pewne minimum pomocy pañstwa dla obywateli, któ-
rzy przecie¿ nie z powodu w³asnych dzia³añ lub zaniechañ pozostaj¹ w trudnej sytuacji. Zatem pomimo
ciê¿kiej sytuacji finansowej, która w sposób oczywisty wymusza poszukiwanie oszczêdnoœci, pañstwo
nie powinno tolerowaæ utrzymywania niesprawiedliwego i nieuzasadnionego funkcjonalnie zró¿nicowa-
nia poziomu dofinansowania dla osób niepe³nosprawnych, które pozostaj¹ w analogicznej sytuacji.

Maj¹c na uwadze wymienione okolicznoœci, proszê o wskazanie terminu wyrównania przedmiotowych
œwiadczeñ oraz podjêcie dzia³añ mog¹cych poprawiæ sytuacjê finansow¹ osób niepe³nosprawnych, w tym
w szczególnoœci dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ rodziców.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z odpowiedzi¹ Pana Ministra z dnia 21 czerwca 2010 r. na moje oœwiadczenie senatorskie

z dnia 12 maja 2010 r. uprzejmie informujê, i¿ wyjaœnieñ zawartych w przes³anej odpowiedzi niestety nie
mogê uznaæ za satysfakcjonuj¹ce.

Zwracam uwagê, i¿ w swoim oœwiadczeniu pyta³em w imieniu przedsiêbiorców zg³aszaj¹cych siê do
mego biura senatorskiego o zasadnoœæ tak zwanego poboru prognozowanego za pobieran¹ przez przed-
siêbiorców energiê elektryczn¹ i gaz, a tak¿e o informacjê, czy podmioty gospodarcze mog¹ rozliczaæ siê
na dotychczasowych zasadach. Zauwa¿a³em, i¿ przedsiêbiorcy p³ac¹ za energiê elektryczn¹ i gaz, których
jeszcze nie pobrali, naprzód, je¿eli chodzi o ich przychody uzyskiwane miêdzy innymi z pomoc¹ pobiera-
nej energii, co w dobie kryzysu w znacz¹cy sposób utrudnia prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.

W udzielonej odpowiedzi te kwestie zosta³y pominiête. Zaznaczam, i¿ w poprzedniej odpowiedzi Pana
Ministra (znak: DE-VIII-700-18/10) przekazane zosta³y informacje jedynie co do poboru prognozowane-
go dla osób fizycznych.

W zwi¹zku z tym proszê o merytoryczne ustosunkowanie siê do przedstawionych kwestii.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z oœwiadczeniem senatorskim w sytuacji bardzo trudnej dla województw

dotkniêtych powodzi¹.
PowódŸ i podtopienia, które mia³y miejsce na terenie naszego kraju w maju i czerwcu 2010 r., spowo-

dowa³y straty zarówno w infrastrukturze komunalnej, jak i w maj¹tku przedsiêbiorstw. Na skutek dzia³a-
nia ¿ywio³u w bardzo znacz¹cym stopniu zosta³a utrudniona tak¿e realizacja wielu inwestycji dofinanso-
wanych ze œrodków regionalnych programów operacyjnych.

Jak podaje marsza³ek województwa podkarpackiego w przekazanym mi piœmie, w dniu 28 maja bie-
¿¹cego roku skierowa³ on do wszystkich beneficjentów RPO Województwa Podkarpackiego pismo z pro-
œb¹ o podanie informacji dotycz¹cych utrudnieñ w realizacji projektów prowadzonych w ramach RPO WP
oraz o oszacowanie wartoœci strat spowodowanych powodzi¹ i podtopieniami. Jak podaje marsza³ek,
spoœród stu trzydziestu czterech beneficjentów, którzy udzielili odpowiedzi, utrudnienia w realizacji pro-
jektów spowodowane powodzi¹ zg³osi³o czterdziestu dwóch. Jak podaje marsza³ek w swej informacji,
opóŸnienia od jednego miesi¹ca do trzech miesiêcy dotycz¹ce kwoty p³atnoœci 17,04 miliona z³ zg³oszono
w odniesieniu do dwudziestu dziewiêciu projektów, a opóŸnienia powy¿ej trzech miesiêcy dotycz¹ce kwo-
ty p³atnoœci 26,85 miliona z³ w odniesieniu do czternastu projektów. £¹cznie opóŸnienia dotycz¹ kwoty
43,9 miliona PLN, w tym 32,85 miliona PLN w odniesieniu do projektów w zakresie infrastruktury prze-
ciwpowodziowej. Poniewa¿ – tak wynika z pisma marsza³ka – dotychczas odpowiedzi udzieli³o zaledwie
17% beneficjentów, liczba projektów, których dotycz¹ opóŸnienia, mo¿e jeszcze powa¿nie wzrosn¹æ, tym
bardziej ¿e panuj¹ce w regionie warunki atmosferyczne i utrzymuj¹cy siê wysoki poziom wód grunto-
wych uniemo¿liwiaj¹ przyspieszenie realizacji inwestycji.

Negatywne konsekwencje powodzi, tak finansowe, jak i w postaci mog¹cych siê pojawiæ opóŸnieñ, sta-
wiaj¹ województwa dotkniête t¹ klêsk¹ w zdecydowanie gorszej sytuacji ni¿ województwa, w których si³a
wy¿sza, jak¹ by³a powódŸ, nie wyst¹pi³a lub wyst¹pi³a w mniejszej skali.

W zwi¹zku z tym, uwzglêdniaj¹c jedn¹ z podstawowych zasad Unii Europejskiej, jak¹ jest równoœæ
szans, uprzejmie wnoszê o dokonanie zmian w metodologii przygotowanego sposobu podzia³u krajowej
rezerwy wykonania.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z uwagami przedstawicieli i specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pe-

dagogicznych uprzejmie proszê o zwrócenie uwagi, w trakcie prac nad projektami zmian stosownych roz-
porz¹dzeñ, na ni¿ej wymienione kwestie:

1) zasady udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szko³ach i placówkach;

2) szczegó³owe zasady dzia³ania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicz-
nych poradni specjalistycznych;

3) warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadza-
nia sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych;

4) ramowy statut poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego Henryka Smolarza

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z tragedi¹ powodzi, która dotknê³a nasz kraj, wiele miejscowoœci i wielu Polaków zamiesz-

kuj¹cych miasta i tereny wiejskie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego podjê³a inicjatywy umo¿-
liwiaj¹ce rolnikom i rodzinom rolniczym uzyskanie stosownych ulg.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pañstwa z pytaniem, czy s¹ znane dane liczbowe dotycz¹ce powsta-
³ych strat. Chodzi mi w szczególnoœci o to, ilu rolników, ile rodzin rolniczych mo¿e liczyæ na uzyskanie sto-
sownej ulgi, i o to, jak¹ one bêd¹ mia³y wysokoœæ. Czy s¹ ju¿ oszacowane ³¹czne koszty ulg planowanych
do udzielenia?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Tym oœwiadczeniem pragnê zwróciæ uwagê na projekt rozporz¹dzenia Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej z 28 kwietnia 2010 r.

Do mojego biura wp³ynê³y pisma informuj¹ce o proteœcie nauczycieli i pracowników specjalnych oœ-
rodków szkolno-wychowawczych w Œrodzie Œl¹skiej, Nowym S¹czu i Policach oraz rodziców uczniów
uczêszczaj¹cych do tych oœrodków. Przyczyn¹ tego protestu jest §23 pkt 7 wymienionego rozporz¹dzenia,
w którym ca³kowicie pomija siê dzieci z upoœledzeniem w stopniu lekkim. Konsekwencj¹ wdro¿enia w ¿y-
cie wymienionego projektu rozporz¹dzenia bêdzie faktyczna likwidacja wymienionych placówek, a tym
samym pozbawienie szansy na rozwój grupy upoœledzonych dzieci. Pedagodzy i rodzice negatywnie oce-
niaj¹ projekt rozporz¹dzenia zarówno pod wzgl¹dem dydaktycznym, spo³ecznym, jak i ekonomicznym.

Szanowna Pani Minister, zwracam siê do Pani z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadze-
nia poprawki do wymienionego projektu rozporz¹dzenia w postaci dodania do §23 pkt 7 zwrotu „z upoœle-
dzeniem umys³owym w stopniu lekkim”. By³aby to forma zadoœæuczynienia oczekiwaniom i potrzebom
tych szczególnie dotkniêtych przez los dzieci. Jestem przekonana, ¿e poprzez wprowadzenie takiej po-
prawki damy tym dzieciom szansê na poprawne i samodzielne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym.

Proœba i oczekiwania w tym zakresie s¹ tym bardziej zasadne, ¿e dla rodziców stanowiæ to bêdzie cho-
cia¿by czêœciow¹ rekompensatê za ich trud, determinacjê i wysi³ek w³o¿ony w wychowywanie swoich
upoœledzonych dzieci.

Z wyrazami szacunku
Gra¿yna Sztark
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
30 czerwca 2010 r. przed siedzib¹ Parlamentu Europejskiego w Brukseli demonstrowa³a grupa oko³o

stu przedsiêbiorców transportowych z województwa ³ódzkiego. Przedmiotem protestu by³y dzia³ania
w³adz skarbowych, które w odniesieniu do w³aœcicieli tych firm zakwestionowa³y zasadnoœæ odliczenia
podatku VAT przy zakupach paliwa. Naliczenie podatku za okres piêciu lat wstecz spowodowa³o, ¿e firmy
te znalaz³y siê na krawêdzi bankructwa, nie s¹ one bowiem w stanie zap³aciæ naliczonych podatków, któ-
r¹ id¹ w setki tysiêcy, a nawet miliony z³otych.

Charakterystyczne w tej sprawie jest to, ¿e w³aœcicielom wymienionych firm nie udowodniono ani na-
wet nie zarzucono ¿adnego oszustwa czy choæby nadu¿ycia. Organy skarbowe, jak dotychczas, w ¿adnym
postêpowaniu nie wykaza³y, aby transakcje, od których odliczono podatek VAT, by³y fikcyjne albo fa³szy-
we. Ci ludzie œcigani s¹ na podstawie domniemañ, jak dotychczas, go³os³ownych. Jest mi wiadome, ¿e
wymienieni przedsiêbiorcy wielokrotnie zwracali siê do Pana Ministra z interwencjami, ale niestety bez-
skutecznie.

Mam w zwi¹zku z tym nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Panu Ministrowi znana jest sytuacja tych firm? Wystêpowa³o do Pana w tej sprawie Stowarzy-

szenie Transportowców Ziemi £ódzkiej z siedzib¹ w Grabowcu.
2. Czy Pan Minister akceptuje dzia³ania podleg³ych sobie w³adz skarbowych wobec tych firm,

a w szczególnoœci czy uwa¿a Pan za prawid³owe to, ¿e dzia³ania represyjne w³adz skarbowych podejmo-
wane s¹ wobec przedsiêbiorców, którym nie wykazano ani nawet nie zarzucono ¿adnych nadu¿yæ?

3. Czy w³aœciwe jest to, ¿e organy skarbowe podejmuj¹ dzia³ania represyjne po up³ywie piêciu lat i sta-
wiaj¹ przedsiêbiorców w obliczu koniecznoœci zap³acenia ogromnych zaleg³oœci, co prowadzi do bankru-
ctwa ich firm?

4. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e tego rodzaju represyjne dzia³ania wobec uczciwych przedsiêbiorców s¹ sprze-
czne z deklarowan¹ przez rz¹d wolnoœci¹ gospodarcz¹ i polityk¹ przyjazn¹ wobec przedsiêbiorców?

5. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e tego typu represyjne dzia³ania nie s¹ uzasadnione choæby wobec faktu, ¿e pro-
wadz¹ one do bankructwa wielu firm i utraty miejsc pracy przez kilka tysiêcy zatrudnionych w nich osób?

