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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wybor-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy – Kodeks wyborczy.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie
zdrowia.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.

8. Drugie czytanie projektu ustawy o petycjach.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w spra-
wach nieletnich.

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

11. Drugie czytanie projektu uchwa³y z okazji 90. rocznicy III Powstania Œl¹s-
kiego.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Œwinna Po-
rêba w latach 2006–2010”.

13. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

14. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w
sprawach nieletnich.

Porz¹dek obrad

74. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia – dyrektor Leszek Sikorski

Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych – Wojciech Wiewiórowski

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Koz³owska

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Œrodowiska – sekretarz stanu Stanis³aw Gaw³owski

Ministerstwo Zdrowia – sekretarz stanu Jakub Szulc
– podsekretarz stanu Marek Haber
– podsekretarz stanu Andrzej W³odarczyk





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 07)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek Zió³kow-
ski, Zbigniew Romaszewski i Gra¿yna Sztark)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram siedemdziesi¹te czwarte posiedze-

nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora W³adys³awa Dajczaka oraz pana senato-
ra Tadeusza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ
bêdzie senator Tadeusz Gruszka.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na osiemdziesi¹tym dzie-
wi¹tym posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r.
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy –
Prawo probiercze; do ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks spó³ek handlowych oraz niektórych in-
nych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy o wjeŸ-
dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po-
bycie oraz wyjeŸdzie z tego terytorium obywateli
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i cz³on-
ków ich rodzin. Na tym samym posiedzeniu
w dniu 1 kwietnia 2011 r. Sejm przyj¹³ czêœæ po-
prawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym oraz ustawy o kieruj¹cych
pojazdami oraz odrzuci³ wszystkie poprawki Se-
natu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oce-
ny zgodnoœci wyrobów przeznaczonych na potrze-
by obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa.

Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego pier-
wszego posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulami-
nem Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia
senatorom. 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 siedemdziesi¹tego czwartego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach

obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
fundacji leków, œrodków spo¿ywczych specjalne-
go przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów
medycznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o petycjach.
10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie

ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.
11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie

ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi.

12. Drugie czytanie projektu uchwa³y z okazji
90. rocznicy III Powstania Œl¹skiego.

Proponujê rozpatrzenie punktu szóstego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie
Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz niektórych innych ustaw zosta³o
dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlo-
ny w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Wobec
braku g³osów…

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku…)
Jest sprzeciw.
Proszê bardzo.



Senator Ryszard Bender:

Ja w sprawie formalnej. Chcia³bym zapytaæ pa-
na marsza³ka, czy móg³by byæ wprowadzony
punkt zwi¹zany ze szczególnym charakterem
dnia dzisiejszego. Po pierwsze, Sejm uchwali³, ¿e
13 kwietnia to jest dzieñ uczczenia Polaków, któ-
rzy zostali pomordowani w Katyniu, to dzieñ zbro-
dni katyñskiej. Po drugie, obraduj¹c dzisiaj, obra-
dujemy kilka dni po pierwszej rocznicy tragedii
smoleñskiej, w której zgin¹³ prezydent Rzeczypo-
spolitej, pan profesor Lech Kaczyñski, i dziewiêæ-
dziesi¹t piêæ osób mu towarzysz¹cych, naszych
przyjació³, kolegów, równie¿ z tej Izby. Czy pan
marsza³ek widzia³by mo¿liwoœæ uczczenia pamiê-
ci tych wszystkich, którzy zginêli w wyniku zbro-
dni dokonanej sprzed siedemdziesiêciu jeden laty
– to w zwi¹zku z dniem katyñskim, który dzisiaj
przypada – i uczczenia tych wszystkich, którzy
zginêli, polegli pod Smoleñskiem w nastêpstwie
katastrofy, do dzisiaj niewyjaœnionej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jeœli chodzi o tê drug¹ kwestiê,

to jest propozycja PiS i bêdê siê do niej odnosi³.
(Senator Ryszard Bender: A pierwsza kwestia?)
Pierwsza? Oczywiœcie.
Jest propozycja uczczenia pamiêci ofiar mordu

w Katyniu.
Proszê wstaæ.
(Wszyscy wstaj¹)
(Senator Ryszard Bender: Wieczny odpoczynek

racz im daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj im œwieci.)
(Senator Ryszard Bender: Niech odpoczywaj¹

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: Amen.)
(Chwila ciszy)
Dziêkujê.
Sprzeciwu wobec mojej propozycji nie by³o…
(Senator Ryszard Bender: Czyli bêdzie ten dru-

gi punkt? Tak, Panie Marsza³ku?)
Panie Senatorze, niech pan chwilê poczeka.
Wysoki Senacie, proponujê skreœlenie z po-

rz¹dku obrad dotychczasowego punktu trzeciego:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o refunda-
cji leków i œrodków spo¿ywczych specjalnego
przeznaczenia ¿ywieniowego oraz wyrobów medy-
cznych.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê, i punkt
ten rozpatrzymy na kolejnym posiedzeniu Senatu.

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

Ponad proponujê zmianê kolejnoœci rozpatry-
wania dotychczasowych punktów siódmego i ós-
mego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy

– Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks wyborczy oraz
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy i rozpa-
trzenie ich jako punktów pierwszego i drugiego.

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

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

Panie i Panowie Senatorowie, informujê, ¿e grupa
senatorówwdniu31marca2011r., zgodnie zart.34
ust. 3 Regulaminu Senatu, zg³osi³a wniosek o uzu-
pe³nienie obecnego porz¹dku obrad o punkt: infor-
macja prezesa Rady Ministrów na temat przedsta-
wionego przez stronê rosyjsk¹ raportu MAK doty-
cz¹cego katastrofy Tu-154M z dnia 10 kwietnia
2010 r. oraz na temat dzia³añ podjêtych przez rz¹d
RP w celu wyjaœnienia katastrofy i wp³ywu prac stro-
ny polskiej na ostateczny kszta³t raportu MAK.

Pragnê poinformowaæ pañstwa, ¿e nie uwzglê-
dni³em zg³oszonego wniosku ze wzglêdu na trwa-
j¹ce nadal prace komisji badaj¹cej przyczyny ka-
tastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem
i brak nowych okolicznoœci w tej sprawie. Mówiê
o raporcie komisji ministra Jerzego Millera.

Czy mimo to wnioskodawcy podtrzymuj¹ swój
wniosek?

Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Tak, Panie Marsza³ku, wszyscy wnioskodawcy

podtrzymuj¹ ten wniosek. Uwa¿amy, ¿e codzien-
nie nap³ywaj¹ nowe informacje, pojawiaj¹ siê no-
we fakty i Senat jest winny tym, którzy zginêli, za-
interesowanie, wielk¹ uwagê i pochylenie siê nad
t¹ spraw¹. Wiemy, ¿e informacja, która by³a z³o¿o-
na w zwi¹zku z nasz¹ propozycj¹ bodaj w czer-
wcu, wp³ynê³a bardzo pozytywnie na przebieg
prac, i jestem przekonany, ¿e nasza praca, ta in-
formacja rz¹du, nasze jej wys³uchanie, uczestni-
ctwo w tym wys³uchaniu i zwrócenie uwagi na ele-
menty prowadzonego œledztwa – to wszystko
wp³ynê³oby korzystnie na przebieg œledztwa.

Jesteœmy to winni tym wszystkim, którzy tam
zginêli, a w szczególnoœci tym wszystkim, którzy
byli senatorami, którzy byli parlamentarzystami
tej Izby. Przypomnê pañstwu, ¿e senatorami byli:
œwiêtej pamiêci Lech Aleksander Kaczyñski, se-
nator pierwszej kadencji, pani Krystyna Maria
Bochenek, senator pi¹tej, szóstej i siódmej ka-
dencji, wicemarsza³ek Senatu siódmej kadencji,
Krzysztof Putra, senator i wicemarsza³ek Senatu
szóstej kadencji, Maciej P³a¿yñski, senator i wice-
marsza³ek Senatu szóstej kadencji, Janina Fet-
liñska senator szóstej i siódmej kadencji, i œwiêtej
pamiêci senator Stanis³aw Zaj¹c, senator siódmej
kadencji. Jestem przekonany, ¿e jesteœmy im to
winni. Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Pupa, a potem pan senator Pio-

trowicz.
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku, ponad miesi¹c temu, kiedy

by³ podobny wniosek senatorów Prawa i Sprawied-
liwoœci dotycz¹cy informacji zwi¹zanych z tak zwa-
nym œledztwem smoleñskim, kiedy prosiliœmy
o tak¹ debatê, pan marsza³ek odmowê uzasadni³
tym, ¿e w najbli¿szym czasie bêdzie informacja,
w zwi¹zku z czym nale¿y poczekaæ. My cierpliwie
czekaliœmy na tê informacjê, która powinna, we-
d³ug pana marsza³ka, pojawiæ siê w okresie oko-
³oœwi¹tecznym. Z tego, co dzisiaj wiemy, wynika,
¿e ta informacja siê nie pojawi, gdy¿ Rosjanie nie
udostêpniaj¹ informacji i materia³ów. Nie wiemy,
na jakim etapie jest œledztwo przeprowadzone
przez prokuraturê polsk¹, przez komisje wyzna-
czone przez polski rz¹d. Dlatego istotne i wa¿ne
jest to, aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej, sena-
torowie zainteresowani i wnioskodawcy, jak rów-
nie¿ inni senatorowie, którzy pod tym wnioskiem
w tym czasie siê nie podpisali, mogli zapoznaæ siê
ze œledztwem. Myœlê, ¿e przedstawienie takiej in-
formacji ani nie by³oby ujm¹, ani nie by³oby trudne
dla ministra Millera. Dlatego ja bym prosi³ pana
marsza³ka o podjêcie starañ i wysi³ku, aby taka de-
bata, je¿eli nie na tym posiedzeniu, to na nastêp-
nym, siê odby³a, aby taka dyskusja siê odby³a, aby
takie wyjaœnienie mia³o miejsce. Myœlê, ¿e to bê-
dzie s³u¿y³o równie¿ przybli¿eniu problemów, któ-
re siê pojawiaj¹ w ró¿nych mediach. Tak ¿e pro-
si³bym bardzo o zrozumienie dla tej sprawy.

Jednoczeœnie, skoro jestem przy g³osie, ¿eby nie
zabieraæ dwa razy g³osu, prosi³bym równie¿ pana
marsza³ka, aby uczciæ pamiêæ tych kolegów…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jest ten wniosek…
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
PanieMarsza³ku, zaniepokoi³ymniedwiesprawy.
Pierwsza. Jestem œwiadomy tego, ¿e pewne

czynnoœci procesowe wymagaj¹ czasu, to jest zu-
pe³nie zrozumia³e. Ale s¹ takie, które powinny byæ
ju¿ dawno, dawno temu wykonane. Tymczasem
okazuje siê, ¿e po roku prokuratura wy³¹cza ma-
teria³y i przekazuje do odrêbnego œledztwa, pod-
czas gdy rok powinien wystarczyæ do tego, byœmy
siê dowiedzieli, jak wygl¹da³a organizacja ca³ego
wyjazdu do Katynia. Do tego nie by³y potrzebne

specjalistyczne ekspertyzy. To jest pierwsza spra-
wa. Mo¿na siê z tym godziæ albo nie godziæ. Ja
mam w tym zakresie krytyczn¹ uwagê.

Druga sprawa, która mnie bardzo zbulwerso-
wa³a, jest taka, ¿e oto w wy³¹czonym œledztwie po-
zbawiono statusu pokrzywdzonych osoby bliskie
tym, które zginê³y. S¹ tego dwa aspekty. Po pier-
wsze, w moim przekonaniu jest to nieuzasadnione
z punktu widzenia prawnego, a po drugie, pozba-
wia to jakiejkolwiek kontroli nad prowadzonym
œledztwem. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e wys³uchanie
w Senacie powinno stworzyæ mo¿liwoœæ postawie-
nia tych pytañ i us³yszenia kontrargumentów, dla-
czego tak, a nie inaczej postanowiono. W przeciw-
nym wypadku bêdzie to rodzi³o rozmaite spekula-
cje, myœlê, ¿e nies³u¿¹ce dobru sprawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wys³uchaliœmy argumentów za, mój argument

te¿ przedstawi³em. W zwi¹zku z tym przystêpuje-
my do g³osowania nad wprowadzeniem do po-
rz¹dku dziennego informacji prezesa Rady Mini-
strów na temat przedstawionego przez stronê ro-
syjsk¹ raportu MAK dotycz¹cego katastrofy TU-
-154M z dnia 10 kwietnia 2010 r. oraz na temat
dzia³añ podjêtych przez rz¹d RP w celu wyjaœnie-
nia katastrofy i wp³ywu prac strony polskiej na
ostateczny kszta³t raportu MAK.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za wprowadzeniem tego punktu? Pro-

szê nacisn¹æ przycisk „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Na 83 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 50

– przeciw. (G³osowanie nr 1)
W zwi¹zku z tym punkt ten nie zostaje wprowa-

dzony do porz¹dku dziennego.
(G³os z sali: Senator Andrzejewski.)
Teraz…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, chwilê, chwilê, Panowie Senato-

rowie.
Teraz uczcimy minut¹ ciszy œmieræ dziewiêæ-

dziesiêciu szeœciu ofiar katastrofy z panem prezy-
dentem Lechem Kaczyñskim, naszych kolegów,
przyjació³.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: I ko-
le¿anek.)

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
(Senator Ryszard Bender: Dobry Jezu, a nasz

Panie…)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: …daj im wieczne

spoczywanie.)
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Pan senator Andrzejewski.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku!
Szanuj¹c pana decyzjê, chcia³bym odnieœæ siê

do czegoœ, co ju¿ mia³o miejsce. Oczywiœcie, pre-
mier mo¿e nie byæ osob¹ w³aœciw¹, ale pan mini-
ster spraw wewnêtrznych, pan Miller, ju¿ takie
sprawozdanie nam sk³ada³. Wniosek dotycz¹cy
premiera rozstrzygnêliœmy. Czy dotyczy to…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie…)
Mam pytanie. Czy dotyczy to równie¿ innych

osób, tych, które ju¿ to…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie…)
…sprawozdanie tu sk³ada³y?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, tak. Pa-

nie…)
Czy mamy przyj¹æ, ¿e to by³o tylko jednorazowe

sprawozdanie, czy na bie¿¹co co jakiœ czas do koñ-
ca kadencji bêdziemy mogli jeszcze… Nie ma sen-
su ponawiaæ takiego wniosku, bo wiemy, ¿e jest…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, wniosek zosta³ przeg³osowa-

ny i jakby…
(Senator Piotr Andrzejewski: …to nie dotyczy

tego wniosku, który zosta³ przeg³osowany.)
…i koniec.
(Senator Piotr Andrzejewski: Wyjaœniliœmy, ¿e

to, co dotyczy pana Millera…)
Panie Senatorze, wniosek zosta³ sformu³owa-

ny. Proszê go przeczytaæ. Zosta³ on przeg³osowany
i mamy…

(G³os z sali: Drugi wniosek.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Co miesi¹c taki

wniosek bêdê sk³ada³.)
Zosta³ tak sformu³owany. Tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem, ¿e…)
(G³os z sali: Nowy wniosek.)
(Senator Piotr Andrzejewski: …nie jest on je-

dnoznaczny.)
Panie Senatorze!
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
W ka¿dej sytuacji po odrzuceniu wniosku mo¿-

na taki wniosek sformu³owaæ. Ja nie chcia³bym,
¿eby by³…

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja w kategoriach racjonalnych, a nie demon-

stracyjnie zabieram g³os.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Chcia³bym o tym wiedzieæ na przysz³oœæ, bo nie

ma sensu sk³adanie wniosków demonstracyjnych,
sens maj¹ tylko wnioski merytoryczne. Wniosek
by³ merytoryczny, ale dotyczy³ premiera. Ja tym-
czasem chcia³bym swój w³asny… Mamy swoj¹
drogê w ramach praw pos³ów i senatorów, drogê,
któr¹ wykorzystujemy. Zaœ postêp œledztwa pro-
wadzonego…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, wniosek, który zosta³ zg³oszo-
ny, zosta³ przeg³osowany i nie ma ju¿ dyskusji na
ten temat. Dopuœci³em przedstawienie g³osów
wspieraj¹cych ten wniosek. Je¿eli pan chce z³o¿yæ
inny wniosek…

(Senator Piotr Andrzejewski: …wniosku, który
zosta³ przeg³osowany.)

No ale to nie jest rozmowa. Panie Senatorze,
zna pan regulamin, mo¿e pan korzystaæ ze swoich
uprawnieñ.

(Senator Piotr Andrzejewski: …wniosku…)
Mo¿e pan korzystaæ ze swoich uprawnieñ regu-

laminowych. Zna pan regulamin, wiêc zgodnie
z regulaminem…

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli tak, to sk³adam wniosek – bo tamten

wniosek dotyczy³ premiera – ¿eby przes³uchaæ
przewodnicz¹cego komisji, ministra spraw we-
wnêtrznych, nie przes³uchaæ, lecz zasiêgn¹æ in-
formacji…

(G³os z sali: W jakim terminie…)
…ju¿ mieli. Ja co miesi¹c taki wniosek bêdê

sk³ada³, bo co innego…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam, nie ma pan ju¿

g³osu, odbieram panu g³os.
Przechodzimy do…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale wniosek z³o¿y-

³em i proszê go poddaæ g³osowaniu.)
Jaki wniosek pan z³o¿y³?

Senator Piotr Andrzejewski:
Wniosek o przes³uchanie przewodnicz¹cego

komisji, nie premiera, wniosek o wys³uchanie
i o to, ¿eby wys³uchanie mia³o miejsce w Senacie.
Ja nie widzê przeszkód, ¿ebyœmy okresowo byli
informowani przez przewodnicz¹cego komisji…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê…
(Senator Piotr Andrzejewski: …tak, dziesiêæ dni

wczeœniej. Dobrze.)
Panie Senatorze, proszê z³o¿yæ ten wniosek na

piœmie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
Panie Senatorze, czy pan chce, ¿ebyœmy w tej

chwili g³osowali nad tym wnioskiem?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja wyjaœni³em…)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: …g³osowaliœmy.)
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Dziêkujê bardzo.
Z tego, co rozumiem, z³o¿y pan wniosek na

piœmie, a wtedy zdecydujemy o uzupe³nieniu.
Dobrze.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad siedemdziesi¹tego czwartego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie dwóch
pierwszych punktów, to jest ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy, a tak-
¿e ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wybor-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks
wyborczy zostan¹ przeprowadzone w dniu dzisiej-
szym po rozpatrzeniu tych punktów. Informujê,
¿e pozosta³e g³osowania zostan¹ przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

W dniu dzisiejszym obrady zakoñczymy o go-
dzinie 18.00.

Panie i Panowie Senatorowie!
Istnieje mo¿liwoœæ rozszerzenia porz¹dku ob-

rad o punkt dotycz¹cy rozpatrzenia ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego
Œwinna Porêba w latach 2006–2010”.

W tej sprawie komisja zbierze siê jutro w godzi-
nach porannych. Je¿eli zostanie przygotowane
sprawozdanie, to punkt ten rozpatrzymy na obec-
nym posiedzeniu Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wy-
borczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Kodeks wyborczy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1171,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1171A,
1171B i 1171C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Stanis³awa Jurcewicza, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiam spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu
1 kwietnia 2011 r. ustawie o zmianie ustawy –
Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy. Komisja
rozpatrzy³a ustawê na posiedzeniu w dniu
6 kwietnia.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê –
Kodeks wyborczy doprecyzowuje wiele przepisów

oraz usuwa b³êdy techniczno-legislacyjne. Po-
nadto ustawa modyfikuje zasady g³osowania ko-
respondencyjnego w zagranicznych obwodach
g³osowania; upowa¿nia do okreœlenia w rozpo-
rz¹dzeniu wzoru sprawozdania o przychodach,
wydatkach i zobowi¹zaniach finansowych komi-
tetów bior¹cych udzia³ w wyborach; rozszerza
upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia
o okreœlenie czasu przeznaczonego na rozpowsze-
chnianie nieodp³atnie audycji wyborczych w ka¿-
dym z programów ogólnokrajowych i regional-
nych oraz ramowego podzia³u tego czasu w okre-
sie od piêtnastego dnia przed dniem g³osowania;
zmienia termin publikacji informacji o terminie
wyborów samorz¹dowych z szeœædziesiêciu do
osiemdziesiêciu dni przed dniem wyborów; wy-
d³u¿a czas, w jakim rada gminy dokonuje podzia-
³u gmin na okrêgi wyborcze i obwody g³osowania.

Wysoki Senacie, proszê o przyjêcie dwóch po-
prawek. W przypadku pierwszej z nich powodem
jest b³¹d, wyraz „misji” nale¿y zast¹piæ wyrazem
„emisji”...

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pañstwo Senatorowie, jeœli ktoœ chce opuœciæ

salê, to proszê to zrobiæ, pozosta³ych poproszê
o spokój.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
W drugiej w art. 1 w pkcie 25 skreœla siê lit. a.
Proszê zatem w imieniu komisji, aby Wysoki

Senat uchwaliæ raczy³ za³¹czon¹ uchwa³ê z przy-
jêtymi przez komisjê poprawkami. Dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Ustawo-

dawczej, pana senatora Leona Kieresa, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja rozpatrywa³a ustawê w dniu 7 kwiet-

nia i zg³osi³a do niej dwie poprawki, podobne do
tych, o których mówi³ pan senator Stanis³aw Jur-
cewicz. Poprawka pierwsza ma charakter redak-
cyjny, s³owo „misja” oczywiœcie powinno byæ za-
st¹pione s³owem „emisja”, bo nie chodzi tutaj
o misjê publiczn¹ czy jak¹kolwiek inn¹, lecz
o emisjê programow¹. Poprawka druga ma cha-
rakter legislacyjny, nie zmienia rozwi¹zania me-
rytorycznie, ale formê postanowienia, mianowicie
w jednym przepisie, a nie w dwóch, jak do tej pory,
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bêdzie ujêta kwestia, która jest w tych przepisach
rozstrzygana.

Chcê jednoczeœnie poinformowaæ pañstwa, ¿e
11 kwietnia 2011 r. przewodnicz¹cy Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji skierowa³ pismo do pana
marsza³ka, to pismo zosta³o przes³ane tak¿e do
nas, przynajmniej ja je otrzyma³em. W tym piœmie
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zg³asza pewne
w¹tpliwoœci co do omawianej ustawy, a zw³aszcza
art. 117 §6 kodeksu wyborczego. Ten przepis, jak
pisze pan Jan Dworak, zawiera upowa¿nienie do
wydania przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewiz-
ji, po zasiêgniêciu opinii innych, w³aœciwych in-
stytucji, rozporz¹dzenia w sprawie: czasu prze-
znaczonego na rozpowszechnianie nieodp³atnie
audycji wyborczych w programach ogólnokrajo-
wych i programach regionalnych; trybu postêpo-
wania w sprawach podzia³u czasu rozpowsze-
chniania nieodp³atnie audycji wyborczych; za-
kresu rejestracji oraz sposobu przygotowania
i emisji audycji wyborczych, w zale¿noœci od prze-
prowadzanych wyborów, z uwzglêdnieniem typu
i rodzaju noœnika zapisu audycji wyborczej; spo-
sobu rozpowszechniania informacji o terminach
emisji audycji wyborczych, z uwzglêdnieniem ko-
niecznoœci zapewnienia najwy¿szego standardu
technicznego emitowanych audycji wyborczych.

Pan Jan Dworak pisze, ¿e ustawodawca w ko-
deksie wyborczym oraz w przepisach wprowadza-
j¹cych kodeks wyborczy doda³ kolejny zakres
spraw do uregulowania w³aœnie w tym rozpo-
rz¹dzeniu. Tym kolejnym zakresem spraw do ure-
gulowania w rozporz¹dzeniu przewodnicz¹cego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest tak zwa-
ny ramowy podzia³ czasu rozpowszechniania nie-
odp³atnie audycji wyborczych w okresie od piêt-
nastego dnia przed dniem g³osowania do dnia za-
koñczenia kampanii wyborczych. Oznacza to, ¿e
Krajowa Rada bêdzie obowi¹zana wskazaæ ramo-
wy podzia³ czasu rozpowszechniania tych nieod-
p³atnych audycji wyborczych we wszystkich wy-
borach. Tymczasem przewodnicz¹cy Krajowej
Rady zwraca uwagê, ¿e obowi¹zek wskazania ra-
mowego podzia³u czasu rozpowszechniania nie-
odp³atnych audycji wyborczych we wszystkich
wyborach bêdzie trudny do zrealizowania, ponie-
wa¿ Krajowa Rada nie bêdzie zna³a dat poszcze-
gólnych wyborów, bo nie okreœla siê z góry dat
wszystkich wyborów, i prezydenckich, i parla-
mentarnych, i samorz¹dowych. Dlatego te¿, zda-
niem Krajowej Rady, uzasadnione jest dokonywa-
nie ramowego podzia³u czasu przeznaczonego na
rozpowszechnianie audycji wyborczych nie
w drodze jednego rozporz¹dzenia, ale w drodze
odrêbnych rozporz¹dzeñ, wydawanych do ka¿-
dych wyborów, b¹dŸ w drodze uchwa³ Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, tak jak mia³o to miej-
sce – o czym pisze pan Jan Dworak – na podstawie

obecnie obowi¹zuj¹cych ustaw dotycz¹cych wy-
borów. I dlatego nale¿a³oby dodaæ odpowiedni
przepis do kodeksu wyborczego.

Jednoczeœnie zwrócono uwagê na art. 252 §2
pkt 1 kodeksu wyborczego, poniewa¿ w tym prze-
pisie ustawodawca b³êdnie wskaza³ na rozpow-
szechnianie audycji wyborczych w programach
ogólnokrajowych przez spó³ki radiofonii regional-
nej, tymczasem spó³ki radiofonii regionalnej nie
rozpowszechniaj¹ audycji wyborczych w progra-
mach ogólnokrajowych.

Konkluduj¹c, jeszcze raz powiem, ¿e komisja
wnosi o przyjêcie ustawy z dwiema poprawkami,
o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Jana Ru-
lewskiego, oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-

rz¹dnoœci i Petycji stanowi zaledwie uzupe³nienie
sprawozdañ wystêpuj¹cych wczeœniej przedsta-
wicieli dwóch komisji. Dodam tylko, ¿e w pracach
komisji brali udzia³ reprezentanci Pañstwowej
Komisji Wyborczej, która, jak siê wydaje, jest g³ó-
wnym inspiratorem tych zmian, przede wszyst-
kim zmian o charakterze technicznym. Jak rozu-
miem, celem ustawodawcy, Wysokiej Izby sejmo-
wej by³o to, aby te zmiany zosta³y wprowadzone
jeszcze przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami do parla-
mentu. Mówiê to nie bez kozery, bo w trakcie prac
komisji pojawi³y siê g³osy – a nawet zg³oszona zo-
sta³a dotycz¹ca tej kwestii poprawka – ¿eby ter-
min wejœcia tej ustawy w ¿ycie wyd³u¿yæ do dzie-
wiêciu miesiêcy, czyli do okresu po wyborach. Au-
tor tej poprawki wnosi³, ¿e zmiana ma charakter
fundamentalny, i powo³ywa³ siê na orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego i chyba pewn¹ prak-
tykê, ¿e nie nale¿y zmian do kodeksu wyborczego,
do ordynacji wyborczej wprowadzaæ w okresie
szeœciu miesiêcy przed wyborami. Te zmiany w³a-
œnie wykraczaj¹ poza tê zasadê. Jednak¿e komi-
sja podzieli³a zdanie, ¿e zmiany nie maj¹ zna-
cz¹cego charakteru merytorycznego, a w przy-
padku tych, które maj¹, na przyk³ad dotycz¹cych
gmin, do kolejnych wyborów, wyborów samo-
rz¹dowych, mamy jeszcze sporo czasu. Jak wia-
domo, okrêgi w gminach bêdzie trzeba og³aszaæ
ju¿ nie osiem tygodni, a piêtnaœcie tygodni przed
g³osowaniem.

Komisja te¿ jednog³oœnie przyjê³a poprawki,
z których jedna dotyczy³a b³êdu maszynowego,
s³owa „misja”, pominiêcia literki „a”…

(Senator Leon Kieres: Literki „e” – emisja.)
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Emisja, tak. Druga poprawka dotyczy³a sztuki
legislacyjnej.

W ostatniej chwili wp³ynê³o do mnie, jako do
sprawozdawcy, pismo pana Jana Dworaka, prze-
wodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. Jeœli mo¿na, to na gor¹co powiem, ¿e nie
zgodzi³bym siê z twierdzeniem pana prezesa, i¿
w art. 252 §2 pkt 1 jest b³êdne okreœlenie, jakoby
w programach telewizji regionalnych mia³y byæ
ujmowane programy ogólnopolskie. Tam siê jedy-
nie wspomina, ¿e program ogólnopolski przys³u-
guj¹cy komitetom wyborczym mo¿e byæ nadawa-
ny przez telewizje krajowe oraz, jak rozumiem, na
antenach regionalnych. Wcale siê nie mówi
wprost, ¿e to ma byæ w programach regionalnych,
na to jest dodatkowa…

Rzeczywiœcie mo¿na by przyj¹æ, ¿e potrzeby
planowania audycji, planowania bloków, wyma-
ga³yby, aby ze wzglêdu na to, ¿e jest inny czas pla-
nowania i og³aszania wyborów, a ich liczba wzra-
sta, bo przecie¿ mamy jeszcze referenda, by³oby
chyba wskazane, aby te rozporz¹dzenia mia³y od-
rêbny charakter, czyli ¿eby nie kszta³towa³o tego
jedno rozporz¹dzenie. To tylko tyle, na gor¹co.

Myœlê, ¿e podczas prac komisji – a s¹ one prze-
widziane, bo trzeba bêdzie, Panie Marsza³ku, zwo-
³aæ ³¹czne posiedzenie trzech komisji dla rozpa-
trzenia poprawek, byæ mo¿e i tych, które zostan¹
zg³oszone na sali – ten problem nale¿y rozwa¿yæ.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji wnosi o pod-
jêcie uchwa³y o przyjêciu ustawy zaproponowanej
przez Sejm.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana
senatora Stanis³awa Piotrowicza, o przedstawie-
nie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie!
W sprawie kodeksów wyborczych wielokrotnie

wypowiada³em siê krytycznie. Po raz pierwszy
zrobi³em to, gdy tê uchwa³ê podejmowano i nie-
s³usznie nazwano j¹ kodeksem, chocia¿ nie re-
gulowa³a podstawowych ga³êzi prawa. Wskazy-
wa³em wówczas na niedopracowanie tej ustawy,
na to, ¿e jest ona zlepkiem piêciu ustaw, a tak¿e
na to, ¿e tylko w Senacie, i to w ramach bardzo
ograniczonego czasu, wniesiono do niej – a ma
ona piêæset piêædziesi¹t artyku³ów – trzysta
szeœædziesi¹t dwie poprawki. Wskazywa³em na
to, ¿e w takim tempie i w taki sposób nie mo¿na

procedowaæ. Ma³o tego, podkreœla³em wówczas,
¿e gdyby Senat mia³ wiêcej czasu, to pewnie zna-
laz³by i wiêcej mankamentów w tej ustawie. Gdy
wkrótce potem nowelizowaliœmy tê ustawê w Se-
nacie, wskazywa³em na konsekwencje takiego
sposobu stanowienia prawa, a dodatkowo pod-
kreœla³em, ¿e ta nowelizacja zosta³a przeprowa-
dzona ze z³amaniem postanowieñ konstytucji,
nie by³o bowiem ¿adnych podstaw do tego, ¿eby
nad t¹ ustaw¹ procedowaæ w trybie pilnym. Wte-
dy broni³em tylko strony formalnej, nie zdaj¹c
sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje przynie-
sie ta nowelizacja.

Dziœ okazuje siê, ¿e to, o czym mówi³em wielo-
krotnie w tej Izbie, znalaz³o swoje ucieleœnienie,
bo oto dziœ z³amanie konstytucji podczas poprze-
dniej nowelizacji tej ustawy przynios³o efekty. Oto
w swoim piœmie pan przewodnicz¹cy Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji… W³aœnie niedopusz-
czalne by³o procedowanie nad t¹ ustaw¹ w trybie
pilnym, bowiem regulowa³a ona zakres kompe-
tencji naczelnych organów. I w efekcie tego pan
przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji pisze, ¿e organ ten nie zosta³ poinformowany
o tym, ¿e nad t¹ ustaw¹ proceduje siê w trybie pil-
nym. Przypuszczam, ¿e oni byli zdumieni, bo wie-
dzieli, ¿e tego rodzaju ustawy nie powinny byæ
uchwalane w trybie pilnym. Jak dalej powiada
prezes, oni nie zd¹¿yli zg³osiæ uwag do projektu
ustawy, bo zosta³a ona uchwalona 1 kwietnia i je-
szcze tego samego dnia zosta³a przekazana do Se-
natu. Jednak w tej chwili oni nie s¹ w stanie wy-
konaæ zapisów takiej ustawy, st¹d ich stanowis-
ko, ich propozycje do uwzglêdnienia. Nie zdo³a³em
bli¿ej tego przeanalizowaæ, zobaczyæ, o co dok³a-
dnie panu przewodnicz¹cemu Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji chodzi… to znaczy wiem, o co
mu chodzi, jednak nie potrafiê jednoznacznie wy-
powiedzieæ siê, czy w ogóle mo¿liwe jest zrealizo-
wanie tych uwag tak, aby nie wyjœæ poza materiê
ustawy.

To wszystko pokazuje, do czego prowadzi ³ama-
nie podstawowych standardów w dziedzinie sta-
nowienia prawa, bo nie chodzi tylko o to, ¿e s¹ z³a-
mane formalizmy, ale i o to, ¿e takie dzia³anie
przynosi konkretne efekty w postaci wadliwej le-
gislacji. Gdy zwraca³em na to uwagê, mog³em byæ
pos¹dzany o z³e intencje, a mi chodzi³o jedynie
o to, ¿e ka¿da ustawa wymaga pewnego namys³u
i wymaga pewnego czasu. Tworzenie ustaw na-
prêdce, na kolanie, przynosi efekty w postaci bub-
li ustawodawczych, za które, niestety, cenê p³aci
póŸniej Wysoka Izba. Dziêkujê bardzo.

Chcia³bym siê te¿ odnieœæ do wniosku mniej-
szoœci.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No w³aœnie.)
Poniewa¿ nie mo¿na w ten sposób procedowaæ,

to równie¿ wdro¿enie tej ustawy w ¿ycie wymaga
pewnego czasu. A skoro jest to kodeks, to ma to
te¿ pewne konsekwencje, bowiem dla kodeksów
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zawsze przewiduje siê znacznie d³u¿sze vacatio le-
gis ni¿ dla zwyk³ych ustaw. Z tego te¿ wzglêdu
wnoszê, a¿eby termin czternastu dni zast¹piono
dziewiêcioma miesi¹cami. Taki jest wniosek
mniejszoœci komisji. Dziêkujê bardzo.

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

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

Panowie senatorowie: Skurkiewicz, Andrze-
jewski i Sepio³.

Proszê zapisaæ pozosta³ych senatorów zg³asza-
j¹cych siê do g³osu.

Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Jeœli mo¿na, mam pytanie do pana senatora

Kieresa.
Panie Profesorze, jest pan przewodnicz¹cym

komisji, prawnikiem, w moim przekonaniu, wy-
bitnym prawnikiem. Czy proceduj¹c nad t¹ usta-
w¹, nie ma pan pewnego rodzaju dyskomfortu?
Bowiem do ustawy, opublikowanej w Dzienniku
Ustaw 31 stycznia, Senat zg³asza, jak ju¿ by³o po-
wiedziane, trzysta szeœædziesi¹t dwie poprawki,
a my w przeci¹gu dwóch miesiêcy nowelizujemy
tê ustawê ju¿ po raz drugi. Czy zgodnie z zasadami
legislacji i procedowania jest to w³aœciwe, jest to
s³uszne? Czy tak powinno byæ, czy tak powinno
funkcjonowaæ pañstwo prawa i czy tak powinien
funkcjonowaæ parlament? Czy to jest w ogóle do-
puszczalne?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Do wszystkich sprawozdawców, po kolei.
Wydaje mi siê, ¿e Biuro Legislacyjne – tak rozu-

miem skreœlenie w art. 1 pkcie 25 ca³ej lit. a i pozo-
stawienie tylko lit. b – pominê³o to, ¿e uszczupla
i ogranicza zakres informacji. Tutaj nie chodzi tyl-
ko o problem terminów, czy to maj¹ byæ piêædzie-
si¹t dwa dni czy czterdzieœci dni, bowiem w propo-
nowanym przez wszystkie komisje skreœleniu jest
informacja o obligatoryjnej formie obwieszczenia.
Ta forma nie jest uwzglêdniona przy tym pozosta-
wionym terminie, terminie czterdziestodniowym.
Czy jest zamierzone to, aby pozbawiæ gwarancji,
¿e informacja o okrêgu wyborczym bêdzie podana
w formie obwieszczenia? Pytam o to, bo jest to is-

totna zmiana merytoryczna. Wydaje mi siê, ¿e for-
ma obwieszczenia powinna byæ gwarantowana
ustawowo, bo to nie ma byæ na przyk³ad forma
elektroniczna, jak jest teraz przy aktach praw-
nych. Rozklejanie obwieszczeñ by³o standardem,
a nagle ³amiemy ten standard. Czy zamiarem
wszystkich trzech komisji jest to, ¿eby nie daæ
gwarancji, ¿e bêdzie to w formie obwieszczenia?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy sposobu sformu³owa-
nia tego. To nie jest poprawka dotycz¹ca tylko pi-
sowni, bo w innym razie by³aby uwzglêdniona
przy wys³aniu z Sejmu. Przecie¿ zak³adamy, ¿e
w ramach pewnych kompetencji odbywa siê jesz-
cze czytanie tego, co z Sejmu wychodzi do Senatu,
¿e tekst ustawy tak wa¿nej jak kodeks wyborczy
jest kontrolowany. Mianowicie te dane zaliczono
do misji, dziêki czemu znajduje to te¿ poœredni¹
mo¿liwoœæ interpretowania w ramach ustawy
o radiofonii i telewizji, w której katalog misji nie
jest zamkniêty. W zwi¹zku z tym by³oby to jedno-
czeœnie rozszerzenie t¹ ustaw¹ katalogu misji.
A my tutaj robimy z „misji” jedynie „emisjê”, czyli
niejako techniczny element tego, co ma byæ tre-
œci¹. Regulacja zaœ Senatu, ta „misja”, by³a, jak
rozumiem œwiadoma, bo chodzi³o o w³¹czenie tej
kategorii dzia³añ, o których mówi ten przepis, do
misji w ramach ustawy o radiofonii i telewizji pub-
licznej jako lex specialis, który nie tyle derogat,
czyli uchyla, ile uzupe³nia prawo. I ja, analizuj¹c
dosyæ drobiazgowo system, tak to rozumiem.
W zwi¹zku z tym, dlaczego ta czêœæ nie ma byæ me-
rytorycznie misj¹? Chyba ¿e powiemy – gdyby by³
zarzut – i tak zrozumia³em, ¿e jest to pomy³ka Sej-
mu albo po prostu z³a praca Sejmu w tym zakre-
sie. Wiemy doskonale, ¿e tego typu pomy³ki orto-
graficzne, sk³adniowe, b³êdy w wyrazie, pominiê-
cie jednej litery prostuje siê jako oczywiste b³êdy
w tekœcie. Jednak po dokonaniu analizy tego, co
uchwali³ Sejm, zaproponowano Senatowi tê „mi-
sjê”, w³¹czenie do misji tej kategorii dzia³añ w za-
kresie radia i telewizji. W zwi¹zku z tym czy komi-
sje to potraktowa³y jako uszczuplenie o jedn¹ li-
terkê – to by³oby nieuzasadnione – czy zmieni³y
gruntownie treœæ tego przepisu w tej sytuacji?
Prosi³bym o ustosunkowanie siê do tych zastrze-
¿eñ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Sepio³. Proszê uprzejmie.

Senator Janusz Sepio³:
Ja mam pytanie do pana senatora Piotrowicza

w zwi¹zku z tym, ¿e kilkakrotnie w swoim wy-
st¹pieniu u¿y³ sformu³owania, ¿e uchwalenie tej
ustawy oznacza³o z³amanie konstytucji. To jest
bodaj najciê¿sze oskar¿enie, jakie mo¿na posta-
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wiæ parlamentowi i parlamentarzystom. Dlatego
chcia³bym zapytaæ, czy pan senator wraz z grup¹
senatorów, a mo¿e klub, który pan senator repre-
zentuje, wniesie w tej sprawie wniosek do Trybu-
na³u Konstytucyjnego?

(G³os z sali: Tak.)
Chcê tylko panu powiedzieæ, ¿e jeœli pan tego

nie zrobi, a to, co pan mówi³, by³o jedynie figur¹
retoryczn¹ i szastaniem pojêciami, to straci pan
w moich oczach wiarygodnoœæ.

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

Senator Leon Kieres:
Do pana senatora Skurkiewicza. Panie Senato-

rze, odniós³ siê pan nie do prac komisji, tylko do
moich odczuæ. Nie chcia³bym siê nimi dzieliæ pub-
licznie. Dziêkujê panu za wyrazy uznania, przy-
jmujê to, muszê panu powiedzieæ, z radoœci¹. Jeœ-
li chodzi o moje odczucia, to ja siê z nimi dzieli³em
i z panem marsza³kiem, i z panem marsza³kiem
Schetyn¹. Wówczas, po uchwaleniu kodeksu wy-
borczego, powiedzia³em, ¿e ten akt prawny, do
którego wnieœliœmy blisko czterysta poprawek,
chluby nam nie przynosi, tak¿e i mnie – ja to biorê
równie¿ na siebie. Ja g³êboko prze¿ywam, muszê
panu powiedzieæ, takie sytuacje. Zarzutów nie od-
noszê tylko do innych osób, odnoszê je tak¿e do
siebie. Na moje usprawiedliwienie mogê powie-
dzieæ, ¿e by³y takie sytuacje, kiedy mimo moich
ostrze¿eñ przyjmowano ustawy. One potem tra-
fia³y do Trybuna³u Konstytucyjnego i trybuna³
podziela³ moje zastrze¿enia. Œwiêtej pamiêci pre-
zydent Lech Kaczyñski chyba w jednym przypad-
ku nawet powo³ywa³ siê w skardze konstytucyjnej
na moje wyst¹pienie. Tej wra¿liwoœci, muszê pa-
nu powiedzieæ, nie pozbêdê siê. Wiem jednak,
w jakiej szczególnej sytuacji siê znajdujê. Jestem
parlamentarzyst¹ zwi¹zanym tak¿e ideowo – mu-
szê to powiedzieæ – z moim klubem i moimi uwa-
gami dzielê siê tak¿e na posiedzeniach klubu.
W zwi¹zku z tym g³êboko rozwa¿am tak¿e, jeœli
chodzi o moj¹ pracê, moj¹ przysz³oœæ parlamen-
tarn¹, która z uwagi na moje decyzje jest, delikat-
nie mówi¹c, niepewna…

Je¿eli chodzi o wypowiedŸ pana senatora An-
drzejewskiego, to powiem, Panie Senatorze, ¿e
pan mia³by racjê merytoryczn¹, gdyby poprawki,
do których siê pan odniós³, mia³y charakter mery-
toryczny. One zaœ nie maj¹ charakteru… czy nie
poci¹gaj¹ za sob¹, ¿e tak powiem, skutków mery-
torycznych, tylko redakcyjne, zwi¹zane z zasada-
mi techniki legislacyjnej. W przypadku art. 261 –
pos³ugujê siê tekstem kodeksu wyborczego – cho-

dzi³o o skreœlenie wyrazów „z zastrze¿eniem §4a”.
Proszê przeczytaæ: gdy skreœlimy… Zmieniany
przepis brzmi nastêpuj¹co: „informacjê o okrêgu
wyborczym podaje siê do wiadomoœci wyborcom
danego okrêgu wyborczego w formie obwieszcze-
nia Pañstwowej Komisji Wyborczej najpóŸniej
w 52 dniu przed dniem wyborów, z zastrze¿eniem
§4a”. Skreœlamy „z zastrze¿eniem §4a”, ale nie
usuwamy §4a, on zostaje.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie ma tam ob-
wieszczenia, a ten, który pan odczyta³, Panie Se-
natorze, skreœlamy.)

Nie,skreœlamytylkowyrazy„zzastrze¿eniem§4a”.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Skreœla siê tylko

literê.)
Dlaczego tak? Bo dwa razy… Skoro dodaje siê

§4a, to nie ma sensu o tym wzmiankowaæ w po-
przedzaj¹cym paragrafie, czyli §4. Prawda? Gdy-
by §4a by³ w innym artykule, wczeœniejszym lub
póŸniejszym, to wtedy ewentualnie mo¿na by by³o
siê nad tym zastanawiaæ. Zreszt¹, jak tutaj s³u-
sznie napisa³o Biuro Legislacyjne…

(Senator Piotr Andrzejewski: Skreœla siê ca³¹
lit. a. Jak to rozumieæ?)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale skreœla siê li-
terê.)

Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej: je-
¿eli od któregoœ z elementów przepisu szczegó³o-
wego przewiduje siê wyj¹tki…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie ma obwie-
szczenia.)

…a tutaj przewiduje siê ten wyj¹tek; lub któryœ
z elementów tego przepisu wymaga uœciœlenia,
przepis formu³uj¹cy wyj¹tki lub uœciœlenia zamie-
szcza siê bezpoœrednio po danym przepisie szcze-
gó³owym. I to ma miejsce. W takim przypadku nie
jest konieczne pos³ugiwanie siê wyra¿eniem „z za-
strze¿eniem”, poniewa¿ to zastrze¿enie zosta³o
wprost wyartyku³owane w nastêpnym paragrafie.
Tyle mam do dodania, jeœli chodzi o tê problema-
tykê. Inna…

(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli chodzi o…)
Czy ja mogê dokoñczyæ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Z tego wynika, ¿e

druki b³êdnie nas informuj¹, tak?)
(Senator Jan Rulewski: Tak, raczej tak.)
W zwi¹zku z tym tyle mam do dodania.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze…)
Tyle mam do dodania w tej sprawie.
(SenatorPiotrAndrzejewski:Czyli druki s¹Ÿle…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze…)
W tym aspekcie ta sprawa by³a rozpatrywana,

nie w aspekcie merytorycznym, tylko w aspekcie
formalnym.

Problem „misji” czy „emisji” jest podobny. Pro-
szê zauwa¿yæ, ¿e §6 w art. 117 nie mówi o misji,
tylko o emisji. Ten §6 mówi, ¿e Krajowa Rada po
zasiêgniêciu opinii w³aœciwych organów okreœli,

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy… 13

(senator J. Sepio³)



w drodze rozporz¹dzenia… i tu jest mowa o tym,
co ona ma okreœliæ w tym rozporz¹dzeniu, maj¹c
na wzglêdzie rodzaj przeprowadzanych wyborów
oraz koniecznoœæ zapewnienia najwy¿szego stan-
dardu technicznego emitowanych audycji wybor-
czych, a tak¿e powszechnej dostêpnoœci audycji
wyborczych i informacji o terminach ich nie misji,
tylko emisji. No, termin mo¿e siê odnosiæ do…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dotyczy emisji.)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dlatego wpro-

wadza siê poprawkê: emisji.)
Tak, w³aœnie, a jest „misji”. Nowelizujemy to,

zamieniaj¹c wyraz „misji” na wyraz „emisji”, bo
nie mo¿na mówiæ o terminach misji, tylko o termi-
nach emisji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Informacji o ter-
minach…)

Informacji… Tyle mam do powiedzenia w tej
sprawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy panowie senatorowie sprawozdawcy chc¹

uzupe³niæ, coœ dodaæ albo uj¹æ?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bar-

dzo, ani dodaæ, ani uj¹æ, Panie Marsza³ku, je¿eli
chodzi o Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej. Dziêkujê.)

Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz, poniewa¿ by³o pytanie

do pana… A, przepraszam, jeszcze pan senator
Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Tak tylko przez grzecznoœæ zwracam siê do pa-
na senatora Andrzejewskiego i zwracam uwagê
na grê s³ów…

(Senator Piotr Andrzejewski: Myœlê, ¿e z obo-
wi¹zku, Panie Senatorze, a nie z przekory…)

No, móg³bym zakoñczyæ formu³¹, ¿e…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, w tej chwili nadu¿ywa pan re-

gulaminu.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku, to

muszê wyst¹piæ oficjalnie.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcê powie-

dzieæ tak: proszê zwróciæ uwagê, Panie Senatorze
Andrzejewski, na grê s³ów. U¿ywa siê pojêcia
„emitowanych” parê wyrazów wczeœniej i to nie

gra³oby z wyrazem „misja”, Emitowane audycje
nie mog¹ wspó³graæ z misj¹ w telewizji, czyli emi-
towane – emisja. Natomiast podzielam pañski ar-
gument, ¿e sprawozdanie nie jest przyk³adem
precyzji i powinno byæ, ¿e skreœla siê wyrazy
w lit. a. To oznacza, ¿e ca³y ten artyku³ ulega in-
korporacji do czwórki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Piotrowicz. Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja w zwi¹zku z pytaniem kierowanym wprost do
mnie ze strony pana senatora Sepio³a…

(Senator Piotr Andrzejewski: Andrzejewski te¿
pana pyta.)

W czasie poprzedniej nowelizacji wskazywa³em
na to, ¿e dokonujemy tej nowelizacji w trybie pil-
nym ze z³amaniem art. 123 konstytucji. Szkoda,
¿e pan senator Sepio³ wtedy siê nie zag³êbi³ w tê
materiê, tylko dziœ czyni pod moim adresem za-
rzuty, ¿e moje wyst¹pienie jest bezpodstawne i go-
³os³owne. Zacytujê wobec tego przepis konstytu-
cji: „Rada Ministrów mo¿e uznaæ uchwalony przez
siebie projekt ustawy za pilny, z wyj¹tkiem pro-
jektów ustaw podatkowych, ustaw dotycz¹cych
wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Se-
natu oraz organów samorz¹du terytorialnego,
ustaw reguluj¹cych ustrój i w³aœciwoœæ w³adz
publicznych, a tak¿e kodeksów”.

(Senator Ryszard Bender: Roma locuta, causa
finita.)

Wiemy, ¿e ju¿ w kilku sytuacjach z ró¿nych po-
wodów dosz³o do niezasadnego zastosowania try-
bu pilnego, z³amane zosta³y tym samym postano-
wienia art. 123 konstytucji. Ma³o tego, pad³ pod
moim adresem zarzut, ¿e bêdê niewiarygodny, je-
¿eli nie zaskar¿ê tej ustawy do Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. Pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e stoso-
wnie z art. 191 konstytucji ustawê do Trybuna³u
Konstytucyjnego mo¿e zaskar¿yæ grupa co naj-
mniej trzydziestu senatorów. Liczê na to, ¿e pan
senator Sepio³ przy³¹czy siê do tej grupy. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ortyl zadaje pytanie.
Proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja bym prosi³, ¿e-

by pan senator odpowiedzia³ jeszcze na moje py-
tanie.)
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A jakie? Panie Senatorze, przepraszam… Je¿eli
senator nie chce odpowiadaæ na pytania, no to nie
odpowiada.

(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem, ¿e nie
chce.)

Ja nie jestem w stanie na podstawie regulami-
nu zmusiæ do tego.

Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Ja kierujê swoje pytanie do sprawozdawcy Ko-

misji Ustawodawczej, do pana senatora Leona
Kieresa. Chcê powiedzieæ, ¿e ono bêdzie w podo-
bnym duchu jak pytanie pana senatora Skurkie-
wicza.

Panie Senatorze, nad kodeksem wyborczym
pracowa³a komisja nadzwyczajna. Zwykle po
przedstawieniu efektów pracy komisji nadzwy-
czajnych nie ma tak wysokiego rozczarowania jak
w przypadku tego trybu pracy. Chyba ten tryb
nadzwyczajny to spowodowa³. Mam pytanie na-
stêpuj¹cej treœci do pana senatora. Czy Komisja
Ustawodawcza nie zastanawia siê, nawi¹zuj¹c do
tych wszystkich uwag i tych wszystkich popra-
wek, które siê pojawi³y, nad tym, ¿eby podj¹æ ja-
kieœ prace naprawcze nad tym kodeksem w przy-
sz³oœci, czy nie zamierza wykonaæ albo zleciæ wy-
konanie ekspertyz czy analiz tak, ¿eby mo¿na by³o
ten kodeks wyborczy po prostu w przysz³oœci na-
prawiæ? Bo taka praca jest potrzebna.

Oczywiœcie mo¿e to zrobiæ tak¿e inna komisja,
ale, powiedzia³bym, ze wzglêdów merytorycznych
kierujê to pytanie w³aœnie do pana.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam w¹tpliwoœci co do usuniêtego paragrafu

art. 48, który mówi o tym, ¿e w lokalu wyborczym
oraz na terenie budynku, w którym lokal siê
znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest za-
broniona. O podobnym charakterze jest usuniê-
ty paragraf art. 252: czas antenowy przys³ugu-
j¹cy jednemu komitetowi wyborczemu nie mo¿e
byæ odstêpowany innemu komitetowi. Czy zasa-
da mówi¹ca o tym, ¿e co nie jest zabronione, jest
dozwolone… Czy komisje nad tym siê pochyli³y
i jakoœ uzasadni³y usuniêcie tych paragrafów?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Leon Kieres:
Co do pytania pana senatora Ortyla… Ja nie je-

stem przewodnicz¹cym Komisji Ustawodawczej,
przewodnicz¹cym komisji jest pan senator Piotr
Zientarski. Nie rozwa¿aliœmy tego problemu. Mo-
gê tylko powiedzieæ, ¿e kiedy rozmawia³em z oso-
bami wa¿nymi dla polskiego ¿ycia publicznego,
powiedzia³em, ¿e ja bym kodeks wyborczy napisa³
w ci¹gu dwóch lub trzech miesiêcy inaczej.

A gdy idzie o pytanie pana senatora Gruszki, to
mogê powiedzieæ, ¿e te kwestie nie by³y rozwa¿ane
na posiedzeniu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wiêcej pytañ nie ma, nie widzê chêtnych.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Sos-

nowski, pragnie zabraæ g³os w sprawie zmiany tej
ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Panie Marsza³ku, nie ma takiej potrzeby. To
jest projekt sejmowy…)

Dziêkujê.
Czy pan minister Czaplicki, kierownik Krajo-

wego Biura Wyborczego, chce zabraæ g³os?
(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-

mierz Czaplicki: Nie.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z punktem po-
rz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym pana ministra zapytaæ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-

strze, ja bym poprosi³ tutaj…)
Mo¿na?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bar-

dzo.)
Panie Ministrze, ja nie by³em cz³onkiem komi-

sji, które pracowa³y nad tym tekstem, ale pan za-
pewne œledzi³ i akceptowa³ te prace. Akceptowa³
pan równie¿… Ustaliliœmy, ¿e nie ma b³êdów
w sprawozdaniach komisji. Proszê siêgn¹æ do tek-
stu ustawy, pkt 25 dotycz¹cy art. 261… Napisane
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jest w druku, ¿e skreœla siê lit. a. Czy to znaczy, ¿e
ca³y… Jak pan to rozumie, jaki bêdzie ostateczny
kszta³t przepisu art. 261 po tej poprawce? Zasady
obowi¹zuj¹ce od wielu lat s¹ takie, ¿e je¿eli skreœ-
la siê ca³¹ lit. a, to skreœla siê ca³y tekst tam za-
warty. Tam jest mowa o formie obwieszczenia
Pañstwowej Komisji Wyborczej. Pozostaj¹cy prze-
pis zawarty w lit. b nie przewiduje jednak obwie-
szczenia Pañstwowej Komisji Wyborczej. Czy taki
jest zamiar, równie¿ i pana? Czy równie¿ pan tak
rozumie cel tej poprawki? Jak bêdzie wygl¹da³a
treœæ art. 261 – gdyby pan móg³ j¹ przytoczyæ – po
przyjêciu tej poprawki przez Senat, je¿eli jest to
bezb³êdnie zapisane, a to ustaliliœmy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gruszka, proszê uprzejmie.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.

Pytanie skierowane jest do kierownika Biura Wy-
borczego, pana Czaplickiego…)

To mo¿e za chwilê. Dobrze?
(Senator Tadeusz Gruszka: Dobrze, dziêkujê.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Panie Marsza³ku, mogê? Jestem do dyspozy-
cji.)

Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Panie Ministrze! Szanowni Pañ-
stwo! Mo¿e zacznê od pocz¹tku. Chcia³bym zwró-
ciæ pañstwa uwagê, i¿ na temat komisyjnego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wybor-
czy oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
– Kodeks wyborczy rz¹d nie przygotowa³ swojego
stanowiska. Chcê te¿ zwróciæ uwagê pañstwa na
fakt, i¿ problematyka, która dotyczy wyborów do
konstytucyjnych organów pañstwa, organów je-
dnostek samorz¹du terytorialnego oraz Parla-
mentu Europejskiego, ze wzglêdu na charakter
tej regulacji stanowi domenê parlamentu. Nie-
mniej jednak jako przedstawiciel rz¹du bra³em
udzia³ w posiedzeniach komisji sejmowych i se-
nackich, przys³uchiwa³em siê tym dyskusjom.
Pozwolê sobie zatem odnieœæ siê do pytania pana
senatora.

Jeœli chodzi o skreœlenia w pkcie 25, to rzeczy-
wiœcie… Trzeba pamiêtaæ, ¿e kodeks tê sprawê re-
guluje w art. 261. Tam dalej pozostaje zapis mó-
wi¹cy o tym, i¿ informacje o okrêgu wyborczym

podaje siê do wiadomoœci wyborcom danego okrê-
gu wyborczego w formie obwieszczenia Pañstwo-
wej Komisji Wyborczej najpóŸniej w piêædzie-
si¹tym drugim dniu przed dniem wyborów. Druk
oraz rozplakatowanie obwieszczeñ zapewnia Kra-
jowe Biuro Wyborcze. Skreœla siê tylko te zmiany,
które by³y proponowane, ale sama idea zostaje za-
chowana w przepisie podstawowym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma do pana wiêcej pytañ. Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê serdecznie.)

Pan senator Gruszka, proszê uprzejmie.
(Senator Tadeusz Gruszka: Pytanie do pana…)
Apana,PanieMinistrze, zapraszamnamównicê.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Pragnê zwróciæ uwagê na usuniêty art. 137,

w którym jest mowa o tym, ¿e Pañstwowa Komisja
Wyborcza w terminie siedmiu dni od dnia og³osze-
nia aktu w³aœciwego organu o zarz¹dzeniu wybo-
rów og³asza w formie komunikatu w Dzienniku
Urzêdowym „Monitor Polski” i podaje do publicz-
nej wiadomoœci w Biuletynie Informacji Publicz-
nej liczbê wyborców ujêtych w rejestrach wybor-
ców na terenie ca³ego kraju wed³ug stanu na ko-
niec kwarta³u poprzedzaj¹cego dzieñ og³oszenia
aktu o zarz¹dzeniu wyborów, i spytaæ, czym skut-
kuje usuniêcie tego artyku³u dla Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej, a czym dla wyborców? Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiana, o któ-

rej mówi³ pan senator Gruszka dotyczy kwestii,
która jest regulowana w kodeksie wyborczym
w kilku miejscach. W ka¿dym dziale dotycz¹cym
okreœlonych wyborów jest identycznie brzmi¹cy
przepis i st¹d wziê³a siê potrzeba uchylenia jedne-
go ogólnego przepisu. I, jeœli mo¿na uprzedziæ py-
tania, bo siedz¹c w ³awie pan senator Gruszka
zwraca³ siê do mnie równie¿ w tej kwestii, podob-
nie wygl¹da sprawa skreœlenia art. 48 §1.
Chcia³bym przeczytaæ pañstwu, jak on brzmi; to
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jest zmiana siódma. A zatem art. 48 §1 kodeksu
wyborczego brzmi: „w lokalu wyborczym oraz na
terenie budynku, w którym lokal siê znajduje, ja-
kakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona”.
Ten przepis jest umieszczony w czêœci dotycz¹cej
g³osowania. Niemal¿e identycznie brzmi¹cy prze-
pis znajduje siê w art. 107 kodeksu wyborczego,
w czêœci dotycz¹cej kampanii wyborczej. Przepis
ten, czyli art. 107 §2, brzmi nastêpuj¹co: „agitacja
wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie bu-
dynku, w którym ten lokal siê znajduje, jest za-
broniona”. Mamy wiêc dwa identyczne przepisy,
które znajduj¹ siê w dwóch ró¿nych czêœciach ko-
deksu, reguluj¹ce tê sam¹ materiê.

Podobnie jest, jeœli chodzi o uchylenie art. 252
§3; to jest zmiana dwudziesta czwarta. Otó¿ uchy-
lany art. 252 §3 reguluje kwestiê polegaj¹c¹ na
tym, ¿e… Dok³adne brzmienie tego przepisu jest
nastêpuj¹ce: „czas antenowy przys³uguj¹cy jed-
nemu komitetowi wyborczemu nie mo¿e byæ od-
stêpowany innemu komitetowi”. Identyczne
brzmienie ma art. 117 §4 kodeksu wyborczego,
znajduj¹cy siê w czêœci dotycz¹cej kampanii wy-
borczej w programach nadawców radiowych i te-
lewizyjnych, czyli w rozdziale 13. W art. 117 §4
mówi: „czas antenowy przys³uguj¹cy jednemu
komitetowi wyborczemu nie mo¿e byæ odstêpo-
wany innemu komitetowi wyborczemu”.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ…
(G³os z sali: S¹ pytania.)
A, panowie senatorowie Skurkiewicz, Andrze-

jewski i Paszkowski.
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie zwi¹zane z art. 495. Jestem

w stanie zrozumieæ zmianê wyrazu „i” na „lub”, ale
chcia³bym prosiæ pana sekretarza Pañstwowej
Komisji Wyborczej o odniesienie siê do spraw,
które wczoraj czy przedwczoraj zosta³y niejako
wywo³ane przez jeden z dzienników ogólnopol-
skich. Chodzi o to, ¿e chocia¿ partia polityczna czy
komitet wyborczy nie bêd¹ mog³y zamieszczaæ
p³atnych og³oszeñ w radiu i telewizji, to ju¿ na
przyk³ad fundacja dzia³aj¹ca w imieniu tego ko-
mitetu czy stowarzyszenie, czyli organizacja po-
zarz¹dowa dzia³aj¹ca na korzyœæ tego komitetu,
mog³yby zamieszczaæ p³atne og³oszenia w radiu
i telewizji. Czy w zwi¹zku z tym nie uwa¿a pan se-
kretarz, ¿e art. 495 ust. 5 bêdzie przepisem mar-
twym, bo bêd¹ sposoby na obejœcie prawa, rekla-
my w radiu i w telewizji i tak siê pojawi¹, a ten
przepis nie bêdzie respektowany?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mam pytanie. Dlaczego skoro

poprzednio, ¿e tak powiem, przeoraliœmy okrêgi
wyborcze w ramach jednej z poprawek w tym po-
spiesznym trybie legislacyjnym, który zreszt¹
przyniós³ trzysta szeœædziesi¹t jeden poprawek
i sprawi³, ¿e zupe³nie na nowo skonstruowano
sk³ad okrêgów wyborczych, teraz robimy to zno-
wu? Jak pan to t³umaczy? Czy nagle – bo chodzi
tu o zasady proporcjonalnoœci i adekwatnoœci –
jacyœ ludzie tam wymarli, czy jakieœ kataklizmy
spowodowa³y deglomeracjê i dlatego nagle zmie-
niaj¹ siê okrêgi wyborcze? T¹ ustaw¹ znowu zmie-
niamy zakres, granice okrêgów wyborczych. Czy
w miêdzyczasie by³y migracje ludnoœci na tych te-
renach? Przepraszam, ¿e tak pytam, ale nie znam
przyczyn, dla których nowelizujemy to ju¿ któryœ
raz z rzêdu. A byæ mo¿e bêdziemy to nowelizowaæ
jeszcze parê razy. I za ka¿dym razem bêdziemy…
Do czego my dostosowujemy te okrêgi wyborcze?
Pañstwo to przecie¿ konsultujecie, pañstwo usta-
lacie proporcjonalnoœæ, pañstwo ustalcie kwestiê
spójnoœci tych okrêgów wyborczych. Proszê nam
te¿ to wyt³umaczyæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, mam pytanie natury ogólnej.

Jak przypuszczam, pañstwo przeanalizowaliœcie
ju¿ dok³adnie i kodeks wyborczy, i przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy. Czy s¹dzi
pan, ¿e ta zmiana, która dzisiaj bêdzie dokonywa-
na w Senacie, bêdzie ju¿ zmian¹ wystarczaj¹c¹ do
tego, by sprawnie i bez problemów interpretacyj-
nych przeprowadziæ wybory?

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

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli pañstwo pozwol¹, to w pierwszej kolejno-

œci odniosê siê do zmiany dotycz¹cej art. 495.
Przede wszystkim zmiana art. 495 §1 pkt 5 jest
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konsekwencj¹ zmiany ustawy – Kodeks wyborczy
dokonanej dnia 3 lutego 2011 r., kiedy to w roz-
dziale „Kampania wyborcza” wprowadzono zakaz
rozpowszechniania odp³atnie og³oszeñ wybor-
czych w programach publicznych i niepublicz-
nych nadawców radiowych i telewizyjnych. Pod-
czas dokonywania tej zmiany, przeprowadzonej
równie¿ w dosyæ szybkim trybie, zapomniano, ¿e
w art. 495 pozosta³ przepis, który pozwala³ tym
komitetom wyborczym na odp³atne rozpowsze-
chnianie og³oszeñ wyborczych w programach ra-
diowych i telewizyjnych. I st¹d by³a koniecznoœæ
usuniêcia tej nieœcis³oœci. Je¿eli zaœ chodzi o oba-
wê, o której pan senator powiedzia³, a wiêc o to, ¿e
podmiot inny ni¿ komitet wyborczy móg³by wyko-
rzystywaæ ten przepis, czyli rozpowszechniaæ od-
p³atnie og³oszenia, reklamy na rzecz komitetu wy-
borczego w programach radiowych i telewizyj-
nych, to obawa ta jest, moim zdaniem, nieuzasa-
dniona. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e komitet
wyborczy prowadzi kampaniê wy³¹cznie jako ko-
mitet wyborczy. Za zgod¹ komitetu wyborczego
kampaniê wyborcz¹ mo¿na prowadziæ w formach
dozwolonych przepisami. Zatem gdyby jakakol-
wiek organizacja, nawet za zgod¹ komitetu,
chcia³a nadaæ tego rodzaju p³atne og³oszenie
w prasie czy u nadawców radiowych lub telewizyj-
nych, to i tak musia³oby to byæ sygnowane przez
komitet wyborczy, a to jest niedozwolone i komitet
wyborczy musia³by z tego tytu³u ponieœæ konsek-
wencje przewidziane w ustawie.

Jeœli chodzi o kwestie okrêgów wyborczych,
o których mówi³ pan senator Andrzejewski, to
mamy dwie zmiany dotycz¹ce okrêgów wybor-
czych.

Pierwsza dotyczy okrêgów wyborczych do Sej-
mu, a druga dotyczy okrêgów wyborczych do Se-
natu. Okrêgi wyborcze do Senatu s¹ zmieniane
tylko i wy³¹cznie w zakresie nazewnictwa jedno-
stek pomocniczych w mieœcie £odzi. Projekt, któ-
ry by³ zg³oszony w Senacie, pos³ugiwa³ siê naze-
wnictwem osiedli nieistniej¹cym ju¿ od 2006 r.,
po prostu ktoœ, kto przygotowywa³ projekt zmian,
nowy podzia³ na sto okrêgów wyborczych, nie za-
da³ sobie trudu sprawdzenia lub zapomnia³
sprawdziæ, jakie s¹ nazwy osiedli w £odzi. Do tej
pory z regu³y pos³ugiwano siê numeracj¹, mówio-
no o okrêgu nr 21, a obecnie, zgodnie z uchwa³¹
Rady Miasta £odzi z 2006 r., osiedla maj¹ nazwy.
I st¹d wyniknê³a koniecznoœæ dostosowania. By³a
te¿ jedna oczywista literówka, jeœli chodzi o Wroc-
³aw. By³o podane Gadów–Popowice, a powinno
byæ G¹dów–Popowice. I to tyle, jeœli chodzi o okrê-
gi wyborcze do Senatu. Zmiany s¹ tylko w zakre-
sie nazewnictwa w okrêgach wyborczych nr 23
i 24 w £odzi.

A jeœli chodzi o podzia³ na okrêgi wyborcze do
Sejmu, to nie zmieni¹ siê granice tych czterdzie-

stu jeden okrêgów, tylko zmieni siê liczba pos³ów
wybieranych w czterech okrêgach wyborczych.
Dlaczego? Otó¿ zgodnie z jeszcze obowi¹zuj¹c¹
ordynacj¹ wyborcz¹ do Sejmu i Senatu – na pod-
stawie art. 137 tej¿e ordynacji – Pañstwowa Komi-
sja Wyborcza jest obowi¹zana wnieœæ do Sejmu
wniosek dotycz¹cy zmiany albo granic okrêgów
wyborczych, albo liczby pos³ów wybieranych
w tych okrêgach, je¿eli nast¹pi¹ zmiany w podzia-
le terytorialnym pañstwa lub zmiana liczby mie-
szkañców. I tu zosta³o to przeliczone…

(Senator Piotr Andrzejewski: Inna liczba.)
Tak, okaza³o siê, ¿e jest inna liczba mieszkañ-

ców, a zatem nale¿a³o skorygowaæ liczbê pos³ów
wybieranych w tych czterech okrêgach wybor-
czych. Warszawa uzyskuje dodatkowe mandaty
wskutek tego wyliczenia, natomiast trac¹, o ile
dobrze pamiêtam, Koszalin i Szczecin. I tego doty-
czy³ wniosek Pañstwowej Komisji Wyborczej z³o-
¿ony do marsza³ka Sejmu. Ten wniosek – jeœli
pañstwo pozwol¹, jeszcze raz to wyraŸnie pod-
kreœlê – dotyczy³ obowi¹zuj¹cej ordynacji wybor-
czej do Sejmu i do Senatu. Pañstwowa Komisja
Wyborcza zauwa¿y³a jedynie, ¿e dok³adnie taki
sam podzia³ na okrêgi wyborcze, jaki wynika
z obowi¹zuj¹cej ordynacji, i liczba pos³ów wybie-
ranych w tych okrêgach, zosta³ przeniesiony do
kodeksu wyborczego. Poniewa¿ jeszcze do dzisiaj
tak naprawdê nie wiadomo, na podstawie jakich
przepisów bêd¹ przeprowadzane paŸdziernikowe
wybory do Sejmu i do Senatu, to komisja nadzwy-
czajna uzna³a potrzebê dokonania identycznej
zmiany w za³¹czniku do kodeksu wyborczego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
A jeœli chodzi o kwestiê, o której pan senator

mówi³, to proszê wybaczyæ, ale wiêkszoœæ tych
zmian techniczno-legislacyjnych i takich, powie-
dzia³bym, uzupe³niaj¹cych czy mo¿e czysz-
cz¹cych wprowadzono z inicjatywy Pañstwowej
Komisji Wyborczej. Przyk³adowo, w regulacjach
dotycz¹cych g³osowania korespondencyjnego za
granic¹ jest taki przepis, bodaj¿e, w art. 172, któ-
ry mówi, ¿e wyborca, który g³osowa³ korespon-
dencyjnie, mo¿e przyjœæ do lokalu wyborczego i je-
szcze raz zag³osowaæ. No, proszê pañstwa, co to
znaczy? Czy ten wyborca mia³by dwa g³osy? No
trzeba by³o to usun¹æ. ZnaleŸliœmy równie¿ kilka
innych tego rodzaju przepisów, co do których po-
zwoliliœmy sobie przed³o¿yæ wnioski komisji nad-
zwyczajnej Sejmu, a ona podzieli³a nasze obawy,
uznaj¹c, ¿e proponowane zmiany s³u¿¹ lepszemu
pod wzglêdem organizacyjnym przygotowaniu
wyborów, ale te¿ i prawid³owoœci przeprowadze-
nia wyborów. Czy to jest ostatnia zmiana, Panie
Senatorze?

(Senator Piotr Andrzejewski: Chyba nie.)
Obawiam siê, ¿e mo¿e nie byæ ostatnia, ponie-

wa¿ komisja nadzwyczajna, która jutro bêdzie ob-
radowa³a, zajmuje siê równie¿ przepisami doty-
cz¹cymi zmian w kodeksie wyborczym dostoso-
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wuj¹cych organizacjê wyborów do potrzeb osób
niepe³nosprawnych. A zatem, je¿eli dojdzie do ta-
kiej zmiany w kodeksie wyborczym i nie bêdzie
odpowiedniego vacatio legis, na przyk³ad dwu-,
trzyletniego, ¿eby po wyborach te przepisy we-
sz³y… No, w takiej sytuacji zajdzie koniecznoœæ
nowelizowania tego kodeksu wyborczego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam jeszcze takie, powie-

dzmy, uzupe³niaj¹ce pytanie zwi¹zane ze zmiana-
mi liczby pos³ów w tych czterech okrêgach. W jed-
nych okrêgach zwiêkszono, a w innych zmniej-
szono liczbê mandatów. Na jakiej podstawie Pañ-
stwowa Komisja Wyborcza dokona³a przeliczenia
liczby mieszkañców, wskutek czego dosz³o do ta-
kich zmian? Jak wiadomo, w tej chwili trwa spis
powszechny i autentyczna liczba ludnoœci w po-
szczególnych okrêgach jeszcze nie jest znana.
Dziêkujê.

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

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Jeœli chodzi o podstawê prawn¹, to jest to oczy-

wiœcie art. 137, który mówi, ¿e Pañstwowa Komi-
sja Wyborcza przedk³ada Sejmowi wnioski
w sprawie zmiany granic okrêgów wyborczych lub
zmiany liczby pos³ów wybieranych w okrêgach
w takim terminie, aby Sejm móg³ dokonaæ tych
zmian najpóŸniej trzy miesi¹ce przed ostatecz-
nym terminem zarz¹dzenia wyborów. To wynika
z ordynacji wyborczej do Sejmu.

A jeœli chodzi o podstawê do wyliczenia, to za
tak¹ podstawê Pañstwowa Komisja Wyborcza
przyjê³a stan populacji w ewidencji ludnoœci
z 31 grudnia 2010 r.

Pan senator by³ uprzejmy powiedzieæ o spisie
powszechnym, który trwa. Proszê zwróciæ uwagê
w³aœnie na to, ¿e on trwa, a kiedy bêdzie zakoñ-
czony, tego nie wiadomo.

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, Szanowni Panowie Senatoro-

wie, proszê zwróciæ uwagê, ¿e to ju¿ s¹ kwestie do-

tycz¹ce ordynacji wyborczej, a to jest punkt drugi
dzisiejszego porz¹dku obrad, do którego jeszcze
nie przyst¹piliœmy.

(Rozmowy na sali)
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê…
Pan senator Ludwiczuk?
(Senator Roman Ludwiczuk: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Wszyscy zapomnieliœmy, ¿e jest jeszcze punkt

drugi – ordynacja wyborcza.
(Senator Piotr Andrzejewski: To nie jest dysku-

sja ³¹czna?)
Nie, to nie jest dyskusja ³¹czna.
(Rozmowy na sali)
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.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeu-
sza Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panowie Senatorowie, pytania, które zadawa-

³em panom ministrom, s¹ dowodem na to, ¿e
w kodeksie wyborczym, który dziœ omawiamy, pa-
nuje olbrzymi ba³agan. To powoduje, ¿e mamy
ró¿ne w¹tpliwoœci, i ten problem na pewno nie jest
do koñca rozwi¹zany. Ten poœpiech, to nadmier-
nie szybkie tempo narzucone jednej i drugiej iz-
bie, no, dzisiaj wychodz¹ nam bokiem, co jest
szczególnie bolesne, kiedy dyskutujemy nad bar-
dzo w¹tpliwymi punktami, artyku³ami i paragra-
fami.