6. Czy Pan Minister gotów jest rozwa¿yæ umorzenie naliczonych wobec tych przedsiêbiorców podat-
ków, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e chodzi o uczciwych przedsiêbiorców, którzy nie dopuœcili siê ¿adnych nad-
u¿yæ?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Od oko³o czterech lat prowadzone jest przez prokuratury okrêgu ³ódzkiego œledztwo w sprawie rzeko-

mych nadu¿yæ w Miejskim Przedsiêbiorstwie Oczyszczania w £odzi.
Jaki jest obecny stan tego œledztwa i kiedy mo¿na siê spodziewaæ jego zakoñczenia? Czy Pan Prokura-

tor Generalny nie uwa¿a, ¿e œledztwo to trwa zbyt d³ugo?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 59. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzecznika Praw Obywatelskich

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 147 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), wyra¿a zgodê na powo³anie Ireny Lipowicz na stanowisko Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 1 w lit. a po tiret dziewi¹tym dodaje siê tiret w brzmieniu:
„- dodaje siê pkt 20a w brzmieniu:
„20a) ca³kowite zniszczenie wyrobów akcyzowych – zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których

mowa w pkt 20, w taki sposób, i¿ nie mog¹ ju¿ zostaæ wykorzystane jako wyroby akcyzowe; ”, „,
b) w pkt 4 w lit. c, w ust. 3 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20” oraz zdanie dru-

gie,
c) w pkt 8 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 3 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt

20”,
d) w pkt 12 w lit. c, w ust. 9 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20”,
e) w pkt 17 w lit. a, w ust. 3 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20”,
f) w pkt 24 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 6 skreœla siê wyrazy „, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20”;

2) w art. 1 w pkt 23, w art. 41a w ust. 3:
a) w pkt 1 œrednik zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyraz „albo”,
b) w pkt 2 skreœla siê wyrazy „- je¿eli System jest niedostêpny”;

3) w art. 1 w pkt 23, w art. 41f w ust. 2 wyrazy „art. 41a ust. 3 pkt 1” zastêpuje siê wyrazami ”art. 41b ust.
1”;

4) w art. 1 w pkt 23, w art. 41g w ust. 1 wyrazy „Je¿eli System jest niedostêpny w momencie zakoñczenia
przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub
do tego momentu nie dope³niono procedur, o których mowa w art. 41a ust. 3 pkt 1” zastêpuje siê wy-
razami ”Je¿eli w momencie zakoñczenia przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy System jest niedostêpny lub do tego momentu nie uzyskano
e-AD”;

5) w art. 1 w pkt 23, w art. 41g w ust. 3 wyrazy „gdy nie dope³niono procedur, o których mowa w art. 41a
ust. 3 pkt 1” zastêpuje siê wyrazami ”gdy nie uzyskano e-AD”;

6) w art. 1 w pkt 32 w lit. f, w ust. 16 po wyrazie „nastêpowa³o” dodaje siê wyrazy „lub mog³o nast¹piæ”;
7) w art. 1 w pkt 35:

a) w lit. b w zdaniu wstêpnym po wyrazach „ust. 1a” dodaje siê wyrazy „i 1b”, dotychczasowy ust. 1a
oznacza siê jako ust. 1b i dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwole-

nie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca mo¿e dotyczyæ
tylko jednego wyodrêbnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych,
zwanego dalej ”miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”.”,

b) w lit. c, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarejestrowany odbiorca, z wy³¹czeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie

na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowi¹zany
posiadaæ tytu³ prawny do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,
postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu siedem poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1, Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zdefiniowania, na potrzeby ca³ej ustawy,
pojêcia „ca³kowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych”. Zgodnie z przyjêt¹ ju¿ wczeœniej definicj¹ jest to
zniszczenie wyrobów uniemo¿liwiaj¹ce ich wykorzystanie jako wyroby akcyzowe. Zakres przedmiotowy de-
finiowanego wyra¿enia pokrywa siê z zakresem, którego dotyczy definicja ubytków wyrobów akcyzowych.

Poprawka nr 2 ma na celu wskazanie, i¿ przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem pro-
cedury zawieszenia poboru akcyzy mo¿e byæ rozpoczête albo po uzyskaniu dokumentu w formie elektro-
nicznej – e-AD, albo po sporz¹dzeniu dokumentu w formie papierowej – zastêpuj¹cego dokument e-AD.
Ponadto skreœlono zbêdne, zdaniem Senatu, doprecyzowanie, i¿ ten drugi dokument mo¿na sporz¹dziæ
w sytuacji gdy System jest niedostêpny, poniewa¿ wynika to wprost z definicji zamieszczonej w s³ownicz-
ku do ustawy.

Przyczyn¹ przyjêcia poprawki nr 3 by³a koniecznoœæ wskazania, i¿ numer referencyjny dokumentu
e-AD jest nadawany w trybie automatycznym, zgodnie z art. 41b ust. 1, a nie 41a ust. 3 pkt 1, który wska-
zuje jedynie warunki rozpoczêcia przemieszczenia wyrobów akcyzowych.

Poprawka nr 4 doprecyzowuje warunki dopuszczaj¹ce do wystawienia dokumentu zastêpuj¹cego ra-
port odbioru. Zdaniem Senatu, w momencie zakoñczenia przemieszczania wyrobów akcyzowych nie
mo¿na mówiæ o niedope³nieniu procedur warunkuj¹cych ich rozpoczêcie. Je¿eli System by³ niedostêpny
i przywrócono jego dostêpnoœæ w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych, zainteresowany pod-
miot jest obowi¹zany do uzyskania dokumentu e-AD. Podobnie w sytuacji warunków u¿ycia dokumentu
zastêpuj¹cego raport wywozu (poprawka nr 5).

Poniewa¿ urz¹d celny ma obowi¹zek informowania prowadz¹cego sk³ad podatkowy o cofniêciu zezwo-
lenia wyprowadzenia nale¿a³o uwzglêdniæ sytuacjê, w której podmiot, po uzyskaniu zezwolenia np. nie
podj¹³ dzia³alnoœci, a wiêc jeszcze nie rozpocz¹³ wyprowadzania wyrobów akcyzowych z danego sk³adu
podatkowego (poprawka nr 6).

Poprawka nr 7 ma charakter porz¹dkowy i dotyczy warunków dzia³alnoœci w charakterze zarejestro-
wanego odbiorcy.
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U C H W A £ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w art. 78a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W³aœciciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie przepisu art. 73 ust. 5,

jest obowi¹zany zapewniæ wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drog¹ publiczn¹, stref¹
zamieszkania i stref¹ ruchu. Przepis art. 46 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.”; „;

2) w art. 1 w pkt 7, w ust. 4a skreœla siê wyrazy „lub informacje”;
3) w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 2a dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:

„Przepis ust. 10h stosuje siê odpowiednio.”;
4) w art. 1 w pkt 9 w lit. c w tiret drugim wyrazy „w sytuacji, o której” zastêpuje siê wyrazami „w sytua-

cjach, o których”;
5) w art. 1 w pkt 9:

a) w lit. j, w ust. 10 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 10a” oraz dodaje zdanie drugie w brzmie-
niu:
„Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.”,

b) w lit. k:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 10a–10k” zastêpuje siê wyrazami „ust. 10a–10l”,
– przed ust. 10a dodaje siê ust. … w brzmieniu:
„…. Starosta wystêpuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wczeœniej ni¿ przed up³ywem

30 dni od dnia powiadomienia.”;
6) w art. 2, w art. 6106 w § 2 wyrazy „s¹d dla miejsca” zastêpuje siê wyrazami „s¹d miejsca”;
7) w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 2 oraz w art. 13 po wyrazach „ustawy zmienianej w art. 1” dodaje

siê wyrazy „w brzmieniu dotychczasowym”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 7 poprawek.

Zgodnie z art. 78a ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w³aœciciel pojazdu lub podmiot, któremu
powierzono pojazd, jest obowi¹zany zapewniæ wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drog¹ publicz-
n¹ i stref¹ zamieszkania. Zdaniem Senatu, przepis ten nale¿y uzupe³niæ o wskazanie, ¿e postój wycofane-
go pojazdu nie mo¿e mieæ miejsca tak¿e w strefie ruchu (poprawka nr 1).

W dodawanym do art. 100c ust. 4a (art. 1 pkt 7 noweli), pos³u¿ono siê okreœleniem „dane lub informa-
cje”, podczas gdy ustawa okreœlaj¹c treœæ centralnej ewidencji kierowców pos³uguje siê konsekwentnie
pojêciem „dane”. Maj¹c na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ustawie
oraz wyeliminowania mo¿liwych w¹tpliwoœci interpretacyjnych uchwalono poprawkê nr 2.

W myœl art. 130a ust. 2a (art. 1 pkt 9 lit. b noweli), od usuniêcia pojazdu z drogi odstêpuje siê, je¿eli
przed wydaniem dyspozycji usuniêcia lub w trakcie usuwania ustan¹ przyczyny jego usuniêcia, nato-
miast jeœli wydanie dyspozycji usuniêcia pojazdu spowodowa³o powstanie kosztów, do ich pokrycia jest
obowi¹zany w³aœciciel pojazdu. W art. 130a ust. 10h przewidziano solidarn¹ z w³aœcicielem odpowie-
dzialnoœæ osoby dysponuj¹cej pojazdem na podstawie innego ni¿ w³asnoœæ tytu³u prawnego za koszty
zwi¹zane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzeda¿¹ lub zniszczeniem pojazdu. Senat
opieraj¹c siê na za³o¿eniu konsekwencji aksjologicznej i prakseologicznej racjonalnego prawodawcy
wprowadza solidarn¹ z w³aœcicielem odpowiedzialnoœæ osoby dysponuj¹cej pojazdem na podstawie inne-
go ni¿ w³asnoœæ tytu³u prawnego równie¿ z tytu³u kosztów zwi¹zanych z wydaniem dyspozycji usuniêcia
pojazdu, je¿eli od usuniêcia odst¹piono. W poprawce nr 3 przyjêto, i¿ „podobne” ustawodawca powinien
traktowaæ analogicznie.

Poprawka nr 4 ma charakter redakcyjny.
Zgodnie z art. 130a ust. 10 (art. 1 pkt 9 lit. j noweli), starosta bêdzie wystêpowa³ do s¹du z wnioskiem

o orzeczenie przepadku usuniêtego z drogi pojazdu na rzecz powiatu, je¿eli prawid³owo powiadomiony
w³aœciciel lub osoba uprawniona nie odebierze go w terminie 3 miesiêcy od dnia jego usuniêcia. Poniewa¿
ustawa nie okreœla terminu, w którym organ powinien powiadomiæ w³aœciciela o usuniêciu pojazdu, uz-
nano za konieczne wprowadzenie do niej terminu instrukcyjnego dla starosty, na podstawie którego wy-
st¹pienie z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu bêdzie mo¿liwe dopiero po up³ywie okreœlonego
czasu od dnia zawiadomienia w³aœciciela (poprawka nr 5). Maj¹c na wzglêdzie, i¿ organy w³adzy musz¹
dzia³aæ lojalnie w stosunku do obywatela dodano równie¿ dyspozycjê, i¿ powiadomienie musi zawieraæ
pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu. W uchwalonej poprawce usuwa siê tak¿e zbêdne odes³anie
do ust. 10a (§ 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej).

Poprawka nr 6 zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w ustawie - Kodeks postêpowania
cywilnego (§ 10 Zasad techniki prawodawczej). Natomiast poprawka nr 7 ujednolica sposób sformu³owa-
nia przepisów przejœciowych wskazuj¹c, i¿ dotycz¹ one nowelizowanych przepisów w ich dotychczaso-
wym brzmieniu.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
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z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w tytule ustawy skreœla siê wyrazy „oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”;
2) w art. 1 w pkt 7, w ust. 5 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „innym podmiotom i instytucjom s³u¿¹cym spo³e-

czeñstwu, ” oraz po wyrazach „o którym mowa w art. 260 ust. 1, ” dodaje siê wyrazy „innym podmio-
tom i instytucjom s³u¿¹cym spo³eczeñstwu, ”;

3) w art. 1 w pkt 7:
a) w ust. 6 w pkt 3 wyrazy „gminie w³aœciwej” zastêpuje siê wyrazami „wójtowi, burmistrzowi lub pre-

zydentowi miasta w³aœciwemu”,
b) w ust. 7 wyrazy „Organ wykonawczy gminy” zastêpuje siê wyrazami „Wójt, burmistrz lub prezy-

dent miasta”;
4) skreœla siê art. 2.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

i uchwali³ do niej 4 poprawki.
Poprawki nr 1 i 4 zmierzaj¹ do wyeliminowania dokonywanych niniejsz¹ nowelizacj¹ zmian w ustawie

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozszerzaj¹cych, o w³aœciwy organ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i wojewódzkiego inspektora ochrony œrodowiska, kr¹g podmiotów, o których opinie dotycz¹ce
rozwi¹zañ przyjêtych w projekcie odpowiednio studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowi¹zany jest wyst¹piæ
wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Regulacja we wskazanym wy¿ej zakresie zosta³a ju¿ wprowadzo-
na do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postanowieniami art. 1 pkt 2 lit. c oraz
art. 1 pkt 5 lit. c uchwalonej przez Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 25 czerwca i podpisanej przez Prezy-
denta w dniu 5 lipca br. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na-
le¿y jednoczeœnie podkreœliæ, i¿ przywo³ana ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie trzech miesiêcy od dnia og-
³oszenia, natomiast niniejsza nowelizacja przewiduje wprowadzenie trzydziestodniowej vacatio legis.
Przy przyjêciu za³o¿enia, ¿e niniejsza ustawa wejdzie w ¿ycie w terminie wczeœniejszym, konsekwencj¹
opisanej wy¿ej sytuacji, bêdzie jedynie to, i¿ zmiany wprowadzone jej postanowieniami w art. 11 i 17
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowi¹zywaæ bêd¹, przez wyj¹tkowo krótki
okres czasu (przypuszczalnie oko³o jednego miesi¹ca), do dnia wejœcia w ¿ycie drugiego z wymienionych
aktów normatywnych, a nastêpnie zostan¹ derogowane z systemu prawa przez przepisy o praktycznie
identycznym brzmieniu, o innych jedynie oznaczeniach numerycznych. Jednak¿e nie mo¿na wykluczyæ
sytuacji, w której niniejsza nowelizacja wejdzie w terminie póŸniejszym, w wyniku czego bêdzie ona wpro-
wadzaæ zmiany w jednostkach redakcyjnych, które nie wystêpuj¹ ju¿ w ustawie o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym. W celu wyeliminowania mo¿liwoœci wyst¹pienia takiej sytuacji oraz maj¹c na
uwadze fakt, i¿ jedyn¹ konsekwencj¹ przyjêcia takiego rozwi¹zania jest nieznaczne odsuniêcie terminu
wejœcia w ¿ycie omawianych uregulowañ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Se-
nat przyj¹³ poprawkê nr 4. Jednoczeœnie w zwi¹zku ze skreœleniem (w wyniku przyjêcia poprawki nr 4)
art. 2 niniejszej ustawy, zgodnie z dyrektyw¹ wyra¿on¹ w § 96 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej odno-
sz¹c¹ siê do zasad formu³owania tytu³u ustawy zmieniaj¹cej, zdaniem Izby nale¿a³o dokonaæ zmiany ty-
tu³u przedmiotowej ustawy. W zwi¹zku z tym uchwalono poprawkê nr 1.