Ja tak¿e mam pewn¹ w¹tpliwoœæ. Byæ mo¿e,
gdyby procedura trwa³a d³u¿ej, jeszcze na etapie
pierwszego czytania byœmy to wykryli… Nie uda³o
siê. Myœlê o tym, ¿e w naszych pracach powinniœ-
my braæ pod uwagê ustawê o ochronie jêzyka pol-
skiego, która mówi, miêdzy innymi, o tym, ¿eby
w szczególny sposób dbaæ o poprawne u¿ywanie
jêzyka. W ustawie, któr¹ mam przed sob¹, u¿ywa
siê takiego okreœlenia, ¿e wyborca zaznacza swój
wybór w kratce obok nazwiska kandydata. Ja po-
zwoli³em sobie znaleŸæ w s³owniku jêzyka polskie-
go definicjê kratki. Otó¿ kratka to niewielka ma³a
krata, a krata to krzy¿uj¹ce siê, przeplataj¹ce siê
prêty, najczêœciej metalowe, rzadziej drewniane.
I co, czy my mamy stawiaæ znak krzy¿a obok na-
zwiska danego kandydata w jakiejœ kratce zbudo-
wanej z metalowych czy drewnianych prêtów?

(Senator Jan Rulewski: A zeszyt w kratkê?)
To siê zgadza, bo to s¹ krzy¿uj¹ce siê linie, two-

rz¹ce wzór kratki.
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Dlatego uwa¿am, ¿e u¿ywanie w kodeksie wy-
borczym tego, byæ mo¿e ogólnie zrozumia³ego,
s³owa „kratka” jest niew³aœciwe.

(Rozmowy na sali)
I proponujê zast¹piæ ten wyraz we wszystkich

miejscach, gdzie on wystêpuje, s³owem „kwad-
rat”, które jednoznacznie okreœla, ¿e jest to figura
geometryczna, czworok¹t maj¹cy wszystkie boki
równe…

(Senator Jan Rulewski: A romb?)
To nie jest kwadrat.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-

natorowie, proszê pozwoliæ siê wypowiedzieæ se-
natorowi Gruszce.)

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e w Polsce potocznie
mówi siê kratka tak¿e na hash – to z Wikipedii –
czyli znak graficzny, który na klawiaturze kompu-
terowej jest umieszczony nad trójk¹. Dlatego
uwa¿am, ¿e zastosowanie w kodeksie wyborczym
wyrazu „kratka” jest niezgodne z ustaw¹ o jêzyku
polskim i ¿e nale¿y zast¹piæ ten wyraz s³owem
„kwadrat”. I tak¹ w³aœnie poprawkê sk³adam.
Dziêkujê bardzo.

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

£ukasza Andrzejewskiego.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Niew¹tpliwie ten tryb legislacyjny, z którym

mamy do czynienia po tak, powiedzmy, demon-
stracyjnym pocz¹tku, narusza zasady poprawnej
legislacji. Nie ma co do tego w¹tpliwoœci. Nie mo¿-
na jednak mówiæ, ¿e cel uœwiêca œrodki, bo celem
jest pog³êbienie demokracji i usprawnienie repre-
zentatywnoœci i poprawienie tych kryteriów, które
powinien spe³niaæ pose³ i senator w ramach przy-
jêtej przez konstytucjê zasady reprezentatywno-
œci. Mo¿na to uchwaliæ i w ró¿ny sposób merytory-
cznie stosowaæ, ale nie wolno, gdy siê to uchwala,
pope³niaæ tak kardynalnych naruszeñ zasad po-
prawnej legislacji. To wstêpna uwaga.

Je¿eli zaœ chodzi o kolejn¹ nowelizacjê tak po-
spiesznie, z dnia na dzieñ, przynajmniej je¿eli
chodzi o procedury w Senacie, uchwalonego ko-
deksu wyborczego, to powiem tak. Dodajemy dzi-
siaj przepis, w którym mowa, ¿e w przypadku
przeprowadzania tych nadzwyczajnych wyborów
informacje o okrêgu wyborczym podaje siê do wia-
domoœci wyborcom najpóŸniej czterdzieœci dni
przed dniem wyborów. No tak, tylko ¿e tutaj, od-

noœnie do tego trybu, w przeciwieñstwie do pozo-
stawionego tekstu, gdzie mowa o zasadzie poda-
wania tych informacji w formie obwieszczenia
Pañstwowej Komisji Wyborczej, nie ma gwaran-
cji, ¿e bêdzie to og³oszone w formie obwieszczenia
Pañstwowej Komisji Wyborczej. Wydaje mi siê –
zreszt¹ pyta³em o to – ¿e jest to przeoczenie, nie
zwrócono na to uwagi. Dlatego pozwalam sobie
z³o¿yæ poprawkê, która wbrew pozorom ma cha-
rakter nie redakcyjny, nie techniczny, a g³êboko
merytoryczny. Równie¿ i w tym trybie, który doda-
jemy, zaznaczenie, ¿e musi to byæ informacja
w formie obwieszczenia Pañstwowej Komisji Wy-
borczej, ma zasadnicze znaczenie dla kanonów,
dla zasad demokracji i porz¹dku konstytucyjne-
go, w których mowa o prawie do informacji. Nie
mo¿na zrobiæ wyj¹tku w wyj¹tkowym trybie infor-
macyjnym, kiedy rezygnujemy z piêædziesiêcio-
dniowego okresu przed dniem wyborów, a prze-
chodzimy do okresu czterdziestodniowego. Myœ-
lê, i¿ jest to bardzo wa¿ne dla podkreœlenia, ¿e sza-
nujemy przede wszystkim te obowi¹zki, które nie
mog¹ byæ uznaniowe, je¿eli chodzi o formê obwie-
szczenia. Tak wiêc sk³adam tê poprawkê na rêce
pana marsza³ka. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Poprawki o charakterze legislacyjnym z³o¿yli

senatorowie Gruszka i Andrzejewski.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra Sosnowskie-

go, czy chce siê ustosunkowaæ do tych poprawek
teraz, czy na posiedzeniu komisji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Na posiedzeniu komisji – dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku – tak, myœlê, ¿e na posiedzeniu komisji.)

Rozumiem.
Zosta³y z³o¿one wnioski o charakterze legisla-

cyjnym. Proszê wiêc Komisjê Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej, Komisjê
Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji o zorganizowanie wspól-
nego posiedzenia i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê dzisiaj po krótkiej
przerwie po nastêpnym punkcie. Bêdzie przerwa
na posiedzenie komisji, a potem bêd¹ g³osowania
nad tym punktem i nad punktem drugim.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy – Kodeks wyborczy.

Tekst w druku nr 1170, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 1170A i 1170B.
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Pan senator Jurcewicz jest sprawozdawc¹ Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej.

Panie Senatorze, w pana rêce…

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
stawiæ sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustawie o zmianie usta-
wy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy – Kodeks wyborczy. Komisja zajmo-
wa³a siê t¹ ustaw¹ w dniu 6 kwietnia.

Na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy – Ordyna-
cja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pañstwowa
Komisja Wyborcza przedk³ada Sejmowi wnioski
w sprawie zmiany granic okrêgów wyborczych
i liczby pos³ów w nich wybieranych, je¿eli koniecz-
noœæ taka wynika ze zmian w zasadniczym podzia-
le terytorialnym pañstwa albo ze zmiany liczby
mieszkañców w okrêgu wyborczym lub w kraju.

Jest to projekt komisyjny. Czêœæ odpowiedzi,
z jakiego to powodu itd., udzieli³ ju¿ pan minister
Czaplicki, pytania dotyczy³y w³aœnie tej¿e ustawy.
Jest ona, jak wspomnia³em, wynikiem uwzglê-
dnienia wniosku Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Nowelizuje ustawê – Ordynacja wyborcza do Se-
jmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej poprzez nadanie nowego
brzmienia za³¹cznikowi nr 1 zawieraj¹cemu wy-
kaz okrêgów wyborczych do Sejmu. I w imieniu
komisji proszê Wysoki Senat, aby raczy³ przeg³o-
sowaæ projekt uchwa³y o przyjêciu ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Jacka Swakonia, który

jest sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jacek Swakoñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panowie Mi-

nistrowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2011 r.
rozpatrzy³a uchwalon¹ przez Sejm w dniu
1 kwietnia bie¿¹cego roku ustawê o zmianie usta-
wy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo-

litej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy – Kodeks wyborczy. Jest to druk se-
nacki nr 1170.

Opiniowana ustawa jest efektem uwzglêdnie-
nia przez Sejm wniosku Pañstwowej Komisji Wy-
borczej, która na podstawie art. 138 ust. 1 wspo-
mnianej ordynacji wyborczej wyst¹pi³a o zmianê
liczby pos³ów wybieranych w okrêgach wybor-
czych. Uzasadnieniem wniosku Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej s¹ zmiany demograficzne wyka-
zane na podstawie analizy danych z ewidencji lu-
dnoœci. Z tego, co ja wiem, to takie dane s¹ przesy-
³ane z miast i gmin do Pañstwowej Komisji Wybor-
czej chyba co kwarta³. W efekcie tej analizy
w okrêgach wyborczych nr 13 – to jest w Krakowie
– nr 14, czyli w Nowym S¹czu, nr 19 – to Warszawa
miasto – i nr 20 – Warszawa czêœæ województwa
mazowieckiego – zwiêksza siê o jeden liczbê wy-
bieranych pos³ów, natomiast w okrêgach wybor-
czych nr 21 – Opole – nr 24 – czyli Bia³ystok –
nr 29, to Gliwice, i nr 41 – Szczecin – liczbê man-
datów zmniejsza siê o jeden.

Omawiana nowelizacja, jak ju¿ tutaj wspo-
mniano, dotyczy dwóch ustaw, to jest ordynacji
wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP oraz pozo-
staj¹cego w okresie vacatio legis kodeksu wybor-
czego, który ma zast¹piæ ordynacjê wyborcz¹.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie
wnosi uwag do omawianej ustawy. W imieniu ko-
misji rekomendujê Wysokiej Izbie podjêcie bez
poprawek uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
Do którego¿ to mianowicie? I pan senator Pasz-

kowski zg³asza siê jako pierwszy, Andrzejewski
jako drugi.

Do którego¿ wiêc pana…
(Senator Bohdan Paszkowski: Do senatora

Swakonia, z tego powodu, ¿e by³em…)
I senator Andrzejewski te¿? A zatem pan sena-

tor Swakoñ bêdzie ³askaw wróciæ na mównicê.
Proszê bardzo, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
By³em na posiedzeniu komisji, której jestem

cz³onkiem, i wiem, co by³o na tamtym posiedze-
niu, natomiast na posiedzeniu Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie by³em
i st¹d moje pytanie: czy przeprowadzono jak¹œ
dyskusjê odnoœnie do kryterium, wed³ug którego
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zmienia siê liczbê mandatów? Bo tutaj to jako
kryterium jest przyjmowana liczba mieszkañ-
ców, a przecie¿ mieszkañcy nie g³osuj¹ – g³osuj¹
wyborcy. To s¹ dwie ró¿ne kategorie. I ¿eby nie
zdarzy³a siê taka sytuacja, hipotetycznie dopu-
szczalna, ¿e… Nie wiem – skierujê takie pytanie
do Pañstwowej Komisji Wyborczej, do pana mini-
stra – czy nie zdarzy siê lub te¿ nie zdarza siê taka
oto sytuacja, ¿e mniejsza liczba wyborców wybie-
ra wiêksz¹ liczbê pos³ów z uwagi na to, ¿e tak siê
rozk³ada struktura demograficzna i, powiedzmy,
mieszkañców jest mniej, ale wyborców w danym
okrêgu jest wiêcej ni¿ na przyk³ad w s¹siednim,
a mandatów jest trochê wiêcej. Hipotetycznie
mo¿e byæ taka sytuacja. Czy by³a w tym zakresie
jakaœ dyskusja?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, poproszê drugie pytanie, bê-

dzie pan ³askaw.

Senator Piotr Andrzejewski:
Moje pytanie jest zbli¿one w treœci. Czy oma-

wialiœcie pañstwo, sk¹d siê wziê³y takie przesu-
niêcia demograficzne na terenie Pomorza Zacho-
dniego? Czy jest to uzasadnione, czy by³o to po-
parte jakimœ uzasadnieniem? Bo wszystko wska-
zuje na to, ¿e w obrêbie geografii wyborczej s¹ wi-
doczne znaczne przesuniêcia, które powoduj¹ ko-
niecznoœæ korekty zasad, wed³ug których wyzna-
cza siê okrêgi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê.

Senator Jacek Swakoñ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Te kwestie nie by³y poruszane

na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Wydaje mi siê jednak, Panie
Senatorze, ¿e jest w tym pewna logika, i¿ bierze siê
pod uwagê liczbê mieszkañców, a nie liczbê osób
uprawnionych do g³osowania. Reprezentujemy
nie tylko osoby uprawnione do g³osowania, ale ró-
wnie¿ to m³odsze pokolenie. Tak ¿e jest w tym ja-
kaœ logika. Oczywiœcie to tylko moje zdanie, nie
by³o na ten temat dyskusji. A jeœli chodzi o te prze-
suniêcia demograficzne, to jak ju¿ mówi³em, to
wynika z danych, które Pañstwowa Komisja Wy-
borcza uzyskuje z gmin i miast, czyli od wójtów
i burmistrzów, bodaj¿e co kwarta³, i na tej podsta-
wie jest wyliczana norma przedstawicielska. To
dotyczy wszystkich mieszkañców, nie tylko osób
uprawnionych.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, tak, prze-
s³anki s¹ znane, tylko jaka jest przyczyna meryto-

ryczna tego? Dlaczego wyludnia siê akurat Pomo-
rze Zachodnie?)

Nie dyskutowaliœmy na temat tego, dlaczego
wyludnia siê Pomorze Zachodnie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale jaka jest przy-
czyna tych zmian?)

Przyczyna demograficzna, jak najbardziej.

Senator Marek Zió³kowski:
Ja sobie jeszcze pozwolê czêœciowo odpowie-

dzieæ na pytanie pana senatora Paszkowskiego.
Otó¿ struktura demograficzna ludnoœci polskiej
w poszczególnych województwach jest niezwykle
podobna. I tak czy inaczej s¹ robione zaokr¹glenia
podczas ustalania liczby mandatów, nawet do
Sejmu. Nie mo¿e to wp³yn¹æ na to, ¿e bêdzie, po-
wiedzmy, wiêcej obywateli zamieszka³ych na da-
nym terenie, z dzieæmi w³¹cznie, a wyborców bê-
dzie mniej. Gdybyœmy na przyk³ad porównali Pol-
skê i Indie albo Polskê i Nigeriê, gdzie jest zupe³nie
inna struktura wieku, to wtedy by wysz³y ró¿nice
w proporcjach liczby mieszkañców i uprawnio-
nych do g³osowania. Nie s¹dzê, ¿eby to mia³o
u nas jakikolwiek wp³yw w zakresie tego zaokr¹g-
lenia liczby mandatów. Przepraszam, to by³a taka
uwaga na marginesie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ nie ma.
By³ to projekt ustawy wniesiony przez komisjê

sejmow¹.
Czy panowie ministrowie, pan Sosnowski czy

te¿ pan minister Czaplicki, chcieliby zabraæ g³os?
Nie, jak rozumiem.

Czy s¹ pytania do przedstawicieli rz¹du?
(Senator Piotr Andrzejewski: Do ministra Czap-

lickiego.)
W takim razie, Panie Ministrze, skoro s¹ pyta-

nia, to zapraszam do siebie. Proszê na mównicê.
Pan senator Andrzejewski zadaje pytania. Pro-

szê bardzo.
(G³os z sali: Na mównicy jest senator Dajczak,

a nie minister…)
(G³os z sali: Ale to jest przysz³y minister.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja do ministra

Czaplickiego…)
A co, myœla³ pan senator, ¿e senator Dajczak

sta³ siê ministrem Czaplickim?
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: Identyfikacja

osób, mimo mego wieku, by³a bezb³êdna.)
Mamnadziejê,PanieSenatorze.Proszêopytanie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan, ¿e jest tro-
szkê anachroniczne przyjmowanie przy g³osowa-
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niu korespondencyjnym liczby mieszkañców ja-
ko… Jakie s¹ podstawy podawania tych danych,
skoro w tej chwili meldunek nie jest elementem
miarodajnym? Jakie dane uwa¿acie pañstwo za
miarodajne? Ci, którzy pracuj¹ na terenie Nie-
miec czy w Irlandii, którzy wyje¿d¿aj¹ okresowo
do pracy, nadal mog¹ byæ zaliczani do wyborców
z tego okrêgu wyborczego, z którego wyjechali,
i g³osowaæ korespondencyjnie. Bo mo¿na chyba
g³osowaæ korespondencyjnie, znajduj¹c siê poza
granicami kraju? Chyba nie jestem w b³êdzie.
W zwi¹zku z tym, czy to kryterium nie jest ju¿
anachroniczne? W tej chwili powoduje ono sk³a-
danie wniosków o zmiany okrêgów wyborczych
na podstawie tego, ¿e kiedyœ ci ludzie byli zamel-
dowani, a teraz nie s¹. Ale oni s¹ wyborcami z te-
go okrêgu, mimo ¿e znajduj¹ siê w Irlandii,
w Niemczech, gdzieœ za granic¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: To ju¿ usta-
wa reguluje, ¿e g³osuj¹ w Warszawie…)

Nie, nie. Mo¿na korespondencyjnie g³osowaæ…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, to s¹ minutowe pytania. Panie Senatorze…)
Tak jest.
Pan minister rozumie. Czy to nie wskazuje

na anachronizm tych kryteriów? Czy one ule-
gaj¹ w tej chwili jakimœ zmianom? I na podsta-
wie jakich danych panowie przyjmujecie, ¿e
zniknê³a pewna liczba obywateli uprawnio-
nych do g³osowania czy zamieszka³ych na da-
nym terytorium?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Gruszka ma pytanie do pana ministra.
A potem senator Skorupa.

Panie Ministrze, odpowie pan na trzy pytania
naraz, tak?

(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-
mierz Czaplicki: Tak.)

Proszê bardzo, senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Ministrze, nawi¹¿ê do sytuacji, która
bêdzie mia³a miejsce 1 maja – rynki pracy nie-
miecki i austriacki siê wtedy otwieraj¹. Czy my
znów bêdziemy to nowelizowaæ pod tym wzglê-
dem, kiedy nap³yn¹ dane, ¿e jakichœ mieszkañ-
ców nie ma? No, to jest ¿ywy organizm. Chodzi
o sytuacjê, któr¹ przewiduje szczególnie mini-
ster pracy, ¿e bezrobocie zmniejszy siê w³aœnie
z tego wzglêdu, i¿ rynki niemiecki i austriacki siê
otworz¹. Bo wtedy tych wyborców nie bêdzie
w Polsce. Czy na tak¹ sytuacjê komitet te¿ jest
przygotowany?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja ju¿ to pytanie zg³asza³em w poprzednim

punkcie, a tutaj czêœciowo zadawa³ to pytanie se-
nator Andrzejewski, wiêc tylko je uzupe³niê. Czy
nie uwa¿a pan, ¿e miarodajnym Ÿród³em demo-
graficznej struktury pañstwa bêdzie dopiero spis
powszechny, a nie opieranie siê na niemiarodaj-
nej ewidencji ludnoœci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przepisy obowi¹zuj¹cej ordy-

nacji wyborczej odnosz¹ siê do normy przedstawi-
cielstwa obliczanej jako liczba mieszkañców po-
dzielona przez liczbê parlamentarzystów, czyli do
Sejmu – przez czterystu szeœædziesiêciu, do Sena-
tu – przez stu. Podkreœlam, chodzi o liczbê miesz-
kañców. Generalnie liczba mieszkañców wed³ug
naszych szacunków i danych statystycznych ró¿-
ni siê od liczby wyborców o oko³o 20%, czyli pra-
wie 80% mieszkañców to s¹ wyborcy. Ka¿dy wy-
borca jest wpisany do rejestru wyborców prowa-
dzonego przez gminê. Je¿eli jest zameldowany na
pobyt sta³y, to jest wpisywany jakby z urzêdu. Je-
¿eli zmienia miejsce pobytu, zmienia miejsce za-
meldowania i jest to pobyt sta³y, to automatycznie
zostaje przeniesiony do rejestru w gminie, w któ-
rej bêdzie obecnie stale zamieszkiwa³, a z tego
pierwszego rejestru zostaje wykreœlony. Istnieje
równie¿ kategoria wyborców, którzy s¹ wpisywani
do rejestru wyborców na w³asny wniosek; s¹ to
mieszkañcy w rozumieniu art. 25 kodeksu cywil-
nego, czyli osoby stale przebywaj¹ce na danym te-
renie. Czyli nie ³¹czy siê zameldowania na pobyt
sta³y z rzeczywistym sta³ym zamieszkiwaniem
z zamiarem pobytu sta³ego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, o to chodzi³o.)
I te osoby s¹ wpisywane do rejestru na w³asny

wniosek, ale s¹ równie¿ skreœlane w gminie,
w której wczeœniej by³y ujête w rejestrze. A zatem
ta migracja, nazwijmy to, wewnêtrzna, jest wy-
chwytywana poprzez rejestr wyborców. W reje-
strze wyborców wykazuje siê zarówno liczbê mie-
szkañców danej jednostki samorz¹du terytorial-
nego, jak i liczbê wyborców. I to podlega kontroli
prowadzonej przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹
przy pomocy delegatur Krajowego Biura Wybor-
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czego. Taka kontrola ma charakter statyczny i dy-
namiczny. Statyczny polega na tym, ¿e badamy
ró¿nicê miêdzy meldunkami kwartalnymi sk³ada-
nymi Pañstwowej Komisji Wyborczej a przyczyna-
mi tego, ¿e siê zmienia ta liczba wyborców. Dyna-
miczny polega na tym, ¿e pracownicy delegatury
prowadz¹ kontrole w urzêdach gmin, sprawdza-
j¹c na przyk³ad to, czy rzeczywiœcie dana osoba
zosta³a wymeldowana z pobytu sta³ego, czy zmie-
ni³a stan cywilny i tym podobne dane, czyli pod-
czas badania jest to zestawianie z dokumentami
urzêdowymi. I to jest w tej chwili – przynajmniej
tak nam siê wydaje – jedyne oficjalne Ÿród³o infor-
macji. Powtarzam, jedyne oficjalne Ÿród³o. Rejestr
prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy
– Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu; mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji okreœli³
tryb prowadzenia tego rejestru. To jedyne Ÿród³o,
które pozwala nam z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem stwierdziæ, ¿e na danym terenie jest rze-
czywiœcie dana liczba mieszkañców i wyborców.
Informacje GUS s¹ obarczone pewnym b³êdem
czasowym, a mianowicie w liczbie mieszkañców
danej jednostki podaje siê wszystkich bez wyj¹t-
ku przebywaj¹cych na danym terenie, niezale¿nie
od tytu³u, z jakiego tam przebywaj¹. To dlatego
ró¿nica miêdzy statystyczn¹ liczb¹ mieszkañców
wed³ug rejestru i wed³ug GUS w Polsce siêga oko-
³o trzystu tysiêcy mieszkañców – nie s¹ uwzglê-
dnione te czasowe migracje. Po prostu jestem
wpisany tam, gdzie mnie zastano w okresie spisu.

Dlaczego nie mo¿emy pos³u¿yæ siê danymi ze
spisu powszechnego? Narodowy spis powszechny
prowadzony jest raz na dziesiêæ lat. A zatem na-
stêpna weryfikacja danych, gdyby przyj¹æ dane ze
spisu, mog³aby nast¹piæ dopiero po dziesiêciu la-
tach. W tym czasie ju¿ mamy co najmniej dwie ka-
dencje parlamentu.

Poza tym spis powszechny równie¿ obejmuje
pewn¹ kategoriê nie do koñca œciœle sprecyzowa-
n¹, to znaczy: kto przebywa… To wcale nie zna-
czy, ¿e on jest wyborc¹ danej miejscowoœci czy da-
nej jednostki. I dlatego ustawodawca poprze-
dnio… A obecnie jest to ju¿ wyraŸnie zapisane
w art. 203 §4 kodeksu wyborczego, ¿e ustalenie
liczby mieszkañców danej jednostki niezbêdnej
do ustalenia, czy jest potrzeba dokonywania
zmian w podziale na okrêgi lub zmiany liczby po-
s³ów wybieranych w danym okrêgu wyborczym,
bêdzie siê odbywa³o na podstawie danych, o któ-
rych mowa bodaj¿e w art. 135 §2, czyli rejestru
wyborców, wed³ug stanu na koniec trzeciego
kwarta³u roku poprzedzaj¹cego wybory. A wiêc tu
ustawodawca o tym przes¹dzi³. No i teraz oczywi-
œcie jest kwestia, czy zrobi³ s³usznie, czy nie.

Nam siê wydawa³o, ¿e powinniœmy mieæ jakieœ
jedno Ÿród³o tej wiedzy. Na podstawie stanu ewi-
dencji ludnoœci wojewoda ustala liczbê radnych

ka¿dorazowo dla wyborów. Robi to co cztery lata,
a w przypadku wyborów przedterminowych do ra-
dy oczywiœcie du¿o czêœciej. I dlatego przyjêto tê
koncepcjê, ¿e poniewa¿ rejestr wyborców obejmu-
je, formalnie rzecz bior¹c, wszystkich wyborców
w kraju… Ci, którzy wyjad¹, Panie Senatorze, za
granicê, ale siê nie wymelduj¹, s¹ tutaj wyborca-
mi i ich siê tu wylicza, jeœli chodzi o tê liczbê.

(G³os z sali: Mo¿na korespondencyjnie.)
(G³os z sali: W³aœnie.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Mo¿na zabraæ g³os?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zaraz, zaraz, s¹ jeszcze pytania.
Najpierw pan senator Idczak, potem ja jeszcze

zadam pytanie i potem szanowni panowie.
Proszê bardzo, pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:
Panie Ministrze, czy nie pojawi³a siê taka myœl,

¿eby jednak rozwi¹zaæ tê kwestiê w sposób syste-
mowy. Czyli po prostu w momencie og³oszenia
terminu wyborów by³oby potrzebne aktualne,
najœwie¿sze ustalenie w kwestii tej demografii na
danym terenie, tak jak to jest, jak pan powiedzia³,
w przypadku wyborów samorz¹dowych. General-
nie te zmiany s¹ dosyæ du¿e. Sami obserwujemy,
¿e mandaty radnych wypadaj¹ w jednym okrêgu
i przechodz¹ do drugiego. Czyli mo¿emy postawiæ
tak¹ tezê, ¿e migracje ludnoœci i mo¿liwoœci ko-
munikacyjne bêd¹ sprzyja³y tego typu rozwi¹za-
niom.

Czy nie by³oby dobrze, ¿eby nie Sejm czy Wyso-
ki Senat podejmowa³ tak¹ decyzjê w drodze usta-
wy, poniewa¿ i tak bazuje siê na danych, które do-
stajemy i których tak naprawdê nie jesteœmy
w stanie, jako senatorowie czy pos³owie, zweryfi-
kowaæ, ale ¿eby wed³ug klucza w okreœlonym ka-
lendarzu wyborczym po prostu by³o przedstawio-
ne… Wojewoda czy szef komisji wyborczej podaje
wtedy liczbê mandatów w danym okrêgu i rozpo-
czyna siê akcja zbierania… To oczywiœcie musia-
³oby byæ wyd³u¿one, powiedzmy, o dwa czy trzy ty-
godnie, ale to by³oby takie najœwie¿sze, najbar-
dziej elastyczne i najbardziej odzwierciedlaj¹ce
rzeczywistoœæ. Chodzi o takie rozwi¹zanie syste-
mowe. Bo to jest tak ad hoc. Dostajemy jak¹œ in-
formacjê i jako Sejm i Senat musimy zatwierdziæ
to stosown¹ ustaw¹. No i to jest takie nieelastycz-
ne, bo przez rok, jak ¿ycie pokazuje, bardzo wiele
siê dzieje. Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:
I moje pytanie, Panie Ministrze.
To jest pytanie porównawcze, poniewa¿ ten

problem wystêpuje w wielu krajach, zw³aszcza
w krajach, gdzie s¹ okrêgi jednomandatowe, jak

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
24 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej…

(sekretarz K. Czaplicki)



Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Ludnoœæ
Stanów Zjednoczonych przesuwa siê z pó³nocne-
go wschodu na po³udniowy zachód i w zwi¹zku
z tym trzeba co pewien czas zmieniaæ… Tam siê
ró¿ne cuda dziej¹ – gerrymandering itd. Ja nie
chcê siê nad tym rozwodziæ.

Czy pamiêta pan, jak czêsto w przepisach bry-
tyjskich czy amerykañskich dokonuje siê zmian
granic w wyborach, w Stanach – federalnych,
a w Anglii – powszechnych? Bo tam jest znacznie
wiêcej okrêgów i w zwi¹zku z tym s¹ znacznie bar-
dziej subtelne przesuniêcia.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:

Tak dok³adnie nie odpowiem panu marsza³ko-
wi. Jeœli chodzi o system brytyjski, to te zmiany
oczywiœcie mog¹ byæ dokonywane, ale w stoso-
wnym momencie. I dlaczego…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy jest ja-
kaœ regu³a, co ile lat? Bo kiedyœ coœ takiego by³o,
ale w tej chwili tego nie pamiêtam.)

Regu³a jest taka, ¿e zbli¿aj¹ siê wybory, koniec
kadencji, wiêc trzeba zweryfikowaæ, czy liczba mie-
szkañców i norma przedstawicielstwa odpowiada
temu podzia³owi. Przede wszystkim proszê zwróciæ
uwagê, ¿e okrêgi wyborcze obecnie s¹ za³¹cznikiem
do ustawy, czyli s¹ integraln¹ czêœci¹ ustawy, po to
w³aœnie, ¿eby ustawodawca móg³ dokonywaæ
zmian wy³¹cznie wtedy, gdy jest to absolutnie uza-
sadnione, i oczywiœcie wymagan¹ wiêkszoœci¹.

To, co pan senator proponowa³, mianowicie ¿eby
okreœla³a topañstwowakomisja, jakpowiedzia³bym,
bardzo przydawa³oby autorytetu Pañstwowej Komi-
sji Wyborczej, ale mog³oby byæ ci¹gle obarczane ta-
kimpytaniem,dlaczegootoPañstwowaKomisjaWy-
borcza z niewiadomych powodów podaje takie liczby
i tak póŸno. Tu pañstwo wiedz¹. Zbli¿aj¹ siê wybory
inajpóŸniejna trzymiesi¹ceprzedzarz¹dzeniemwy-
borów wiadomo, jakie s¹ okrêgi wyborcze, jakie s¹
granice okrêgów, ilu parlamentarzystów w danym
okrêgu wyborczym siê wybiera. A wiêc komitety wy-
borcze czy partie polityczne uczestnicz¹ce w wybo-
rach… No, tajemnic¹ poliszynela jest to, ¿e nastêpne
wybory zaczyna siê zaraz po danych wyborach, wiêc
ka¿dy ju¿ myœli, jak siê do nich przygotowaæ. To wy-
maga³oby d³u¿szego okresu kampanii wyborczej, ¿e-
by wszyscy mogli siê dostosowaæ do tych przepisów
i nie byli zaskakiwani jakimiœ zmianami.

A wiêc, powiem szczerze, z tego punku widzenia
nam siê wydaj¹ bardziej zasadne te obecne roz-
wi¹zania, poniewa¿ one s¹ znane, wiadomo, czego
mo¿na siê spodziewaæ i ¿e najpóŸniej na trzy mie-
si¹ce przed zarz¹dzeniem wyborów musi zostaæ do-
konana ewentualna korekta podzia³u na okrêgi.

Oczywiœcie to mo¿e byæ potrzebne lub nie. W przy-
padku okrêgów jednomandatowych w wyborach do
Senatu z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿e to byæ czêœciej robio-
ne. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku okrêgu
jednomandatowego w wyborach do Senatu bêdzie
to oznacza³o, ¿e trzeba znieœæ ten okrêg lub utwo-
rzyæ inny, ca³kiem nowy z kilku innych jednostek.
Bêdzie to bardzo trudna operacja. A wiêc tym bar-
dziej niezbêdne wydaje siê to, ¿eby by³ okres, na-
zwijmygo, vacatio legisprzedwyborami, abywszys-
cy wiedzieli, jak w³aœciwie wygl¹da stan prawny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dwa kolejne pytania. Najpierw senator nie-

zrzeszony Grzegorz Banaœ, a potem senator Pa-
szkowski.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, ¿e pan marsza³ek zauwa¿a mój stan

formalny w Izbie.
(Senator Witold Idczak: Nie mo¿e sobie miejsca

znaleŸæ.)
Zreszt¹, tak jak widaæ, kr¹¿ê i nagle zajmujê

trochê inne miejsce…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W³aœnie dla-

tego to powiedzia³em, ¿e zauwa¿y³em to kr¹¿enie.)
Pan marsza³ek czujny jest i chwa³a mu za to.
Panie Ministrze, w nawi¹zaniu do tych naszych

dywagacji, mam takie pytanie: jak¹ odchy³kê na
plus lub minus od normy przedstawicielskiej mu-
si zauwa¿yæ PKW, ¿eby uruchomiæ ten proces,
którego fina³ dzisiaj mamy, czyli dodawanie lub
odejmowanie stosownych mandatów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Paszkowski. Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja bym chcia³ skonkretyzowaæ to pytanie, któ-

re zada³ mój poprzednik, w odniesieniu do mojego
okrêgu wyborczego, to jest okrêgu numer 24. Czy
móg³by pan powiedzieæ, je¿eli ma pan minister ta-
kie wyliczenia, ile zabrak³o temu okrêgowi, ¿eby
by³ ten piêtnasty mandat, tak jak dotychczas.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Okrêg numer 24, Bia³ystok… Jeœli chodzi o to

pytanie – mo¿e zacznê od pytania o okrêg nu-
mer 24.
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Obecnie liczba mieszkañców dzielona przez
normy przedstawicielstwa wynosi 14,4949. Gdy-
by by³o równo 14,5500 lub 14,5501, zmiana by
nie by³a potrzebna, bo ustawodawca mówi tak: je-
¿eli w okrêgu wyborczym norma przedstawiciel-
stwa, ten iloraz jest równy lub wiêkszy od jedno-
œci, liczbê pos³ów wybieranych w okrêgu zaokr¹g-
la siê w górê, a je¿eli mniejszy – w dó³. Taka jest
matematyka.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A drugie py-

tanie?)
(Senator Grzegorz Banaœ: Pierwsze.)
To znaczy, pierwsze, pytanie pana senatora Ba-

nasia… Aha, przepraszam bardzo. Je¿eli pan se-
nator móg³by tylko jedno zdanie…

(Senator Grzegorz Banaœ: Chodzi o normê
przedstawicielsk¹. Kiedy te wahania na plus lub
minus uruchamiaj¹ tê procedurê.)

W³aœnie odpowiedzia³em na pana pytanie, po-
s³uguj¹c siê przyk³adem okrêgu wyborczego nu-
mer 24.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To mo¿e byæ
ró¿nica piêciu g³osów, Panie Senatorze. Jak jest
poni¿ej 1,5, to jest jeden mandat, a jak powy¿ej, to
s¹ dwa. No trudno, czasami mo¿na wygraæ o jed-
n¹ dziesi¹t¹ sekundy i te¿ jest zwyciêstwo.)

Po prostu tu nie ma ¿adnego marginesu uzna-
niowoœci dla Pañstwowej Komisji Wyborczej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana ministra? Rozumiem,

¿e nie ma pytañ.
(Senator Piotr Zientarski: Jest pytanie )
A, nie. Pan senator Olech, nastêpny protestu-

j¹cy.
Proszê bardzo.

Senator Jan Olech:
Ja chcia³bym zapytaæ o okrêg nr 41, to znaczy

o okrêg szczeciñski. U nas wyst¹pi³o dwadzieœcia
osób minus…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to jest to
samo.)

To samo. Ale dwadzieœcia osób, Panie Mini-
strze, to jest, tak mi siê wydaje, znikoma liczba.
Straciliœmy jeden mandat, nieprawda?

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Wiem.
Panie Senatorze, bardzo przepraszam, ale

gdzie wobec tego by³aby granica? Czy dwadzieœcia
to jest wystarczaj¹ca liczba, ¿eby nie dokonywaæ

zmiany, a dwadzieœcia jeden, to ju¿… Wspó³czyn-
nik u pañstwa… By³o trzynaœcie mandatów,
a obecnie wspó³czynnik wynosi 12,4997…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …No tak.)
Rzeczywiœcie zabrak³o tych trzech dziesiêcioty-

siêcznych, które… Te trzy dziesiêciotysiêczne
w przypadku pañstwa okrêgu to dwadzieœcia
osób, ale w przypadku Warszawy to ju¿ jest kilka-
set osób, wiêc…

(G³os z sali: Wspó³czynnik decyduje, tak.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ do pana ministra

nie ma.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, og³aszam godzinn¹ przerwê,

poniewa¿ za pó³ godziny – bo trzeba bêdzie przygo-
towaæ poprawki, zmiany legislacyjne – odbêdzie
siê zebranie komisji, o którym poinformuje pan
senator sekretarz. Za godzinê, czyli, powiedzmy,
o godzinie 13.05, spotykamy siê na sali, bêdziemy
g³osowaæ.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Wspólne posiedzenie trzech komisji, Komisji

Ustawodawczej, Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, doty-
cz¹ce rozpatrzenia wniosków zg³oszonych na dzi-
siejszym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy, odbê-
dzie siê trzydzieœci minut po og³oszeniu przerwy
w sali nr 176.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli o godzinie 12.30 szanowni pañstwo bêd¹

³askawi… Chodzi o to, ¿eby to sprawnie posz³o.
A o godzinie 13.05 rozpoczynamy g³osowania.