Ustawodawca nak³ada w dodawanym ust. 5 w art. 261 ustawy – Prawo ochrony œrodowiska na prowa-
dz¹cego zak³ad o du¿ym ryzyku obowi¹zek regularnego dostarczania informacji na temat œrodków bez-
pieczeñstwa i wymaganego zachowania w przypadku wyst¹pienia powa¿nych awarii jednostkom organi-
zacyjnym systemu oœwiaty i pomocy spo³ecznej, zak³adom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom i in-
stytucjom s³u¿¹cym spo³eczeñstwu, okreœlonym w wykazie zamieszczonym w wewnêtrznym planie
operacyjno-ratowniczym zak³adu. Tak sformu³owany przepis mo¿e prowadziæ do interpretacji, ¿e wszys-
tkie z wy¿ej wymienionych podmiotów, którym ma byæ dostarczana informacja na temat œrodków bezpie-
czeñstwa, powinny byæ ujête we wspomnianym wykazie, a contrario je¿eli dany podmiot nie wystêpuje
w wykazie zamieszczonym w wewnêtrznym planie operacyjno-ratowniczym zak³adu – brak jest obowi¹z-
ku dostarczania mu przywo³anych wy¿ej informacji. Kieruj¹c siê koniecznoœci¹ wyeliminowania mo¿li-
wych w¹tpliwoœci interpretacyjnych Senat przyj¹³ poprawkê nr 2, jednoznacznie precyzuj¹c¹, i¿ wymóg
umieszczania w planie operacyjno-ratowniczym zak³adu odnosi siê jedynie do wskazanych w przepisie
podmiotów i instytucji s³u¿¹cych spo³eczeñstwu.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny. Poprawk¹ t¹ zharmonizowano terminologiê przedmiotowej
nowelizacji i ustawy – Prawo ochrony œrodowiska w zakresie okreœlania organu wykonawczego gminy.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
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z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
oraz ustawy – Kodeks karny

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 3:

a) wyrazy „przechowuje siê” zastêpuje siê wyrazami „organizator przechowuje”,
b) wyrazy „ulegaj¹ komisyjnemu zniszczeniu” zastêpuje siê wyrazami „komisyjnie je niszczy”;

2) w art. 1 w pkt 1, w ust. 3 wyrazy „co najmniej 60 dni” zastêpuje siê wyrazami „60 dni”;
3) w art. 1 w pkt 2, w art. 23 w pkt 2 wyrazy „specyfiki imprez masowych” zastêpuje siê wyrazami

„rodzaju imprezy masowej”;
4) w art. 1 w pkt 2, w art. 23 w pkt 4 wyrazy „czynnoœci podejmowane przez s³u¿by porz¹dkowe i s³u¿by

informacyjne” zastêpuje siê wyrazami „sposób postêpowania s³u¿b porz¹dkowych i s³u¿b informa-
cyjnych”;

5) w art. 2 w pkt 2, w art. 244a wyrazy „pozbawienia wolnoœci do lat 2” zastêpuje siê wyrazami
”pozbawienia wolnoœci do roku”;

6) w art. 3 wyrazy „zachowuj¹ moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie
art. 23 ustawy zmienianej w art. 1” zastêpuje siê wyrazami „zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie
nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 23 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny zosta³a
rozpatrzona przez Senat na 59. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 8 lipca 2010 r. Senat proponuje
wprowadzenie do ustawy 6 poprawek.

Poprawka nr 1 dotyczy przepisu art. 11 ust. 3 ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych. Zawiera on
obowi¹zek przechowywania przez okres co najmniej 60 dni materia³ów zgromadzonych podczas utrwala-
nia przebiegu imprezy masowej, które nie zawieraj¹ dowodów pozwalaj¹cych na wszczêcie postêpowania
karnego lub w sprawach o wykroczenia albo które nie zawieraj¹ dowodów maj¹cych znaczenie dla to-
cz¹cych siê takich postêpowañ. Ustawodawca okreœlaj¹c obowi¹zek nie okreœli³ jednak podmiotu obo-
wi¹zanego. Wprawdzie inne przepisy art. 11 ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych nak³adaj¹ obo-
wi¹zki na organizatora imprezy, jednak nie oznacza to, ¿e czynnoœci, o których mowa w art. 11 ust. 3
ustawy nowelizowanej (przechowywanie i niszczenie zgromadzonych materia³ów), nie bêd¹ mog³y byæ
prze³o¿one na inne podmioty, które nie bêd¹ mog³y w ¿aden sposób byæ poci¹gniête do odpowiedzialnoœci
za niewykonywanie tych obowi¹zków. Poprawka zaproponowana przez Senat zmierza do wskazania or-
ganizatora jako podmiotu obowi¹zanego do przechowywania i niszczenia materia³ów zgromadzonych
podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Celem poprawki nr 2 by³o precyzyjne okreœlenie maksymalnego okresu przechowywania materia³ów
niezawieraj¹cych dowodów przydatnych w postêpowaniu karnym lub wykroczeniowym. Senat uzna³, ¿e
przechowywanie przez nieokreœlony czas materia³ów zawieraj¹cych wizerunki osób fizycznych mo¿e na-
ruszaæ ich prawa i wskazanym jest niszczenie takich materia³ów w terminie precyzyjnie okreœlonym
w ustawie.

Poprawka nr 4 dotyczy przepisu art. 1 pkt 2 ustawy, który wprowadza nowe brzmienie art. 23 ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych, upowa¿niaj¹cego Radê Ministrów do wydania aktu wykonawczego
do ustawy. W punkcie czwartym art. 23 ustawa stanowi, ¿e rozporz¹dzenie bêdzie okreœlaæ „czynnoœci”
podejmowane przez s³u¿by porz¹dkowe i s³u¿by informacyjne w razie koniecznoœci usuniêcia z imprezy
masowej osoby zak³ócaj¹cej porz¹dek publiczny. Uwzglêdniaj¹c terminologiê stosowan¹ w ustawie
o bezpieczeñstwie imprez masowych (np. art. 20 ust. 3) Senat uzna³ za niefortunne, uprawnienie do
okreœlania w rozporz¹dzeniu „czynnoœci” podejmowanych przez wy¿ej wymienione s³u¿by.

W przepisach art. 20 i 22 ustawa o bezpieczeñstwie imprez masowych stanowi, ¿e cz³onkowie s³u¿by
porz¹dkowej i s³u¿by informacyjnej uprawnieni s¹ do podejmowania czynnoœci takich jak: stwierdzanie
uprawnieñ do uczestniczenia w imprezie, legitymowanie osób, wydawanie poleceñ, ujêcie, stosowanie si-
³y fizycznej, kajdanek lub rêcznych miotaczy gazu. W œwietle tego rozumienia pojêcia „czynnoœci” mo¿na
za³o¿yæ, ¿e nowe rozporz¹dzenie mog³oby okreœlaæ inne rodzaje czynnoœci, do których podejmowania up-
rawnieni bêd¹ cz³onkowie wy¿ej wymienionych s³u¿b w stosunku do osób uczestnicz¹cych w imprezie
masowej. By³oby to niedopuszczalne w œwietle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i prawdopodobnie nie taki by³
cel przepisu upowa¿niaj¹cego. Mo¿na s¹dziæ, ¿e ustawodawca zamierza³ wskazaæ jaki ma byæ sposób po-
stêpowania cz³onków s³u¿b przy wykonywaniu czynnoœci jak¹ jest „usuniêcie osoby” z imprezy masowej.
Senat przyj¹³ propozycjê poprawki, która przes¹dza, ¿e przepisy rozporz¹dzenia okreœlaæ bêd¹ jedynie
sposób podejmowania czynnoœci, które wymienione s¹ w ustawie.

Najwa¿niejsza z proponowanych poprawek (oznaczona nr 5) dotyczy dodawanego ustaw¹ przepisu art.
244a Kodeksu karnego. Poprawka senacka obni¿a wysokoœæ zagro¿enia kar¹ pozbawienia wolnoœci za
wystêpek polegaj¹cy na niestosowaniu siê do orzeczonego przez s¹d zakazu wstêpu na imprezê masow¹.
Z³agodzenie sankcji jest efektem stwierdzenia przez Senat, ¿e œrodek karny zakazu wstêpu na imprezê
masow¹ dotyczyæ mo¿e nie tylko masowych imprez sportowych ale ka¿dej innej imprezy masowej. Senat
uzna³, ¿e powinna istnieæ odpowiednia proporcja pomiêdzy ciê¿arem naruszenia a gro¿¹c¹ za to narusze-
nie kar¹. Naruszenie orzeczonego œrodka (poprzez obecnoœæ na imprezie masowej) lub obowi¹zku osobi-
stego stawiennictwa w okreœlonym miejscu (poprzez nie stawienie siê), nie po³¹czone z innym niepopra-
wnym zachowaniem siê skazanego (obwinionego) nie uzasadnia nadmiernej, zdaniem Senatu, surowoœci
ustawodawcy.

Pozosta³e poprawki oznaczone numerami 3 i 6 maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
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z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upad-
³oœciowe i naprawcze, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 5:

a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 4241a” dodaje siê wyrazy „i 4241b”,
b) w art. 4241a skreœla siê § 3,
c) dodaje siê art. 4241b w brzmieniu:

„Art. 4241b. W wypadku prawomocnych orzeczeñ, od których skarga nie przys³uguje, odszkodo-
wania z tytu³u szkody wyrz¹dzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego
z prawem mo¿na domagaæ siê bez uprzedniego stwierdzenia niezgodnoœci orzeczenia z prawem
w postêpowaniu ze skargi, chyba ¿e strona nie skorzysta³a z przys³uguj¹cych jej œrodków pra-
wnych.”;

2) w art. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy „jest niedopuszczalna” zastêpuje siê wyrazami „nie przys³uguje”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy –
Prawo upad³oœciowe i naprawcze zosta³a rozpatrzona przez Senat na 59. posiedzeniu. W uchwale podjê-
tej w dniu 8 lipca 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 2 poprawek.

Poprawka nr 1 dotyczy przepisu, w którym ujête zosta³o nowe rozwi¹zanie dotycz¹ce mo¿liwoœci uzys-
kania odszkodowania w przypadku, gdy szkoda zosta³a wyrz¹dzona przez wydanie niezgodnego z pra-
wem prawomocnego orzeczenia, bez uprzedniego stwierdzenia niezgodnoœci w odrêbnym postêpowaniu
ze skargi. Zosta³o ono ujête w przepisie art. 4241a § 3.

Art. 4241a § 1 i 2 dotycz¹ wyroków s¹dów drugiej instancji, od których wniesiono skargê kasacyjn¹
oraz orzeczeñ S¹du Najwy¿szego – od których skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem nie przys³u-
guje.

Nieco enigmatyczna, zdaniem Senatu, treœæ § 3 omawianego artyku³u stanowi, ¿e w wypadkach gdy
skarga nie przys³uguje, odszkodowania mo¿na domagaæ siê bez uprzedniego stwierdzenia niezgodnoœci
orzeczenia z prawem. Z takiej redakcji dodawanego art. 4241a § 3 mo¿na wnioskowaæ, ¿e odnosi siê on je-
dynie do orzeczeñ S¹du Najwy¿szego (o których mowa w § 1 i 2), podczas gdy zgodnie z argumentacj¹
wskazan¹ w uzasadnieniu projektu ustawy jest to przepis o znaczeniu kardynalnym, maj¹cy zastosowa-
nie do wszystkich prawomocnych orzeczeñ od których skarga nie przys³uguje, wydanych na podstawie
Kodeksu postêpowania cywilnego (oraz ustawy - Prawo upad³oœciowe i naprawcze).

Maj¹c na uwadze powy¿sze oraz treœæ § 55 Zasad techniki prawodawczej, który stanowi, ¿e „ka¿d¹ sa-
modzieln¹ myœl ujmuje siê w odrêbny artyku³” Senat proponuje poprawkê, która wydziela do odrêbnej je-
dnostki redakcyjnej (artyku³u 4241b K.p.c.) przepis ustanawiaj¹cy podstawê prawn¹ do wyst¹pienia
z ¿¹daniem odszkodowania za szkodê wyrz¹dzon¹ wydaniem prawomocnego orzeczenia niezgodnego
z prawem w przypadku, gdy stronie nie przys³uguje prawo wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodnoœci
z prawem prawomocnego orzeczenia.

Poprawka nr 2 równie¿ dotyczy merytorycznie przepisu art. 4241a § 3, który stanowi, ¿e s¹ wypadki,
gdy odszkodowania mo¿na domagaæ siê bez uprzedniego stwierdzenia niezgodnoœci orzeczenia z prawem
w postêpowaniu ze skargi i odnosi siê do tych przypadków gdy „skarga nie przys³uguje”. Takim wyra¿e-
niem pos³uguje siê przepis art. 4241a § 1 oraz art. 7674 § 3 K.p.c. (sprawy egzekucyjne). Tymczasem
przepisy ustawy - Prawo upad³oœciowe i naprawcze odnosz¹c siê do skargi o stwierdzenie niezgodnoœci
z prawem prawomocnego orzeczenia stawi¹, ¿e skarga jest „niedopuszczalna”. Senat uzna³ za wskazane
ujednolicenie terminologii obu ustaw, gdy¿ pozostawienie przepisów w brzmieniu zawartym w ustawie
zrywa zwi¹zek pomiêdzy przepisami ustawy Prawo upad³oœciowe i naprawcze a przepisem art. 4241a § 3
K.p.c.

Poprawka Senatu nawi¹zuje terminologiczny zwi¹zek pomiêdzy przepisami ustawy prawo upad³oœcio-
we i naprawcze a przepisem Kodeksu postêpowania cywilnego, który okreœla prawa osoby poszkodowa-
nej wydanym prawomocnym orzeczeniem w przypadku, gdy osobie tej nie przys³uguje prawo wniesienia
skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1, w § 1 wyrazy „albo depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych ni¿ wyznaczone dla ce-

lów rekreacji przez w³aœciwe organy gminy” zastêpuje siê wyrazami „albo na terenach przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych ni¿ wyznaczone dla ce-
lów rekreacji przez w³aœciwego zarz¹dcê terenu”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ
i uchwali³ do niej jedn¹ poprawkê.

Uchwalona przez Sejm ustawa ogranicza mo¿liwoœæ pope³nienia wykroczenia z art. 144 § 1 kodeksu
wykroczeñ, polegaj¹cego na deptaniu trawnika lub zieleñca na terenach przeznaczonych do u¿ytku pub-
licznego, do miejsca innego ni¿ wyznaczone dla celów rekreacji przez w³aœciwe organy gminy.

Poprawka Senatu typizuje jako wykroczenie deptanie trawnika lub zieleñca na terenach przeznaczo-
nych do u¿ytku publicznego w miejscach innych ni¿ wyznaczone dla celów rekreacji przez w³aœciwego za-
rz¹dcê terenu.

Przyjmuj¹c poprawkê Senat bra³ pod uwagê w¹tpliwoœci zwi¹zane z interpretacj¹ pojêcia „terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego”. W opinii Senatu teren ten mo¿e byæ w³asnoœci¹ gminy, ale mo¿e
te¿ byæ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, czy te¿ w³asnoœci¹ prywatn¹ (np. trawniki i zieleñce znajduj¹ce siê
na terenach nale¿¹cych do spó³dzielni mieszkaniowych). Wy³¹czenie spod zakresu penalizacji deptania
trawników i zieleñców, w miejscach wyznaczonych dla celów rekreacji przez w³aœciwe organy gminy,
sprawi, ¿e w dalszym ci¹gu wykroczeniem pozostanie ka¿de deptanie trawnika lub zieleñca na terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, innych ni¿ tereny gminne. Organy gminy nie mog¹ bowiem, bez
wyraŸnie wskazanej w ustawie normy kompetencyjnej, wyznaczyæ miejsc dla celów rekreacji na terenach
innych ni¿ gminne.

Senat bior¹c pod uwagê powy¿sze, kieruj¹c siê potrzeb¹ wy³¹czenia spod zakresu penalizacji art. 144
kodeksu wykroczeñ, deptania trawnika lub zieleñca w miejscach przeznaczonych dla celów rekreacji nie
tylko przez w³aœciwe organy gminy, ale przez ka¿dorazowego zarz¹dcê terenu, uchwali³ stosown¹ po-
prawkê.

59. posiedzenie Senatu w dniach 7 i 8 lipca 2010 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z póŸn. zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:

„6a) tymczasowym pomieszczeniu – nale¿y przez to rozumieæ wskazane przez gminê tymczasowe po-
mieszczenie, o którym mowa w art. 1046 § 4 Kodeksu postêpowania cywilnego; ”;

2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale

zamienne, wskazuje tymczasowe pomieszczenia, a tak¿e zaspokaja potrzeby mieszkaniowe go-
spodarstw domowych o niskich dochodach.”;

3) po art. 5 dodaje siê art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. 1. Umowa o odp³atne u¿ywanie tymczasowego pomieszczenia mo¿e byæ zawarta na czas oz-

naczony, nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
2. Do osób, którym udostêpniono tymczasowe pomieszczenie, przepisy niniejszego rozdzia³u sto-

suje siê odpowiednio.”;
4) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy, z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali, o których mowa
w ust. 3, oraz tymczasowych pomieszczeñ, mog¹ byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602,
Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do postanowienia
sygnalizacyjnego Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. akt S 2/08), które dotyczy
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm., dalej cytowana tak¿e, jako: ustawa o ochronie
praw lokatorów). W postanowieniu, Trybuna³ wskaza³ na potrzebê podjêcia inicjatywy ustawodawczej
w przedmiocie jasnego okreœlenia w ustawie o ochronie praw lokatorów, obowi¹zków gminy zwi¹zanych ze
wskazaniem tymczasowego pomieszczenia, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm., cytowana dalej tak¿e, jako: k.p.c.).

Pe³ny tekst postanowienia, wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. z 2008 r. Nr 2A,
poz. 33.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny w trybie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytu-
cyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) w zwi¹zku z orzeczeniem z dnia 4 grudnia 2007 r. (sygn. K 26/05)
stwierdzaj¹cym, ¿e art. 1046 § 4 k.p.c. jest zgodny z art. 2 w zwi¹zku z art. 7 i nie jest niezgodny z art. 167
ust. 1 i 4 Konstytucji, zasygnalizowa³ Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej potrzebê podjêcia inicjatywy usta-
wodawczej w przedmiocie jasnego okreœlenia w ustawie o ochronie praw lokatorów, obowi¹zków gminy
zwi¹zanych ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia, o którym mowa w art. 1046 § 4 k.p.c.

2.2. Trybuna³, uznaj¹c konstytucyjnoœæ art. 1046 § 4 k.p.c., stwierdzi³ szereg uchybieñ legislacyjnych,
w zakresie dookreœlenia sposobu realizacji obowi¹zku gminy dostarczenia tymczasowego pomieszcze-
nia. Zdaniem Trybuna³u, kwestia ta powinna zostaæ sprecyzowana nie w przepisach dotycz¹cych postê-
powania egzekucyjnego (k.p.c.), ale w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, reguluj¹cej obo-
wi¹zki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej.

Przepisy tej ustawy szczegó³owo normuj¹ zasady tworzenia zasobu mieszkaniowego gminy oraz obo-
wi¹zki gmin w zakresie dostarczania lokali mieszkalnych, w tym lokali socjalnych. Zdaniem Trybuna³u,
przepisy ustawy nie s¹ jednak dostosowane do sytuacji, w której gminy maj¹ „wskazywaæ” tymczasowe
pomieszczenia osobom w stosunku, do których orzeczono obowi¹zek opró¿nienia lokalu s³u¿¹cego za-
spokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamienne-
go. Odpowiednie regulacje, a w szczególnoœci przepisy k.p.c. oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, nie
okreœlaj¹, na jaki okres winno byæ udostêpniane „tymczasowe pomieszczenie”. Termin „tymczasowe” su-
geruje, ¿e na okres przejœciowy, a zatem nie na czas nieoznaczony. Z ustawy wynika, ¿e zaspokajanie po-
trzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej nastêpuje przede wszystkim przy wykorzystaniu miesz-
kaniowego zasobu gminy (art. 4 ust. 3). Tymczasem, w myœl art. 20 ust. 2 ustawy lokale, stanowi¹ce mie-
szkaniowy zasób gminy, z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas
trwania stosunku pracy, mog¹ byæ wynajmowane tylko na czas nieoznaczony. To znaczy, ¿e dzia³aj¹c
zgodnie z przepisami ustawy, gmina mo¿e wynajmowaæ lokale wchodz¹ce w sk³ad jej zasobu mieszkanio-
wego, z przeznaczeniem na „tymczasowe pomieszczenia” wy³¹cznie na czas nieoznaczony, co przeczy
„tymczasowoœci”, a zatem przejœciowoœci udostêpnienia takiego pomieszczenia. Mo¿liwe jest udostêp-
nienie takiego pomieszczenia na czas oznaczony spoza zasobu mieszkaniowego gminy (art. 4 ust. 3 usta-
wy o ochronie praw lokatorów), jednak czêstokroæ dzia³anie takie mo¿e byæ nieracjonalne z punktu wi-
dzenia gospodarki gminy. Gmina, gospodaruj¹c swoim mieniem i realizuj¹c okreœlone zadania, powinna
mieæ mo¿liwoœæ kierowania siê jasnymi, niesprzecznymi normami. Jednoczenie, zdaniem Trybuna³u,
podstawy prawnej dzia³ania organu w³adzy publicznej nie powinna stanowiæ rozcz³onkowana norma,
konstruowana na podstawie kilku przepisów prawnych.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, proponuje siê, aby
zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów polega³a na wprowadzeniu definicji tymczasowego pomiesz-
czenia, rozszerzeniu katalogu obowi¹zków gminy o obowi¹zek wskazywania tymczasowego pomieszcze-
nia oraz okreœleniu maksymalnego okresu udostêpnienia takiego pomieszczenia.

4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, S¹dem Najwy¿szym, Mi-
nisterstwem Infrastruktury, Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych, Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa oraz Mini-
sterstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej.
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Zg³oszone uwagi obejmowa³y rozszerzenie projektu o wy³¹czenie ochrony przed eksmisj¹ sprawcy
przemocy w rodzinie, a tak¿e przeniesienie proponowanych regulacji do ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego. Jednoczeœnie zaproponowano doprecyzowanie trybu zawierania umów o u¿ywanie pomiesz-
czenia tymczasowego, a w szczególnoœci kwestii odp³atnoœci umowy, trybu proponowania przez gminê
zawarcia umowy, a tak¿e skutków odmowy zawarcia umowy.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje, co do zasady skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Niemniej jednak pro-
jektowana zmiana mo¿e wp³yn¹æ na zwiêkszenie wysokoœci dotacji celowych z bud¿etu pañstwa, jakie
gminy mog¹ otrzymywaæ na zadania zwi¹zane z tworzeniem warunków do zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych wspólnoty samorz¹dowej.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy o na-
daniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeci-
nie”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materia³ach wybuchowych
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej

w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹
oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz ustawy o wyko-
nywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹,
amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „pkt 1 lit. a)–c), pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 lit. a)” zastêpuje siê wyra-

zami „pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a”;
2) w art. 1:

a) po pkt 2 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 42 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

„6. Przepisów niniejszego rozdzia³u nie stosuje siê do wyrobów pirotechnicznych.”; ”,
b) po pkt 3 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) po art. 45 dodaje siê art. 45a w brzmieniu:
„Art. 45a. Przepisów niniejszego rozdzia³u nie stosuje siê do wyrobów pirotechnicznych.”; ”;

3) w art. 1 w pkt 4, w art. 62b w pkt 1 po wyrazach „S³u¿bê Wiêzienn¹” dodaje siê wyrazy „, armie obcych
pañstw przebywaj¹ce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) w art. 1 w pkt 4, w art. 62b w pkt 4 skreœla siê wyrazy „i innych wyrobów”;
5) w art. 1 w pkt 4, w art. 62c w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. d wyrazy „u¿ytku i obs³ugi” zastêpuje siê wyrazami „obs³ugi i u¿ytku wy³¹cznie”,
b) w pkt 2 w lit. b wyraz „u¿ytku” zastêpuje siê wyrazami „obs³ugi i u¿ytku”;

6) w art. 1 w pkt 4:
a) w art. 62d w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) umieszcza na wyrobie pirotechnicznym w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznako-
wanie CE, wed³ug wzoru, o którym mowa w art. 42 ust. 2, oraz etykietê.”,

b) w art. 62k:
– skreœla siê ust. 5,
– w ust. 10 wyrazy „ust. 5–7” zastêpuje siê wyrazami „ust. 6 i 7 oraz art. 62d ust. 3 pkt 2”;