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 02
do godziny 13 minut 20)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym. Proszê o zajmowanie
miejsc. Za chwilê przyst¹pimy do g³osowania.

(Rozmowy na sali)
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Proszê o zajmowanie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wy-
borczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Kodeks wyborczy.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 1171Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Stanis³awa Jur-
cewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W imieniu po³¹czonych komisji, które pan wy-

mieni³, proszê o przyjêcie poprawek drugiej i trze-
ciej, zawartych w druku nr 1171Z. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, senatora Bohdana Paszkowskiego,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wnoszê o poparcie poprawek pierwszej i dru-

giej, zawartych w naszym druku. Pan senator
Gruszka, który inicjowa³ te poprawki, posi³kuj¹c
siê s³ownikami jêzyka polskiego, wykaza³, ¿e wy-
borcy g³osuj¹, stawiaj¹c znaki w kwadratach,
a nie w kratkach.

(Senator W³adys³aw Ortyl: W kajdankach.)
(Weso³oœæ na sali)
Jest to uzasadnione s³ownikowo, jêzykowo

i zgodne ze zdrowym rozs¹dkiem. Uwa¿am, ¿e
w tym g³osowaniu dacie pañstwo…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
…zdrowego rozs¹dku.)

…wyraz swemu zdrowemu rozs¹dkowi. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ jeszcze zabraæ

g³os? W trakcie dyskusji wnioski zg³osili senator
Gruszka i senator Andrzejewski. Czy któryœ z se-
natorów…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Ponadto sprawozdawcami komisji byli: senator

Kieres – Komisji Ustawodawczej, senator Rulew-
ski – Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, i senator Piotrowicz – mniejszoœci Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Czy ktoœ z panów senatorów chcia³by zabraæ
g³os? Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza zmienia
oznaczeniepoladog³osowanianakarciewyborczej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Zdecydujcie siê pañstwo, poniewa¿ zaraz bêdê

og³asza³ wynik.
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 34, 51 by³o przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)

Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹
drug¹, która naprawia oczywist¹ pomy³kê, za-
miast wyrazu „misja” powinien byæ wyraz „emisja”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów i 86

senatorów popar³o poprawkê drug¹. (G³osowanie
nr 3)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia usuwa zbêdny zwrot z treœci

przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów

i wszyscy poparli poprawkê. (G³osowanie nr 4)
Poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta doprecyzowuje przepis po-

przez wskazanie formy informacji o okrêgach wy-
borczych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów, 31

popar³o poprawkê, 53 by³o przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
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Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta przed³u¿a vacatio legis z czter-

nastu dni do dziewiêciu miesiêcy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 32, 53 by³o przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów,

ustawa zosta³a poparta przez 55, przeciwnych by-
³o 29, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 7)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy –
Kodeks wyborczy.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, 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 za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a. Ju¿.
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów,

56 popar³o projektowane zmiany, 29 by³o prze-
ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy.

Przechodzimy teraz do realizacji kolejnych
punktów porz¹dku dziennego, przed nami punkt
trzeci.

(Rozmowy na sali)
Je¿eli ktoœ z pañstwa chce opuœciæ salê, to pro-

szê bardzo, bo chcemy przyst¹piæ do debaty.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o przerwanie rozmów,

abyœmy mogli przyst¹piæ do debaty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1159,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1159A.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, se-
natora Henryka WoŸniaka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Zdrowia z prac komisji w dniu 5 kwietnia
2011 r. Komisja po rozpatrzeniu ustawy wymie-
nionej przed chwil¹ przez pana marsza³ka wnosi,
by Wysoki Senat raczy³ podj¹æ za³¹czon¹ w druku
nr 1159A uchwa³ê Senatu Rzeczypospolitej,
uchwa³ê, w której komisja rekomenduje Wysokiej
Izbie przyjêcie siedmiu poprawek do przedmioto-
wej ustawy.

Poprawki… Mo¿e inaczej. W trakcie bardzo
d³ugiego i intensywnego posiedzenia komisji zo-
sta³ z³o¿ony wniosek – i by³ on rozpatrywany
w pierwszej kolejnoœci – wniosek najdalej id¹cy
o odrzucenie ustawy. Wniosek zosta³ poparty
przez wnioskodawcê, ale wszyscy inni obecni na
posiedzeniu senatorowie g³osowali przeciwko je-
go przyjêciu. W nastêpstwie tego g³osowania Ko-
misja Zdrowia rozpatrzy³a poprawki i przyjê³a je
wobec jednego g³osu sprzeciwu. S¹ one zawarte
w druku nr 1159A. Komisja wnosi, by Wysoka Iz-
ba zechcia³a je uwzglêdniæ.

Poprawki te poza charakterem doprecyzowu-
j¹cym maj¹… Na przyk³ad trzecia odnosi siê do
skrócenia czasu rozpatrywania wniosku przez
wojewódzk¹ komisjê orzekaj¹c¹ – z czterech mie-
siêcy do trzech miesiêcy. Inna poprawka precyzu-
je, ¿e kwoty odszkodowania czy te¿ zadoœæuczy-
nienia wymienione w art. 67k ust. 7 odnosz¹ siê
do jednego pacjenta. Chodzi o to, ¿eby nie by³o
w¹tpliwoœci, ¿e kwota 100 tysiêcy czy te¿ 300 ty-
siêcy… Bo brak by³o doprecyzowania, czy kwoty
te odnosz¹ siê do jednego pacjenta, czy te¿ wiêk-
szej ich liczby.

Z kolei poprawka dotycz¹ca tego samego arty-
ku³u proponuj¹ca dodanie ust. 10 i 11 w poda-
nym brzmieniu zmierza do tego, ¿eby w sytuacji,
gdyby kwota przewidziana w ci¹gu roku w ubez-
pieczeniu zak³adu opieki zdrowotnej by³a niewy-
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starczaj¹ca do wyp³acenia odszkodowañ i zadoœæ-
uczynienia lub w sytuacji braku ubezpieczenia
zak³adu opieki zdrowotnej, odpowiedzialnoœæ
w tym zakresie ponosi³ szpital. To s¹ istotne po-
prawki, które wymagaj¹ omówienia.

Co do istoty rzeczy warto zauwa¿yæ, ¿e od 6 lis-
topada 2008 r. po uchwaleniu ustawy o prawach
pacjenta i rzeczniku praw pacjenta mamy w pol-
skim prawie mo¿liwoœæ dochodzenia odszkodo-
wania czy zadoœæuczynienia za zdarzenia, które
mo¿na definiowaæ jako b³¹d medyczny. Ale, jak
dobrze wiemy, mo¿liwoœæ dochodzenia praw pa-
cjenta by³a jedynie ograniczona do procesu s¹do-
wego w wyniku powództwa cywilnego. Wydolnoœæ
wymiaru sprawiedliwoœci sprawia, ¿e procesy
trwaj¹ kilka lat, nierzadko blisko dziesiêæ. St¹d ta
inicjatywa, inicjatywa rz¹du Donalda Tuska
zmierzaj¹ca do tego, by wprowadziæ jeszcze inne
równoleg³e do tego trybu rozwi¹zanie prawne,
które skróci znacznie proces dochodzenia od-
szkodowania i zadoœæuczynienia.

W istocie rzeczy ta nowela zak³ada dochodzenie
roszczeñ pacjentów czy te¿ spadkobierców pa-
cjentów na drodze swoistej mediacji, która jest
mo¿liwa dziêki wprowadzeniu do ustawy ca³ego
zespo³u przepisów, pocz¹wszy od dodawanego
nowego rozdzia³u 13a o zasadach i trybie ustala-
nia odszkodowania i zadoœæuczynienia w przy-
padku zdarzeñ medycznych. Przepisy tego roz-
dzia³u okreœlaj¹ miêdzy innymi tryb, w jakim na-
le¿y sk³adaæ wniosek. W art. 67c ustawodawca pi-
sze, ¿e wniosek wnosi siê w terminie jednego roku
od dnia, w którym podmiot sk³adaj¹cy wniosek
dowiedzia³ siê o zdarzeniu medycznym, którego
skutkiem jest pogorszenie stanu zdrowia. Chodzi
te¿ o inne konsekwencje, nawet œmieræ pacjenta.
Rozstrzygniêcie, które bêdzie zapadaæ przed woje-
wódzk¹ komisj¹ orzekaj¹c¹, ma siê dokonaæ
w ci¹gu trzech miesiêcy od z³o¿enia wniosku.
Czteroosobowy sk³ad orzekaj¹cy w ci¹gu tych
trzech miesiêcy powinien wydaæ orzeczenie o tym,
czy zdarzenie medyczne zaistnia³o, czy nie. Kon-
sekwencj¹ tego orzeczenia jest propozycja ubez-
pieczyciela co do wysokoœci odszkodowania lub
zadoœæuczynienia. Je¿eli nie dojdzie do swoistego
kompromisu, strony mog¹ z³o¿yæ odwo³anie od
tego orzeczenia. Wówczas wojewódzka komisja
w pe³nym sk³adzie rozpatruje tak¹ skargê i j¹ roz-
strzyga.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wspomnê jeszcze, ¿e ten projekt by³ szeroko

konsultowany z wieloma organizacjami, równie¿
z samorz¹dami, organami samorz¹du terytorial-
nego, i uzyska³ pozytywne rekomendacje. Mam
na myœli Uniê Metropolii Polskich, Zwi¹zek Miast
Polskich, Zwi¹zek Gmin Wiejskich itd. Tak¿e
zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce w obszarze s³u¿by
zdrowia mia³y okazjê siê wypowiedzieæ, równie¿

samorz¹d pracowniczy dzia³aj¹cy w obszarze
s³u¿by zdrowia, Naczelna Rada Lekarska, Naczel-
na Izba Pielêgniarek i Po³o¿nych itd.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jest to bez w¹tpienia krok w dobr¹ stronê,

krok, dziêki któremu wprowadza siê ca³y zespó³
norm prawnych powoduj¹cych upodmiotowie-
nie pacjenta, tworz¹cych równowagê miêdzy
prawami pacjenta a obowi¹zkami wynikaj¹cymi
z procedur medycznych stosowanych w zak³a-
dach opieki zdrowotnej. Koñcz¹c, proszê, aby
Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ uchwa³ê w brzmie-
niu proponowanym przez Komisjê Zdrowia.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pierwszy by³ pan senator Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, w uzasadnie-

niu do tego projektu ustawy mo¿na przeczytaæ
o tym, ¿e w 2006 r. œrednia kwota odszkodowania
w przypadku zaka¿enia ¿ó³taczk¹ kszta³towa³a
siê na poziomie oko³o 346 tysiêcy z³, a w przypad-
ku œmierci pacjenta kwota ta wynosi³a oko³o
503 tysi¹ce z³. I tego dotyczyæ bêdzie moje pyta-
nie. Czy bior¹c pod uwagê te œrednie wysokoœci
odszkodowania i zadoœæuczynienia, jakie mo¿na
uzyskaæ na drodze postêpowania s¹dowego, nie
istnieje obawa, ¿e proponowane rozwi¹zania fak-
tycznie nie bêd¹ wykorzystywane w takim stop-
niu, jak oczekiwa³by tego projektodawca? Czy nie
bêdzie tak, ¿e ta procedura tylko w niewielkiej li-
czbie przypadków doprowadzi do osi¹gniêcia po-
rozumienia, a spór tak czy inaczej znajdzie swoj¹
kontynuacjê przed s¹dem cywilnym? Bo mamy
tutaj tak du¿¹ ró¿nicê kwot… I wreszcie: jakie
wzglêdy suma sumarum zadecydowa³y o przyjê-
ciu w³aœnie takich maksymalnych wysokoœci od-
szkodowañ, o których pan senator mówi³ w swoim
sprawozdaniu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Ta kwestia nie by³a przedmiotem szczegó³o-

wych dyskusji podczas posiedzenia komisji. Myœ-

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta… 29

(senator H. WoŸniak)



lê, ¿e minister zdrowia bêdzie chcia³ siê odnieœæ
do tej w¹tpliwoœci. Ja tylko dodam, ¿e to jest zu-
pe³nie inny tryb ani¿eli proces cywilny, to jest tryb
uproszczony, tryb, co do którego, jak wspomnia-
³em, zak³ada siê, ¿e ten ca³y, w cudzys³owie, pro-
ces, a wiêc z³o¿enie wniosku o ustalenie zdarzenia
medycznego i okreœlenie wysokoœci odszkodowa-
nia, zamknie siê w trzech miesi¹cach. Tak wiêc
jest to tryb przewidziany dla wielu sytuacji, nie-
budz¹cych wielkich kontrowersji i, tak bym to
okreœli³, niespecjalnie spornych. Oczywiœcie to
nie zamyka drogi do wszczêcia postêpowania pro-
cesowego w trybie cywilnoprawnym. I nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e te wszystkie zdarzenia maj¹ce
doœæ oczywisty charakter, niebudz¹ce wielkich
kontrowersji, ale te¿ niepowoduj¹ce bardzo zna-
cz¹cych szkód, jeœli chodzi o zdrowie pacjenta,
bêd¹ rozstrzygane w³aœnie w tym trybie, w trybie
mediacyjnym. Wszystkie bardziej skomplikowa-
ne przypadki, zwi¹zane z du¿o powa¿niejszymi
konsekwencjami, bêd¹, jak dotychczas, rozstrzy-
gane na drodze procesu cywilnego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kraska, proszê bardzo. Potem pan

senator Karczewski.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania, Panie Senatorze. Co siê sta-

nie, je¿eli w ci¹gu tych trzech miesiêcy komisja
nie rozpatrzy danej sprawy? Czy taka sprawa bê-
dzie rozpatrywana jeszcze raz? Czy ten termin bê-
dzie wyd³u¿ony? A jeœli tak, to w jaki sposób? Py-
tam, bo w ustawie siê o tym nie mówi.

I drugie pytanie. Dlaczego ta ustawa ogranicza
siê tylko do spraw czy zdarzeñ, które maj¹ miejsce
w szpitalach? Dlaczego nie odnosi siê do zdarzeñ,
które zachodz¹ podczas praktyki ambulatoryjnej,
w POZ czy w ratownictwie medycznym? Dziêkujê
bardzo.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Istotnie, przyjmujemy ambitne za³o¿enie, ¿e

w ci¹gu trzech miesiêcy bêdzie musia³o nast¹piæ
rozstrzygniêcie danej sprawy. Dlaczego ograni-
czamy siê do zdarzeñ, które dotycz¹ leczenia w za-

mkniêtych jednostkach s³u¿by zdrowia? Otó¿
gros zdarzeñ zachodzi w³aœnie tam, w szpitalach,
s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z procesem leczenia
w szpitalach. Jeœli chodzi o sposób udokumento-
wania, to idzie siê tam najdalej, znacznie dalej ni¿
w przypadku leczenia ambulatoryjnego czy rato-
wnictwa medycznego. Byæ mo¿e – nad tym zasta-
nawialiœmy siê na posiedzeniu komisji – w pewnej
perspektywie, po tym, jak zostanie dokonana oce-
na skutków funkcjonowania tej noweli, oka¿e siê,
¿e zachodzi koniecznoœæ rozszerzenia przepisów
tej ustawy na inne formy lecznictwa. Wydaje siê
jednak, ¿e na tym etapie trzeba zebraæ doœwiad-
czenia w takim obszarze, gdzie proces leczenia
mo¿na udokumentowaæ w sposób najbardziej op-
tymalny i gdzie, zw³aszcza w tym trybie uprosz-
czonym, mo¿na doprowadziæ do rozstrzygniêcia
w postaci stwierdzenia lub niestwierdzenia zda-
rzenia medycznego.

(G³os z sali: …Trzy miesi¹ce.)
Nie, nie, ta kwestia nie by³a przedmiotem dys-

kusji, nikt tej kwestii nie podnosi³, ale myœlê, ¿e
minister zdrowia zechce siê odnieœæ do tej w¹tpli-
woœci. W trakcie posiedzenia komisji nikt nie pod-
nosi³ kwestii ryzyka zwi¹zanego z tym, ¿e postêpo-
wanie przed wojewódzk¹ komisj¹ nie zakoñczy siê
w ci¹gu trzech miesiêcy i ¿e powstanie problem
dotycz¹cy niewype³nienia wymogu ustawowego.
Bo w istocie…

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

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Kraska zada³ dwa pytania, które

mia³em przygotowane jako pierwsze. Te¿ mam
du¿e w¹tpliwoœci, czy w ci¹gu trzech miesiêcy bê-
dzie mo¿na w sposób rzetelny, uczciwy, solidny
rozstrzygn¹æ bardzo wa¿ne kwestie.

Pan senator by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e by³y
opinie… Mówi³ pan o opiniach pozytywnych. Bar-
dzo proszê powiedzieæ, jakie by³y opinie negaty-
wne. Czy podczas posiedzenia komisji mówiono
o konsekwencjach finansowych dla bud¿etu? Je-
œli tak, to jakie to bêd¹ konsekwencje? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Myœlê, ¿e tryb konsultacji szczegó³owo omówi

minister zdrowia. Jeœli zaœ chodzi o skutki finan-
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sowe, to by³a o tym mowa na posiedzeniu komisji.
Chcê zauwa¿yæ, ¿e ustawa ma stosunkowo d³ugie
vacatio legis – wejdzie w ¿ycie, z wyj¹tkiem przepi-
sów, które umo¿liwiaj¹ przygotowanie jej pe³nego
wejœcia w ¿ycie, a wiêc z wyj¹tkiem przepisów do-
tycz¹cych zafunkcjonowania wojewódzkich ko-
misji, z dniem 1 stycznia 2012 r. Oczywiœcie
w pierwszej kolejnoœci ze wzglêdu na koniecznoœæ
dobrego przygotowania… Przecie¿ przygotowa-
nie, wdra¿anie tych przepisów, zafunkcjonowa-
nie… To nie jest ³atwe. Dotyczy to tak¿e skutków
finansowych, bo one, jakkolwiek nie bêd¹ ob-
ci¹¿aæ na przyk³ad samorz¹dów terytorialnych,
bêd¹ obci¹¿aæ administracjê pañstwow¹. Prze-
cie¿ wojewódzkie komisje orzekaj¹ce bêd¹ powo-
³ywane przez wojewodów i bêd¹ funkcjonowaæ
w strukturze w³adzy pañstwowej. Taki szacunek
skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa by³
przeprowadzony. Z materia³ów, którymi dyspo-
nujê, wynika, i¿ skutki roczne projektowanej
ustawy w zakresie wynagrodzeñ cz³onków komi-
sji zamkn¹ siê w kwocie 2 milionów z³. I to jest ta-
ka najbardziej znacz¹ca, obci¹¿aj¹ca kwota, jeœli
chodzi o koszty funkcjonowania komisji. Trzeba
tak¿e zauwa¿yæ, ¿e wnosz¹cy o rozpatrzenie spra-
wy bêdzie zobligowany do uiszczenia op³aty, która
w przypadku braku zasadnoœci wniosku bêdzie
przychodem, jednym ze Ÿróde³ finansowania fun-
kcjonowania komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, czy decyzja komisji jest decyz-

j¹ ostateczn¹? Czy strona, która przegrywa w ta-
kim sporze, mo¿e siê od niej odwo³aæ? A jeœli tak,
to do kogo? Dziêkujê.

(Senator Henryk WoŸniak: Wspomnia³em
o tym…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Senatorze, wspomnia³em o tym, i¿ prze-

widziany jest dwuinstancyjny tok rozpatrywania
spraw przez komisjê i komisja orzeka w sk³adzie
czteroosobowym. W przypadku, gdy wniosko-
dawca nie jest usatysfakcjonowany orzeczeniem,
mo¿e z³o¿yæ skargê, która bêdzie rozpatrywana

przez komisjê w pe³nym, szeœcioosobowym, sk³a-
dzie. I to jest w³aœnie taki dwuinstancyjny tok roz-
patrywania spraw przed…

(Senator Waldemar Kraska: Druga instancja.)
Druga instancja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy pod-

czas posiedzenia komisji by³a mowa o przewidy-
wanej liczbie rozpraw. Jak du¿o tego typu zdarzeñ
mo¿e zajœæ i czy one zachodz¹? I jak to siê ma do
lat ubieg³ych?

I drugie pytanie. Chcia³bym zapytaæ – jeœli pan
senator nie bêdzie móg³ odpowiedzieæ na to pyta-
nie, to bardzo bym prosi³ o odpowiedŸ pana mini-
stra – w ilu krajach Unii Europejskiej takie roz-
wi¹zania, w tym trybie administracyjnym, s¹ sto-
sowane?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Nie przypominam sobie w tej chwili, ¿eby ta

kwestia by³a omawiana na posiedzeniu komisji.
Oczywiœcie takie rozwi¹zania s¹ w innych kra-
jach, ale nie pamiêtam, ¿eby ta kwestia by³a
w szczegó³ach omawiana.

Jeœli chodzi zaœ o liczbê tych spraw, to nie mam
tych statystyk równie¿ w materia³ach, którymi
dysponujê, tak wiêc nie potrafiê siê do tego od-
nieœæ. Myœlê, ¿e byæ mo¿e pan minister w sposób
kompetentny i wyczerpuj¹cy powie, ile jest skarg,
ile jest takich spraw przed s¹dami. Pewnie tego ro-
dzaju statystyki s¹ w posiadaniu pana ministra.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, art. 67g okreœla, w jaki spo-

sób jest wy³¹czany cz³onek danej komisji. Czy
ustawa przewiduje, ¿e na wniosek którejœ ze stron
takiego cz³onka mo¿na wy³¹czyæ? Chodzi o to, czy
jest taka mo¿liwoœæ w sytuacji, kiedy jedna ze
stron uwa¿a, ¿e w danym sporze cz³onek komisji
nie bêdzie bezstronny?
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Senator Henryk WoŸniak:

Tak, jest taka mo¿liwoœæ wy³¹czenia cz³onka.
Jest to naturalna zasada stosowana w ka¿dym
procesie, bo przecie¿ jest to swego rodzaju proces,
s¹ strony i jest podmiot rozstrzygaj¹cy relacje
miêdzy stronami. Jest przewidziana mo¿liwoœæ
wy³¹czenia cz³onka sk³adu orzekaj¹cego w przy-
padku, gdyby na przyk³ad mia³ powi¹zania ro-
dzinne lub gdyby mia³…

(Senator Waldemar Kraska: Ale na wniosek
którejœ ze stron.)

Tak, tak, oczywiœcie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê bardzo.)
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
zdrowia.

Czy przedstawiciel rz¹du pan minister Szulc
pragnie zabraæ g³os?

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator sprawozdawca doœæ dok³adnie

opisa³ mechanizm funkcjonowania przepisów
ustawy, a ja chcia³bym powiedzieæ tylko i wy³¹cz-
nie o kilku rzeczach, które s¹ absolutnym novum
w polskim porz¹dku prawnym.

Dzisiaj w momencie, kiedy pacjent dozna w to-
ku procesu leczenia uszczerbku na zdrowiu, ma
mo¿liwoœæ dochodzenia roszczeñ z tego tytu³u
w zasadzie tylko i wy³¹cznie w jeden sposób,
a wiêc poprzez z³o¿enie skargi lub wniesienie po-
zwu do s¹du cywilnego. Co do zasady skargi pa-
cjentów, te dotycz¹ce doznanych uszczerbków na
zdrowiu w wyniku procesu leczenia, s¹ rozpatry-
wane w tym w³aœnie trybie. Oczywiœcie, nie trzeba
tu mówiæ o d³ugotrwa³oœci procesów s¹dowych,
bo wszyscy mamy tego œwiadomoœæ. Doœæ powie-
dzieæ, ¿e takie postêpowania przy pe³nym obrocie,
czyli z zachowaniem pe³nego trybu odwo³awczego
– a wiêc: pierwsza instancja, druga instancja i cof-
niêcie do pierwszej instancji – trwaj¹ zwykle od
czterech do nawet dziesiêciu lat.

St¹d te¿ intencja rozwi¹zañ, które przedsta-
wiamy Wysokiej Izbie, jest nastêpuj¹ca. Po pier-

wsze, chcemy otworzyæ now¹ œcie¿kê dochodze-
nia roszczeñ przez pacjentów z tytu³u niepo¿¹da-
nych zdarzeñ medycznych, które maj¹ miejsce
w lecznictwie. Po drugie, chcemy zapewniæ to, ¿e-
by ta œcie¿ka by³a zdecydowanie prostsza i zdecy-
dowanie krótsza, co oznacza rezygnacjê z jednej
zasadniczej rzeczy, czyli z orzekania o winie. W to-
ku dyskusji czêsto podnoszono argumenty, ¿e bê-
dzie orzekaæ jakaœ komisja, a ja zwracam uwagê
Wysokiej Izby tylko na jedn¹ rzecz: wojewódzka
komisja nie bêdzie orzeka³a, czy dosz³o do zawi-
nionego czynu, ona bêdzie orzeka³a, tylko i wy-
³¹cznie o tym, czy pacjent by³ potraktowany nie-
zgodnie z obecn¹ wiedz¹ medyczn¹. Je¿eli uzna,
¿e tak, to sprawa jest przedmiotowa i jest rozpa-
trywana, a je¿eli uzna, ¿e nie, komisja taki wnio-
sek oddala.

Ju¿ samo postêpowanie, w moim przekona-
niu, powoduje to, ¿e zdecydowanie niejako wy-
przedzamy ten uk³ad stosunków spo³ecznych,
jakie dzisiaj tworz¹ siê na gruncie dochodzenia
roszczeñ. Jest bowiem tylko i wy³¹cznie mo¿li-
woœæ ich dochodzenia na drodze rozstrzygniêcia
s¹dowego, a wiêc de facto konfliktu. Tutaj musi-
my za³o¿yæ kooperacjê obu stron. Dlaczego?
Dlatego, ¿e mechanizm dzia³ania rozwi¹zañ za-
pisanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta jest taki: komisja orzeka
o wyst¹pieniu zdarzenia, zaœ propozycje za-
doœæuczynienia, odszkodowania sk³adaj¹
wspólnie firma ubezpieczeniowa i przedstawi-
ciel podmiotu leczniczego, czyli szpitala, w któ-
rym do tego uszczerbku na zdrowiu pacjenta.
Je¿eli pacjent tê propozycjê zaakceptuje, to je-
dnoczeœnie godzi siê z tym, ¿e w tym konkret-
nym przypadku, odnoœnie do tego zdarzenia, za-
myka sobie drogê dochodzenia roszczenia na
drodze s¹dowej, ale – i od razu trzeba o tym po-
wiedzieæ – nie drogê dochodzenia roszczenia re-
ntowego. Je¿eli zaœ tej propozycji nie zaakcep-
tuje, to oczywiœcie pozostaje mu do dyspozycji
ta sama œcie¿ka dochodzenia swoich praw, jaka
by³a dotychczas.

Od razu odniosê siê tu do pytania, które zada³
pan senator Knosala. Faktycznie, okreœlone tu
maksymalne kwoty za zdarzenie medyczne –
100 tysiêcy z³ w przypadku zdarzenia medyczne-
go, którego efektem jest uszczerbek na zdrowiu,
i 300 tysiêcy z³ w przypadku zdarzenia medycz-
nego, którego efektem koñcowym jest œmieræ pa-
cjenta – s¹ ni¿sze ni¿ maksymalne kwoty za-
s¹dzane przed s¹dami. Co do tego, oczywiœcie,
zgoda. Proszê jednak zwróciæ uwagê na zdecydo-
wanie odmienny charakter tego postêpowania.
To znaczy, po pierwsze, nie orzekamy o winie. Po
drugie, mamy do czynienia z sytuacj¹, w której
ten proces ma byæ i zdecydowanie krótszy ni¿
proces dochodzenia przed s¹dem, i ma doprowa-
dziæ do sytuacji, w wyniku której komisja orzek-
nie, czy dosz³o tylko i wy³¹cznie do niepo¿¹dane-
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go zdarzenia medycznego, czy te¿ nie. Po trzecie,
nie chcemy doprowadzaæ do sytuacji, w której
z tytu³u wprowadzenia tego rozwi¹zania drama-
tycznie wzros³yby sk³adki na ubezpieczenie pod-
miotów leczniczych. Tak wiêc jest tutaj coœ za
coœ, prawda? Z jednej strony mamy szybkoœæ po-
stêpowania, a z drugiej strony jednak ni¿sze
kwoty. Oczywiœcie one nie s¹ ni¿sze w stosunku
do tego, co jest zarz¹dzane œrednio, bowiem da-
ne, które przytoczy³ pan senator, nie dotycz¹ roz-
strzygniêæ s¹dowych, ale, na podstawie badania
CBOS z roku 2006, oczekiwañ pacjentów. Jest
zasadnicz¹ ró¿nic¹, czy mówimy ju¿ o orzecze-
niach s¹dowych, czy mówimy o tym, jakie s¹
oczekiwania pacjentów.

W toku prac w Senacie, podczas prac senac-
kiej Komisji Zdrowia, zosta³a zg³oszona popraw-
ka, która wprowadza tutaj tak¿e swoisty agre-
gat, a wiêc ustala ³¹czn¹ kwotê zobowi¹zania do
wysokoœci 1 miliona 200 tysiêcy z³ z jednego
podmiotu leczniczego rocznie. W sytuacji, gdy-
by ta kwota by³a wyczerpana, czyli jeœli okaza³o-
by siê, ¿e szkodowoœæ dzia³ania danego podmio-
tu leczniczego jest zdecydowanie wiêksza ni¿
wynika to z kwoty maksymalnego zobowi¹zania
pokrycia ubezpieczeniem, mo¿na siê oczywiœcie
doubezpieczyæ.

Rozwi¹zanie to ma tak¿e swoje ograniczenia,
o których dyskutowaliœmy podczas posiedzenia
senackiej komisji, bowiem ono nie odnosi siê do
wszystkich zdarzeñ medycznych, to rozwi¹za-
nie wprowadzamy jedynie w odniesieniu do le-
czenia szpitalnego, lecznictwa szpitalnego. Jest
tak przede wszystkim dlatego, ¿e zdarzenia me-
dyczne w lecznictwie szpitalnym s¹ najlepiej
opisane i zidentyfikowane. To jest pierwsza
rzecz. Robimy to tak¿e dlatego, ¿e jest to roz-
wi¹zanie absolutnie nowatorskie na gruncie
polskiego porz¹dku prawnego. To znaczy nie
mamy dzisiaj, tak jak powiedzia³em na wstêpie,
mo¿liwoœci innego dochodzenia roszczeñ ni¿ na
drodze s¹dowej, a to rozwi¹zanie gwarantuje ta-
k¹ inn¹ metodykê. I je¿eli spojrzymy na to, jak
rozwi¹zania dotycz¹ce pozas¹dowego docho-
dzenia roszczeñ z tytu³u niepo¿¹danych zda-
rzeñ medycznych, b³êdów medycznych, by³y
wprowadzane w pañstwach, które maj¹ ju¿
ugruntowan¹ historiê w tym zakresie, a wiêc
przede wszystkim w pañstwach skandynaw-
skich, a tak¿e w Japonii i w Nowej Zelandii, to
oka¿e siê, ¿e faktycznie do stanu finalnego, jaki
funkcjonuje w tych porz¹dkach prawnych dzi-
siaj, dochodzono doœæ d³ug¹ drog¹, stopniowo
i etapami.

Ja oczywiœcie, dzia³aj¹c w imieniu Minister-
stwa Zdrowia i prezentuj¹c stanowisko rz¹du RP,
zwracam siê do Wysokiego Senatu o przyjêcie
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym, ¿eby na pocz¹tku

by³ pan uprzejmy odpowiedzieæ na te pytania, na
które, ze zrozumia³ych wzglêdów, nie odpowie-
dzia³ pan senator sprawozdawca. Mo¿e tylko
przypomnê, ¿e chodzi³o o pytanie, czy podczas
prac nad t¹ ustaw¹ zrobiono kalkulacjê doty-
cz¹c¹ szacunkowej liczby tego typu zdarzeñ. To
jest pierwsza kwestia. Drugie pytanie dotyczy³o
podobnych rozwi¹zañ w innych krajach Unii Eu-
ropejskiej b¹dŸ w innych krajach na œwiecie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

My oczywiœcie dokonaliœmy takiej kalkulacji. Ona
znajduje siê w uzasadnieniu do projektu ustawy
z³o¿onego do Sejmu.

Je¿eli chodzi o liczbê zdarzeñ, liczbê spraw
wnoszonych do komisji, to pos³u¿yliœmy siê sza-
cunkami wynikaj¹cymi z liczby nowych spraw,
które co roku s¹ kierowane do s¹du. W latach
2001–2009 liczba ta wynios³a œrednio mniej wiê-
cej trzysta trzydzieœci. By³o trzysta trzydzieœci no-
wych postêpowañ przed s¹dami cywilnymi. Zgod-
nie z naszymi wyliczeniami nale¿y siê spodziewaæ,
¿e je¿eli 70% osób, które dzisiaj kieruj¹ sprawy do
rozpatrzenia przez s¹dy, zamiast na œcie¿kê s¹do-
w¹ skierowa³oby siê na œcie¿kê pozas¹dowego do-
chodzenia odszkodowañ, dochodzenia zadoœæu-
czynieñ, to mielibyœmy oko³o dwustu trzydziestu,
dwustu piêædziesiêciu spraw wnoszonych do ko-
misji rocznie, aczkolwiek z jednym…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Do jednej ko-
misji czy w ca³ym kraju?)

W ca³ym kraju.
…aczkolwiek z jednym zastrze¿eniem i o tym trze-

ba powiedzieæ. Jesteœmy przekonani, ¿e liczba
spraw, które pojawi¹ siê w momencie przyjêcia usta-
wy i rozpoczêcia funkcjonowania tego mechanizmu,
bêdzie wiêksza. Bardzo czêsto odbywa siê to na ta-
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kiej zasadzie, ¿e jak pojawi siê nowy instrument, to
obywatele chc¹ sprawdziæ, jak on dzia³a, i w zwi¹zku
z tym spodziewam siê, ¿e w pierwszym roku liczba
postêpowañ mo¿e byæ nawet dwukrotnie wy¿sza.

(Senator Stanis³aw Karczewski: A w innych
krajach?)

W innych krajach rozwi¹zania, które s¹… Nie
ma rozwi¹zañ, które s¹ idealnie wpasowane
i idealnie odpowiadaj¹… My, próbuj¹c zaimple-
mentowaæ mo¿liwoœæ pozas¹dowego dochodzenia
roszczeñ w Polsce, opieraliœmy siê na kilku przy-
k³adach, miêdzy innymi krajów skandynawskich,
w tym przede wszystkim Szwecji, oraz Francji.
Rozwi¹zania te funkcjonuj¹, tak jak powiedzia³em,
przede wszystkim w tych pañstwach, które maj¹
najbardziej udokumentowan¹ i rozwiniêt¹ histo-
riê, czyli w³aœnie w krajach skandynawskich, w Ja-
ponii, w Nowej Zelandii, a z krajów europejskich
tak¿e w Republice Francuskiej. Je¿eliby chcieæ po-
równywaæ, to ten model, który proponujemy
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, najbardziej zbli¿ony jest do modelu
szwedzkiego, aczkolwiek z tym zastrze¿eniem, ¿e
w modelu szwedzkim jednak funkcjonuje zupe³nie
inna forma p³atnoœci, dlatego ¿e kto inny jest zobo-
wi¹zany do p³acenia sk³adki, z której póŸniej wy-
p³acane jest odszkodowanie. My wprowadziliœmy,
tak¿e na etapie prac w senackiej Komisji Zdrowia,
rozwi¹zanie, które, mamy nadziejê, pozwoli lepiej
usystematyzowaæ ca³¹ kwestiê zwi¹zan¹ ze zda-
rzeniami medycznymi. Ono tak¿e opiera siê na roz-
wi¹zaniu szwedzkim, a mianowicie na wykazie
przewidywanych kwot odszkodowañ, zadoœæuczy-
nieñ za konkretny rodzaj zdarzenia medycznego.
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa dosyæ szczegó³owe

pytania. Czy projektodawca rozwa¿a³, aby
w art. 67f projektu ustawy wskazaæ wyraŸnie, i¿
cz³onek tej komisji podlega wy³¹czeniu ze sk³adu
orzekaj¹cego w trybie odwo³awczym w przypadku,
kiedy ten cz³onek bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿o-
nego orzeczenia? Bo to nie jest jasno powiedziane
w art. 67f. To znaczy w innych artyku³ach siê
wspomina o tym, ¿e jest mo¿liwoœæ wy³¹czenia, ale
nie jest to wyra¿one expressis verbis w miejscu,
w którym jest podany katalog.

Drugie pytanie. Czy za z³o¿enie wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy albo te¿ skargi

o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem orzecze-
nia wojewódzkiej komisji podmiot wnosz¹cy bê-
dzie ponosi³ dodatkowe koszty? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Jeœli chodzi o koszty postêpowania, to ka¿do-

razowo mamy do czynienia z sytuacj¹, w której na
koñcu postêpowania, a wiêc po finalnym roz-
strzygniêciu, podjêciu decyzji i orzeczeniu o tym,
czy mia³o miejsce zdarzenie medyczne, czy te¿ nie,
kosztami jest obci¹¿ana albo strona sk³adaj¹ca
wniosek, albo szpital wraz z ubezpieczycielem. To
jest jasno okreœlone i wtedy brane s¹ pod uwagê
wszystkie koszty poniesione przez komisjê.

Je¿eli zaœ chodzi o wy³¹czenia, o które pan se-
nator pyta³, to przes³anki do wy³¹czenia cz³onka
komisji znajduj¹ siê w art. 67g. A co do zasady
funkcjonowania samego wniosku o wy³¹czenie, to
w tej kwestii pos³ugujemy siê przepisami kodeksu
postêpowania cywilnego, a wiêc ka¿dy ze sk³ada-
j¹cych wniosek mo¿e domagaæ siê wy³¹czenia
przedstawiciela sk³adu orzekaj¹cego na dok³a-
dnie takich samych zasadach.