7) w art. 1 w pkt 4, w art. 62e w ust. 5 po wyrazach „W³aœciwy komendant” dodaje siê wyrazy „powiatowy
(miejski)”;

8) w art. 1 w pkt 4:
a) skreœla siê art. 62f,
b) po art. 62w dodaje siê art. … w brzmieniu:

„Art. … W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego rozdzia³u stosuje siê przepisy
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci.”;

9) w art. 1 w pkt 4, w art. 62j:
a) w ust. 1 w pkt 2,
b) w ust. 3 w pkt 2,
c) w ust. 4 w pk 2

– skreœla siê wyrazy „(A, imp)”;
10) w art. 1 w pkt 4, w art. 62k w ust. 9 wyrazy „w rozporz¹dzeniu” zastêpuje siê wyrazami „w art. 31 roz-

porz¹dzenia”;
11) w art. 1 w pkt 4 skreœla siê art. 62o;
12) w art. 1 w pkt 4, w art. 62w:

a) w ust. 1 wyrazy „ust. 3–6” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 62s ust. 7, 8, 10–15 i 17–20 stosuje siê odpowiednio do pe³nego zapewnienia jako-
œci wyrobu”,

c) skreœla siê ust. 4, 5 i 7;
13) w art. 2 w pkt 1, w ust. 2 wyrazy „art. 62a pkt 1–4” zastêpuje siê wyrazami „art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a–c,

pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a”;



14) w art. 2 w pkt 3, w ust. 2 wyrazy „, o której mowa w art. 6 ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „z dnia 21
czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego”;

15) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Wyroby pirotechniczne wprowadzone do obrotu przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej usta-

wy mog¹ pozostaæ w obrocie do dnia 4 lipca 2017 r.”;
16) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. 1. Przepisy rozdzia³u 5a ustawy wymienionej w art. 1 w odniesieniu do wyrobów pirotechnicz-
nych klas 4, P2 i T2 stosuje siê od dnia 4 lipca 2013 r.

2. Do dnia 4 lipca 2013 r. wyroby pirotechniczne klas 4, P2 i T2 mog¹ byæ wprowadzane do
obrotu na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Do dnia 4 lipca 2013 r. za wyroby pirotechniczne klas 4, P2 i T2 uznaje siê wyroby na naby-
wanie, przechowywanie lub u¿ywanie których jest wymagane pozwolenie, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, oraz na obrót którymi jest wymagana konce-
sja, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 2.”;

17) w art. 5 wyrazy „z dniem 4 lipca 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o materia³ach wybu-
chowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technolo-
gi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i uchwali³ do niej 17 poprawek.

Poprawka nr 1 koryguje sposób sformu³owania odes³ania.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za zasadne wyraŸne rozgraniczenie materii poszczególnych roz-

dzia³ów ustawy, analogicznie jak przewiduje obowi¹zuj¹ca ustawa o materia³ach wybuchowych przezna-
czonych do u¿ytku cywilnego w przypadku jej rozdzia³u 3.

Wobec w¹tpliwoœci interpretacyjnych zwi¹zanych z zakresem wy³¹czenia stosowania rozdzia³u 5a w sto-
sunku do przebywaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej armii pañstw obcych, Senat uchwali³
poprawkê nr 3. Senat zauwa¿a, ¿e ogólne wy³¹czenie stosowania przepisów ustawy, wobec okreœlonej kate-
gorii podmiotów, przewiduje ju¿ art. 2 ust. 3 ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿yt-
ku cywilnego. Powtórzenie wy³¹czenia w art. 62b pkt 1 ustawy, z pominiêciem armii pañstw obcych ujêtych
w katalogu „ogólnym”, budzi w¹tpliwoœci co do zakresu zastosowania rozdzia³u 5a.

Kolejne w¹tpliwoœci zwi¹zane z zakresem stosowania rozdzia³u 5a ustawy o materia³ach wybucho-
wych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, w opinii Senatu, budzi jej art. 62b pkt 4. Wskazuje on, ¿e
spod re¿imu rozdzia³u 5a wy³¹czone jest stosowanie kapiszonów do zabawek i innych wyrobów, o których
mowa w przepisach wykonawczych dotycz¹cych zasadniczych wymagañ dla zabawek (wydanych na pod-
stawie ustawy o systemie oceny zgodnoœci). Przepisy okreœlaj¹ce zasadnicze wymagania dla zabawek, nie
mog¹ wiêc dotyczyæ tak¿e „innych wyrobów”. Maj¹c na uwadze powy¿sze Senat uchwali³ poprawkê nr 4.

Senat respektuj¹c zasadê, zgodnie z któr¹ do oznaczenia jednakowych pojêæ u¿ywa siê jednakowych
okreœleñ, przyj¹³ poprawkê nr 5.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 6 Senat uzna³ za konieczne wyeliminowanie luki prawnej, poprzez wskazanie
na wzór oznakowania CE wyrobów pirotechnicznych, analogicznie do uregulowañ art. 42 ust. 2 ustawy
o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego. Jednoczeœnie poprawka ta skreœla
normatywnie zbêdny przepis.

Przepis art. 62e ust. 5 ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego
wskazuje na komendanta Policji, jako obowi¹zanego do zapewnienia pomocy organom dokonuj¹cym
kontroli zgodnoœci wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. Jednoczeœnie przepis ten nie dookreœla w³a-
œciwoœci komendanta. Poprawka nr 7 uœciœla przepis.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 8 Senat uzna³ za zasadne dokonanie zmiany w ramach systematyki rozdzia³u
5a ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, tak aby przepis odsy³aj¹cy
do stosowania ustawy o systemie oceny zgodnoœci znalaz³ siê na koñcu rozdzia³u.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 9 Senat, zgodnie z zasad¹ pos³ugiwania siê w ustawie powszechnie zrozu-
mia³ymi znaczeniami wyrazów, w celu oddania jednoznacznoœci art. 62j ustawy o materia³ach wybucho-
wych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, skreœli³ zbêdne elementy przepisu.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 10 Senat sprecyzowa³ odes³anie do odpowiedniego przepisu rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH).

Zgodnie z art. 62o ustawy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego jedno-
stka notyfikowana dokonuj¹ca oceny zgodnoœci musi spe³niaæ wymagania okreœlone w art. 19 ustawy
o systemie oceny zgodnoœci. Przepis ten, w ocenie Senatu, w obliczu definicji jednostki notyfikowanej
z art. pkt 5 ustawy, a tak¿e wobec ogólnego odes³ania do stosowania ustawy o systemie oceny zgodnoœci,
uznaæ nale¿y za normatywnie zbêdny. Powy¿szemu Senat da³ wyraz w poprawce nr 11.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 12 Senat dokona³ korekty odes³añ do odpowiedniego stosowania art. 62s usta-
wy o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, zawartych w jej art. 62w. Poprawka
w opinii Senatu wp³ynie na czytelnoœæ przepisu i pozwoli dokonaæ jego jednoznacznej interpretacji.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 13 Senat uzna³ za uzasadnione utrzymanie obowi¹zku uzyskania koncesji na
obrót wyrobami pirotechnicznymi charakteryzuj¹cymi siê wysokim poziomem niebezpieczeñstwa w ich
dzia³aniu. Poprawka zak³ada, ¿e obowi¹zkiem uzyskania koncesji objêty bêdzie obrót wyrobami pirote-
chnicznymi klasy 4 oraz klas T2 i P2. Zaproponowane w ustawie, wy³¹czenie spod wymogu uzyskania
koncesji na obrót materia³ami wybuchowymi wszystkich kategorii wyrobów pirotechnicznych wymienio-
nych w ustawie o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, w opinii Senatu nie
zosta³o dostatecznie wyjaœnione przez projektodawców przepisu. W uzasadnieniu do projektu ustawy
stwierdzono jedynie, ¿e przepis okreœla „rodzaje wyrobów pirotechnicznych, na obrót którymi nie jest wy-
magane posiadanie koncesji”. Senat zauwa¿a, ¿e kwestionowany przepis nie koresponduje tak¿e z pozo-
sta³ymi zmianami dokonywanymi nowelizacj¹, a zw³aszcza zmian¹ art. 9 ust. 2 ustawy o materia³ach wy-
buchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego i art. 31 ust. 2 ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci go-
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spodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami
i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 14 Senat wprowadzi³ poprawkê redakcyjn¹ oddaj¹c¹ istotê odes³ania.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 15 Senat przeformu³owa³ przepis przejœciowy art. 3 ustawy. Przepis ten mówi

o wprowadzonych do obrotu - przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy - wyrobach pirotechnicznych o ju¿ na-
danych klasach (1, 2 i 3 oraz P1 i T1). Tymczasem w obrocie, przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, nie mo-
g¹ wystêpowaæ wyroby o tak okreœlonych klasach. Poprawka Senatu usuwa w¹tpliwoœci interpretacyjne
wynikaj¹ce z projektowanego brzmienia przepisu. Jednoczeœnie zak³ada, ¿e wszystkie wyroby pirote-
chniczne wprowadzone do obrotu przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy mog¹ pozostaæ w obrocie do dnia 4
lipca 2017 r. W tym zakresie Senat kierowa³ siê brzmieniem art. 21 ust. 5 (implementowanej ustaw¹) dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/23/WE z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania
do obrotu wyrobów pirotechnicznych.

W opinii Senatu w¹tpliwoœci budzi tak¿e art. 4 ustawy. Przepis ten stanowi, ¿e - w odniesieniu do wyro-
bów pirotechnicznych klas 4, P2 i T2 - przepisy art. 62d i art. 62e ustawy o materia³ach wybuchowych
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, znajd¹ zastosowanie od dnia 4 lipca 2013 r. Tak wskazany katalog
przepisów podlegaj¹cych wy³¹czeniu Senat ocenia jako niewystarczaj¹cy. Przepis art. 4, w brzmieniu
uchwalonym przez Sejm, tworzy lukê prawn¹ w zakresie przepisów dotycz¹cych zasadniczych wymagañ
oraz procedur oceny zgodnoœci wyrobów pirotechnicznych, nie realizuj¹c zak³adanego celu jakim jest
wy³¹czenie stosowania tych przepisów do dnia 4 lipca 2013 r. Przyjêta przez Senat poprawka nr 16 zak³a-
da, ¿e wy³¹czeniu powinien podlegaæ ca³y rozdzia³ 5a ustawy. Jednoczeœnie poprawka przes¹dza, ¿e do
dnia 4 lipca 2013 r. wyroby pirotechniczne klas 4, P2 i T2 mog¹ byæ wprowadzane do obrotu na dotych-
czasowych zasadach, oraz ¿e za wyroby te uznaje siê wyroby, na nabywanie których wymagane jest po-
zwolenie i na obrót którymi wymagana jest koncesja. Rozstrzygaj¹c o ostatnim Senat przyj¹³ za³o¿enie, ¿e
wyroby klasy 4 oraz klasy T2 i P2 odpowiadaj¹ w konstrukcji obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, wyrobom
nieobjêtym pozwoleniem i koncesj¹.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 17 Senat wprowadzi³ czternastodniowy okres vacatio legis, wobec niemo¿no-
œci dotrzymania obecnego terminu wejœcia w ¿ycie ustawy, tj. 4 lipca 2010 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w pkt 2, w art. 97a w ust. 3 wyraz „mienie” zastêpuje siê wyrazami „sk³adniki maj¹tkowe”;
2) w art. 3 w pkt 2, w art. 97a w ust. 4 wyrazy „utworzenia samorz¹dowego zak³adu bud¿etowego” zastê-

puje siê wyrazami „przekszta³cenia zak³adu aktywnoœci zawodowej”;
3) w art. 3 w pkt 2, w art. 97a w ust. 5 wyrazy „przej¹³ zak³ad” zastêpuje siê wyrazami „przej¹³ prowadze-

nie zak³adu”;
4) w art. 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy „w formy, o których” zastêpuje siê wyrazami „w formê, o której”,
b) w pkt 2 wyrazy „podmiotom, o których” zastêpuje siê wyrazami „podmiotowi, o którym”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o za-
trudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 4 poprawki. Wiêkszoœæ z nich doty-
czy zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

Zgodnie z § 10 Zasad Techniki Prawodawczej do oznaczania jednakowych pojêæ u¿ywa siê jednako-
wych okreœleñ. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Senat przyj¹³ poprawkê nr 1, która ma charakter doprecyzo-
wuj¹cy i zmierza do zapewnienia jednolitej terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa.