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

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy ministerstwo wyliczy³o

œredni koszt postêpowania przed komisj¹, koszt
rozpatrzenia pojedynczej sprawy? Pytam, ponie-
wa¿ w art. 67h jest mowa o tym, ¿e wynagrodzenie
za udzia³ w posiedzeniu nie mo¿e przekroczyæ
430 z³. Czy przez posiedzenie rozumiemy rozpa-
trzenie jednej sprawy, czy chodzi o posiedzenie
w ci¹gu jednego dnia? Czy jeœli komisja ci¹gle ob-
raduje nad danymi sprawami, na przyk³ad przez
trzy dni, to jest to wynagrodzenie za trzy dni?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Czy jednego
dnia trzy posiedzenia?)

No, na przyk³ad. Czy to jest…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak mo¿e byæ,

bo jednego dnia mog¹ byæ trzy posiedzenia.)
Czy to dotyczy wynagrodzenia za konkretn¹

sprawê, która jest rozpatrywana? Komisja najczê-
œciej obraduje w sk³adzie czteroosobowym, mamy
wiêc 430 z³ razy cztery, co daje w sumie ponad
1700 z³, plus op³ata wnoszona przez podmiot, czy-
li 200 z³. Mog¹ ewentualnie dojœæ jeszcze koszty,
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które siê pojawi¹, je¿eli bêd¹ robione ekspertyzy
przez bieg³ych. S³owem, takie postêpowanie bê-
dzie doœæ du¿o kosztowa³o. Czy ministerstwo ro-
bi³o wyliczenia, jakie œrednio bêd¹ te koszty?

Drugie pytanie nie pochodzi ode mnie, tylko od
kolegów adwokatów, którzy interesuj¹ siê tym,
czy w postêpowaniu jest przewidziana mo¿liwoœæ
udzia³u pe³nomocnika zamiast jednej ze stron.
Czy pe³nomocnik mo¿e reprezentowaæ stronê
w postêpowaniu przed komisj¹ wojewódzk¹?

I trzecie pytanie. Czy ministerstwo sondowa³o,
czy po wprowadzeniu tej ustawy firmy ubezpie-
czeniowe planuj¹ podniesienie sk³adek na ubez-
pieczenie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Bardzo serdecznie dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoki Sena-

cie! Je¿eli chodzi o koszty, to trzeba przede wszyst-
kim powiedzieæ, ¿e to nie minister zdrowia bêdzie
okreœla³ zasady prowadzenia posiedzeñ komisji. To
s¹ kompetencje, które pozostaj¹ w gestii wojewody
i przewodnicz¹cego komisji – jak rozumiem, to w ta-
ki sposób przede wszystkim bêd¹ okreœlane… My
nie ingerujemy w to, czy bêdziemy mieli do czynie-
nia z jednym posiedzeniem trzydniowym, czy z trze-
ma posiedzeniami jednego dnia. Mamy tutaj do czy-
nienia ze œrodkami publicznymi, wiêc w moim prze-
konaniu bêdzie tak, ¿e osoby, które bêd¹ zasiada³y
w komisji, nie bêd¹ doprowadza³y do sytuacji mak-
symalnego drenowania bud¿etu pañstwa. My w ka-
¿dym razie przewidujemy tu maksymalne wynagro-
dzenie dla cz³onka komisji za udzia³ w posiedzeniu
komisji. Zgodnie z informacjami przedstawionymi
w uzasadnieniu kierowanego do Sejmu projektu
ustawy i przy za³o¿eniu, ¿e ka¿dy z cz³onków komi-
sji bêdzie wynagradzany wed³ug stawki maksymal-
nej, a wiêc 430 z³ za posiedzenie, przy za³o¿eniu te¿,
¿e mamy dwunastu cz³onków komisji… Tak to by³o
w tej wersji ustawy, która by³a kierowana… Je¿eli
w ka¿dym województwie bêd¹ pracowaæ trzy cztero-
osobowe sk³ady, które odbêd¹ dwa posiedzenia, to
roczny koszt pracy jednej komisji, jak powiedzia-
³em, z uwzglêdnieniem tej maksymalnej kwoty, wy-
niesie 123 tysi¹ce 840 z³.

(Senator Waldemar Kraska: Ale takie posiedze-
nie dotyczy jednej sprawy czy…)

To tak¿e bêdzie zale¿a³o od tego, w jaki sposób
zostanie zorganizowana praca w komisji. W moim
przekonaniu bêdziemy mieli do czynienia z sytua-
cj¹ tak¹, ¿e je¿eli jest kilka spraw, którymi mo¿na

siê zaj¹æ… Na przyk³ad w tym pierwszym okresie,
o którym mówi³em, prawdopodobnie bêdziemy
mieli do czynienia z wiêksz¹ liczb¹ spraw wnoszo-
nych przed komisjê – i wtedy kwestia posiedzeñ
zostanie w sposób racjonalny uregulowana przez
sam¹ komisjê. A wiêc mo¿liwe, ¿e na jednym po-
siedzeniu bêdzie rozpatrywane wiêcej ni¿ jedno
postêpowanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby
w ten sposób to zosta³o zorganizowane.

Nie regulujemy kwestii zwi¹zanych z pe³nomocni-
kiem. To znaczy pacjent mo¿e oczywiœcie zadecydo-
waæ o reprezentowaniu jego interesów przez profe-
sjonalnego pe³nomocnika – nic tutaj nie stoi na prze-
szkodzie – albo mo¿e wystêpowaæ sam we w³asnym
imieniu. Z naszych rozmów z Polsk¹ Izb¹ Ubezpie-
czeñ wynika, ¿e na pewno ubezpieczyciele nie bêd¹
sk³onni do tego, by podejmowaæ bardzo pochopne
decyzje dotycz¹ce sk³adki ubezpieczeniowej. Chc¹
w pierwszym rzêdzie zobaczyæ, jaki faktycznie bêdzie
efekt finansowy wejœcia w ¿ycie proponowanych roz-
wi¹zañ. Wed³ug naszych wyliczeñ, a tak¿e wyliczeñ
Polskiej Izby Ubezpieczeñ, w przypadku maksymal-
nych kwot, jakie zosta³y zaproponowane w odniesie-
niu do ubezpieczenia, do dzisiejszej wysokoœci ubez-
pieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej, sk³adki na
ubezpieczenieododpowiedzialnoœci cywilnej, tozna-
czynaubezpieczenie, októrymmowaw…bomyroz-
szerzamy… W ka¿dym razie ubezpieczenie od odpo-
wiedzialnoœci cywilnej nie powinno wzrosn¹æ.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, ile ono wynosi? Bo mówi³ pan

coœ, ¿e na szpital przewidziano ubezpieczenie do
1 miliona 200 tysiêcy. Ile wobec tego wynosi ta
sk³adka, jaka jest tu liczba szpitali, ile to w ogóle
kosztuje?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Panie Marsza³ku, nie jestem w stanie odpowie-

dzieæ na pytanie, ile wynosi dzisiaj œrednia sk³ad-
ka ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej.
Ona w du¿y sposób zale¿y od tego, jaka jest szko-
dowoœæ w danym podmiocie. Je¿eli pan marsza-
³ek sobie ¿yczy, to my to sprawdzimy i dostarczy-
my informacjê o wartoœci œredniej. Ale ró¿nice wy-
nikaj¹ po prostu z tego, ¿e w niektórych szpita-
lach mamy do czynienia z wiêksz¹ szkodowoœci¹,
a wiêc z wiêksz¹ liczb¹ dzia³añ, w wyniku których
pacjenci wnosz¹ sprawy do s¹dów albo staraj¹ siê
dojœæ swoich praw na zasadzie ugody przeds¹do-
wej czy te¿ nieformalnej ugody z zak³adem ubez-
pieczeñ. Im wiêksza liczba na przyk³ad zaka¿eñ
szpitalnych, tym wy¿sza, co do zasady, sk³adka
ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej. Ale
jeœli chodzi o œredni¹ wartoœæ tej kwoty, to mu-
sia³bym tê odpowiedŸ dostarczyæ panu mar-
sza³kowi i Wysokiej Izbie na piœmie.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Ale, Panie Ministrze, o ile ja zrozumia³em, to siê
troszeczkê zmieni, bo teraz bêdzie odrêbny proces
cywilny w ka¿dej sprawie. Prawda? I tu jest te¿
kwestia tego ubezpieczenia, orzeczenia s¹dowe-
go. Generalnie powiedzia³ pan, ¿e przewiduje siê,
i¿ to ubezpieczenie bêdzie siêga³o kwoty 1 miliona
200 tysiêcy na jeden szpital. Ale w tym momencie
ubezpieczycielowi bêdzie dok³adnie wszystko jed-
no, czy szkodowoœæ jest du¿a, czy ma³a, bo on bê-
dzie odpowiada³ tylko do kwoty 1 miliona 200 ty-
siêcy. Tak ¿e tutaj powinniœmy us³yszeæ jak¹œ li-
czbê bardziej przystêpn¹.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Ubezpieczyciel faktycznie odpowiada
do wysokoœci 1 miliona 200 tysiêcy…)

Ile za to bierze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-

kub Szulc: S³ucham?)
Ile za to bierze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Tak jak powiedzia³em, nie jestem w stanie
udzieliæ panu marsza³kowi odpowiedzi w tym mo-
mencie. Spróbujê dostarczyæ je jak najszybciej na
piœmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
SenatorCichosz.Proszêbardzo,PanieSenatorze.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo! Chcia³bym siê dowiedzieæ, Panie Mini-
strze, kto bêdzie zasiada³ w tej komisji orzeka-
j¹cej, tak osobowo, to znaczy jakie zawody bêd¹
tam reprezentowane. Czy mo¿na by ju¿ dzisiaj
podaæ nam te informacje? Bo wiadomo, ¿e cz³on-
kami komisji bêdzie czternaœcie osób plus bêd¹
jeszcze dwie osoby, które wy³oni ministerstwo,
i jedna osoba wskazana przez rzecznika praw pa-
cjenta. Ale jeœli chodzi o te czternaœcie osób, o ten
sk³ad, to jeœli by³oby to mo¿liwe…

Panie Ministrze, jeszcze jeden problem, jaki ja
dostrzegam. Co do niektórych zaka¿eñ, to w tym
momencie nie mo¿na okreœliæ czasu… Na pewno
bêd¹ takie zdarzenia, ¿e dopiero po tym, jak minie
wskazany tu okres trzech lat od chwili zaka¿enia,
pacjent siê zorientuje, ¿e wyklu³a siê u niego cho-

roba. A tu zapis jest taki, ¿e zg³oszenie mo¿e na-
st¹piæ w czasie do trzech lat, tylko wtedy. A prze-
cie¿ wiemy, ¿e chocia¿by ¿ó³taczka wszczepienna
mo¿e daæ sygna³ po latach. I pacjent zaka¿ony
tym wirusem mo¿e dowiedzieæ siê o tym po czasie
d³u¿szym ni¿ te trzy lata. Co z tym tematem? Dziê-
kujê serdecznie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze! Tylko ¿e je¿eli mamy do czynienia ze zdarze-
niem, które mia³o miejsce przed laty, to bêdzie
nam bardzo ciê¿ko okreœliæ z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem – z du¿ym prawdopodobieñstwem,
o pewnoœci nawet nie mówiê – czy faktycznie to, ¿e
pacjent jest dzisiaj zaka¿ony, jest bezpoœrednim
wynikiem tego, ¿e przed na przyk³ad dziesiêciu la-
ty by³ w jakikolwiek sposób poddawany takim czy
innym zabiegom medycznym. Móg³ byæ przecie¿
poddawany kilku… No, wystarczy, ¿e by³ hospita-
lizowany w dwóch miejscach w tym samym czasie
– i ju¿ nie bêdziemy w stanie okreœliæ tego, czy jego
dzisiejszy uszczerbek na zdrowiu wynika z proce-
su leczenia w tym czy tamtym konkretnym szpita-
lu. Dlatego te¿ w kontekœcie dzia³añ komisji
i orzekania przez komisjê mówimy o zdarzeniu
medycznym niezgodnym z obecn¹ wiedz¹ medy-
czn¹. A wiêc chodzi o pacjenta traktowanego nie-
zgodnie z najnowszymi danymi dotycz¹cymi spo-
sobu leczenia, sposobu traktowania pacjenta.
I wtedy mo¿emy orzekaæ o tym, czy faktycznie jest
mo¿liwe dochodzenie roszczenia na drodze poza-
s¹dowej.

Co do osób, które bêd¹ zasiada³y w komisji, to
tutaj mamy idealny podzia³ na pó³, a wiêc jedna
po³owa szesnastoosobowego sk³adu to bêd¹ re-
prezentanci zawodów medycznych, a druga po³o-
wa – reprezentanci zawodów prawniczych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nawi¹zuj¹c do ostatniego zda-

nia… Mia³em zadaæ inne pytanie, ale… Czy mo¿e
siê zdarzyæ tak, ¿e w komisji nie bêdzie lekarza?
To jedno pytanie.
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Chcia³bym te¿, Panie Ministrze, powiedzieæ, ¿e
ja po posiedzeniu komisji wczytywa³em siê kilka-
krotnie – zreszt¹ do tej pory siedzê i siê wczytujê –
w art. 67a, czytam definicjê zdarzenia medyczne-
go i tak sobie myœlê… Bo zaintrygowa³a mnie od-
powiedŸ na moje konkretne pytanie – odpowiedŸ
nie pana ministra, tylko pana ministra W³odar-
czyka, który jest chirurgiem, podobnie zreszt¹ jak
ja – bo w odniesieniu do przyk³adu, który poda-
³em, pan minister W³odarczyk powiedzia³, ¿e taka
sytuacja nie bêdzie mog³a byæ okreœlana jako zde-
finiowane w art. 67a zdarzenie medyczne.

W moim odczuciu – raczej tak. I teraz, jak siê
tak d³ugo zastanawia³em, to albo bêdzie lawina
tych spraw, olbrzymia ich iloœæ, albo w³aœciwie nie
bêdzie ¿adnej sprawy. Bo te¿ niech pan minister
bêdzie uprzejmy zdefiniowaæ albo zilustrowaæ ja-
kimœ przyk³adem, co bêdzie takim zdarzeniem
medycznym – mo¿e jeden albo dwa przyk³ady.
Mnie do tej pory siê wydawa³o, ¿e ka¿de wydarze-
nie niekorzystne, nieprawid³owe, skutkuj¹ce usz-
kodzeniem cia³a lub jakimœ rozstrojem zdrowia
bêdzie takim zdarzeniem medycznym. Ale jak siê
wczytujê w tê definicjê bardziej dok³adnie, wydaje
mi siê, ¿e w³aœciwie to tak nie jest. Bardzo proszê
mi powiedzieæ, jaka jest ró¿nica miêdzy zdarze-
niem medycznym i b³êdem medycznym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, przede wszystkim: czy mo¿e siê

zdarzyæ, ¿e w komisji nie bêdzie lekarza? Tak, mo-
¿e siê tak zdarzyæ, poniewa¿ my nie okreœlamy, ja-
kie zawody medyczne bêd¹ w komisji reprezento-
wane. Okreœlamy tylko i wy³¹cznie to, przez jakie
samorz¹dy s¹ zg³aszani kandydaci, a oni s¹ zg³a-
szani do pracy w komisji miêdzy innymi przez sa-
morz¹d lekarski i samorz¹d pielêgniarski. Szty-
wnego zapisu, ¿e w pracach komisji musi ucze-
stniczyæ lekarz, oczywiœcie w ustawie nie ma,
trudno jednak sobie wyobraziæ, ¿eby faktycznie
mog³o dojœæ do takiej sytuacji.

Jeszcze chcia³bym, odpowiadaj¹c panu sena-
torowi, przypomnieæ o tym, co mówi³em podczas
prac w komisji, mianowicie je¿eli nawet bêdziemy
mieli do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e w sk³adzie
komisji, w tej czêœci reprezentuj¹cej zawody me-
dyczne, bêd¹ zasiadali tylko i wy³¹cznie lekarze,
to i tak nie bêdziemy w stanie, tak powiem, pokryæ
100% zdarzeñ z zakresu tych wszystkich specjal-

noœci medycznych, jakich bêd¹ dotyczyæ zg³osze-
nia. Dlatego te¿ przewidujemy mo¿liwoœæ powo³y-
wania bieg³ych, którzy bêd¹ oceniali dan¹ sytua-
cjê pod k¹tem obecnej wiedzy medycznej i tego,
czy do niepo¿¹danego zdarzenia medycznego do-
sz³o, czy te¿ nie.

A odnoœnie do odpowiedzi na drug¹ czêœæ pyta-
nia pana senatora, jaka jest ró¿nica pomiêdzy b³ê-
dem medycznym a zdarzeniem medycznym, to
pierwsza i podstawowa...

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja nie mówi-
³em o ró¿nicy, tylko o tym, co to jest zdarzenie,
a co to jest b³¹d.)

…ró¿nica jest taka, ¿e w przypadku b³êdu me-
dycznego zawsze mówimy o zawinionym dzia³a-
niu, natomiast w przypadku zdarzenia medycz-
nego komisja w toku swojego postêpowania w ¿a-
den sposób nie odnosi siê do tego, czy dzia³anie,
w wyniku którego pacjent dozna³ uszczerbku na
zdrowiu, by³o dzia³aniem zawinionym, czy te¿ nie.
Komisja odnosi siê tylko i wy³¹cznie do jednej
kwestii – ocenia, czy w sytuacji, która mia³a miej-
sce, pacjent by³ traktowany zgodnie z bie¿¹c¹ wie-
dz¹ medyczn¹, czy te¿ nie, a wiêc – mówi¹c krótko
– czy gdyby zachowaæ wszystkie standardy postê-
powania wed³ug najnowszej wiedzy medycznej,
do zdarzenia by dosz³o, czy te¿ nie. To tylko tyle i,
moim zdaniem, a¿ tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, potem pan senator

Krajczy i nastêpnie pan senator Kraska.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Nie wiem,

jakie pan i inni pañstwo macie doœwiadczenie co
do pracy komisji. Na ogó³ przyjmuje siê, ¿e komi-
sje – funkcjonuje takie stwierdzenie – to niekom-
petentne, bezosobowe twory, które nie zawsze wy-
artyku³owuj¹ opinie i czasem uchylaj¹ siê od pod-
jêcia zdecydowanych decyzji. Moje pytanie: czy
ministerstwo nie rozwa¿a³o jednak… Poza tym
bêd¹ powo³ywane, jak tu s³yszê, ad hoc. I jak to
bêdzie z wyp³at¹ wynagrodzeñ? Sam pan nie by³
w stanie okreœliæ, jak to bêdzie. A bêdzie to organ,
w którym bêdzie siê decydowaæ w bardzo wa¿-
nych, a czasem te¿ bardzo trudnych sprawach.
A wiêc ta forma nie przystaje do sprawy.

(G³os z sali: Ale o co chodzi?)
Najpierw musia³em powiedzieæ, ¿e komisje s¹

takim tworem, powiedzia³bym, z odleg³ej epoki.
Czy wiêc nie rozwa¿ano takiej mo¿liwoœci, w któ-
rej to dzia³a³oby po prostu w postaci jednoosobo-
wej, na przyk³ad orzecznika, jak to ma miejsce
choæby w ZUS, orzecznika, który by³by uzbrojony,

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta… 37

(senator S. Karczewski)



za przeproszeniem, w wiedzê bieg³ych i w ró¿ne in-
ne dodatkowe narzêdzia, i który móg³by korzystaæ
z ekspertyz. By³oby to zatem, ¿e tak powiem, cia³o
osobowe i by³oby to jasno sformu³owane, mo¿na
by planowaæ tam swoj¹ karierê, a nie komisja, i to
powo³ywana ad hoc.

Drugie pytanie. Mo¿na skorzystaæ z pomocy
pe³nomocnika – tak pan powiedzia³ – przy wystê-
powaniu przed komisj¹. To siê jednak wi¹¿e z ko-
sztami. A wiêc powstaje pytanie, czy ludziom bie-
dnym, których nie staæ na powo³anie czy te¿ an-
ga¿owanie pe³nomocnika, bêdzie udzielana ja-
kaœ pomoc, zw³aszcza ¿e w tych zagadnieniach,
przynajmniej z opisów telewizyjnych tak to wyni-
ka, bardzo trudno przekazaæ swój wywód, swoj¹
prawdê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Pozwalam sobie bardzo mocno siê z panem se-

natorem nie zgodziæ. Komisja nie jest powo³ywa-
na ad hoc i w ¿adnej ze zmian w ustawie nie prze-
widujemy powo³ywania takiej komisji ad hoc. Ko-
misje s¹ powo³ywane w myœl procedury okreœlo-
nej w zapisach nowelizowanych i dodawanych ar-
tyku³ów, nie ma to nic wspólnego z powo³ywa-
niem ad hoc.

(Senator Jan Rulewski: A jest kadencyjnoœæ,
jest odwo³ywanie?)

Oczywiœcie, ¿e tak, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Przecie¿ s¹ standardy.)
Przepraszam najmocniej, wystarczy spojrzeæ

do projektu. Mamy oczywiœcie do czynienia z kon-
struowaniem sk³adów orzekaj¹cych, dlatego ¿e
komisja nie orzeka w pe³nym sk³adzie, ale to te¿
nie jest decyzja bezosobowa. I ca³y mechanizm te-
go rozwi¹zania nie idzie w takim kierunku, ¿e ko-
misja ma dowieœæ winy… Ja, odpowiadaj¹c na py-
tania pana senatora Karczewskiego, w³aœnie
o tym mówi³em. Komisja nie orzeka o winie, orze-
ka tylko i wy³¹cznie o tym, czy do zdarzenia do-
sz³oby, gdyby zastosowano wobec pacjenta naj-
lepsze standardy obecnej wiedzy medycznej, to
znaczy gdyby pacjent by³ traktowany zgodnie
z bie¿¹c¹ wiedz¹ medyczn¹. A propozycja wyp³aty
zadoœæuczynienia czy odszkodowania wychodzi
ju¿ ze strony ubezpieczyciela i szpitala. I to pa-
cjent decyduje, czy tak¹ propozycjê bêdzie chcia³
przyj¹æ, czy te¿ nie. Dlatego te¿ wydaje siê, ¿e od-
danie decyzji o tym, czy do niepo¿¹danego zdarze-
nia medycznego dosz³o, czy te¿ nie, kolegialnemu

gremium, to znaczy kilkuosobowemu sk³adowi
orzekaj¹cemu, jest rozwi¹zaniem lepszym.

Rozumiem, ¿e pan senator ma w¹tpliwoœci co
do samej kwestii instytucji komisji jako takiej…

(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
…czyli bardziej co do nomenklatury, ni¿ do cze-

gokolwiek innego. Byæ mo¿e faktycznie ta nazwa
nie jest nazw¹ najszczêœliwsz¹, ale praca i sam
tryb pracy komisji okreœlony w przepisach ustawy
nie pozostawiaj¹ tutaj miejsca na absolutnie ¿a-
dn¹ dowolnoœæ czy uznaniowoœæ. Mamy tryb od-
wo³awczy, a wiêc od decyzji komisji mo¿na siê od-
wo³aæ, to po pierwsze. Po drugie, mamy do czynie-
nia z sytuacj¹, w której, jak siê wydaje, orzeczenie
czteroosobowego sk³adu orzekaj¹cego bêdzie lep-
szym rozwi¹zaniem ni¿ orzeczenie tylko i wy³¹cz-
nie jednej osoby, jak to by³oby w przypadku za-
projektowania instytucji orzecznika.

Odnoœnie zaœ do tego, czy mamy tu mo¿liwoœci
zwrotu kosztów dla osób ubogich, powiem tak:
ustawa w ¿aden sposób o tym nie traktuje. Co do
zasady, my planowaliœmy te przepisy tak, ¿eby
ka¿da osoba, która siê zg³osi i z³o¿y wniosek do
komisji, mog³a uprawdopodobniæ, dysponuj¹c
swoimi danymi medycznymi, ¿e dosz³o do niepo-
¿¹danego zdarzenia medycznego. Tu nie bêdzie-
my mieli postêpowania dowodowego w œcis³ym te-
go s³owa znaczeniu, tak jak jest ono przeprowa-
dzane przed s¹dem. Zadaniem komisji jest zbada-
nie, czy wed³ug wszystkich danych, jakimi komi-
sja mo¿e dysponowaæ, pacjent zosta³ potraktowa-
ny zgodnie z bie¿¹c¹ wiedz¹ medyczn¹. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
Pan senator Krajczy.
Widzimy, widzimy. Wszyscy panowie zd¹¿ycie

zadaæ pytania. Proszê nie wykorzystywaæ…
Proszê.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!

Myœlê, Panie Ministrze, ¿e pewne zadania – a prze-
cie¿ ka¿dy z nas, œwiadczeniodawców, musi siê
ubezpieczyæ, aby móc wykonywaæ procedury me-
dyczne przed NFZ – s¹ ju¿ przez ubezpieczycieli
wykonywane. Otó¿ miêdzy innymi jeden z najwiê-
kszych na rynku, czyli PZU, ma tak¹ komórkê,
która negocjuje z poszkodowanym jak¹œ du¿o,
du¿o mniejsz¹ kwotê. Z regu³y odbywa to siê na-
wet bez tego, ¿e dany szpital jakoœ szczególnie
musi przedstawiaæ ze swej strony, czy jest winien,
czy nie. Je¿eli po negocjacji kwota zostaje zaak-
ceptowana, to wówczas oczywiœcie siê j¹ wyp³aca.
Jest jednak jedno „ale”. Wówczas sk³adka tego
podmiotu, który by³ winien, niestety w nastêp-
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nym roku siê podnosi. Dlatego ja jako administra-
tor ca³y czas œlê do £odzi ró¿ne pisma, w których
oœwiadczam, ¿e siê nie zgadzam z takimi negocja-
cjami. Tu bêdzie podobnie.

Panie Ministrze, chcia³bym teraz zapytaæ o coœ
takiego. To sta³o siê ju¿ biznesem, dzieje siê tak od
paru lat. Moi koledzy z zak³adów patomorfologii
i medycyny s¹dowej skoñczyli drugi kierunek,
prawo, i czêœæ z nich otworzy³a we Wroc³awiu swo-
je kancelarie, w których pracuj¹ jako eksperci
w tej dziedzinie. Proszê mi powiedzieæ tak¹ rzecz,
bo ja siê obawiam tego, ¿e nie bêdê mia³ ¿adnego
wp³ywu na to, co siê dzieje, a najwiêcej siê bêdzie
dzia³o akurat w mojej bran¿y, czyli w ginekologii
i po³o¿nictwie. Chocia¿by…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, bardzo proszê o zadanie pytania. Dobrze?)

Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek.
W po³o¿nictwie i ginekologii chocia¿by pora¿e-

nie mózgowe jest czymœ, co siê mo¿e zdarzyæ, na
co teoretycznie nikt nie ma wp³ywu i medycyna
te¿ jeszcze do koñca nie stwierdzi³a, czy jego przy-
czyn¹ jest ci¹¿a i poród, zaniedbanie podczas sa-
mego porodu, czy jeszcze coœ innego.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy pañstwo
siê jednak nie obawiacie tego biznesu. W tej chwili
ka¿dy, kto nie ma pracy, to ma ofertê prawnicz¹:
bardzo prosimy, czy pana nie bola³o, czy pan do-
sta³ takie, czy inne leki przeciwbólowe, czy ewen-
tualnie panu coœ zropia³o? Panie Ministrze, ja mo-
gê ka¿demu pacjentowi wykonaæ test na gron-
kowca, ale to te¿ mnie nie zabezpieczy, nie odpo-
wie na pytanie, czy gronkowiec pojawi³ siê przed
przyjœciem do szpitala, czy w trakcie zabiegów.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, minuta ju¿ dawno minê³a.
Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie od-

powiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê.
Wrócê jeszcze do pytania pana marsza³ka doty-

cz¹cego œredniej wartoœci sk³adki. Wed³ug tych
danych, które przed momentem otrzyma³em od
swoich wspó³pracowników, to jest pomiêdzy 100
a 110 tysiêcy z³, taka jest œrednia roczna sk³adka
ubezpieczenia do szpitala.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Do szpitala…)
Odpowiadaj¹c… Nie, kwota ubezpieczenia jest

dziesiêæ razy wiêksza, Panie Senatorze. Musieli-
byœmy…

(Rozmowy na sali)
Nie mylmy dwóch spraw.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panowie Senatorowie, zaraz równie¿ wam dam
mo¿liwoœæ zadania pytania.

Przepraszam bardzo, Panie Ministrze. Proszê
odpowiadaæ panu senatorowi Krajczemu, a zaraz
panów…

(Rozmowy na sali)
Panowie Doktorzy!
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Odpowiadaj¹c

na pytanie pana senatora Krajczego, powiem, ¿e
uwa¿amy, ¿e bêdzie dok³adnie odwrotnie. My po-
strzegamy ten biznes polegaj¹cy na dzia³alnoœci
prawniczej w odniesieniu do pacjentów i szpitali
jako dalece niebezpieczny. Wszystko, z czym ma-
my do czynienia, zmierza absolutnie w kierunku
amerykanizacji, tak sobie pozwolê powiedzieæ,
chodzi mi o to, z czym mamy do czynienia, jeœli
chodzi o dochodzenie roszczeñ.

Wydaje siê, takie jest nasze g³êbokie przekona-
nie, ¿e doprowadzenie do sytuacji, w której nie bê-
dziemy siê opieraæ na d³ugotrwa³ym procesie
s¹dowym, którego fina³u tak naprawdê nigdy nie
jesteœmy pewni, bo nie wiemy, w jaki sposób on
siê skoñczy dla pacjenta, do tego mimo wszystko
du¿o zale¿y od pracy i sprawnoœci prawników,
którzy s¹ zatrudnieni w takim postêpowaniu…
Je¿eli okreœlimy, ¿e mamy do czynienia, po pier-
wsze, z krótkim czasem dochodzenia roszczenia,
po drugie, z pewnym jednak odwzorowaniem war-
toœci – chodzi o to, jakiej kwoty mo¿na siê spodzie-
waæ za doznanie jakiego uszczerbku – to powin-
niœmy tak naprawdê zahamowaæ proces, o któ-
rym mówi³ pan senator Krajczy. Przy tym wydaje
siê, ¿e tak¿e orzeczenia czy nawet nie, bo przecie¿
nie na skutek orzeczenia komisji bêdzie dochodzi-
³o do wyp³aty zadoœæuczynienia pacjentowi, tylko
na mocy porozumienia pomiêdzy zak³adem ubez-
pieczeñ, szpitalem i pacjentem, nie inaczej, gdy¿
to ubezpieczyciel proponuje, a pacjent musi wy-
raziæ zgodê… W tej sytaucji dojdzie te¿ do pewne-
go ustabilizowania siê zas¹dzanych kwot tak¿e
w postêpowaniach przed s¹dami cywilnymi. Bio-
r¹c pod uwagê ten punkt widzenia, uwa¿amy, ¿e
te rozwi¹zania id¹ w po¿¹danym kierunku, a wiêc
odwracaj¹cym tendencjê, z któr¹ dzisiaj mamy do
czynienia.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I nastêpny doktor, pan senator Kraska.
Proszê uprzejmie.
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Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ustawa dotyczy tylko leczni-

ctwa szpitalnego. Pacjent, gdy trafia w tej chwili
do szpitala, praktycznie przekraczaj¹c ju¿ jego
próg , dostaje plik dokumentów, które musi pod-
pisaæ, aby wyraziæ zgodê na pewne zabiegi dia-
gnostyczne, na leczenie operacyjne czy te¿ na in-
ne postêpowanie. Najczêœciej oprócz tego, ¿e wy-
ra¿a zgodê na jakieœ leczenie, podpisuje siê pod
tym, ¿e zosta³ poinformowany o ewentualnych
powik³aniach, które dane zabiegi mog¹ przy-
nieœæ. Je¿eli pacjent, tudzie¿ poszkodowany,
choæ to wszystko podpisa³, bêdzie wnosi³, ¿e ta-
kie zdarzenie nast¹pi³o, to czy komisja bêdzie to
rozpatrywa³a, czy bêdzie wszczyna³a takie postê-
powanie, czy te¿ bêdzie z urzêdu sprawê oddala-
³a? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski, równie¿ lekarz.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja bym jednak chcia³, ¿eby pan

minister poda³ pewne przyk³ady, bo pan minister
ich nie poda³. My jesteœmy praktykami i chcemy
odnieœæ siê do tego, co to jest „zdarzenie medycz-
ne”. Je¿eli zdarzeniem medycznym bêdzie przy-
k³ad przywo³any przeze mnie podczas posiedze-
nia Komisji Zdrowia, mianowicie przepuklina po-
wsta³a w wyniku ropienia rany po zwyk³ej chole-
cystektomii, to musi byæ… Jeœli w tym przypadku
ktoœ z³o¿y wniosek o odszkodowanie, bo uzna, ¿e
to jest zdarzenie medyczne, to musi udowodniæ
jak¹œ winê. Prawda?

(G³os z sali: …zdarzenie medyczne.)
Nie, nie, dobrze, jak¹œ nieokreœlon¹ winê,

niespersonalizowan¹ winê, bo w wyniku czegoœ
musia³o do tego dojœæ. Musi on wskazaæ, jakie
standardy nie zosta³y zachowane. Nie ma wy-
sokich i niskich standardów, s¹ po prostu
standardy. Prawda? Teraz konkretny przyk³ad.
Istnieje profilaktyka antybiotykowa. Jeœli pa-
cjent nie dostanie leku w ramach profilaktyki,
to czy to bêdzie zdarzenie, czy nie. Panie Mini-
strze, odnoszê takie wra¿enie, ¿e my dajemy
pe³n¹ wiarê, myœlimy, ¿e ta komisja bêdzie wie-
dzia³a wszystko i bêdzie najm¹drzejsza na ca-
³ym œwiecie.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Sena-
torze…)

Na podstawie jednego albo dwóch przyk³adów
proszê mi zilustrowaæ…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, pytanie ju¿ by³o…)

Tak, by³o, ale pan minister mi nie odpowie-
dzia³…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dobrze. Bar-
dzo proszê.)

…dlatego ja chcê wyt³umaczyæ, jakie wa¿ne
jest dla mnie to…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dobrze, wiêc
proszê daæ szansê panu ministrowi.)

…jakie wa¿ne jest dla mnie to, ¿eby zdefinio-
waæ, nie tyle zdefiniowaæ, ile podaæ jeden przy-
k³ad, powiedzieæ, ¿e to bêdzie zdarzenie medyczne
i ktoœ dostanie nie 100 tysiêcy, ale miêdzy 50 ty-
siêcy a 100 tysiêcy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê, Panie Ministrze. Proszê odpowiedzieæ

równie¿ na te dwa pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Pan senator celowo domaga siê ode mnie poda-

nia przyk³adu, a ja celowo bêdê mówi³ panu sena-
torowi tylko i wy³¹cznie o tym, czego mo¿emy siê
spodziewaæ i czego mo¿emy oczekiwaæ. Je¿eli do-
sz³o do potraktowania pacjenta niezgodnie z ak-
tualn¹ wiedz¹ medyczn¹ – myœlê, ¿e przedstawi-
ciele, cz³onkowie komisji nie bêd¹ mieli problemu
jako, po pierwsze, eksperci w zakresie zawodów
prawniczych, po drugie, eksperci, reprezentanci
zawodów medycznych z okreœleniem tego, co jest
zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej –
je¿eli pacjent zosta³ potraktowany niezgodnie
z wiedz¹ medyczn¹ i w wyniku tego dozna³ usz-
czerbku na zdrowiu, a wiêc uszczerbku mo¿na
by³oby unikn¹æ, gdyby pacjent zosta³ zaopatrzony
w sposób w³aœciwy, to wtedy mamy do czynienia
ze zdarzeniem medycznym. Wtedy mamy do czy-
nienia ze zdarzeniem medycznym.

Jeœli zaœ chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana se-
natoraKraski, to tutajmusimytak¿euwzglêdniæ–co
jest rzecz¹ oczywist¹ – czy w przypadku wykonywa-
niadanejprocedurymedycznejpowik³aniemo¿ebyæ
naturaln¹ tego konsekwencj¹. Je¿eli wiêc mamy do
czynienianaprzyk³adzgastroskopi¹–a jest tobada-
nie diagnostyczne inwazyjne – po której w okreœlo-
nym odsetku przypadków pojawiaj¹ siê powik³ania,
to trudno z tego tytu³u dochodziæ roszczeñ.

(G³os z sali:: No ale to zdarzenie…)
Nie, nie, w takiej sytuacji nie bêdzie to zdarze-

nie, poniewa¿…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Ministrze, proszê kontynuowaæ, proszê

nie dyskutowaæ z osobami na sali.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Nie mam nic wiêcej do powiedzenia,
Pani Marsza³ek.)

(Poruszenie na sali)
Pan senator Cichosz, bardzo proszê.

Senator Lucjan Cichosz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ja jeszcze
wrócê do tego okresu trzech lat. Zdarzaj¹ siê przy-
padki – opisywane równie¿ przez media – ¿e cza-
sami po operacjach zostaj¹ w jamie brzusznej ró¿-
ne rzeczy, na przyk³ad tampon, co okazuje siê po
latach. Czy takie przypadki bêd¹ uznawane za
w³aœciwe, czy dany pacjent dostanie odszkodowa-
nie, czy bêdzie to ju¿ sprawa przedawniona? Poza
tym jest dla mnie niejasne, czy powik³ania poope-
racyjne to bêd¹ zdarzenia medyczne, które bêd¹
siê kwalifikowaæ do dochodzenia roszczeñ, od-
szkodowañ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I ponownie pan doktor Kraska, bardzo proszê.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Ministrze, mam krótkie pytanie. Je¿eli
do zdarzenia dosz³o na przyk³ad w Zakopanem,
gdzie by³em na nartach, a mieszkam w Szczeci-
nie, to wystêpujê z roszczeniem do komisji, któ-
ra swym dzia³aniem obejmuje tamten szpital.
Czy mogê sk³adaæ wniosek o to, ¿eby by³o ono
rozpatrywane w moim miejscu zamieszkania?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Mogê zamkn¹æ blok pytañ? Dziêkujê uprzejmie.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Wniosek sk³adamy do komisji w³aœciwej pod
wzglêdem terytorialnym, a wiêc w³aœciwej dla
podmiotu leczniczego, na którego terenie dosz³o
do zdarzenia.