W œwietle rozwi¹zañ przyjêtych w art. 97a ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych gmina lub powiat bêd¹ mog³y przekszta³ciæ zak³ad aktywnoœci zawodowej w samorz¹dowy
zak³ad bud¿etowy lub przekazaæ prowadzenie takiego zak³adu organizacji pozarz¹dowej. Natomiast art.
97a ust. 4 wymienionej ustawy wskazuje, ¿e w terminie 14 dni od dnia utworzenia samorz¹dowego zak³a-
du bud¿etowego lub przekazania prowadzenia zak³adu aktywnoœci zawodowej nale¿y podj¹æ okreœlone
w ustawie dzia³ania. Nale¿y stwierdziæ, ¿e wczeœniej utworzony zak³ad aktywnoœci zawodowej mo¿e zo-
staæ przekszta³cony albo przekazany i od tego w³aœnie zdarzenia liczony jest wy¿ej podany termin. Uw-
zglêdniaj¹c powy¿sze Senat przyj¹³ poprawkê nr 2.

Z uwagi na wskazan¹ mo¿liwoœæ przekazywania prowadzenia zak³adu aktywnoœci zawodowej, Senat
uzna³ za zasadne doprecyzowanie w tym zakresie art. 97a ust. 5, który mówi m.in. o „przejêciu zak³adu”
zamiast „przejêciu prowadzenia zak³adu” i w tym celu przyj¹³ poprawkê nr 3.

Ponadto Senat przyj¹³ poprawkê nr 4, która ma charakter jêzykowy i polega na zast¹pieniu, niezasa-
dnie zastosowanej w okreœlonych przepisach, liczby mnogiej liczb¹ pojedyncz¹.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r.,

o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrodków transportu

przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹,
podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporz¹dzo-
nej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i œrodków
transportu przekraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê pañstwow¹, podpisanej w Kijowie dnia 25 czer-
wca 2001 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeñstwie
personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu wspó³dzia³aj¹cego,

sporz¹dzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2010 r. ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeñstwie personelu Organizacji Narodów Zje-
dnoczonych oraz personelu wspó³dzia³aj¹cego, sporz¹dzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach
urzêdów pañstwowych oraz ustawy o pracownikach samorz¹dowych

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów
pañstwowych oraz ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

Jednoczeœnie upowa¿nia senator Gra¿ynê Sztark do reprezentowania Senatu w pracach nad projek-
tem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych
oraz ustawy o pracownikach samorz¹dowych

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póŸn. zm.1)) w art. 13 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) osi¹gniêcia wieku 65 lat, je¿eli okres zatrudnienia umo¿liwia urzêdnikowi pañstwowemu miano-
wanemu uzyskanie prawa do emerytury.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) w art. 55 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osi¹gniêcia wieku 65 lat, je¿eli okres zatrudnienia umo¿liwia pracownikowi uzyskanie prawa do
emerytury, albo nabycia prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy; ”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353
i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71
i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. (sygn. akt K 35/99) stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 13
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 wrzeœnia 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr
86, poz. 953, ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹do-
wych (Dz. U. Nr 21, poz. 124, ze zm.) z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja wyroku opublikowana zosta³a w Dz. U. Nr 109, poz. 1165 (dzieñ publikacji wyroku – 13 gru-
dnia 2000 r.); pe³ny tekst wyroku, wraz uzasadnieniem – w OTK Z.U. z 2000 r. Nr 8, poz. 295.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. TK stwierdzi³ niezgodnoœæ z art. 32 i art. 33 Konstytucji:

1) art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych, w zakresie, w jakim
stwarza podstawê do rozwi¹zania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym urzê-
dnikiem pañstwowym – kobiet¹ wczeœniej ni¿ z mianowanym urzêdnikiem pañstwowym – mê¿-
czyzn¹,

2) art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych, w zakresie, w jakim stwarza
podstawê do rozwi¹zania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem
samorz¹dowym – kobiet¹, w razie nabycia przez ni¹ prawa do emerytury, wczeœniej ni¿ z miano-
wanym pracownikiem samorz¹dowym – mê¿czyzn¹.

Artyku³ 13 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych przewiduje, ¿e „Rozwi¹zanie
stosunku pracy z urzêdnikiem pañstwowym mianowanym mo¿e nast¹piæ w drodze wypowiedzenia w ra-
zie (…) nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów dotycz¹cych ogó³u pracowników”.

Podobnie stanowi³ art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych: „Rozwi¹zanie
stosunku pracy z pracownikiem samorz¹dowym mianowanym mo¿e nast¹piæ w drodze wypowiedzenia
w razie (…) nabycia prawa do renty lub emerytury”.

Nowa ustawa o pracownikach samorz¹dowych z 2008 r. w zasadzie podtrzymuje dotychczasow¹ regu-
lacjê; w art. 54 stanowi bowiem, ¿e „1. Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na
zasadach okreœlonych w ustawie uchylanej w art. 60 [czyli w ustawie z 1990 r.] przekszta³ca siê z dniem 1
stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony.”. Natomiast art. 55
ust. 1 przewiduje, ¿e „Do dnia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, rozwi¹zanie stosunku pracy z pracowni-
kiem samorz¹dowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesiêcznego okresu wypowiedzenia, mo¿e na-
st¹piæ w przypadku (…) nabycia prawa do emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy”.

Zaskar¿one przepisy, co prawda nie okreœlaj¹ samodzielnie granicy wieku, po osi¹gniêciu którego sto-
sunek pracy mo¿na wypowiedzieæ, jednak ³¹cz¹ mo¿liwoœæ wypowiedzenia z osi¹gniêciem wieku emery-
talnego (nabyciem prawa do emerytury). Przepisy emerytalne stanowi¹ zaœ, i¿ mê¿czyzna osi¹ga wiek
emerytalny z chwil¹ ukoñczenia 65 roku ¿ycia, a kobieta – 60 roku.

W konsekwencji, przepisy te powoduj¹, ¿e pracodawca mo¿e wypowiedzieæ stosunek pracy mianowa-
nemu pracownikowi – kobiecie 5 lat wczeœniej ni¿ pracownikowi – mê¿czyŸnie.

2.2. Konstytucja w art. 32 przewiduje, i¿: „1. Wszyscy s¹ wobec prawa równi. Wszyscy maj¹ prawo do ró-
wnego traktowania przez w³adze publiczne. 2. Nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu politycznym,
spo³ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”; natomiast jej art. 33 stanowi, ¿e: „1. Kobieta
i mê¿czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj¹ równe prawa w ¿yciu rodzinnym, politycznym, spo³ecznym
i gospodarczym. 2. Kobieta i mê¿czyzna maj¹ w szczególnoœci równe prawo do kszta³cenia, zatrudnienia
i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracê jednakowej wartoœci, do zabezpieczenia spo³ecznego
oraz do zajmowania stanowisk, pe³nienia funkcji oraz uzyskiwania godnoœci publicznych i odznaczeñ”.

TK stwierdzi³, i¿ uprzywilejowanie kobiet poprzez umo¿liwienie im nabycia prawa do emerytury ju¿
z chwila ukoñczenia 60 roku ¿ycia jest dopuszczalne. W „rzeczywistoœci spo³ecznej kobieta (z uwagi na fun-
kcje macierzyñskie i wychowawcze) zajmuje bardzo czêsto pozycjê s³absz¹, istnieje (…) uzasadnienie dla
wprowadzania regulacji przyznaj¹cych jej pewne przywileje w porównaniu z mê¿czyzn¹. Jest to jeden z in-
strumentów zapewniaj¹cych rzeczywiste równouprawnienie kobiet. W p³aszczyŸnie uprawnieñ socjalnych
konstytucyjnie dopuszczalne jest wiêc tzw. uprzywilejowanie wyrównawcze, tj. uprzywilejowanie prawne,
maj¹ce na celu zmniejszenie nierównoœci faktycznie wystêpuj¹cych w ¿yciu spo³ecznym pomiêdzy kobieta-
mi i mê¿czyznami. Regulacje ustanawiaj¹ce tego typu uprzywilejowanie wyrównawcze nie mog¹ byæ trak-
towane jako unormowania dyskryminuj¹ce lub faworyzuj¹ce, zakazane na tle zasady równoœci”.
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Nie ma jednak „konstytucyjnych podstaw do przyjmowania œcis³ej zale¿noœci miêdzy uprawnieniami
a obowi¹zkami pracowników obu p³ci, tak by ich ogólny ‘bilans’ mia³ przybieraæ tak¹ sam¹ wartoœæ. Je¿eli
wiêc sytuacja prawna pracownika – kobiety wykazuje w jakimœ zakresie uprzywilejowanie w stosunku do
pozycji pracownika – mê¿czyzny, to nie oznacza to tym samym, ¿e zasada równoœci wymaga zrównowa¿e-
nia tego przywileju przez na³o¿enie na pracownika – kobietê obowi¹zków b¹dŸ ograniczeñ, które nie od-
nosz¹ siê do pracownika – mê¿czyzny. Nie mo¿na wiêc – zdaniem Trybuna³u – uzasadniaæ istnienia ta-
kich obowi¹zków (ograniczeñ) argumentem, ¿e stanowi¹ one konsekwencjê uprzywilejowania kobiet”.

Z punktu widzenia charakteru pracy urzêdniczej, nie ma pomiêdzy p³ciami tego rodzaju ró¿nic biologi-
cznych i spo³ecznych, które uzasadnia³yby zró¿nicowanie wieku rozwi¹zania stosunku pracy kobiet
i mê¿czyzn. Zatem „skrócenie szans zawodowych kobiet w warunkach, gdy biologiczne i spo³eczne ró¿ni-
ce nie maj¹ istotnego znaczenia dla skutecznego kontynuowania pracy zawodowej, pozostaje w drastycz-
nej kolizji z zasad¹ równoœci i równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn”.

Odstêpstwa „od równego traktowania przez prawo sytuacji podobnych s¹ dopuszczalne, ale pod wa-
runkiem spe³nienia okreœlonych przes³anek, a mianowicie: relewantnoœci (bezpoœredniego zwi¹zku z ce-
lem i zasadnicz¹ treœci¹ przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma), proporcjonalnoœci (wa-
ga interesu, któremu ma s³u¿yæ ró¿nicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawaæ w odpowie-
dniej proporcji do wagi interesów naruszonych przez nierówne potraktowanie podmiotów podobnych)
oraz zwi¹zku z innymi normami, zasadami lub wartoœciami konstytucyjnymi, uzasadniaj¹cymi odmien-
ne traktowanie podmiotów podobnych.

Ustawa pozbawia kobiety, w wyniku zró¿nicowania wieku emerytalnego, równych szans na osi¹gniê-
cie takiej samej pozycji zawodowej co mê¿czyŸni. Powoduje to wiele konsekwencji dotycz¹cych rzeczywi-
stego statusu zawodowego i materialnego w chwili przechodzenia kobiet na emeryturê. Wczeœniejsze,
wymuszone zakoñczenie aktywnoœci zawodowej oznacza te¿ utratê mo¿liwoœci dalszych awansów, uzys-
kiwania wy¿szych zarobków, które w przysz³oœci bêd¹ stanowi³y podstawê wymiaru emerytury, czy te¿
uzyskiwania dodatkowych œrodków z tytu³u ubezpieczenia dobrowolnego.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

W celu wykonania wyroku proponuje siê dokonanie dwóch zmian. Pierwsza polega na nadaniu nowe-
go brzmienia art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z 1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych.

Natomiast w przypadku pracowników samorz¹dowych, pierwotnie zakwestionowany przepis uleg³ ju¿
derogacji w zwi¹zku z uchwaleniem nowej ustawy o pracownikach samorz¹dowych, która uchyli³a po-
przedni¹. Przepis przejœciowy nowej ustawy nakazuje jednak stosowaæ do pracowników mianowanych
przepisy dotychczasowe (czyli niekonstytucyjne). Oznacza to koniecznoœæ uzupe³nienia przepisów prze-
jœciowych ustawy z 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych. Nale¿y zatem nadaæ nowe brzmienie art. 55
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych.

Zaproponowane przepisy s¹ zbie¿ne z innymi obowi¹zuj¹cymi ju¿ w tym zakresie regulacjami (np.
ustawa z 2008 r. o s³u¿bie cywilnej); utrzymuj¹c mo¿liwoœæ wczeœniejszego pójœcia przez kobiety na eme-
ryturê, daj¹ im zarazem prawo do pozostania na stanowisku urzêdnika mianowanego. Pracodawca nie
bêdzie móg³ zwolniæ mianowanej urzêdniczki, która naby³a uprawnienia emerytalne, bez jej zgody, do
momentu kiedy ukoñczy 65 rok ¿ycia.

4. Konsultacje

Opiniê w sprawie projektu przedstawi³ Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Minister Pracy
i Polityki Spo³ecznej, Minister Spraw Zagranicznych, Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Równego Traktowa-
nia, Prezes Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Szef S³u¿by Cywilnej i Krajowa Rada Radców Prawnych;
nie zg³oszono uwag do projektu.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik

Radzieckich oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym
przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez
III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Stanis³awa Gogacza do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê

i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z póŸn. zm.2)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom wywiezionym do pracy przymusowej oraz osa-
dzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich”;

2) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) œwiadczenie pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy i Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radziec-

kich w warunkach wywiezienia poza dotychczasowe miejsce zamieszkania przez okres co naj-
mniej 6 miesiêcy:
a) z terytorium pañstwa polskiego, w jego granicach sprzed dnia 1 wrzeœnia 1939 r., na teryto-

rium:
– III Rzeszy i terenów przez ni¹ okupowanych w okresie wojny w latach 1939 – 1945,

1) Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawê z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawê z dnia 16 listopada 2006 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnie-
niach przys³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220 poz. 1734.



– Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich i terenów przez niego okupowanych
w okresie od dnia 17 wrzeœnia 1939 r. do dnia 5 lutego 1946 r. oraz po tym okresie do
koñca 1948 r. z terytorium pañstwa polskiego w jego obecnych granicach,

b) w latach 1939 – 1945 w granicach przedwojennego pañstwa polskiego, któremu towarzyszy³a
roz³¹ka z osobami bliskimi.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51,
poz. 307, Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473 i Nr 105, poz. 655) w art. 21 w ust. 1 pkt 45 otrzymuje brzmienie:

„45) œwiadczenie pieniê¿ne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu pie-
niê¿nym przys³uguj¹cym osobom wywiezionym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obo-
zach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz.
395, z póŸn. zm.3)); ”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z póŸn. zm.4)) w art. 3 w pkt 1 w lit. c tiret pi¹te otrzymuje brzmienie:

„- œwiadczenie pieniê¿ne okreœlone w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³u-
guj¹cym osobom wywiezionym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
Niemieck¹ lub Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z póŸn. zm.5)), ”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przys³uguj¹cych cy-
wilnym niewidomym ofiarom dzia³añ wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824) w art. 8 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

„5) œwiadczenia pieniê¿nego okreœlonego w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym
przys³uguj¹cymosobomwywiezionymdopracyprzymusowej orazosadzonymwobozachpracyprzez
IIIRzeszê iZwi¹zekSocjalistycznychRepublikRadzieckich (Dz.U.Nr87,poz.395, zpóŸn. zm.6))”.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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3)Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220 poz. 1734.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64,
poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875,
Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220 poz. 1734.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220 poz. 1734.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 49/07), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ prze-
pisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom depor-
towanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, dalej cytowana tak¿e, jako – ustawa) z art. 32 ust. 1
Konstytucji.

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 220, poz. 1734 (dzieñ publikacji wy-
roku – 23 grudnia 2009 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK
Z. U. z 2009 r., Nr 11A, poz. 169.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e art. 2 pkt 2 ustawy w zakresie, w jakim pomija przes³ankê de-
portacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego pañstwa polskiego, jest nie-
zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Poddany kontroli TK przepis wskazuje, ¿e represj¹ w rozumieniu ustawy jest deportacja (wywiezienie)
do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesiêcy z terytorium pañstwa polskiego, w jego granicach
sprzed dnia 1 wrzeœnia 1939 r., na terytorium:

a) III Rzeszy i terenów przez ni¹ okupowanych w okresie wojny w latach 1939-1945,
b) Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich (dalej: ZSRR) i terenów przez niego okupowanych

w okresie od dnia 17 wrzeœnia 1939 r. do dnia 5 lutego 1946 r. oraz po tym okresie do koñca 1948 r.
z terytorium pañstwa polskiego w jego obecnych granicach.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego regulacja ta jest niezgodna z konstytucyjn¹ zasad¹ równoœci
przez to, ¿e uzale¿nia prawo do œwiadczenia deportacyjnego od miejsca zamieszkania przed deportacj¹
(wywiezieniem) oraz miejsca deportacji (wywiezienia) i wykonywania pracy przymusowej, a pomija prze-
s³ankê deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej w granicach przedwojennego pañstwa polskiego.

W opinii Trybuna³u, tak sformu³owane, bardzo rygorystyczne przes³anki dostêpu do œwiadczeñ depor-
tacyjnych w istotny sposób naruszaj¹ zasadê równoœci. Kryterium przekroczenia granic pañstwowych
nie jest adekwatne do celu ustawy, którym by³o symboliczne zadoœæuczynienie za pracê przymusow¹
œwiadczon¹ na rzecz okupantów w szczególnie trudnych warunkach, spowodowanych oderwaniem od
dotychczasowego otoczenia. Powoduje ono arbitralne zró¿nicowanie prawa do œwiadczenia deportacyj-
nego. Osoby wywiezione do pracy przymusowej s¹ bowiem dzielone na dalsze dwie kategorie, w zale¿no-
œci od tego, czy miejsce ich zamieszkania i miejsce wywiezienia dzieli³a granica pañstwa polskiego, czy te¿
nie. Tym samym cech¹ relewantn¹ osób uprawnionych do œwiadczenia deportacyjnego jest nie tylko
szczególna dolegliwoœæ represji (wywiezienia do pracy przymusowej), lecz tak¿e sztuczne w istocie kryte-
rium „geograficzne”.

2.2. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji. Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na odsuniêcie
w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu. Jednoczeœnie Trybuna³ wskaza³, i¿ interwencja
ustawodawcza powinna zostaæ podjêta w mo¿liwie najkrótszym terminie z uwagi na wiek i sytuacjê oso-
bist¹ ofiar represji, zw³aszcza ¿e œwiadczenie deportacyjne jest œwiadczeniem osobistym i nie podlega
dziedziczeniu.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, proponuje siê, aby
zmiana przepisów ustawy polega³a na rozszerzeniu zakresu podmiotowego osób uprawnionych do otrzy-
mywania œwiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego osobom deportowanym do pracy przymusowej,
o kr¹g osób wywiezionych do pracy przymusowej w ramach terytorium pañstwa polskiego poza dotych-
czasowe miejsce zamieszkania na okres co najmniej 6 miesiêcy, gdy towarzyszy³a temu roz³¹ka z rodzin¹.
Jednoczeœnie, zgodnie ze wskazówkami Trybuna³u, proponuje siê zmiany w zakresie wykluczenia w¹t-
pliwoœci zwi¹zanych z niekonsekwentnym u¿ywaniem przez ustawodawcê okreœlenia deportacja.

4. Konsultacje

Projekt ustawy skonsultowano z Urzêdem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Mini-
sterstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej, Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych, Instytutem Pamiêci Narodowej,
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Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Zwi¹zkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych
WiêŸniów Politycznych.

Uwagi zg³oszone do projektu dotyczy³y koniecznoœci zmiany nazwy ustawy w nastêpstwie rezygnacji
z u¿ywania okreœlenia „deportacja” w treœci ustawy, a tak¿e koniecznoœci odpowiedniej zmiany brzmienia
odes³añ w innych aktach prawnych. Zaproponowano równie¿, aby nie u¿ywaæ zamiennie pojêæ przesied-
lenie i wywiezienie. Jednoczeœnie wskazano na koniecznoœæ zamieszczenia w tekœcie ustawy przepisów
przejœciowych.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa powoduje skutki finansowe dla bud¿etu pañstwa w zakresie zwiêkszenia wydatków na wyp³a-
tê œwiadczeñ pieniê¿nych przys³uguj¹cych osobom, które do tej pory pozostawa³y poza zasiêgiem pod-
miotowym ustawy.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwo-
wej.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Stanis³awa Gogacza do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy pañstwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 67) w art. 18b:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku niezastosowania siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ, o których mowa w ust.
1, obcy statek powietrzny mo¿e byæ przechwycony przez wojskowy statek powietrzny, zwany dalej
”statkiem przechwytuj¹cym”. Przechwycenie polega na identyfikacji statku powietrznego, na-
wi¹zaniu z nim ³¹cznoœci radiowej i kontaktu wzrokowego oraz naprowadzeniu go na w³aœciwy
kierunek lub wysokoœæ lotu albo wymuszeniu l¹dowania na wskazanym lotnisku.”;

2) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku niezastosowania siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ, o których mowa w ust.

1 i 2, obcy wojskowy statek powietrzny mo¿e byæ:
1) ostrze¿ony strza³ami ostrzegawczymi przez statek przechwytuj¹cy, a w przypadku dal-

szego niestosowania siê do wezwania - zniszczony;
2) zniszczony bez dokonania czynnoœci, o których mowa w ust. 2 i w pkt 1, w sytuacji:
a) dokonywania zbrojnej napaœci lub agresji przeciwko celom po³o¿onym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,
b) gdy na pok³adzie nie ma ¿adnych osób,
c) gdy wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa, a organ dowodzenia obron¹ powietrzn¹, uw-

zglêdniaj¹c w szczególnoœci informacje przekazane przez pañstwowy organ zarz¹dzania
ruchem lotniczym, stwierdzi, ¿e wojskowy obcy statek powietrzny jest u¿yty do dzia³añ
sprzecznych z prawem, a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powie-
trza.

2b. Przepis ust. 2a stosuje siê do obcego cywilnego statku powietrznego, który nie posiada ¿adnych
osób na pok³adzie lub na pok³adzie którego znajduj¹ siê wy³¹cznie zamachowcy.”;



3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzjê o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ust. 2 - 2b, podejmuje Dowódca Operacyjny Si³

Zbrojnych.”;
4) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, tryb postêpowania przy stosowaniu œrodków,
o których mowa w ust. 2 - 2b, oraz zakres i sposób wspó³dzia³ania organu dowodzenia obron¹ po-
wietrzn¹ z pañstwowym organem zarz¹dzania ruchem lotniczym w tych sprawach, maj¹c na
wzglêdzie zapewnienie prawid³owego zastosowania œrodków, o których mowa w ust. 2 - 2b, tylko
w przypadku braku mo¿liwoœci innego wymuszenia przestrzegania prawa polskiego, a tak¿e spra-
wnoœæ i skutecznoœæ wspó³dzia³ania organów chroni¹cych przestrzeñ powietrzn¹ Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do postanowienia
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 paŸdziernika 2008 r. (sygn. akt S 4/08) dotycz¹cego ustawy z dnia
12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy pañstwowej (Dz. U. 2005 r. Nr 226, poz. 1944, ze zm.).

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja postanowienia wraz z uzasadnieniem opublikowana zosta³a w OTK Z.U. z 2008 r. Nr 8A,
poz.152.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. TK zasygnalizowa³ Sejmowi – w celu zapewnienia spójnoœci systemu prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej – potrzebê podjêcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie dopuszczalnoœci zniszczenia obcego cy-
wilnego statku powietrznego na podstawie przepisu art. 18b ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 paŸdzier-
nika 1990 r. o ochronie granicy pañstwowej.

Ju¿ we wczeœniejszym orzeczeniu z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. (K 44/07) TK stwierdzi³, ¿e art. 122a usta-
wy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, ze zm.) jest niezgodny z Kon-
stytucj¹.

Przepis ten przewidywa³, ¿e je¿eli „cywilny statek powietrzny jest u¿yty do dzia³añ sprzecznych z pra-
wem, a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza, statek ten mo¿e byæ zniszczony
na zasadach okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy pañ-
stwowej”.

Miesi¹c po wydaniu wyroku, TK zasygnalizowa³, i¿ podobny przepis zawarty jest w ustawie o ochronie
granicy pañstwowej, której art. 18b przewiduje, ¿e:
„1. Obcy wojskowy statek powietrzny, który przekroczy³ granicê pañstwow¹ albo wykonuje lot w prze-

strzeni powietrznej RP bez zezwolenia (…), lub niezgodnie z warunkami tego zezwolenia, oraz obcy cy-
wilny statek powietrzny, który przekroczy³ granicê pañstwow¹ niezgodnie z przepisami ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze lub umowami miêdzynarodowymi, którymi RP jest zwi¹zana, mo¿e
byæ wezwany przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym do:
1) opuszczenia przestrzeni powietrznej RP;
2) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysokoœci lotu;
3) l¹dowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;
4) wykonania innych poleceñ, maj¹cych na celu zaprzestanie naruszania przestrzeni powietrznej.

2. W przypadku niezastosowania siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ, o których mowa w ust. 1, ob-
cy statek powietrzny mo¿e byæ:
1) przechwycony przez wojskowy statek powietrzny, zwany dalej „statkiem przechwytuj¹cym”. Prze-

chwycenie polega na identyfikacji statku powietrznego, nawi¹zaniu z nim ³¹cznoœci radiowej
i kontaktu wzrokowego oraz naprowadzeniu go na w³aœciwy kierunek lub wysokoœæ lotu albo wy-
muszeniu l¹dowania na wskazanym lotnisku;

2) ostrze¿ony strza³ami ostrzegawczymi przez statek przechwytuj¹cy, a w przypadku dalszego nie-
stosowania siê do wezwania – zniszczony;

3) zniszczony bez dokonania czynnoœci, o których mowa w pkt 1 i 2, w sytuacji:
a) dokonywania zbrojnej napaœci lub agresji przeciwko celom po³o¿onym na terytorium RP,
b) gdy nie posiada za³ogi na pok³adzie,
c) gdy wymagaj¹ tego wzglêdy bezpieczeñstwa, a organ dowodzenia obron¹ powietrzn¹, uwzglê-

dniaj¹c w szczególnoœci informacje przekazane przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem
lotniczym, stwierdzi, ¿e obcy statek powietrzny jest u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem,
a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza”.