Jeœli zaœ chodzi o pytania pana senatora Ci-
chosza, to nie – je¿eli do zdarzenia dosz³o

w okresie bardziej odleg³ym ni¿ trzy lata, o któ-
rych piszemy w ustawie, nie bêdzie mo¿liwoœci
dochodzenia roszczeñ przed komisj¹. Nic zaœ
nie stoi na przeszkodzie, ¿eby takich roszczeñ
dochodziæ w normalnym, dostêpnym dzisiaj try-
bie, a wiêc w postêpowaniu przed s¹dem. My nie
zamykamy tej drogi. Proszê zwróciæ uwagê na
to, ¿e droga do dochodzenia roszczenia przed
s¹dem jest zamykana wy³¹cznie wtedy, kiedy
pacjent zgodzi³ siê na propozycjê przedstawion¹
przez szpital oraz ubezpieczyciela i wy³¹cznie,
po pierwsze, w kontekœcie tego skutku zdarze-
nia, o którym jest mowa we wniosku do komisji,
a po drugie, kiedy nie dotyczy dochodzenia
œwiadczenia rentowego. Tak wiêc w ka¿dej sy-
tuacji, nawet po uzyskaniu zadoœæuczynienia
od œwiadczeniodawcy oraz ubezpieczyciela, pa-
cjent ma mo¿liwoœæ dochodzenia œwiadczenia
rentowego w trybie s¹dowym, a wiêc przed
s¹dem cywilnym.

Proszê zwróciæ uwagê, Wysoka Izbo, ¿e my
chcieliœmy doprowadziæ do jak najbardziej pro-
stego i nieskomplikowanego rozpatrywania tych
spraw. Je¿eli bêdziemy mieli do czynienia ze zda-
rzeniem, do którego dosz³o przed laty – o co pyta³
pan senator Kraska – na przyk³ad dziesiêæ lat
wczeœniej, a pacjent leczy³ siê u wiêcej ni¿ jednego
podmiotu, to naprawdê bardzo trudno bêdzie
okreœliæ, czy dosz³o do tego zdarzenia medyczne-
go. St¹d te¿ ograniczyliœmy to do trzech lat. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê, Panie Ministrze.Otwieram dyskusjê.
Przypominam chêtnym do zabrania g³osu o ko-

niecznoœci zapisywania siê u senatora prowa-
dz¹cego listê mówców. Przemówienie senatora
w dyskusji nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ mi-
nut, a podpisane wnioski o charakterze legisla-
cyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Sena-
tu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-
s³awa Karczewskiego. Ma pan dziesiêæ minut.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Szano-

wni Pañstwo!
Mówi³ pan minister w swoim wyst¹pieniu –

i w odpowiedzi na nasze pytania – o tym, czym kie-
rowaliœcie siê pañstwo w pracach nad nowelizacj¹
tej ustawy, wprowadzaj¹c tak¹ œcie¿kê dochodze-
nia odszkodowañ przez pacjentów, bo jednak to
nale¿y nazwaæ pewnego rodzaju odszkodowaniem.

Jeœli chodzi o d³ugotrwa³e postêpowania
w s¹dach, to zgadzam siê z tym – na pewno s¹

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta… 41

(wicemarsza³ek G. Sztark)



d³ugotrwa³e, trudne do przewidzenia. Ale pan
minister w swoim wyst¹pieniu powiedzia³
o u³atwieniu i skierowaniu siê do pacjenta;
wczeœniej by³a mowa o tym, ¿e ta ustawa zosta-
³a napisana przede wszystkim pod k¹tem pa-
cjenta. Otó¿ wydaje mi siê – i tym krótkim wy-
st¹pieniem bêdê chcia³ to udowodniæ – ¿e ta
ustawa nie jest skierowana do pacjenta, tylko
do firm ubezpieczeniowych, które najprawdo-
podobniej bêd¹ z tego powodu mia³y najwiêk-
sze korzyœci, i do œrodowiska prawniczego. Mó-
wi³ ju¿ o tych obawach pan senator Krajczy, ale
mówi³o tak¿e wielu innych senatorów, w tym
pan minister. Obawiamy siê – chocia¿ mo¿e nie
powinniœmy – tego, co dzieje siê w Stanach Zje-
dnoczonych, ¿e w szpitalach, na oddzia³ach
prawnicy czyhaj¹ na b³êdy, na niedoskona³o-
œci. A teraz dojdzie jeszcze jeden element – zda-
rzenia medyczne.

Panie Ministrze, ja jestem wielce nieusatys-
fakcjonowany definicj¹ zdarzenia medycznego,
bo tym zdarzeniem medycznym mo¿e byæ na-
prawdê wszystko. I nie zgadzam siê z tym,
o czym mówi³ pan minister W³odarczyk, ¿e prze-
puklina po zwyk³ej cholicystektomii nie bêdzie
zdarzeniem. Jeœli jedna z tych komisji bez in-
strukta¿u Ministerstwa Zdrowia, Narodowego
Funduszu Zdrowia i firm ubezpieczeniowych
stwierdzi, ¿e to by³o zdarzenie medyczne – na za-
sadzie precedensu – to nastêpne komisje zaczn¹
tak orzekaæ.

D³ugo zastanawia³em siê nad tym, czy to bê-
dzie martwa ustawa, martwa nowelizacja, która
nic nie wniesie – bo w³aœciwie mo¿na bêdzie
wszystko okreœliæ, dookreœliæ i stwierdziæ, ¿e
wszystkie standardy zosta³y zachowane – czy je-
dnak to zdarzenie medyczne bêdzie mo¿na rozu-
mieæ w bardzo szerokim kontekœcie. Odnoszê
wra¿enie, takie mam przeczucie, ¿e to zdarzenie
medyczne bêdzie bardzo wykorzystywane i bê-
dziemy mieli do czynienia z lawin¹ spraw skiero-
wanych do komisji.

Mówi³ pan minister o standardach. A kto
okreœli³ te standardy? Gdzie one zosta³y okreœlo-
ne? Panie Ministrze, prosi³bym, ¿eby pan póŸniej
w swoim wyst¹pieniu odpowiedzia³, bo zapom-
nia³em albo nie zapisa³em… nie, nie zapomnia-
³em, po prostu chcia³bym zapytaæ, wed³ug jakich
standardów i gdzie okreœlonych te komisje bêd¹
mia³y orzekaæ. A przypominam, ¿e w tych komi-
sjach – jak sam pan minister powiedzia³ – wcale
nie musz¹ zasiadaæ lekarze. Jeœli mówimy o za-
wodach medycznych, to mo¿e to byæ trzech fizy-
koterapeutów, z pe³nym uznaniem i szacunkiem
dla wszystkich fizykoterapeutów; to s¹ zawody
medyczne, móg³bym tych zawodów wskazaæ jesz-
cze wiêcej. I w takiej komisji bêd¹ okreœlali to zda-
rzenie medyczne…

Jeœli mówimy o kosztach, Panie Ministrze, to
bêd¹ one du¿o wiêksze. Jeœli cz³onek komisji bê-
dzie dostawa³ za jedno posiedzenie 400 z³,
w ci¹gu dnia z koleg¹ sobie… ale to mo¿e wcale
nie byæ ¿art, tylko to mo¿e byæ praktykowane, ¿e
takich posiedzeñ mo¿e byæ po piêæ do ka¿dej
sprawy. Ktoœ mo¿e okreœliæ, ¿e to jest kolejne po-
siedzenie i ju¿ wychodzi dziesiêæ razy… piêæ razy
400 z³, czyli dla ka¿dego po 2 tysi¹ce z³. I koszty
ju¿ siê zwiêkszaj¹. Ale có¿ oni bêd¹ mogli stwier-
dziæ? Niewiele, prawda? Bêd¹ wiêc wystêpowali
o opinie bieg³ych. Ile taka opinia kosztuje? Wielo-
krotnie wiêcsej ni¿ 430 z³; gwarantujê, ¿e za
2–3 tysi¹ce z³ ¿aden bieg³y nie bêdzie chcia³ napi-
saæ porz¹dnej opinii. Jeœli ta opinia nie bêdzie
satysfakcjonuj¹ca, to komisja wyst¹pi o nastêp-
n¹. Nikt nie napisze… Zreszt¹ wiecie pañstwo
doskonale, a ju¿ szczególnie wie to minister W³o-
darczyk, ile czeka siê na opiniê. Jeœli ktoœ mówi,
¿e czeka siê na opiniê trzy miesi¹ce, to, proszê
pañstwa, jest to nieprawda, bo nikt nie napisze
pañstwu opinii w trzy miesi¹ce. Tak wiêc jest nie-
mo¿liwe, ¿eby ta ustawa ¿y³a i funkcjonowa³a.

Proszê pañstwa, na tej ustawie na pewno dob-
rze zarobi¹ firmy ubezpieczeniowe. Kto straci?
W rezultacie straci pacjent. On straci dlatego, ¿e
wszystkie szpitale bêd¹ musia³y siê doubezpie-
czyæ, a to bêd¹ olbrzymie kwoty, no i szpitale
zmniejsz¹ nak³ady na zwyk³e, normalne leczenie.

Co mi to przypomina? To mi przypomina takie
inspekcje robotniczo-ch³opskie, które dzia³a³y
w przesz³oœci…

(Senator Ryszard Górecki: To ustawa parla-
mentu.)

…tylko w tej chwili bêd¹ nieŸle op³acane, choæ
nie wiadomo, czym bêd¹ siê zajmowa³y. Nie us³y-
sza³em od pañstwa ¿adnego przyk³adu pokazu-
j¹cego, co bêdzie mo¿na uznaæ za zdarzenie medy-
czne. Chodzi mi o konkretny przyk³ad, bo teorety-
cznie mo¿emy to okreœliæ. Niczego konkretnego
tutaj nie us³ysza³em. I jeœli pan minister powo³uje
siê na standardy, to proszê mi powiedzieæ, gdzie te
standardy zosta³y okreœlone i przez kogo.

Có¿, mogê powiedzieæ tak: czasami ludzie pyta-
j¹ siê, co Prawo i Sprawiedliwoœæ zrobi, kiedy doj-
dzie do w³adzy, a ja pañstwu gwarantujê, ¿e pier-
wsz¹ decyzj¹ ministra zdrowia bêdzie, mam tak¹
nadziejê, zlikwidowanie tej ustawy, bo ona jest
niedorzeczna i kupy siê nie trzyma.

Pani Marsza³ek, w zwi¹zku z tym zg³aszam
wniosek o odrzucenie ustawy. Proszê bardzo.

Jeœli ten wniosek nie zostanie przyjêty… Choæ
wierzê, ¿e zostanie, ¿e pañstwo jeszcze raz przea-
nalizujecie tê ustawê, zastanowicie siê, co tak na-
prawdê jest napisane w art. 67a.

I jeœli pañstwo bêdziecie ju¿ wiedzieli, co to jest
zdarzenie medyczne, to powiedzcie mi. Jeœli mnie
przekonacie, zag³osujê za t¹ ustaw¹.

Proszê pañstwa, wnoszê jeszcze kilka popra-
wek, nie bêdê ich szczegó³owo omawia³, powiem
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tylko, ¿e wychodz¹ one naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów. Faktycznie, jest prawd¹ to, o czym
mówi³ tutaj nieobecny w tej chwili pan senator Ci-
chosz, trzy lata to jest zdecydowanie za ma³o cza-
su. Równie¿ ten okres trzech miesiêcy jest zbyt
krótki, bowiem nie uda siê w sposób sztuczny,
nienaturalny i nierealny przyspieszyæ dzia³ania
takich komisji. Jest to po prostu niemo¿liwie. Je-
œli ktoœ jest praktykiem, to wie, ¿e jest to po prostu
po ludzku niemo¿liwe.

Poprawki sk³adam na rêce pani marsza³ek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Dziêkujê.)
Jako nastêpny pan senator Sidorowicz i, w ko-

lejnoœci, pan senator Kraska.
Zapraszam na mównicê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Ministrze! Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa próbuje prze³amaæ pewien

impas istniej¹cy w systemie dochodzenia przez
pacjentów roszczeñ w sytuacji, w której ponieœli
jakiœ uszczerbek na zdrowiu. Próbuje ona dla
spraw oczywistych wprowadziæ tryb uproszczony,
na skutek czego pieni¹dze trafi¹ do pacjenta zna-
cznie szybciej. I mo¿na oczywiœcie tutaj snuæ roz-
wa¿ania, maj¹ce pokazaæ, ¿e ta ustawa jest nie-
wykonalna, ¿e niczego nie rozwi¹zuje, a niektó-
rym daje zarobiæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawa,
która ma s³u¿yæ pacjentom, jest dyskredytowana
ze wzglêdów politycznych.

Jeœli zadaje siê pytanie o standardy, to warto
by³oby wiedzieæ, ¿e istnieje Centrum Monitoro-
wania Jakoœci w Ochronie Zdrowia i ono okreœli-
³o ju¿ przynajmniej dwieœcie standardów postê-
powania. Poza tym ka¿dy z lekarzy z grubsza wie,
jakie s¹ zasady postêpowania w okreœlonych
przypadkach. I dlatego wydaje mi siê, ¿e przy od-
robinie dobrej woli tego typu argumenty nie po-
winny tutaj padaæ. Jednak one padaj¹ i to musi
martwiæ, bo zamiast rzeczowej dyskusji mamy
tutaj próbê pokazania, ¿e wszystko, co robi ten
rz¹d – choæby nie wiem, jak wa¿ne problemy spo-
³eczne próbowa³by podejmowaæ – to, z automatu,
jest niedobre.

Macie pañstwo w art. 67a próbê pokazania za-
kresu stosowalnoœci tego, co jest w komisji. Jak
ju¿ mówi³ pan minister, odpowiadaj¹c panu sena-
torowi Karczewskiemu – ale widzê, ¿e coœ nie do-
tar³o – do komisji typowani s¹ przedstawiciele sa-
morz¹dów, w tym tak¿e samorz¹du lekarskiego.

Tak wiêc obawy, ¿e tam nie bêdzie lekarza, s¹, de-
likatnie mówi¹c, wydumane.

Dalej. Ekspertami w tych postêpowaniach,
gdyby by³y jakieœ w¹tpliwoœci, bêd¹ ci, którzy zna-
j¹ siê na tej materii.

Wreszcie mamy tutaj tryb ugodowy. Moim zda-
niem, tryb ugodowy, jak¿e potrzebny w naszym
systemie, zosta³ tutaj dobrze opisany.

Dlatego jako cz³owiek, który przez wiele lat by³
bieg³ym s¹dowym, i to nie tylko w s¹dach cywil-
nych, ale i duchownych – mówiê to z bardzo g³ê-
bokim przekonaniem – patrzê na tê ustawê z sza-
cunkiem. W niej naprawdê próbuje siê rozwi¹zaæ
wa¿ki problem spo³eczny, bo ludzie, którzy do-
znali uszczerbku na zdrowiu, latami czekaj¹ na
jakiekolwiek pieni¹dze. I tutaj ustawodawca pró-
buje coœ z tym zrobiæ. ¯a³ujê te¿, ¿e w tej chwili
tak wygl¹da nasza debata o tej ustawie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Kraskê.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, jestem troszkê zdziwiony re-

akcj¹ pana senatora Sidorowicza na te nasze wy-
st¹pienia, bo ta ustawa – choæ mo¿e jest nam jako
lekarzom trochê niezrêcznie wystêpowaæ – jest
w³aœnie wymierzona w nas, w lekarzy.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, dlaczego?!)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Otó¿ w³aœnie

nie, wy nie rozumiecie tej ustawy.)
(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panowie, bar-

dzo proszê o spokój.)
Lekarzowi, tak jak i ka¿demu, w ka¿dym innym

zawodzie, czasami zdarzaj¹ siê b³êdy podczas wy-
konywania pracy, najczêœciej s¹ one przez nas
niezawinione, ale one siê zdarzaj¹. I w tej chwili ta
ustawa otwiera furtkê dla dzia³añ pacjentów, któ-
rzy praktycznie za ka¿de b³ahe zdarzenie bêd¹
mogli kierowaæ skargê do komisji. Otwiera to fur-
tkê tak¿e do tego, ¿eby, je¿eli komisja uzna dany
przypadek za zdarzenie medyczne i zostanie wy-
p³acone odszkodowanie, pacjent poszed³ dalej,
skierowa³ sprawê do s¹du, domagaj¹c siê uzna-
nia tego zdarzenia za b³¹d medyczny. Myœlê, ¿e
bêdzie to kolejn¹ konsekwencj¹ tej ustawy i tych
zdarzeñ.

Nie chcia³bym, ¿eby ustawa doprowadzi³a do
takiego stanu, jaki jest w niektórych miastach
w Stanach Zjednoczonych, w których praktycznie
nie ma lekarzy ginekologów po³o¿ników. Jest tak,
poniewa¿ sprawy s¹dowe i odszkodowania s¹ tak
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du¿e, ¿e nikogo nie staæ na ubezpieczenie siê od
ewentualnych zdarzeñ czy b³êdów medycznych.

I myœlê, ¿e tu nie polityka, Panie Senatorze, jest
wa¿na, ale to, ¿ebyœmy wypracowali jakiœ wspól-
ny punkt widzenia, konsensus, który by³by dobry
jednoczeœnie i dla pacjenta, i dla lekarza, prowa-
dz¹cego leczenie w jakiœ wywa¿ony sposób. W za-
³o¿eniu komisje maj¹ wypracowywaæ jak¹œ ugo-
dê, jednak myœlê, ¿e w obecnej dobie, kiedy s¹ tak
du¿e roszczenia pacjentów wobec s³u¿by zdrowia
– bo one nie tylko s¹ wobec lekarzy – te komisje
stan¹ siê aren¹ naprawdê bardzo nieprzyjemnych
spotkañ pacjentów z lekarzami.

Dlatego uwa¿am, ¿e ta ustawa nie jest dobr¹
ustaw¹ i te¿ bêdê popiera³ wniosek o jej odrzuce-
nie. Dziêkujê. (Oklaski)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc: To nie mo¿e byæ, nie mo¿e…)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Mo¿e, mo¿e.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê i zapraszam pana senatora WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Wysoka

Izbo!
Jesteœmy w takiej oto sytuacji, ¿e w porz¹dku

obrad Wysokiej Izby znalaz³ siê pakiet ustaw
zmieniaj¹cych stan obecny, reformuj¹cych s³u¿-
bê zdrowia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawa, nad
któr¹ w tej chwili procedujemy, paradoksalnie,
nie jest najwa¿niejsza, bowiem ona odnosi siê do
jednego obszaru spraw, do relacji miêdzy pacjen-
tem a s³u¿b¹ zdrowia, miêdzy pacjentem a szpita-
lem. I nie odnosi siê przecie¿ do ca³ego procesu le-
czenia, ale do tej czêœci, co do której pacjent uzna-
je, ¿e proces leczenia by³ prowadzony w sposób
niew³aœciwy.

S¹ i inne ustawy, które zmieniaj¹ strukturê
s³u¿by zdrowia, a tak¿e w jakiejœ mierze jej finan-
sowanie, jednak ta ma szczególny charakter.
W moim przekonaniu, w tym pakiecie jest ona
w³aœnie najwa¿niejsza, zmienia bowiem istotê re-
lacji. Oczywiœcie mówi³em o tym, prezentuj¹c
sprawozdanie Komisji Zdrowia, ¿e od kilku lat ist-
nieje mo¿liwoœæ dochodzenia swoich roszczeñ
przez osoby, które uznawa³y, ¿e dozna³y uszczer-
bku na zdrowiu w procesie leczenia, jednak dla te-
go rodzaju roszczenia zastrze¿ona by³a droga
s¹dowa, proces cywilny. Jest to proces wymaga-
j¹cy wiedzy, wymagaj¹cy determinacji, równie¿
wymagaj¹cy pieniêdzy – bo prowadzenie docho-

dzenia roszczeñ odbywa siê najczêœciej przez
pe³nomocnika i wymaga wyasygnowania œrod-
ków – i oczywiœcie jest to proces wymagaj¹cy zdro-
wia od tego, kto wchodzi na drogê postêpowania
s¹dowego. Ka¿dy, kto stawa³ przed s¹dem, dobrze
wie, ¿e trzeba mieæ koñskie zdrowie, aby prze-
brn¹æ przez proces s¹dowy, bo on czêsto trwa kil-
ka lat, a nierzadko, o czym ju¿ mówiliœmy w trak-
cie tej debaty, zbli¿a siê do dziesiêciu lat.

I oto pojawia siê rz¹dowa inicjatywa legislacyj-
na, która proponuje zupe³nie now¹ formu³ê, for-
mu³ê uproszczon¹, negocjacyjn¹, formu³ê, która
w ¿adnej mierze nie przypomina tego, o czym mó-
wi³ w swoim pytaniu pan senator Rulewski, mia-
nowicie odpersonalizowania relacji, jakiegoœ
s¹du kapturowego czy s¹du niepersonifikowane-
go. Przecie¿ wiemy dobrze, ¿e wojewódzkie komi-
sje bêd¹ powo³ywane spoœród osób wywodz¹cych
siê z konkretnych œrodowisk, medycznych, pra-
wniczych, a tak¿e spoœród przedstawicieli organi-
zacji reprezentuj¹cych interesy pacjentów. Tak
wiêc te trzy grupy podmiotów bêd¹ mog³y desyg-
nowaæ do pracy w komisjach osoby z ró¿nym do-
œwiadczeniem, z ró¿nym wykszta³ceniem i dziêki
tej ró¿noœci maj¹ce mo¿liwoœæ wszechstronnego
spojrzenia na proces leczenia. Co wiêcej, przecie¿
komisje bêd¹ mog³y korzystaæ z wiedzy eksper-
ckiej, z wiedzy, któr¹ dostarcz¹ im powo³ywani
eksperci.

Mam przed sob¹ wyniki badañ demoskopij-
nych. W 2001 r. z badania, które przeprowadzi³
CBOS, wynika³o, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ re-
spondentów ma zaufanie do lekarzy, u których siê
leczy. To zaufanie, okreœlone jako du¿e, wyrazi³o
64% respondentów, a 16% okreœla³o to zaufanie
jako bardzo du¿e. Tak wiêc to nie jest tak, ¿e zo-
stanie uruchomiona lawina roszczeñ i ka¿dy, ko-
go tylko coœ zaboli po wyjœciu ze szpitala, pobieg-
nie do komisji, domagaj¹c siê uznania, ¿e leczenie
by³o prowadzone niezgodnie ze sztuk¹ medyczn¹
i ¿e nale¿y mu siê teraz odszkodowanie. CBOS,
dziêki badaniu, które przeprowadza³ w roku 2001
i roku 2006, przynosi tak¿e i tak¹ wiedzê: 64% re-
spondentów w 2001 r. nie waha³oby siê dochodziæ
swoich praw w przypadku uszczerbku na zdro-
wiu, spowodowanego b³êdem lub niedbalstwem
personelu medycznego. W 2006 r. takie przeko-
nanie wyra¿a³o ju¿ 74% respondentów.

Tak wiêc roœnie œwiadomoœæ spo³eczna, œwia-
domoœæ obywateli i pacjentów co do w³asnych
praw i utrzymuje siê wysoki poziom zaufania do
lekarzy. Mimo to w wielu szpitalach proces lecze-
nia z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿e przebiegaæ lepiej ni¿
przebiega. Ka¿dy, kto mia³ okazjê korzystaæ ze
szpitala w miasteczku powiatowym i ze szpitala
klinicznego, dobrze wie, ¿e jest jeszcze wiele do
zrobienia. I ta ustawa, upodmiotowiaj¹c pacjen-
ta, daj¹c mu mo¿liwoœæ dochodzenia w³asnych
praw w uproszczonym trybie, w trybie negocjacji,
w bardzo istotny sposób mo¿e wp³yn¹æ na popra-
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wê jakoœci leczenia poprzez wiêksze poczucie od-
powiedzialnoœci za koñcowy wynik tego procesu.
G³êboko w to wierzê, dlatego bêdê g³osowa³ za
przyjêciem tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Zg³asza siê

pan minister zdrowia.)
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej W³odarczyk: Z miejsca, czy mam po-
dejœæ?)

Proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie mo¿na te-

go przepuœciæ.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panowie Se-
natorowie!

Zosta³em wywo³any z imienia i nazwiska, dla-
tego oœmieli³em siê prosiæ o mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia przed Wysok¹ Izb¹. Chcia³bym odpo-
wiedzieæ na dwa najwa¿niejsze zarzuty posta-
wione przez moich kolegów lekarzy, cz³onków
Wysokiej Izby.

Pierwszy zarzut, pana senatora Kraski. Otó¿,
Panie Senatorze, od wielu lat samorz¹d lekarski
apelowa³ do decydentów, do rz¹dz¹cych, do parla-
mentu o to, ¿eby podobna ustawa, ¿eby tego typu
ustawa zaistnia³a w polskim prawodawstwie.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Podobna, tak,
tak.)

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Tak jest.)
Ona jest na miarê mo¿liwoœci naszego pañ-

stwa, na miarê pañstwa, które zaczyna pracê nad
tego typu rozwi¹zaniami. Jest tak jak powiedzia³
pan minister Szulc, mianowicie w krajach, w któ-
rych dopracowano siê pewnych rozwi¹zañ, uwa-
¿anych za wzorcowe, czyli w krajach skandynaw-
skich, do tego, co funkcjonuje dzisiaj, dochodzo-
no przez dziesi¹tki lat. My zaczynamy.

Zaczynamy od szpitali. To w³aœnie dziêki tym
rozwi¹zaniom polski lekarz nie bêdzie musia³ siê
obawiaæ, ¿e w ka¿dej sytuacji, kiedy wyst¹pi nie-
po¿¹dane zdarzenie medyczne… Mówimy tu
o niepo¿¹danych zdarzeniach medycznych, bo
ka¿dy b³¹d lekarski jest niepo¿¹danym zdarze-
niem, ale nie ka¿de zdarzenie medyczne jest b³ê-
dem lekarskim. I ta ustawa to w³aœnie spowoduje,
¿e wielu pacjentów, zamiast udowadniaæ lekarzo-
wi winê – a w momencie, kiedy jest wina, to wtedy

jest kara – bêdzie mog³o d¹¿yæ do ugody. Pacjent
bêdzie móg³ uzyskaæ zadoœæuczynienie z tytu³u
niepo¿¹danego zdarzenia medycznego bez wska-
zywania lekarza z imienia i nazwiska. Dla nas, le-
karzy, takie rozwi¹zanie jest korzystne. Mimo sze-
regu uwag i w¹tpliwoœci prezentowanych w parla-
mencie polskim przez przedstawicieli Naczelnej
Rady Lekarskiej – proszê mi wierzyæ, rozmawia-
³em z kolegami z rady lekarskiej – ten kierunek
dzia³ania rz¹du jest uwa¿any za w³aœciwy. Zaœ
okreœlenie „zdarzenie medyczne”, a nie „b³¹d me-
dyczny”, popiera³a Naczelna Rada Lekarska
w osobie wiceprezesa pana profesora Romualda
Krajewskiego, bo takiego okreœlenia u¿ywa siê
wszêdzie na œwiecie.

I druga sprawa, o której mówi³ pan senator
Karczewski. Panie Senatorze, pan jest doœwiad-
czonym chirurgiem, ordynatorem. Jeœli pan mó-
wi, ¿e pan nie wie, jakie standardy obowi¹zuj¹, to
przepraszam pana…

(Senator Stanis³aw Karczewski: No nie, bardzo
przepraszam…)

…ale powinienem wys³aæ do pana konsultan-
ta krajowego. Mamy w chirurgii pewne standar-
dy postêpowania i biegli s¹dowi bêd¹ prowadziæ
postêpowanie w oparciu o nie. Pan doskonale
wie, o czym mówimy. U¿y³ pan przyk³adu prze-
pukliny na skutek ropienia po cholecystektomii,
a doskonale pan wie, ¿e prawie u co drugiego al-
bo nawet u ka¿dego pacjenta, który mia³ wyko-
nany ten zabieg z powodu zapalenia otrzewnej,
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dojdzie do powik³ania, jakim
jest ropienie rany i przepuklina. W takim przy-
padku to zdarzenie nie bêdzie wynikiem b³êdu
postêpowania. Ale je¿eli, na przyk³ad, w czasie
leczenia czy profilaktyki nie poda³ pan pacjento-
wi, któremu podawano œrodek wzmagaj¹cy wy-
dzielanie kwasu solnego, preparatu ochrania-
j¹cego b³onê œluzow¹ i wyst¹pi krwawienie, to
jest to ewidentne naruszenie kanonów postêpo-
wania medycznego. I w tym przypadku mówimy
w³aœnie o niepo¿¹danym zdarzeniu medycznym,
które jest wynikiem b³êdu, nieprzestrzegania
okreœlonych standardów.

Zapewniam pana senatora, ¿e – mo¿e jeszcze
nie w tym roku, ale najpóŸniej do po³owy przysz³e-
go roku – we wszystkich specjalnoœciach bêd¹ op-
racowane standardy medyczne. Zespo³y konsul-
tantów krajowych mniej wiêcej od kilku miesiêcy
pracuj¹ nad okreœleniem standardów medycz-
nych we wszystkich specjalnoœciach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki, bardzo proszê. Ma pan

do dyspozycji dziesiêæ minut.
(Senator Rafa³ Muchacki: Tak jest, nawet piêæ.)
No, muszê pana pouczyæ, Panie Senatorze:

dziesiêæ minut.
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Senator Rafa³ Muchacki:

Pouczenie od pani, Pani Marsza³ek, to zaszczyt.
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Koledzy

i Kole¿anki Senatorowie!
Muszê powiedzieæ, ¿e jestem bardzo zaskoczo-

ny. To jest naprawdê dobra i potrzebna ustawa, to
jest ustawa prospo³eczna, to jest ustawa wycho-
dz¹ca naprzeciw nieszczêœciu ludzkiemu. No ja
nijak nie mogê was zrozumieæ, Moi Drodzy Kole-
dzy Lekarze. Naprawdê chcê was zrozumieæ, ale
nie mogê zrozumieæ, bo to jest naprawdê dobry
kierunek. I nie chodzi o to, ¿e ja jestem z Platfor-
my, a wy z PiS, bo gdybyœcie wy to zaproponowali,
to ja bym siê pod tym podpisa³ obiema rêkami. To
jest coœ, co mnie jako zarz¹dzaj¹cemu szpitalem
naprawdê w du¿ej mierze pomaga. Pomaga w za-
rz¹dzaniu tym szpitalem i powoduje obni¿enie ko-
sztów, ¿e wspomnê tylko o ekonomii.

Z wielkim ¿alem te¿ stwierdzi³em, ¿e w jednej
z wypowiedzi pobrzmiewa³ taki ton, ¿e ka¿dy le-
karz… ¿e w zawód lekarza jest wpisany b³¹d. Ja siê
z tym absolutnie nie mogê zgodziæ. Mo¿e w jakikol-
wiek inny zawód – tak, ale w zawód lekarza b³¹d nie
mo¿e byæ wpisany. Nie wolno mówiæ, ¿e lekarz mo¿e
pope³niæ b³¹d, to znaczy, tak nie mo¿e powiedzieæ
lekarz. Lekarzpowinienpowiedzieæ:nie, janiemogê
pope³niæ b³êdu. Bo ju¿ nawet samo za³o¿enie, ¿e
w tym zawodzie mo¿na pope³niæ b³¹d, jest czymœ fa-
talnym i poniek¹d dyskredytuje nas w oczach pa-
cjentów. Ja nie mówiê, ¿e tych b³êdów nie ma, ale to
nie mo¿e byæ tak, ¿e siê je zak³ada, no nie mo¿e tak
byæ. A niejednokrotnie s³yszê od moich lekarzy – ja
nie mówiê o pañstwa wypowiedziach – na przyk³ad,
¿e ka¿dy lekarz ma swój cmentarz. Ja mówiê: lu-
dzie, jak wy mo¿ecie coœ takiego mówiæ? Nie wolno!
Lekarz nie ma prawa pope³niaæ b³êdów, bo ten za-
wód – powiem otwarcie – to jest powo³anie, i to g³ê-
bokie powo³anie, które ma wp³yw równie¿ na nasze
postrzeganie rzeczywistoœci. I dlatego broñmy siê
przed tym, co dzisiaj z rozpacz¹ zauwa¿y³em, ¿e
w œwiat medycyny i w sferê dobra pacjenta wkrada
siê polityka. Nie gódŸmy siê na to, bo to Ÿle œwiadczy
o nas wszystkich, a przecie¿ chyba nie o to chodzi.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
O g³os ponownie prosi pan senator Karczewski.

Ma pan piêæ minut do dyspozycji.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
Ja wiem, jak wygl¹daj¹ standardy, i pan dobrze

wie o tym, ¿e ja wiem, a ja dobrze wiem o tym, ¿e

pan wie. Ale obawiam siê, ¿e ta komisja nie bêdzie
wiedzia³a, jakie te standardy s¹, niestety.

Panie Przewodnicz¹cy, ja bardzo pilnie s³ucha-
³em wypowiedzi pana ministra i s³ysza³em, ¿e pan
minister wyraŸnie powiedzia³, ¿e mo¿e siê zdarzyæ
taka sytuacja – i wcale nie przewiduje, aby by³a to
sytuacja rzadka – ¿e w tej komisji nie bêdzie leka-
rzy. To jest fakt, tak mo¿e siê zdarzyæ, i to jest
oczywista oczywistoœæ.

Ja uwa¿am, proszê pañstwa…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Tego pan mi-

nister nie mówi³.)
Mówi³, Panie Przewodnicz¹cy, ¿e mo¿e tak

byæ. Mo¿e pan minister jeszcze siê do tego odnie-
sie. Proszê, ¿eby pan minister powiedzia³, czy
teoretycznie mo¿e siê zdarzyæ taka sytuacja, ¿e
w komisji nie bêdzie lekarza. Moim zdaniem, tak
mo¿e byæ.

Panie Ministrze, wiemy doskonale, jakie te
standardy s¹. Powiedzia³ pan, ¿e one s¹ i ¿e
wszyscy je znamy i ich przestrzegamy. Ale powie-
dzia³ pan te¿, ¿e ministerstwo czy konsultanci do
po³owy przysz³ego roku okreœl¹ te standardy,
wiêc to nie jest tak, ¿e te standardy s¹ wszêdzie,
w ka¿dej dziedzinie. I my doskonale wiemy, ¿e jeœ-
li chodzi o chirurgiê, to w pewnych obszarach ma-
my standardy stuprocentowego postêpowania,
a w pewnych obszarach nie. I tu, proszê pañstwa,
w³aœnie ten margines jest dosyæ istotny.

Panie Senatorze Muchacki, ja te¿ uwa¿am, ¿e
to jest prospo³eczna, dobra dla pacjentów ustawa,
tylko chcê wiedzieæ, jakie bêd¹ jej skutki. Ja siê
obawiam… Musimy rozpatrywaæ tê ustawê mini-
malistycznie i maksymalistycznie, a pewno gdzieœ
poœrodku bêdzie to, co mo¿e siê wydarzyæ. Znam
pacjentów, bo pracujê z nimi od trzydziestu lat,
i obserwujê – przepraszam, ¿e to powiem – ¿e bar-
dzo du¿a czêœæ pacjentów, powiedzmy, po wypad-
kach, przychodzi do mnie z zapytaniem nie o stan
zdrowia, o to, czy siê poprawia, tylko o to, ile bê-
dzie mo¿na dostaæ od firmy ubezpieczeniowej z ty-
tu³u odszkodowania po takim wypadku, albo jak
d³ugo mo¿na byæ na zwolnieniu. No, tak jest, takie
s¹ fakty. I nasze spo³eczeñstwo tego w³aœnie bê-
dzie oczekiwa³o i bêdzie z tego korzysta³o. Ja siê
obawiam – obym siê myli³ – ¿e to rozwi¹zanie jako
nowalijka, jako nowoœæ mo¿e byæ wykorzystywa-
ne na olbrzymi¹ skalê.

(Senator Henryk WoŸniak: Odszkodowania po
wypadku to nie ta materia…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze…)

No to pan senator mnie nie s³ucha³. Ja porów-
nujê, nie mówiê tego w tym kontekœcie…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, bardzo proszê…)

Ale ja muszê wyt³umaczyæ…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie na temat.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê konty-

nuowaæ.)
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Na temat, Panie Senatorze. To, o czym mówiê,
pokazuje mentalnoœæ naszych pacjentów. No tak
w³aœnie bêdzie, ja to wiem, i pañstwo te¿ doskona-
le to wiecie.

Uwa¿am, Panie Ministrze, ¿e jest to pewnego
rodzaju eksperyment. ¯yczê wszystkim, ¿eby on
siê powiód³, i ¿yczê wszystkim jak najlepiej. Ale
mam obawy, i to nie z powodów politycznych, tyl-
ko z powodów merytorycznych. Ja tu nie do-
strzeg³em ¿adnego elementu politycznego poza
skojarzeniem…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Absurd, ab-
surd.)

To skojarzenie komisji z inspekcjami robotni-
czo-ch³opskimi to by³a, byæ mo¿e, zbyt daleko
id¹ca myœl.

Proszê pañstwa, ¿yczê, ¿eby pañstwa ekspery-
ment siê powiód³, ¿eby firmy ubezpieczeniowe
nie za du¿o na tym zarobi³y i ¿eby wszyscy pa-
cjenci byli z tego rozwi¹zania zadowoleni. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, ponownie pan senator Kraska.

Przypominam, ¿e panu równie¿ przys³uguje piêæ
minut. Bardzo proszê.