Przepis ten dotyczy: 1) tylko statku obcego (zarówno cywilnego jak i wojskowego), 2) zarówno u¿ytego
do dzia³añ sprzecznych z prawem, jak i nie u¿ytego do takich dzia³añ, lecz niewykonuj¹cego poleceñ od-
powiednich s³u¿b, 3) jeœli chodzi o statek cywilny – tylko tego, który przekroczy³ granicê pañstwow¹ (czyli
startuj¹cego z zagranicy).

2.2. TK zakwestionowa³ tylko œrodek polegaj¹cy na zestrzeleniu w odniesieniu do statku cywilnego.

TK zwróci³ uwagê na to, ¿e zgodnie z przepisami statek mo¿e byæ zniszczony gdy wymagaj¹ tego „wzglê-
dy bezpieczeñstwa” i jest „u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem”. S¹ to okreœlenia niedookreœlone. Mo-
¿e tu wiêc chodziæ o bardzo szerok¹ (zbyt szerok¹) gamê zachowañ. Narusza to zasadê poprawnej legisla-
cji z art. 2 Konstytucji.
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Ponadto, TK zauwa¿y³, ¿e „Ustawodawstwo zwyk³e zawiera powszechnie akceptowane unormowania
dopuszczaj¹ce dzia³ania mog¹ce skutkowaæ odebraniem ¿ycia i to nie tylko dla bezpoœredniego ratowa-
nia ¿ycia w³asnego czy cudzego, ale te¿ w innych sytuacjach. Doœæ przypomnieæ regulacje dotycz¹ce sta-
nu wy¿szej koniecznoœci, obrony w³asnej czy u¿ycia broni przez funkcjonariuszy Policji i innych s³u¿b
mundurowych”. Nie s¹ one kwestionowane.

„Odrêbnie nale¿y jednak oceniaæ normy expressis verbis upowa¿niaj¹ce pañstwo do celowego i umyœ-
lnego pozbawienia ¿ycia cz³owieka – zw³aszcza je¿eli brak takiej koniecznoœci z punktu widzenia ochrony
innych praw i wolnoœci, albo je¿eli chodzi o osobê, która swoim dzia³aniem nie wywo³a³a koniecznoœci ta-
kiej reakcji. Z art. 38 Konstytucji, zapewniaj¹cego ka¿demu prawn¹ ochronê ¿ycia, wynika zatem m.in.
zakaz wprowadzenia do ustawodawstwa zwyk³ego kary œmierci, jak równie¿ innych instytucji, zak³ada-
j¹cych umyœlne i celowe pozbawienie cz³owieka ¿ycia przez organy pañstwa”.

Tymczasem, kwestionowany przepis pozwala zestrzeliæ samolot z pasa¿erami, ju¿ w sytuacji doœæ
ogólnikowych i ewentualnych zagro¿eñ bezpieczeñstwa „naziemnego”. Nie zachodz¹ jednak przes³anki
umo¿liwiaj¹ce ograniczenie prawnej ochrony ¿ycia, wynikaj¹ce z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W koñcu, ten ostateczny œrodek w zakresie, w jakim mo¿e byæ wymierzony przeciwko znajduj¹cym siê
na jego pok³adzie osobom niebêd¹cym agresorami, tj. pozosta³ym pasa¿erom i personelowi, godzi niew¹t-
pliwie w ich godnoœæ osobow¹, o której mowa w art. 30 Konstytucji.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania postanowienia Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 paŸ-
dziernika 2008 r., kieruj¹c siê brzmieniem jego sentencji oraz uzasadnieniem, proponuje siê, by w usta-
wie o ochronie granicy pañstwowej w art. 18b dokonaæ trzech zmian.

Pierwsza zmiana polega na pozostawieniu w ust. 2 samego dotychczasowego pkt 1. Oznacza to, ¿e za-
równo do obcych statków cywilnych, jak i wojskowych bêdzie siê stosowa³o œrodek polegaj¹cy na prze-
chwyceniu.

Druga zmiana polega na pozostawieniu – w dodawanych ust. 2a i 2b – dotychczasowych œrodków z pkt
2 i 3 w dotychczasowym ust. 2 (³¹cznie ze zestrzeleniem), ale tylko w odniesieniu do obcych wojskowych
statków powietrznych oraz statków cywilnych, jeœli nie posiadaj¹ osób na pok³adzie lub na pok³adzie któ-
rych znajduj¹ siê wy³¹cznie zamachowcy.

Trzecia zmiana dotyczy ograniczenia podmiotów podejmuj¹cych decyzje w sprawie zastosowania
œrodków do Dowódcy Operacyjnego Si³ Zbrojnych.

W konsekwencji zmieniono te¿ odes³ania w upowa¿nieniu do wydania rozporz¹dzenia.
Jednoczeœnie, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w systemie prawa nadal pozostaj¹ normy pozwalaj¹ce m.in. sto-

sowaæ odpowiednie œrodki w ramach stanu wy¿szej koniecznoœci oraz wynikaj¹ce z obrony koniecznej.
Jak zauwa¿y³ TK, „je¿eli nawet mo¿na by usprawiedliwiæ, jako œrodek o charakterze ultima ratio, znisz-

czenie w locie statku powietrznego u¿ytego do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego, na którego
pok³adzie znajduj¹ siê wy³¹cznie zamachowcy, sami wybieraj¹cy œmieræ po to, aby zabiæ innych, to w ¿a-
dnym wypadku nie mo¿na naraziæ na pewn¹ œmieræ pasa¿erów i cz³onków za³ogi, którzy nie s¹ agresora-
mi, lecz ofiarami zamachowców”.

St¹d, projekt wyklucza mo¿liwoœæ zestrzelenia statku cywilnego na podstawie tych szczególnych prze-
pisów. Mog¹ one byæ stosowane tylko do statków wojskowych lub cywilnych bez za³ogi i pasa¿erów lub
wy³¹cznie z zamachowcami. Inne statki cywilne (tak¿e polskie) mog¹ byæ jednak nadal zestrzeliwane na
podstawie norm ogólnych.

4. Konsultacje

Opiniê o projekcie przedstawi³ Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych, Prezes
Urzêdu Lotnictwa Cywilnego, Dowódca Operacyjny Si³ Zbrojnych. Wszyscy poparli projekt. Dowódca
Operacyjny SZ zg³osi³ kilka propozycji zmian w projekcie. W wiêkszoœci wykracza³y one jednak poza wy-
konanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. W pierwszym czytaniu uwzglêdniono dwie z tych propozy-
cji: 1) utrzymano mo¿liwoœæ zestrzeliwania statku cywilnego, jeœli nie posiada pasa¿erów i za³ogi na po-
k³adzie lub na pok³adzie którego znajduj¹ siê tylko zamachowcy; 2) w celu przyœpieszenia i uproszczenia
procedury korzystania z i tak ograniczonych na skutek wyroku Trybuna³u œrodków – decyzje o ich zasto-
sowaniu pozostawiono w rêkach Dowódcy Operacyjnego Si³ Zbrojnych (pominiêto Ministra Obrony Naro-
dowej).

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje:
1) senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk z Komisji Gospodarki Narodowej,
2) senatora Krzysztofa Majkowskiego z Komisji Œrodowiska.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk do Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za

Granic¹,
2) senatora Krzysztofa Majkowskiego do Komisji Ustawodawczej.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senatora Micha³a Boszko do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej,
2) senatora Leszka Piechotê do Komisji Œrodowiska,
3) senator Alicjê Zaj¹c do Komisji Œrodowiska.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie odwo³ania sekretarza Senatu

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwo³uje senatora Witolda Idczaka z funkcji sekretarza Senatu.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie wyboru sekretarza Senatu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu, wybiera senatora
W³adys³awa Dajczaka na sekretarza Senatu.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 60
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 61
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 61
senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 62
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 62
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . . 62
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 62

senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 62
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 63
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 63
senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . . 63

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 66
senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 66
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 66

Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 67
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 67
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 68
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 69
senator Adam Massalski . . . . . . . . 70
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . . 71
senator Rafa³ Muchacki . . . . . . . . 71

Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o nada-
niu Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersy-
tet Medyczny w Szczecinie”

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek. . . . . . . . . . . . 72

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 72
senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek. . . . . . . . . . . . 72

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia

podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 72

Zapytania i odpowiedzi
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 72
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . . 72

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o materia³ach wybuchowych
przeznaczonych do u¿ytku cywilnego
oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materia³ami wybuchowymi, bro-
ni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technolo-
gi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
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senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 74

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 75

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 75
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 76

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . . 77
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 77
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów
Ukrainy, sporz¹dzonej w Warszawie dnia
25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gab ine t em Min i s t r ów Ukra iny
o wspó³pracy przy dokonywaniu kontroli
osób, towarów i œrodków transportu prze-
kraczaj¹cych polsko-ukraiñsk¹ granicê
pañstwow¹, podpisanej w Kijowie dnia
25 czerwca 2001 r.

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u fakultatywnego do Kon-
wencji o bezpieczeñstwie personelu Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych oraz per-
sonelu wspó³dzia³aj¹cego, sporz¹dzonego
w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 80

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o pracownikach urzêdów pañ-
stwowych oraz ustawy o pracownikach
samorz¹dowych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Gra¿yna Sztark . . . . . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³ugu-
j¹cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszê i Zwi¹zek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . . 83
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . . 83
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . . 83
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 84
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . . 84
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . . 84
pe³ni¹cy obowi¹zki
kierownika Urzêdu
do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Jan Ciechanowski . . . . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Na-
rodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . . 85

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej

podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . . 86

Zapytania i odpowiedzi
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senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . . 86
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 86
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 86
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . . 87
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 87

podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . . 87
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 87
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 87
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gogacz . . . . . . . . . . . 87

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 8 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: infor-

macja Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿-
szego Rzeczypospolitej Polskiej o dzia³al-
noœci S¹du Najwy¿szego w roku 2009

prezes S¹du Najwy¿szego
Janusz Godyñ . . . . . . . . . . . . . 89

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 97
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 97
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . . 97
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 98
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 98
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 98
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 98
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 99
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 100
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 100
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 100
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 101
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 101
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 101
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 102
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 102
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 104
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 104
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 105
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 105

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Bender . . . . . . . 106
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 107
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 108

Zamkniêcie dyskusji
prezes Janusz Godyñ . . . . . . . . . 110

Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-
rad: informacja Rzecznika Praw Dziecka
o dzia³alnoœci za rok 2009 wraz z uwaga-
mi o stanie przestrzegania praw dziecka

rzecznik praw dziecka
Marek Michalak . . . . . . . . . . . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 117

rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 117
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 118
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 119
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 119
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 120
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 120
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 120
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 121
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 121
senator Alicja Zaj¹c . . . . . . . . . . 122
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 122
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 122
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 122
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 123
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 123
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 124
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 125
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 125
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 126
senator Ryszard Bender . . . . . . . 127
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 127

Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku

obrad (cd.)
Zapytania i odpowiedzi

rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 128
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 128
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 128
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 129
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 129
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 129
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 130
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 130
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 130
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 131
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 131
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 132
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 132
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 132
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 133
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 133
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 133
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senator Grzegorz Wojciechowski . . . 134
rzecznik Marek Michalak . . . . . . . 135
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Igor Dzialuk . . . . . . . . . . . . . 135

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 136
senator Micha³ Boszko . . . . . . . . 137
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 138
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 139
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 140
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 141
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 142

Zamkniêcie dyskusji
sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas . . . . . . . . . . 143
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Cezary Rzemek . . . . . . . . . . . . 144

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:
sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji z rozpatrzonych
w 2009 roku petycji

Sprawozdanie komisji
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 144

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 149
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 149
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 149
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 149
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 150
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 150
senator Ryszard Bender . . . . . . . 150

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: uchwa³a

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie wyra¿enia zgody na powo³anie Rzecz-
nika Praw Obywatelskich

Wznowienie obrad
Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
Podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody

napowo³anieRzecznikaPrawObywatelskich
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 153
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 153
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 153
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 153
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 153
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 153

G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 153
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 154
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku akcyzowym oraz
niektórych innych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 154
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Bankowym Funduszu Gwa-
rancyjnym

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji:

Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 154

G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 154
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 155
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 155
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 155
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska
oraz ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 156
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych oraz ustawy – Kodeks karny

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 156
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 157
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego oraz ustawy
– Prawo upad³oœciowe i naprawcze

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
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senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 157

G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 157
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 157
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks wykroczeñ
Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-

tu ustawy o zmianie ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 158
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 158
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o przeciwdzia³aniu narkomanii

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 158
Podjêcie uchwa³ywsprawieustawyonadaniu

Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci-
nienazwy „PomorskiUniwersytetMedyczny
w Szczecinie”

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Bisztyga . . . . . . . . . . 158

G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 159
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zm ian i e us tawy o mate r i a ³ a ch
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku
cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materia³ami
wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz
wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 159
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 160
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 160
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
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