(Senator Henryk WoŸniak: Czy pan senator wy-
cofa wniosek?)

(Senator Stanis³aw Karczewski: Muszê siê za-
stanowiæ.)

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja do pana ministra siê zwrócê. Pan minister

jest chirurgiem i ja te¿. Chirurdzy z natury s¹ tro-
chê wojownikami, czasami bywaj¹ bojowo nasta-
wieni, ale szybko to mija i wracaj¹ do rzeczywisto-
œci, najczêœciej bardzo spokojnej. Panie Mini-
strze, jako chirurg uwa¿am, ¿e je¿eli mówimy, ¿e
nie pope³niamy b³êdów czy te¿ nie ma powik³añ,
to albo nic nie robimy, albo oszukujemy. No, nie-
stety, b³êdy s¹ wpisane w nasz zawód – choæ cza-
sem nie jesteœmy tego œwiadomi – i je¿eli mówimy,
¿e nie ma powik³añ, to, Panie Senatorze, mówiê
jeszcze raz: albo k³amiemy, albo nic nie robimy.
Taka jest, niestety, prawda.

(Senator Rafa³ Muchacki: Ale nie zak³adajmy
tego…)

Nie zak³adamy tego, my tego nie zak³adamy, to
jest po prostu wpisane w nasz zawód.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panowie Do-
ktorzy!)

Dlatego myœlê, ¿e powo³anie tych komisji roz-
patruj¹cych sprawy czysto szpitalne, a one s¹
najczêœciej sprawami bardzo z³o¿onymi, wymaga-

j¹cymi niejednokrotnie wielu opinii bieg³ych, któ-
re s¹, po pierwsze, drogie, a po drugie, wyd³u¿one
w czasie… Myœlê, ¿e termin trzech miesiêcy jest
zdecydowanie za krótki i tych spraw siê nie da
w sposób dok³adny i rzetelny rozpatrzyæ. Moim
zdaniem, warto by by³o to robiæ w przypadku try-
bu ambulatoryjnego, kiedy sprawy s¹ bardziej
b³ahe, mniej kosztowne i prostsze, robiæ to w try-
bie ambulatoryjnym. Myœlê, ¿e czas zweryfikuje
to i poka¿e, czy droga, któr¹ wybra³o minister-
stwo, rzeczywiœcie jest s³uszna.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dajmy szansê.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Paw³owicza, rów-

nie¿ doktora.
(Senator Zbigniew Paw³owicz: Piêæ minut?)
Piêæ minut? Nie, dziesiêæ minut.
(Senator Zbigniew Paw³owicz: Dziêkujê bar-

dzo.)
Proszê uprzejmie. Po znajomoœci.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Wyso-

ka Izbo!
Chcia³bym zabraæ g³os, nie odnosz¹c siê do ca-

³oœci debaty, która odby³a siê tutaj i wczeœniej
w komisji. Chcia³bym zabraæ g³os w sprawie jako-
œci us³ug w ochronie zdrowia, a tak¿e w sprawie
podmiotowoœci pacjenta. Zwracam siê tu do
wszystkich pañstwa senatorów, a szczególnie do
moich kolegów lekarzy.

Proszê pañstwa, ta ustawa poza tym, ¿e prowa-
dzi do upodmiotowienia pacjenta, obliguje pod-
mioty œwiadcz¹ce us³ugi medyczne do zwrócenia
uwagi na jakoœæ œwiadczeñ. Mo¿e nareszcie za-
czniemy w tym kraju mówiæ o jakoœci œwiadczeñ,
a nie bêdziemy mówili o prawie, które ma jakoœ,
byle jak, broniæ… Bo ja wywnioskowa³em – je¿eli
Ÿle zrozumia³em, to proszê o wybaczenie – ¿e
ubezpieczyciele, ¿e wszyscy siê rzuc¹ na zak³ady
opieki zdrowotnej i zaraz bêd¹ drenowaæ bud¿et
poprzez us³ugi medyczne z Narodowego Fundu-
szu Zdrowia i wiele ró¿nych rzeczy, a to jest po
prostu nieprawda. Proszê pañstwa, ja mogê po-
wiedzieæ pañstwu, ¿e s¹ szpitale, które przyjmuj¹
dwieœcie tysiêcy pacjentów rocznie, maj¹ pe³ny
zakres œwiadczeñ medycznych, a ich ubezpiecze-
nie roczne od odpowiedzialnoœci za tak zwany
b³¹d w sztuce wynosi 70 tysiêcy rocznie. Tylko ¿e
te szpitale startuj¹ we wszystkich rankingach –
nie bêdê wymienia³, w jakich, ¿eby nie robiæ tu
kryptoreklamy – wygrywaj¹ najczêœciej te rankin-
gi, maj¹ od dziesiêciu lat akredytacjê jakoœci
w ochronie zdrowia, maj¹ wprowadzone wszyst-
kie standardy ISO, przestrzegaj¹ wszystkich pro-
cedur i w zwi¹zku z tym nie maj¹ roszczeñ.

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta… 47

(senator S. Karczewski)



(Senator Henryk WoŸniak: I s¹ dobre.)
I s¹ po prostu dobre, jak pan senator – dziêkujê

za tê podpowiedŸ – podpowiada. W zwi¹zku z tym
najwy¿sza pora skoñczyæ z bylejakoœci¹. Nie
broñmy bylejakoœci. Je¿eli kogoœ dzisiaj nie bê-
dzie staæ na zagwarantowanie us³ugi na najwy¿-
szym poziomie i na to, ¿eby nie by³o, Panie Sena-
torze, powik³añ po cholecystektomii, bo w podrê-
cznikach dla studentów medycyny jest zapisany
procent powik³añ, który po tego rodzaju zabie-
gach mo¿e siê zdarzyæ… Wszyscy to wiemy, nie
przerzucajmy siê stwierdzeniami, czy s¹ standar-
dy, czy ich nie ma, bo o tym pisa³ ju¿ trzydzieœci lat
temu profesor Nielubowicz w swoim podrêczniku
„Ostre schorzenia jamy brzusznej”. Kiedy pacjent
bêdzie mia³ nareszcie prawo wyboru najlepszego
œwiadczeniodawcy, to nie bêdzie szed³ do tego
œwiadczeniodawcy, który ma z³e wyniki, którego
ubezpieczyciel nie chce ubezpieczyæ. Mo¿e byæ
i tak – weŸmy pod uwagê ustawê, któr¹ przyjêliœ-
my na poprzednim posiedzeniu – ¿e taki œwiad-
czeniodawca zniknie z rynku. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Przestaliœmy siê – my, pacjenci – trochê oba-

wiaæ.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Ryszard

Knosala z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

Informujê jeszcze, ¿e wnioski o charakterze le-
gislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Stani-
s³aw Karczewski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-

kub Szulc: Nie, dziêkujê.)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Na posiedze-

niu komisji siê ustosunkuje.)
Nie, pan minister dziêkuje za g³os.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

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

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1154,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1154A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora Ryszarda Góreckiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o spokój. Panie Senatorze…
Proszê o przedstawienie sprawozdania. Panie

Senatorze, zapraszam.

Senator Ryszard Górecki:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni Go-

œcie! Pañstwo Senatorowie! Panie Senator!
S¹ panie senator? Tylko pani marsza³ek… A,

jest jedna pani senator.
Z przyjemnoœci¹ zdecydowa³em siê na zrefero-

wanie problematyki zwi¹zanej z ustaw¹ o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, bowiem jest to dla
mnie coœ nowego. Nie jestem lekarzem, ale jest mi
to bardzo bliski obszar. Chc¹c siê z nim zapoznaæ,
postanowi³em postudiowaæ i merytorycznie prze-
analizowaæ te problemy.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Doceniamy to.)
Proszê pañstwa, Sejm uchwali³ tê ustawê –

oczywiœcie z inicjatywy rz¹du – 25 marca. Do Se-
natu dokumenty wp³ynê³y 30 marca. Posiedzenie
Komisji Zdrowia mia³o miejsce 5 marca.

Ustawa, jak pañstwo mog¹ zauwa¿yæ, czytaj¹c
tytu³, skupia siê na du¿ej modyfikacji systemu
kszta³cenia zawodów lekarza i lekarza dentysty
zarówno na etapie przeddyplomowym, jak i na
etapie podyplomowym w systemie specjalizacyj-
nym. Ponadto s¹ pewne fragmenty, doœæ wa¿ne,
które zmodyfikowano w istotny sposób. Na przy-
k³ad w istniej¹cej ustawie w art. 2 dodaje siê ust.
3, definiuj¹cy wykonywanie zawodu lekarza. On
zmienia to bardzo, bo pokazuje, ¿e w zawodzie le-
karza mieœci siê prowadzenie przez lekarza prac
badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub
promocji zdrowia, nauczanie zawodu lekarza,
kierowanie przedmiotem leczniczym lub zatrud-
nienie w podmiotach zwi¹zanych z finansowa-
niem œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Ale wrócê do kluczowej sprawy, która jest tutaj
ujêta. Dotyczy ona przede wszystkim zlikwidowa-
nia sta¿u podyplomowego. Na ten temat by³a doœæ
d³uga dyskusja na posiedzeniu komisji i nie tylko
tam. Chcê powiedzieæ, ¿e jest to coœ, co obliguje
nasz kraj do dostosowania standardów systemu
kszta³cenia do karty boloñskiej, do zarz¹dzeñ unij-
nych. Zmiany te, jak wspomnia³em, polegaj¹
przede wszystkim na zlikwidowaniu dotychczaso-
wego sta¿u podyplomowego, odbywanego przez le-
karzy i lekarzy dentystów po ukoñczeniu studiów.
Wtedy to lekarz, który zda³ ju¿ egzamin, skoñczy³
studia i posiada dyplom, odbywa sta¿. W nowym
systemie bêdzie zlikwidowany sta¿ podyplomowy,
za to na szóstym roku studiów bêdzie siê odbywaæ
du¿a, precyzyjnie okreœlona przez ministerstwo,
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prawdopodobnie w najbli¿szym czasie, procedura
kwalifikacji zadañ praktycznych zawodowych,
trwaj¹ca ponad dwadzieœcia tygodni w ró¿nych
specjalnoœciach, specjalizacjach.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e student ju¿ na szóstym
roku na kierunku lekarskim po przed³o¿eniu do-
kumentu, ¿e jest studentem na zaawansowanym
etapie studiowania, bêdzie móg³ zdawaæ egzamin
LEK, tak zwany lekarski egzamin koñcowy, który
teraz nazywa siê LEP – lekarski egzamin pañstwo-
wy. Z kolei student studiuj¹cy na kierunku lekar-
sko-dentystycznym bêdzie móg³ zdawaæ na
pi¹tym roku egzamin koñcowy – LDEK. Ta zmia-
na mi siê podoba. Bo co to znaczy lekarski egza-
min pañstwowy? Mo¿e byæ pañstwowy, prawdo-
podobnie mo¿e byæ kiedyœ wprowadzony i niepañ-
stwowy… Chodzi o to, ¿e musi go przeprowadziæ
instytucja, która bêdzie mia³a uprawnienia, a na
razie uprawnienia ma centrum egzaminacyjne.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e mocno zmodyfikowana
jest te¿ ca³a procedura zdawania. Szczegó³owe zapi-
sy s¹ przedstawione w ustawie, nie sposób ich
wszystkich pañstwu tu omówiæ. Kandydat uzyska
pozytywny wynik egzaminu LEK i LDEK, jeœli odpo-
wie pozytywnie na co najmniej 56% pytañ. Egzamin
bêdzie w formie testowej, wszystkich pytañ bêdzie
dwieœcie. Jeœli na 56% odpowie pozytywnie, ma za-
liczone. LEK i LDEK bêdzie mo¿na tak¿e zdawaæ po
ukoñczeniu studiów, maj¹c ju¿ dyplom, i wtedy do-
piero bêdzie mo¿na wykonywaæ zawód lekarza, po
uzyskaniu, ¿e tak powiem, opinii wydanej przez
okrêgow¹ izbê lekarsk¹. Jest tak¿e wprowadzony
system modyfikuj¹cy uprawniaj¹cy do zdawania
egzaminów podyplomowych. Bêdzie mo¿na wyko-
nywaæ zawód lekarza bez egzaminów, to znaczy jeœli
ma siê uprawnienia wydane w innych uczelniach
w innych krajach, czy te¿ ma siê wykszta³cenie, któ-
re… To wszystko jest szczegó³owo opisane.

W art. 16 uregulowano nowe zasady odbywa-
nia przez lekarzy szkolenia specjalizacyjnego
i uzyskiwania tytu³u lekarza specjalisty. To wszy-
stko idzie w kierunku du¿ego skrócenia… Jak pa-
miêtacie pañstwo, jeszcze w 2005 r. by³a specjali-
zacja pierwszego stopnia, potem drugiego stopnia
i… Tak naprawdê to trzeba by³o chyba siedem,
osiem, a nawet dziewiêæ lat, ¿eby uzyskaæ upra-
wnienia specjalizacyjne drugiego stopnia. To jest
teraz polikwidowane, to siê zmieni³o. Teraz m³ody
lekarz, nawet student, mo¿e zdecydowaæ siê na
specjalizacjê. Chce na przyk³ad byæ kardiochirur-
giem, od razu zaczyna pracowaæ w tym obszarze
i dokszta³ca siê ju¿ w pierwszym roku swojej pra-
cy. Wa¿ne jest te¿, ¿e te szkolenia specjalizacyjne
podyplomowe bêd¹ mia³y kszta³t modu³owy, bê-
dzie modu³ podstawowy i modu³ specjalistyczny.
Bêdzie te¿ inny system egzaminów teoretycznych
testowego i ustnego. Do tej pory zdanie tylko pier-
wszego lub drugiego nie kwalifikowa³o… Trzeba

by³o wszystko poprawiaæ. Teraz jeœli ktoœ zda te-
stowy, bêdzie móg³ przyst¹piæ ponownie, nawet
kilka razy, do ustnego. Ju¿ mu siê to zalicza. Kan-
dydat p³aci dopiero wtedy, kiedy za czwartym ra-
zem podchodzi do egzaminu. To s¹ niedu¿e kwo-
ty, obejmuj¹ chyba 1,5% wynagrodzenia œrednie-
go w kraju zgodnie z ocen¹ przedsiêbiorczoœci.

Te sprawy by³y konsultowane, muszê powie-
dzieæ, doœæ powa¿nie i z rektorami uczelni medy-
cznych, i z Naczeln¹ Rad¹ Lekarsk¹, i z m³odzie¿¹
lekarsk¹. To na wniosek m³odzie¿y lekarskiej
wprowadzone zosta³y te skrócenia w kszta³ceniu
specjalizacyjnym. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e na
wniosek rektorów uczelni medycznych miêdzy in-
nymi ten LEK i LDEK obowi¹zywaæ bêdzie dopiero
od paŸdziernika 2013 r. Równie¿ na wniosek re-
ktorów ustawa wejdzie w ¿ycie – my na posiedze-
niu komisji tak¹ poprawkê wprowadziliœmy – nie
1 maja, jak jest to zapisane w ustawie w wersji sej-
mowej, ale 1 lipca 2011 r. Te upraktycznienia sta-
¿owe bêd¹ mog³y byæ realizowane dopiero od 2013
r., o to prosili rektorzy. Chodzi o to, ¿eby rektorzy
mogli siê do tego przygotowaæ, bo trzeba bêdzie
wprowadziæ powa¿ny system modyfikuj¹cy
kszta³cenie, nawi¹zuj¹cy do standardów zapisa-
nych w karcie boloñskiej, ale tak¿e bardzo mocno
nawi¹zuj¹cy do tak zwanych ramowych ram kwa-
lifikacyjnych, o których mówiliœmy referuj¹c
ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Tyle mogê powiedzieæ. Debata na posiedzeniu
komisji by³a doœæ d³uga. W druku nr 1154A, o któ-
rym pani marsza³ek mówi³a, zawarta jest seria
poprawek, które proponujemy wprowadziæ, wiêk-
szoœæ zosta³a potwierdzona przez komisjê. Jest
te¿ wniosek mniejszoœci o odrzucenie ustawy,
który nie przeszed³. Ja w imieniu komisji sk³adam
wniosek do Wysokiego Senatu o przyjêcie ustawy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Zdrowia, pana senatora Stanis³awa Karczew-
skiego, o przedstawienie wniosku mniejszoœci
komisji.

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Tym razem bêdê mówi³ krótko. Wnioszê w imie-

niu mniejszoœci Komisji Zdrowia o odrzucenie tej
ustawy. Ze wzglêdu na to, i¿ jesteœmy zdania, ¿e
skrócenie… Bo ta ustawa wprowadza de facto
skrócenie kszta³cenia lekarskiego. Uwa¿amy, ¿e
ten zawód jest tak istotny, tak wa¿ny z punktu wi-
dzenia spo³ecznego i wymaga tak olbrzymiej od-
powiedzialnoœci, ¿e skrócenie czasu kszta³cenia
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nie jest odpowiedni¹ decyzj¹. Tak ¿e wnosimy
o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci. Jeœli to nie zo-
stanie dokonane… Wnieœliœmy poprawki doty-
cz¹ce sta¿u. Modu³owy system specjalizacji jest
na pewno dobry, potwierdzam to, o czym mówi³
mój przedmówca, pan senator sprawozdawca
wiêkszoœci komisji. Bardzo krytycznie oceniamy
jednak pomys³ zlikwidowania sta¿u i de facto
skrócenia kszta³cenia lekarskiego. Uwa¿amy, ¿e
jest to bardzo z³y kierunek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator ma te poprawki?
(G³os z sali: S¹ w sprawozdaniu…)
Rozumiem.
Proszê kolejnego sprawozdawcê mniejszoœci

Komisji Zdrowia, pana senatora Waldemara
Kraskê, o przedstawienie wniosku mniejszoœci
komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja tylko powtórzê to, co powiedzia³ pan sena-

tor Karczewski. Ta poprawka jest poprawk¹, któ-
ra znosi… w³aœciwie przywraca sta¿ po ukoñcze-
niu studiów, pozostawiaj¹c jednoczeœnie bez
zmian pozosta³¹ czêœæ ustawy, która umo¿liwia
krótsz¹ specjalizacjê lekarzy, co popieramy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
panów senatorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Muchacki. Do którego z panów se-
natorów?

(Senator Rafa³ Muchacki: Jeœli pani marsza³ek
pozwoli, to do pana senatora sprawozdawcy Ry-
szarda Góreckiego.)

Bardzo uprzejmie proszê.

Senator Rafa³ Muchacki:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wielce Szanowny
Panie Senatorze! Zdecydowanie popieraj¹c tê
ustawê, chcia³bym pana zapytaæ o jedn¹ rzecz,
korzystaj¹c z pana wielkiej m¹droœci. U¿y³ pan
kilkakrotnie sformu³owania standardy boloñ-

skie. Czy móg³by pan przybli¿yæ nam tê tematykê
i powiedzieæ, jak wygl¹da w tej chwili stan zaa-
wansowania procesu zbli¿ania siê do tych stan-
dardów boloñskich? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:

Bardzo siê cieszê, ¿e pan senator Muchacki za-
da³ mi takie pytanie. Analizowa³em to, by³em w tej
sprawie w ministerstwie, zajmowa³em siê tym. To
jest argument, który… Jeœli te standardy
kszta³cenia bêd¹ w³aœciwie opracowane i bêd¹ za-
wiera³y w³aœciwe treœci, to nie bêdzie obaw o sta¿
podyplomowy. Chcê powiedzieæ, ¿e dziœ w pol-
skim systemie szkolnictwa wy¿szego dziêki do-
stosowaniu do wymogów europejskich, do zapi-
sów w karcie boloñskiej, o której wspomnia³em,
mówi siê na szczêœcie nie o treœciach programo-
wych, nie o tytu³ach tematów, w których bêd¹ one
realizowane, nie o literaturze, która bêdzie w spi-
sie, tylko o tym, co wykszta³cony absolwent powi-
nien wiedzieæ, jeœli chodzi o wiedzê teoretyczn¹
i praktyczn¹. To jest pierwsza sprawa, a jak to
zrealizuj¹ uczelnie, to ju¿ jest inna sprawa. To
jest, ¿e tak powiem, tylko kwestia narzêdzia wy-
konania tego polecenia.

Chcê powiedzieæ tak: ju¿ 1 kwietnia na konfe-
rencji rektorów akademickich uczelni medycz-
nych omawiano i przyjêto zaopiniowany przez re-
ktorów projekt standardów kszta³cenia na kie-
runku lekarskim i na kierunku lekarsko-denty-
stycznym. Jest jeszcze jedna bardzo dobra inicja-
tywa – rozmawia³em o tym z pani¹ dyrektor z de-
partamentu i z obecn¹ pani¹ dyrektor – planuje
siê spotkanie z dziekanami, bo nie wszyscy rekto-
rzy maj¹ bezpoœredni¹ kontrolê nad tymi dwoma
kierunkami. Dziekani, na których wydzia³ach s¹
kierunki kszta³cenia lekarski i lekarsko-denty-
styczny, jeszcze bêd¹ mieæ spotkanie i te kwestie
bêd¹ uzgadniane. Trzeba ich uœwiadomiæ… bo to
jest du¿a rewolucja.

Chcê powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o te standardy,
podam przyk³ad… Dzia³ pierwszy zawiera wyma-
gania ogólne. Jest tam mowa o tym, ¿e jednolite
studia magisterskie trwaj¹ nie krócej ni¿ dwana-
œcie semestrów i ¿e liczba godzin zajêæ nie powin-
na byæ mniejsza ni¿ piêæ tysiêcy siedemset godzin,
a w ustawie, Panie Ministrze W³odarczyku, jest
zapis mówi¹cy o piêciu tysi¹cach piêciuset. Na-
wet w tym zakresie proponuje siê zwiêkszenie, Pa-
nie Senatorze Krasko, tak aby dobrze przygoto-
waæ ludzi… Liczba punktów ECTS, czyli, jak wie-
cie, European Credit Transfer System, powinna
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wynosiæ trzysta piêædziesi¹t. Studia maj¹ profil
praktyczny.

W dziale drugim zapisane s¹ ogólne efekty
kszta³cenia, zaœ w dziale trzecim szczegó³owe
efekty kszta³cenia. Jeœli chodzi o nauki morfologi-
czne, to w zakresie wiedzy absolwenta jest miano-
wnictwo anatomiczne itd., itd., umie on opisaæ
stosunki topograficzne itd. O tym nie bêdziemy
mówili. Dalej. Podrozdzia³ trzeci: naukowe pod-
stawy medycyny, biofizyka, biologia molekular-
na. Absolwent musi mieæ okreœlon¹ wiedzê
w dziedzinie, ¿e tak powiem, okreœlonych proble-
mów. Musi znaæ na przyk³ad techniki diagnostyki
molekularnej itd. Jeœli chodzi o dzia³ trzeci, nauki
przedkliniczne, gdzie jest genetyka, mikrobiolo-
gia, immunologia, patologia, farmakologia z tok-
sykologi¹, w zakresie wiedzy absolwenta s¹ pod-
stawowe pojêcia z tej tematyki, umie on opisaæ
prawid³owy kariotyp cz³owieka itd. Wszystko jest
szczegó³owo opisane. Jest równie¿ okreœlone, ja-
kie umiejêtnoœci musi posiadaæ.

Jeœli chodzi o podrozdzia³ czy rozdzia³ czwarty,
nauki behawioralne i spo³eczne z elementami
profesjonalizmu, to jest opisany zakres wiedzy
i umiejêtnoœci, które musi posiadaæ absolwent.
W kolejnym rozdziale, proszê pañstwa, szóstym –
nauki kliniczne zabiegowe – te¿ jest okreœlony za-
kres wiedzy i zakres umiejêtnoœci. I student musi
je zdobyæ poprzez kszta³cenie, a potem poprzez
praktyki na szóstym roku.

Gdy popatrzymy na organizacjê studiów, która
te¿ zosta³a opisana w tych standardach, to zoba-
czymy, ¿e minimalna liczba godzin zajêæ zorgani-
zowanych oraz punktów ECTS dla nauk morfolo-
gicznych wynosi trzysta godzin. Prawda? Wszyst-
ko zosta³o opisane i nie bêdê o tym mówi³. Jeœli
zaœ chodzi o praktyki, proszê pañstwa, które s¹
w ramach praktycznego nauczania klinicznego
na szóstym roku, to w przypadku interny jest to
osiem tygodni, pediatrii – s¹ to cztery tygodnie,
chirurgii – cztery tygodnie, ginekologii i po³o¿ni-
ctwa – dwa tygodnie, psychiatrii – dwa, medycyny
ratunkowej – dwa, medycyny rodzinnej – dwa oraz
szeœæ tygodni praktyk w ramach specjalnoœci wy-
branej przez studenta. On jeszcze jako student
mo¿e sobie powiedzieæ, ¿e bêdzie na przyk³ad
neurochirurgiem i wybierze zajêcia na te szeœæ ty-
godni.

Zosta³y te¿ opisane standardy praktyk waka-
cyjnych. S¹ szczegó³owe zapisy dotycz¹ce tego,
jak maj¹ byæ prowadzone te zajêcia i kto ma to
nadzorowaæ. To wszystko zosta³o uregulowane,
pozapisywane i nikt tego nie odwlecze. Sta¿ po-
dyplomowy ró¿nie siê odbywa – i w dobrym,
i w przeciêtnym, i w bardzo s³abym szpitaliku.
I nie wiadomo, jak czêsto bywa… Aby zdaæ egza-
min LEK, trzeba mieæ wiedzê tak¿e praktyczn¹, bo
ona bêdzie zawarta w tych dwustu pytaniach, i te-

go siê nie… Powiem, ¿e Niemcy zrobili to ju¿ du¿o
wczeœniej, choæ te¿ by³y w¹tpliwoœci. Dwadzieœcia
jeden krajów w Unii Europejskiej przyjê³o w³aœnie
ten system kszta³cenia w przypadku kierunku le-
karskiego, a dwadzieœcia dwa kraje w przypadku
kierunku lekarsko-dentystycznego. I ju¿ wszyscy
s¹ zadowoleni, a by³a co do tego obawa.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo, bardzo dziêkujê za wyczerpuj¹c¹ od-
powiedŸ.

Pytania zadaj¹ panowie senatorowie Kraska
i Gruszka.

Bardzo proszê, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, przed chwil¹ okreœli³ pan, jaki

mniej wiêcej bêdzie nowy program tych studiów…
(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam, co bê-

dzie?)
Nowy program studiów, tak?
(Senator Ryszard Górecki: Tak.)
O tym pan mówi³. Proszê mi powiedzieæ, jakie

s¹ ró¿nice miêdzy tym, co mamy obecnie, a… Jak
to, co odbywa³o siê w ci¹gu szeœciu lat, zostanie
teraz w ci¹gu piêciu lat… Jak ta wiedza teoretycz-
na zostanie jakby skompensowana w tym czasie
i czego bêdzie mniej? Bo czegoœ musi byæ mniej.
Studia bêd¹ krótsze o rok i ten rok przeznaczamy
na zdobywanie wiadomoœci praktycznych, na tak
zwany sta¿, czyli pobyt w klinikach. Zajêcia teore-
tyczne bêd¹ przez piêæ lat, teraz s¹ przez szeœæ.
A wiêc czego bêdzie mniej i jak to zostanie zorgani-
zowane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Gruszka. Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Tak¹ sam¹ w¹tpliwoœæ mia³em przed chwilecz-

k¹, ale mam te¿ drugie pytanie. W sprawozdaniu
wspomnia³ pan o pozytywnej decyzji i pozyty-
wnym wyniku egzaminu. Odpowiednio dla LEK
i LDEK, jeœli chodzi o zdawalnoœæ, bêdzie piêæ-
dziesiêcioszeœcioprocentowy próg. Czy na chwilê
obecn¹ te¿ s¹ takie progi?

(Senator Ryszard Górecki: Piêædziesiêciosze-
œcio…)

…procentowy próg zdawalnoœci – maksymal-
nej liczby punktów z testu. Pan wyrazi³ siê, ¿e…

(Senator Ryszard Górecki: Tak jest w ustawie.)
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Jak to siê ma do obecnej sytuacji? Czy to jest
zani¿ony, czy zawy¿ony próg procentowy zdawal-
noœci?

(G³os z sali: To samo.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Karczewski. Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, bardzo ³adnie, piêknie pan

przekaza³ tutaj za³o¿enia karty boloñskiej. Ja
chcia³bym zapytaæ pana senatora, na jakim eta-
pie, jeœli chodzi o wprowadzanie standardów kar-
ty boloñskiej, s¹ w tej chwili uniwersytety medy-
czne.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I odpowiada pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Senatorze Krasko, pyta³ pan o zmianê

tych programów, tak? Jak mówi³em, ma byæ piêæ
tysiêcy siedemset godzin. To jest poziom podobny
do tego, jaki jest teraz. Nie znam szczegó³ów, bo
tego nie analizowa³em, ale moi profesorowie, le-
karze na wydziale nauk medycznych miêdzy in-
nymi wskazywali na to, ¿e trzeba pewne ogólne
rzeczy polikwidowaæ i ju¿ na pierwszych dwóch
latach wprowadziæ bardziej specjalizacyjne, do-
stosowaæ… Trzeba dokonaæ pewnych modyfika-
cji, jeœli chodzi o godziny, które w przypadku nie-
których przedmiotów by³y, ¿e tak powiem, rozbu-
dowane; szczegó³ów nie podam. By³o te¿ du¿o za-
jêæ praktycznych przyszpitalnych. Myœlê, ¿e co do
tej kwestii pañstwo z ministerstwa udziel¹ panu
merytorycznej odpowiedzi. Jeœli spojrzy siê na tê
sprawê w ten sposób, ¿e nie robi tego administra-
cja ministerialna, tylko robi¹ to profesorowie,
eksperci i czyni siê to w uzgodnieniu z uczelniami,
rektorami, to oka¿e siê… Po prostu trzeba bêdzie
siê uczyæ. Czy my musimy tutaj… My w Polsce
w ogóle mamy taki doœæ, powiedzia³bym, mocno
rozbudowany system obligatoryjnych zajêæ.
W Stanach Zjednoczonych jest tego du¿o mniej,
ale egzaminuje siê i stawia warunki: takie i takie
kryteria musisz spe³niæ, to i to musisz wiedzieæ,
abyœ móg³ cokolwiek zdaæ. I niestety kandydat,
absolwent tak¿e sam bêdzie siê musia³ do-
kszta³caæ przed egzaminem. A czy my musimy
prowadziæ… Ja na przyk³ad kiedyœ prowadzi³em
zajêcia z biochemii, z fizjologii w wymiarze szeœæ-

dziesiêciu godzin, teraz prowadzê æwiczenia w wy-
miarze trzydziestu godzin. I te same zadania, na
tym samym poziomie… Mówi siê studentom: to
trzeba zrobiæ samemu, to trzeba… Tak ¿e pewne
rzeczy mo¿na polikwidowaæ, ja siê tym nie przej-
mujê.

Jeœli zaœ chodzi o pytanie pana senatora Gru-
szki, to ja gdzieœ tutaj mam informacje dotycz¹ce
efektywnoœci zdawania egzaminów LEP i LDEP…
Chcê powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi na przyk³ad
o LEP, to jest teraz ten sam poziom wymagalnoœci,
jest to samo, zachowany jest próg piêædziesiêciu
kilku procent.

A odsetki poni¿ej progu… W przypadku LDEP
na przyk³ad w latach 2008–2009 by³o tak: w mar-
cu – 42%, we wrzeœniu 2008 r. by³o to 11%, potem
do koñca 2009 by³o to na poziomie przewa¿nie
8–10%. I podobne kryteria s¹ tutaj. Ale teraz pyta-
nia i wymogi bêd¹ raczej dostosowane, bêd¹
uwzglêdniaæ modyfikacje w kszta³ceniu.

Na jakim to jest etapie zaawansowania? Pyta
o to senator Karczewski… Czy Kraska? Karczew-
ski. Tak jak mówi³em, rozporz¹dzenie wyda mini-
ster nauki i szkolnictwa wy¿szego, a bêdzie ono
przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. W tej
chwili jest pierwsza wersja, któr¹ pokaza³em, ale
mam ju¿ drug¹ wersjê, dotycz¹c¹ lekarza denty-
sty. I jak mówi³em, bêdzie to jeszcze konsultowa-
ne z dziekanami. Czas wejœcia w ¿ycie tych no-
wych standardów to jest 1 paŸdziernika 2013 r. –
o to prosili rektorzy, w tej kwestii zosta³a wprowa-
dzona poprawka, tak by zd¹¿yæ merytorycznie to
wszystko przygotowaæ. Bo trzeba tu uwzglêdniæ
tak¿e elementy dobrej procedury, a tak¿e do-
kszta³cania w wymiarze praktycznym – bo trzeba
popodpisywaæ umowy, trzeba mieæ dobre jedno-
stki, w których bêdzie siê realizowa³o to do-
kszta³canie praktyczne na szóstym roku.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy…
(Senator Waldemar Kraska: Pani Marsza³ek…)
Jeszcze ktoœ?
(G³os z sali: Kraska i Cichosz.)
Pan senator Kraska, z dodatkowym pytaniem,

i pan senator Cichosz. Dobrze.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, kto wed³ug pana bêdzie pono-

si³ odpowiedzialnoœæ za czynnoœci medyczne wy-
konywane przez studenta bêd¹cego na szóstym
roku studiów, który jeszcze nie bêdzie posiada³
prawa wykonywania zawodu? Odnoszê siê tu do
tej ustawy, o której przed chwil¹ dyskutowaliœmy
– mówiliœmy, ¿e bêd¹ komisje wojewódzkie, które
bêd¹ rozstrzyga³y w kwestiach pewnych zdarzeñ
i bêd¹ odszkodowania…
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

I pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, ja mo¿e zapytam pana rów-

nie¿ jako naukowca, profesora. Czy chcia³by pan
leczyæ siê u takiego lekarza, który skoñczy medy-
cynê w ramach takiego toku, jaki siê tu proponu-
je? No, ja bym nie chcia³…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ale to nie do-
tyczy tej ustawy…)

Dotyczy to ustawy, Pani Marsza³ek. Ja te¿ jes-
tem z tej bran¿y, bo jestem lekarzem weteryna-
rii…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To proszê za-
daæ pytanie.)

…i doskonale siê orientujê, ile trzeba trudu,
wk³adu pracy praktycznej, w przygotowanie leka-
rza – niewa¿ne, jakiej profesji.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Uchylam to pytanie, albowiem nie dotyczy ono

ustawy.
I bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi na py-

tanie zadane przez pana senatora Kraskê.

Senator Ryszard Górecki:

Kto bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ za b³êdy
studenta sta¿ysty…

(Senator Waldemar Kraska: Za zdarzenie me-
dyczne…)

Zdarzenie medyczne…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Na szóstym

roku.)
A, na szóstym roku. Odpowiada za niego pro-

wadz¹cy lekarz, lekarz za to odpowiada. Zw³asz-
cza ¿e jest tu ograniczenie, limit liczby studentów.
Dotychczas lekarz specjalista prowadzi³ nawet do
dwunastu… Ale teraz bêdzie mia³ przewa¿nie trzy
osoby, bêdzie móg³ mieæ maksimum czterech…
I tu nie da rady… I to te¿ zobowi¹zuje lekarzy! Ja
znam m³odego lekarza, który dokszta³ca³ siê w po-
liklinice w Olsztynie i który narzeka³ na to, ¿e choæ
by³ na sta¿u podyplomowym, to nie mia³ nawet
kontaktu z lekarzami, bo sta¿ystów by³o tylu, ¿e
nie mieœcili siê w salach. A teraz lekarz bêdzie mu-
sia³ mieæ grupê, ma³¹, ale bêdzie odpowiada³ za
ni¹ g³ow¹, swoj¹ funkcj¹, bêdzie ponosi³ odpowie-
dzialnoœæ prawn¹.

A jeœli chodzi o kolejne pytanie, to skoro wpisu-
je siê, Panie Senatorze Cichoszu, to kszta³cenie,
te sta¿e na szósty rok, i wszystko jest tam bardzo
œciœle kontrolowane, to ja nie ba³bym siê niczego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, naprawdê

ma pan…
(Senator Ryszard Górecki: I ja dziêkujê, Pani

Marsza³ek.)
…wiedzê olbrzymi¹. Gratulujemy.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster zdrowia.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Przypomnê, ¿e rz¹d reprezen-
tuje pan minister Andrzej W³odarczyk. Zapra-
szam na mównicê. Bardzo proszê, Panie Mini-
strze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ wystêpujê w tym

miejscu, dziêkuj¹c oczywiœcie za wszystkie uwagi
zg³oszone zarówno w trakcie prac Komisji Zdro-
wia, jak i teraz, na tym posiedzeniu.

Chcia³bym mo¿e zacz¹æ od tego, ¿e ta ustawa
jest spe³nieniem, jak myœlê, szeregu postulatów
ró¿nych œrodowisk. Jest spe³nieniem postulatów
œrodowisk medycznych – mówili o tym pan sena-
tor Karczewski i pan senator Kraska – bo wprowa-
dzenie modu³owego systemu specjalizacji jest ró-
wnie¿ realizacj¹ postulatu œrodowiska lekarskie-
go, postulatu zg³aszanego od wielu, wielu lat. Je-
go realizacja mia³a doprowadziæ do takiej oto sy-
tuacji, ¿e skróci³aby siê bardzo d³uga droga w sys-
temie kszta³cenia i zdobywania specjalizacji w na-
szym kraju – a by³a ona znacznie d³u¿sza ni¿ w in-
nych krajach na œwiecie, d³u¿sza ni¿ na przyk³ad
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.
No, a chyba nikt z panów i pañ z Wysokiej Izby nie
powie, ¿e tam kszta³cenie jest na ni¿szym pozio-
mie ni¿ w naszym kraju i ¿e lekarze tam s¹ gorsi.
Jest to wreszcie równie¿ spe³nienie postulatów
œrodowisk pacjentów, bo pacjenci oczekuj¹ od
polskich lekarzy wiêkszego profesjonalizmu, ale
i bardziej ludzkiego, humanitarnego podejœcia le-
karza do pacjenta.

Pan senator Górecki, znakomicie przygotowany
do dzisiejszego wyst¹pienia, mówi³ pañstwu o za-
³o¿eniach karty boloñskiej, której ustalenia wpro-
wadzamy do systemu kszta³cenia w naszym kraju.
Bo g³ówn¹ bol¹czk¹, proszê pañstwa, polskich ab-
solwentów, polskich uczelni medycznych –
i w zwi¹zku z tym jest wprowadzana karta boloñ-
ska – by³y dwie sprawy: tak zwany brak profesjo-
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nalizmu i braki w zakresie tak zwanych nauk be-
hawioralnych. To skutkowa³o nieprawid³owymi
relacjami miêdzy lekarzem a pacjentem, miêdzy le-
karzem a lekarzem – chodzi tu o umiejêtnoœæ
wspó³pracy w zespole. Tego wszystkiego na stu-
diach polskich nie uczono. I o ile polskie uczelnie
wlewa³y w studentów odpowiednie iloœci wiedzy,
o tyle nie uczy³y ich tych wszystkich zachowañ,
które dzisiaj w œwiecie medycyny s¹ potrzebne.
Myœmy tê wiedzê zdobywali dopiero w trakcie pra-
cy.

Ale przede wszystkim chcia³bym tu wyjaœniæ
Wysokiej Izbie, wszystkim pañstwu, jedno. Otó¿,
proszê pañstwa, nikt nigdzie na œwiecie nie ocze-
kuje tego, ¿e absolwent uczelni medycznej bêdzie
w pe³ni wykszta³conym lekarzem. Nikt nie ocze-
kuje tego nawet od lekarza specjalisty. W pier-
wszych latach po studiach lekarz specjalista, mi-
mo ¿e posiada ju¿ tytu³, jeszcze siê uczy. I o tym
wiedz¹ znakomicie moi koledzy lekarze, którzy s¹
cz³onkami tej Izby. Medycyna uczy pokory. Ale te¿
trzeba umieæ uczyæ siê medycyny. Lekarz musi
przede wszystkim wiedzieæ, co potrafi, a tak¿e po-
winien umieæ identyfikowaæ swoje braki, ¿eby
móc zapytaæ kogoœ innego. Wtedy dzia³a bezpiecz-
nie dla chorego, dla pacjenta. I zmiany z tym
zwi¹zane wprowadzamy w³aœnie na polskich
uczelniach.

Je¿eli ktoœ mówi, proszê pañstwa, ¿e my nie je-
steœmy w stanie upraktyczniæ studiów, to ja pañ-
stwu powiem tak: od 2008 r. trwaj¹ prace komisji
powo³anej przez ministra nauki i szkolnictwa wy-
¿szego, pani¹ minister Kudryck¹, ostatnio praca-
mi tej komisji kierowa³a pani profesor Mirecka,
i teraz te prace dotycz¹ce zakresu kszta³cenia siê
zakoñczy³y, jak mówi³ pan senator, jutro jest
spotkanie z kolegium dziekañskim, w nastêpnym
tygodniu bêdzie podobne spotkanie dotycz¹ce
ustalenia i zaakceptowania propozycji tego zespo-
³u dla kierunku studiów lekarsko-dentystyczne-
go.

I wreszcie, proszê pañstwa, chcê przypomnieæ,
¿e uczelnie wy¿sze s¹ autonomiczne, s¹ samo-
rz¹dne, w zwi¹zku z tym my im nie narzucamy
konkretnych rozwi¹zañ. My im przedstawiamy je-
dynie ramowy program, ramowe ujêcie co do mi-
nimalnej liczby godzin.

Pad³o ze strony któregoœ z panów senatorów
pytanie o to, jak mo¿na zrobiæ coœ takiego, ¿e to,
co by³o w ci¹gu szeœciu lat studiów i roku sta¿u…
Jak my znajdziemy na to czas? Otó¿, proszê pañ-
stwa, dzisiaj od studenta wymaga siê, ¿eby wiêcej
uczy³ siê sam i w domu. W³aœnie temu maj¹ s³u¿yæ
zmiany relacji liczby studiuj¹cych do liczby leka-
rzy asystentów. To g³ównie na to bêd¹ potrzebne
œrodki, o które martwi¹ siê dzisiaj, a w³aœciwie
niedawno przestali siê martwiæ rektorzy polskich
uczelni medycznych. Wprowadzenie proporcji,

zgodnie z któr¹ ma przypadaæ maksimum czte-
rech studentów na jednego lekarza asystenta,
oznacza koniecznoœæ zwiêkszenia liczby etatów
na uczelniach, oznacza to równie¿ to, co – mam
nadziejê – zainteresuje Wysok¹ Izbê, czyli konie-
cznoœæ zwiêkszenia liczby ³ó¿ek szpitalnych po to,
¿eby jednego pacjenta nie bada³o dwudziestu stu-
dentów, ¿eby tych pacjentów by³o wiêcej. Wiêksza
liczba ³ó¿ek, wiêksza liczba szpitali oznacza miê-
dzy innymi lepszy dostêp studenta do nauki.

Proszê pañstwa, za studenta odpowiada asy-
stent, za lekarza sta¿ystê odpowiada³ opiekun
jego sta¿u. To siê nie zmienia. Ustawa o dzia³al-
noœci leczniczej dopuszcza, wprowadza mo¿li-
woœæ wykonywania niektórych œwiadczeñ me-
dycznych przez studenta medycyny czy studen-
ta wydzia³u stomatologicznego pod opiek¹, pod
nadzorem lekarza. Dzisiaj lekarz nieposiada-
j¹cy specjalizacji, bêd¹cy w jej trakcie równie¿
wiele czynnoœci wykonuje pod nadzorem star-
szego lekarza b¹dŸ pod nadzorem ordynatora.

Proszê pañstwa, ta ustawa wprowadza wiele
rozwi¹zañ, które naszym zdaniem oprócz tego,
¿e skróc¹ okres uzyskiwania specjalizacji
w sytuacji istnienia luki pokoleniowej, pozwo-
l¹ na spe³nienie pewnych praktycznych ocze-
kiwañ lekarskich. Mam na myœli choæby mo¿-
liwoœæ wykorzystania dwudziestu szeœciu ty-
siêcy polskich lekarzy posiadaj¹cych tylko
I stopieñ specjalizacji poprzez wprowadzenie
tak zwanej krótkiej œcie¿ki po to, ¿eby mogli
oni uzyskaæ tytu³ specjalisty bez odbywania
tych wszystkich sta¿y, które obecnie wymaga-
ne s¹ w programie specjalizacyjnym. Chcemy
ich przywróciæ do systemu. Dzisiaj oni s¹ w³a-
œciwie, mo¿na powiedzieæ, poza nawiasem.
Wielu z nich, wielu znakomitych lekarzy
o ogromnym doœwiadczeniu, o umiejêtno-
œciach nie mniejszych ni¿ umiejêtnoœci ich ko-
legów, czêsto m³odszych, posiadaj¹cych tytu-
³y specjalizacji, nie zdawa³o tych egzaminów
z ró¿nych powodów, losowych, ¿yciowych,
b¹dŸ po prostu mia³o pecha i tych egzaminów
nie zda³o.

Trochê dziwiê siê panom senatorom, którzy
wnioskuj¹ o odrzucenie tej ustawy, poniewa¿
w moim przekonaniu i w przekonaniu rz¹du ta
ustawa jest krokiem ku nowoczesnoœci. Ja
przypomnê pañstwu, ¿e w dwudziestu jeden
krajach, w tym w Holandii, we Francji, we W³o-
szech, w Niemczech, w Portugalii, na Wêgrzech,
w Czechach, nie ma sta¿u podyplomowego. Jeœ-
li ktoœ mi mówi, ¿e ci lekarze s¹ gorsi od naszych
lekarzy, którzy maj¹ za sob¹ szeœæ lat studiów
i sta¿ podyplomowy, to ja zapraszam, bo by³em
w niektórych z tych krajów i tam siê uczy³em
niektórych rzeczy. Oni mo¿e nie s¹ du¿o lepsi od
nas, ale na pewno nie s¹ gorsi. Zapomnia³em
o Szwajcarii, a jej te¿ to dotyczy. Dziêkujê, Pani
Marsza³ek.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Bardzo proszê o pozostanie na miejscu.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Oczywiœcie pan senator Kraska i pan senator
Karczewski.

Bardzo proszê, w takiej kolejnoœci.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, 2014 r. bêdzie pierwszym ro-

kiem, w którym system dostanie niejako podwój-
n¹ liczbê lekarzy, bo bêd¹ ci lekarze, którzy skoñ-
cz¹ studia, i ci, którzy ukoñcz¹ sta¿e. Czy mini-
sterstwo przewiduje w tym konkretnym roku wiê-
ksz¹ liczbê miejsc na specjalizacjach? Oni pewnie
bêd¹ chcieli rozpocz¹æ specjalizacje, a bêdzie ich
praktycznie dwukrotnie wiêcej. Jak ministerstwo
sobie z tym poradzi? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, dotycz¹ce praktyki. Dla leka-
rzy, którzy maj¹ w tej chwili I stopieñ specjalizacji,
przewidziana jest krótka, trzyletnia œcie¿ka. Co
siê z nimi stanie, jaki bêdzie ich status, je¿eli
w ci¹gu tych trzech lat nie uzyskaj¹ tytu³u specja-
listy? Jak oni bêd¹ funkcjonowaæ w systemie?
G³ównie chodzi mi o Narodowy Fundusz Zdrowia,
który wymaga specjalizacji w momencie zawiera-
nia kontraktu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym prosiæ pana mini-

stra o to, ¿eby powiedzia³ pan o krótkiej œcie¿ce
przewidzianej dla lekarzy, którzy posiadaj¹ I sto-
pieñ specjalizacji i z ró¿nych powodów nie uzys-
kali II stopnia, czy te¿ tych, którzy w ogóle siê nie
wyspecjalizowali, o tym, jak ta œcie¿ka bêdzie
ogólnie wygl¹da³a. Bardzo bym prosi³ o kilka s³ów
na ten temat.

Chcia³bym zapytaæ, czy dobrze zrozumia³em,
s³uchaj¹c pana ministra, ¿e nast¹pi zwiêkszenie
liczby ³ó¿ek, s¹dz¹c po tych proporcjach, wydaje
mi siê, ¿e ma to byæ dosyæ du¿e zwiêkszenie liczby
³ó¿ek w szpitalach klinicznych, w tych szpitalach,
w których bêd¹ kszta³ceni lekarze szóstego roku,
tak aby by³ lepszy dostêp do pacjentów. Jeœli tak,

to czy ministerstwo poczyni³o ju¿ jakieœ szacunki,
o ile wiêcej ma byæ ³ó¿ek w szpitalach klinicznych,
podleg³ych uczelniom medycznym.

I ostatnie ju¿ pytanie. Chodzi mi o to, czy dob-
rze zrozumia³em. Jeœli Ÿle, to przepraszam. Czy
pan minister powiedzia³, ¿e lekarz ze specjalizacj¹
nie jest w pe³ni wykszta³conym lekarzem? Do tej
pory wszystkim zale¿a³o na tym, ¿eby jednak le-
karz specjalista by³ w pe³ni wykszta³conym leka-
rzem. O tym, ¿e lekarz musi siê dokszta³caæ do
koñca ¿ycia, ka¿dy z nas doskonale wie, ale ja by-
³em spokojny o to, ¿e ka¿dy lekarz specjalista,
który zdobywa II stopieñ specjalizacji, jest w pe³ni
wykszta³conym lekarzem. Oczywiœcie ró¿nie mo-
¿emy rozumieæ s³owa „pe³ne wykszta³cenie”, ale
to jest chyba takie, które pozwala na samodziel-
noœæ leczenia. Prawda? Czy ja mo¿e Ÿle to zrozu-
mia³em? Chcia³bym, ¿eby jednak by³o to… Myœlê,
¿e by³o to przejêzyczenie pana ministra. Ja rozu-
miem to, ¿e ka¿dy lekarz – o tym doskonale wiemy
– kszta³ci siê do koñca ¿ycia, ale chcia³bym, ¿eby
w naszym kraju lekarz specjalista by³ jednak
w pe³ni samodzielnym lekarzem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie od-
powiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panowie Senato-
rowie! Zacznê od pierwszego pytania pana sena-
tora Kraski. Panie Senatorze, mam w¹tpliwoœci co
do daty ukoñczenia, poniewa¿ nowy cykl studiów
rozpocznie siê dopiero w roku 2013, do tego trze-
ba dodaæ szeœæ lat, a wiêc zakoñczy siê w roku
2019. To bêdzie pierwszy rocznik, który ukoñczy
studia w nowym systemie. Pan mówi³ o wczeœniej-
szej dacie. Oczywiœcie minister zdrowia – trudno
przewidzieæ, kto w tym czasie bêdzie ministrem
zdrowia – myœlê, ¿e ka¿dy m¹dry minister zdrowia
przewidzi w bud¿ecie tê sytuacjê, weŸmie pod
uwagê to, ¿e mamy dwa roczniki, jeden po sta¿u
i drugi bez sta¿u, i to, ¿e w zwi¹zku z tym trzeba
bêdzie zapewniæ wiêksz¹ liczbê miejsc specjaliza-
cyjnych, rezydenckich. Zreszt¹ w tej chwili nasze
prace zmierzaj¹ w kierunku zwiêkszenia, wyraŸ-
nego zwiêkszenia liczby miejsc akredytowanych,
¿eby u³atwiæ zdobywanie specjalizacji w naszym
kraju.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce… Panie Sena-
torze, zada³ pan jeszcze jedno pytanie. Proszê mi
je przypomnieæ.

(Senator Waldemar Kraska: Jaki bêdzie status
tych lekarzy, którzy…)
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Tak, tych z I stopniem specjalizacji. Ich status
bêdzie dok³adnie taki sam jak dzisiaj. Daj¹c od je-
sieni tego roku przez trzy lata mo¿liwoœæ zdawa-
nia egzaminu specjalizacyjnego, chcemy daæ le-
karzom, którzy – tak jak powiedzia³em – z ró¿nych
powodów nie zdali tego egzaminu, mo¿liwoœæ uzy-
skania tytu³u specjalisty, chcemy im to u³atwiæ.
Maj¹c œwiadomoœæ tego, ¿e czêsto s¹ oni napraw-
dê znakomitymi specjalistami, ¿e nieraz wiele,
wiele lat pracuj¹ w zawodzie, w swojej specjalno-
œci, przyjêliœmy takie kryteria, takie zasady, Tu
czêœciowo odpowiadam na pytanie pana senatora
Karczewskiego, który prosi³ o pokazanie krótkiej
œcie¿ki. Otó¿ lekarz sk³ada odpowiednie doku-
menty do Centrum Medycznego Kszta³cenia Po-
dyplomowego. Tam komisja weryfikuje, czy on ma
minimum piêæ lat pracy w specjalizacji, w której
uzyska³ I stopieñ, i na tej podstawie dopuszcza go
do pañstwowego egzaminu specjalizacyjnego, bez
tych wszystkich sta¿y, które normalnie funkcjo-
nuj¹ w ramach specjalizacji. Oczywiœcie musi on
mieæ na to zgodê kierownika oddzia³u, w którym
pracuje, b¹dŸ dyrektora szpitala, dyrektora pla-
cówki. Taki lekarz przystêpuje do pañstwowego
egzaminu specjalizacyjnego, który zgodnie z no-
welizacj¹ tej ustawy mo¿e zdawaæ, jak mówiê,
w ci¹gu trzech lat. A wiêc tak naprawdê w ci¹gu
trzech lat bêdzie móg³ go zdawaæ szeœciokrotnie.
Przypomnê, ¿e dotychczasowe rozwi¹zania praw-
ne ogranicza³y mo¿liwoœæ zdawania pañstwowego
egzaminu specjalizacyjnego tylko do czterech ra-
zy. Ma³o tego, obecnie proponowane przez nas
rozwi¹zanie przewiduje tak¹ oto sytuacjê, ¿e jeœli
lekarz zda egzamin testowy, zaliczy go, ale bêdzie
mieæ pecha i nie zda egzaminu ustnego – prakty-
czny egzamin eliminujemy wed³ug tej nowej usta-
wy – to bêdzie powtarzaæ ju¿ tylko i wy³¹cznie eg-
zamin ustny, testowego powtarzaæ nie bêdzie mu-
sia³. Jest to du¿e u³atwienie dla lekarzy, którzy
bêd¹ ten egzamin zdawali.

Je¿eli chodzi o liczby, o które pyta³ pan senator,
to chcê powiedzieæ, ¿e na ostatniej Konferencji
Rektorów Uczelni Medycznych, która odby³a siê
w Gdañsku, zwróci³em siê z proœb¹ do ich magni-
ficencji rektorów o to, ¿eby dok³adnie wyliczyli
nam skutki finansowe, jakie ich zdaniem przynie-
sie wprowadzenie tej reformy. W tej chwili mówi-
my o bardzo du¿ych szacunkach – rektorzy poda-
j¹ kwotê od 300 milionów do 500 milionów, tyle
bêdzie mniej wiêcej kosztowa³o przeprowadzenie
tej reformy. A wiêc chcemy poznaæ ich bardzo do-
k³adne wyliczenia. Równie¿…

(Senator Stanis³aw Karczewski: W ca³ym kra-
ju, tak? Nie na jednej uczelni?)

W ca³ym kraju, tak, tak. Nie na jednej uczelni,
tylko w ca³ym kraju.

Zwróciliœmy siê w³aœnie z proœb¹ do rektorów,
¿eby policzyli to, bo wiedz¹, ilu maj¹ studentów,

ile ³ó¿ek, ile dodatkowych miejsc potrzebuj¹. St¹d
wyniknê³y rozpoczête przez pani¹ minister zdro-
wia Ewê Kopacz rozmowy z ministrami konstytu-
cyjnymi dwóch resortów, to jest Ministerstwa
Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnê-
trznych i Administracji, dotycz¹ce przekazania
szpitali tych resortów na potrzeby polskich uczel-
ni medycznych, tak ¿eby pomóc w miarê szybko
zbilansowaæ te potrzeby, bo, jak wiemy, wybudo-
wanie nowych szpitali w krótkim czasie przy obe-
cnych mo¿liwoœciach finansowych pañstwa pol-
skiego jest albo mo¿e byæ niemo¿liwe.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Kar-
czewskiego i o to, ¿e oœmieli³em siê powiedzieæ,
i¿ nawet lekarz specjalista nie jest jeszcze
w pe³ni, tak w stu procentach sprawnym leka-
rzem specjalist¹, to ja tak twierdzê na podstawie
swoich w³asnych doœwiadczeñ oraz doœwiad-
czeñ moich kolegów.

Panie Senatorze, kiedy uzyska³em II stopieñ
specjalizacji – a uzyska³em go w jednej z wio-
d¹cych klinik chirurgicznych w Polsce – nie by³em
jeszcze chirurgiem, który móg³by powiedzieæ, ¿e
kiedy jest na dy¿urze sam, kiedy jest kierowni-
kiem dy¿uru, jest w stanie zoperowaæ ka¿dego pa-
cjenta, ka¿dy przypadek. To przysz³o dopiero
dziesiêæ lat póŸniej. Dzisiaj zaœ jestem w stanie
stan¹æ przy stole operacyjnym, przy pacjencie
przywiezionym z wypadku komunikacyjnego
i zrobiæ naprawdê wszystko, od trepanacji czasz-
ki, od kraniektomii, po ka¿d¹ operacjê naczynio-
w¹, ka¿de zaopatrzenie w¹troby itd., itd., itd. Tego
z ca³¹ pewnoœci¹ nie umia³em od razu. I myœlê, ¿e
pozwolê sobie na zadanie panu pytania… Proszê
mi wybaczyæ, ale myœlê, ¿e gdyby tu¿ po uzyska-
niu II stopnia specjalizacji – myœmy szli jeszcze
tym starym systemem kszta³cenia – ba, jestem
o tym przekonany, przywieziono panu pacjenta
z pêkniêtym têtniakiem aorty, pan równie¿
mia³by z tym problemy. Mo¿e w ogóle nie podj¹³by
siê pan przeprowadzenia takiej operacji, tylko
prosi³by pan kogoœ innego albo odsy³a³by pan
chorego do innego oœrodka.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Mo¿e i tak,
mo¿e i tak.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Odpowiadaj¹c na pytanie pana ministra, po-

wiem, ¿e wszystkiego to do tej pory nie umiem, nie
potrafiê i jestem przekonany, ¿e do koñca ¿ycia
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nie bêdê potrafi³. A panu ministrowi zazdroszczê,
¿e pan wszystko potrafi.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk: Mia³em szczêœcie, pracowa-
³em w kilku oœrodkach…)

No tak. Wie pan…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej W³odarczyk: … w których nauczy³em siê
naprawdê wszystkiego.)

…moja zazdroœæ jest szczera, wynika ze szcze-
roœci i uznania. Nie umiem wszystkiego – ¿a³ujê –
i nie bêdê umia³ do koñca ¿ycia. Panie Ministrze,
ale tak ju¿ korzystaj¹c z okazji…

Czy mogê jeszcze zadaæ dwa pytania?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Có¿, jest

pan w kolejce… No dobrze, niech pan ju¿ idzie na-
przód, Panie Senatorze, jak pan wszystkiego nie
potrafi, to dwa pytania mo¿e pan tu dodaæ.)

(Weso³oœæ na sali)
Dobrze. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy minister-

stwo planuje zwiêkszenie naboru studentów na
studia medyczne? Rozumiem, ¿e w uzasadnie-
niu takiego postêpowania by³a mowa o zbyt ma-
³ej liczbie lekarzy. Zgadzam siê z tym, na pewno
w Polsce brakuje lekarzy. Krótko mówi¹c: czy mi-
nisterstwo planuje zwiêkszenie tej liczby? A jeœli
tak, to czy pan minister by³by uprzejmy okreœliæ,
jak to wygl¹da iloœciowo. Dobrze? I jeszcze jedno
pytanie. Czy panu ministrowi jako chirurgowi
nie ¿al tego, ¿e jednak nie bêdzie w specjaliza-
cjach zabiegowych egzaminów praktycznych?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
I od razu nastêpne pytanie zada pan senator

Górecki. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Mam pytanie
do pana ministra, poniewa¿ zdajê sobie sprawê,
¿e wszystko ma swoj¹ cenê. I tu te¿ widzê tak¹ ce-
nê w postaci w³aœciwego dofinansowania, bo je-
dnak ¿eby teraz kszta³ciæ specjalizacyjnie, prak-
tycznie, trzeba zwiêkszyæ liczbê etatów, trzeba
mieæ dobre powi¹zania ze szpitalami, klinikami
itd. O ile wiem, to chyba sta¿e podyplomowe ko-
sztowa³y…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk: 160 milionów.)

…160 milionów rocznie. A ile to bêdzie koszto-
wa³o teraz? Jaki jest plan? Bo tu trzeba mieæ plan
realizacji, na pewno rektorzy bêd¹ o to zabiegali.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, na tê porcjê pytañ proszê od
razu odpowiedzieæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, zacznê od pyta-

nia ostatniego. Tak jak powiedzia³ pan senator,
rzeczywiœcie na sta¿ podyplomowy przeznaczaliœ-
my kwotê ponad 160 milionów z³. Je¿eli przyjmie-
my, ¿e do roku 2013 mamy dwa lata i pomno¿ymy
tê kwotê przez dwa, otrzymamy 320 milionów z³.
A wiêc ju¿ same te dwa lata daj¹ nam kwotê, za
któr¹ teoretycznie, gdybyœmy zaoszczêdzili na
sta¿ach podyplomowych, moglibyœmy zrealizo-
waæ ten dolny pu³ap oczekiwañ rektorów polskich
uczelni. To jest oczywiœcie kwota wy¿sza, bo weŸ-
my pod uwagê, ¿e mamy tak naprawdê szeœæ lat
do momentu, kiedy proces reformy systemu siê
skoñczy. A wiêc teoretycznie tych pieniêdzy by³o-
by wiêcej. Regu³y s¹ takie. Mamy mo¿liwoœæ
wnioskowania o bud¿et wiêkszy w stosunku do
bud¿etu poprzedniego maksymalnie o 3%, pomi-
jaj¹c oczywiœcie wskaŸnik inflacji. To daje kwotê
42 milionów z³ na rok przysz³y. I o tak¹ kwotê bê-
dziemy aplikowali do ministra nauki i szkolni-
ctwa wy¿szego.

Notabene na ostatnim spotkaniu z panem mi-
nistrem Banachem zwróci³em siê z proœb¹ do pa-
na ministra, ¿eby resort nauki i szkolnictwa wy¿-
szego rozwa¿y³ zmianê proporcji wydawania œrod-
ków na uczelnie wy¿sze, poniewa¿ studia medycz-
ne s¹ najdro¿sze i mamy wra¿enie, ¿e trzeba na
nie przeznaczaæ proporcjonalnie wiêcej œrodków
finansowych ni¿ na inne rodzaje studiów odbywa-
nych w Polsce. Oczywiœcie, powtarzam, potrzebne
nam s¹ konkretne wyliczenia. I rektorzy uczelni
zobowi¹zali siê, ¿e takie dok³adne wyliczenia nam
przedstawi¹. Ja oczywiœcie te wyliczenia, jak ju¿
je bêdziemy mieli, w odpowiednim momencie
przeka¿ê Wysokiej Izbie.

Odnoœnie do pytania pana senatora Karczew-
skiego powiem tak: my zwracamy siê do rektorów
wy¿szych uczelni medycznych z zapytaniem, ile
planuj¹ miejsc na poszczególnych kierunkach
studiów. A przypominam o autonomii, o samo-
rz¹dnoœci polskich uczelni. Oczywiœcie rz¹d ma
pewne mechanizmy, którymi mo¿e regulowaæ li-
czbê studentów na wy¿szych uczelniach. Tylko
proszê pamiêtaæ, ¿e poza œrodkami finansowymi,
jak to siê mówi, poza bezpoœredni¹ kas¹, któr¹ je-
steœmy w stanie przekazaæ rektorom na kszta³ce-
nie studentów, w grê wchodz¹ równie¿ mo¿liwoœci
uczelni, to znaczy liczba asystentów, liczba ka-
tedr, ³ó¿ek, pacjentów itd., itd. Jesteœmy œwiado-
mi, ¿e jeœli chcemy osi¹gn¹æ cel, to znaczy zwiêk-
szyæ liczbê specjalistów w Polsce, zape³niæ lukê
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pokoleniow¹, to potrzeba trochê wiêcej studen-
tów i miêdzy innymi dlatego zosta³y podjête te
dzia³ania, o których niedawno mówi³em, to zna-
czy trwaj¹ rozmowy z ministrami dwóch resortów,
i realizowane s¹ wieloletnie plany inwestycyjne
dotycz¹ce polskich uczelni medycznych. Wy-
jœciem naprzeciw potrzebom tych uczelni jest ró-
wnie¿ to, o czym mówi³ pan senator Paw³owicz,
a mianowicie fakt, ¿e pani minister podjê³a decyz-
jê o skoñczeniu z p³aceniem za bylejakoœæ. S¹ ju¿
za³o¿enia ustawy o tak zwanej jakoœci w ochronie
zdrowia. Chcemy zacz¹æ promowaæ tê jakoœæ,
chcemy przestaæ p³aciæ tym, którzy doprowadzaj¹
do powik³añ, a zacz¹æ p³aciæ tym, którzy te powik-
³ania lecz¹. Chcemy ró¿nicowaæ wartoœæ punktu
przyznawanego przez p³atnika publicznego. Cho-
dzi bowiem o to, ¿eby ten, kto bêdzie lepszy, do-
stawa³ tych punktów wiêcej. Jest miêdzy innymi
postulat rektorów dotycz¹cy tego, ¿eby tak zwane
polskie szpitale ucz¹ce równie¿ by³y preferowane
w tej punktacji, jeœli chodzi o rozliczanie z p³atni-
kiem publicznym. Wreszcie jest postulat rekto-
rów polskich uczelni, by rozwa¿yæ mo¿liwoœæ
uchwalenia czy zaproponowania parlamentowi
polskiemu ustawy o szpitalach klinicznych. I mo-
gê w tej chwili powiedzieæ, mo¿e trochê nieoficjal-
nie, ¿e prawdopodobnie ten pomys³ zostanie przez
rz¹d zaakceptowany. Mówiê: prawdopodobnie,
poniewa¿ minister zdrowia sk³ania siê ku realiza-
cji tego oczekiwania rektorów polskich uczelni,
ale oczywiœcie decyzje w tej sprawie zapadaj¹ na
szczeblu Rady Ministrów, a ten projekt nie by³ je-
szcze rozpatrywany przez Radê Ministrów,
w zwi¹zku z tym nie mogê daæ pewnej, jednozna-
cznej odpowiedzi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Kolejne pytania bêd¹ zadawali senatorowie

Gruszka i Paw³owicz.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Ministrze, w za³o¿eniach rz¹d wskazuje,
¿e wprowadzenie tej ustawy ma zaradziæ kryzyso-
wi na rynku pracy, a jednym ze wskazanych ele-
mentów jest deficyt kadry lekarskiej. Jak w chwili
obecnej kszta³tuje siê ten deficyt, któremu usta-
wa ma przeciwdzia³aæ?

I druga kwestia. Nie wiem, czy dobrze sobie za-
notowa³em, gdy mówi³ sprawozdawca, ¿e prakty-
czna nauka w trakcie studiów bêdzie odbywa³a
siê przez dwadzieœcia tygodni. Je¿eli b³êdnie za-
notowa³em, to proszê o weryfikacjê. I jeszcze jed-

no pytanie, które z tym siê wi¹¿e: ile bêd¹ trwa³y
praktyki w trakcie studiów na szóstym roku, ile to
jest w stosunku do praktyk podczas sta¿u podyp-
lomowego? Czy wiêcej, czy mniej? Jak siê maj¹ te
relacje? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Paw³owicz, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytanie nawi¹zuje do

pañskiej wypowiedzi dotycz¹cej koniecznoœci
zwiêkszenia bazy ³ó¿kowej i kadrowej, je¿eli cho-
dzi o dydaktykê przeddyplomow¹ w czasie stu-
diów medycznych. Pan dwukrotnie wspomnia³, ¿e
ministerstwo prowadzi rozmowy w celu ewentual-
nego przekazania szpitali resortowych do celów
dydaktycznych. Chcia³bym zapytaæ wprost: czy
rozwa¿acie pañstwo – jaki jest pogl¹d pana mini-
stra na ten temat – wykorzystanie szpitali, któ-
rych organem za³o¿ycielskim jest samorz¹d woje-
wódzki? Czêsto s¹ to szpitale pe³noprofilowe lub
monospecjalistyczne. Mam tu na myœli – trudno
o tym nie wspomnieæ – szpitale onkologiczne, ale
mo¿na powiedzieæ, ¿e z tym równie¿ ³¹czy siê re-
habilitacja. Mamy bardzo dobre oœrodki rehabili-
tacyjne, szpitale pediatryczne, szpitale zakaŸne
i inne. Czy pañstwo widzicie mo¿liwoœæ wykorzy-
stania zarówno tej bazy szpitali, jak i kadry pracu-
j¹cej w tych szpitalach? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Zacznê mo¿e od odpowiedzi na pytania pana

senatora Gruszki. Panie Senatorze, jeœli chodzi
o odpowiedŸ na pana pierwsze pytanie, doty-
cz¹ce…

(Senator Tadeusz Gruszka: …deficytu.)
…deficytu lekarzy, to liczba ta jest w tej chwili

bardzo trudna do okreœlenia tak, powiedzia³bym,
z g³owy. Nie umiem oceniæ, czy dzisiaj brakuje
nam dwudziestu tysiêcy czy trzydziestu tysiêcy
lekarzy, bo mówi³bym o liczbach globalnych. Nasz
problem dotyczy poszczególnych specjalizacji.
Mamy nierówny rozk³ad specjalistów w poszcze-
gólnych w¹skich dziedzinach, który wynika z te-
go, ¿e niektóre specjalizacje, niektóre dziedziny
medycyny nie ciesz¹ siê takim zainteresowaniem,
jak na przyk³ad ginekologia i po³o¿nictwo. Jeszcze
dziesiêæ, piêtnaœcie lat temu – pan senator Kar-
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czewski te¿ chyba to potwierdzi – to chirurgia by³a
jednym z tych kierunków medycyny, na który by-
³o bardzo du¿o chêtnych. Dzisiaj – przepraszam
za kolokwializm – pies z kulaw¹ nog¹ siê nie pcha
na chirurgiê, bo to jest bardzo ciê¿ki kawa³ek
chleba, bardzo du¿a odpowiedzialnoœæ, mo¿liwo-
œci prowadzenia praktyki prywatnej s¹ stosunko-
wo niewielkie, zarobki s¹ takie, jakie s¹, a stresy –
ogromne. M³odzie¿ dzisiaj jest taka, jaka jest, nie
mnie j¹ oceniaæ, i wybiera inne specjalnoœci, byæ
mo¿e ³atwiejsze ni¿ w³aœnie chirurgia. Tak wiêc
mamy k³opoty w poszczególnych dyscyplinach.
Rozwi¹zania, które proponujemy, maj¹ miêdzy
innymi tak¿e i temu zaradziæ, poniewa¿ wprowa-
dzamy specjalnoœci preferencyjne. Je¿eli chodzi
o specjalnoœci preferencyjne, to bêdzie wiêksza
liczba rezydentur i bêd¹ one lepiej p³atne. Wpro-
wadzamy postulat m³odych lekarzy polegaj¹cy na
tym, ¿e w pierwszych latach rezydentury p³acimy
mniej, a w póŸniejszych latach trochê wiêcej, bo
taki lekarz ju¿ trochê siê podkszta³ci³ i mo¿e wiê-
cej zrobiæ na rzecz tego chorego czy placówki,
w której pracuje. Tak wiêc zró¿nicowanie pozio-
mu wynagrodzenia w pierwszych latach rezyden-
tury i w latach póŸniejszych jest uzasadnione.

To s¹ oczywiœcie rozwi¹zania, które wymagaj¹
wieloletnich dzia³añ, nie mog¹ byæ wprowadzone
jednorazowo, poniewa¿ dane demograficzne s¹
pora¿aj¹ce. Opieraj¹c siê na danych z warszaw-
skiej izby lekarskiej, czyli izby obejmuj¹cej swoim
obszarem dzia³ania prawie 90% Mazowsza, mogê
powiedzieæ, ¿e ponad 60% chirurgów ma wiêcej
ni¿ piêædziesi¹t lat, a to oznacza, ¿e s¹ w takim
wieku, ¿e maj¹ jeszcze teoretycznie dwadzieœcia
lat pracy, maksymalnie dwadzieœcia lat pracy, za-
k³adaj¹c, ¿e wszyscy bêd¹ chcieli pracowaæ do
siedemdziesi¹tego roku ¿ycia. Przy czym przypo-
minam star¹ zasadê chirurgiczn¹: przeciwwska-
zaniem do operacji nie jest wiek pacjenta, tylko
wiek chirurga. I to jest w³aœnie problem. Mamy ta-
k¹ sytuacjê, ¿e ogromna wiêkszoœæ specjalistów,
którzy dzisiaj w Polsce s¹ i których braku w nie-
których dyscyplinach byæ mo¿e jeszcze siê nie od-
czuwa, jest w takim wieku, ¿e za chwilê oni wszys-
cy albo du¿a ich czêœæ nie bêd¹ aktywni zawodo-
wo. I po to s¹ te wszystkie rozwi¹zania, po to skra-
canie œcie¿ki uzyskania specjalizacji itd.

Pytanie pana senatora Karczewskiego…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W tej kolej-

ce pan senator Karczewski nie zadawa³…)
Przepraszam, nie, nie, to nie pan senator Kar-

czewski…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Paw³owicz.)
…ale pan senator Paw³owicz.
Panie Senatorze, oczywiœcie nie rezygnujemy

z tak zwanej bazy obcej, ale rektorzy podnosz¹ co-
raz czêœciej problem kontaktów pomiêdzy uczel-
ni¹ a dyrektorami kieruj¹cymi czêsto spó³kami

prawa handlowego, w których rz¹dz¹ prawa ryn-
ku. Ci dyrektorzy czy prezesi spó³ek domagaj¹ siê
od rektorów godziwej zap³aty za udostêpnianie
pomieszczeñ i za udostêpnienie swoich asysten-
tów. A jak pan senator i koledzy lekarze obecni na
tej sali, panowie senatorowie wiecie, ze wzglêdu
na obecne prawo i odpowiedzialnoœæ cywiln¹ ¿a-
den dyrektor i prezes spó³ki nie wpuœci obcych
asystentów do siebie do szpitala, bo musia³by za
nich zap³aciæ ubezpieczenie odpowiedzialnoœci
cywilnej itd. To s¹ w³aœnie problemy. Coraz wiêcej
szpitali wymawia umowy polskim uczelniom i to
te¿ jest problem, który my – mam nadziejê, ¿e nie
jest za póŸno – zauwa¿amy i chcemy mu przeciw-
dzia³aæ. Chcemy doprowadziæ do tego, ¿eby pol-
skie uczelnie by³y samowystarczalne w zakresie
bazy, a to oczywiœcie wymaga okreœlonych nak³a-
dów. Ale w niektórych regionach albo ju¿ ma miej-
sce taka sytuacja, albo nied³ugo tak siê stanie.
WeŸmy pod uwagê chocia¿by £ódŸ, gdzie pan re-
ktor Górnicki, o ile dobrze pamiêtam nazwisko,
buduje ogromne centrum akademickie, do które-
go zamierza przeprowadziæ wszystkie kliniki
z tych starych zniszczonych ³ódzkich szpitali, pa-
miêtaj¹cych jeszcze czasy…

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Moœcickiego…)
Miêdzy innymi… Tak ¿e tak to mniej wiêcej wy-

gl¹da. Oczywiœcie, ¿e myœlimy o wykorzystaniu
bazy obcej, namawiamy szpitale samorz¹dowe do
podjêcia takiej wspó³pracy. Nie wiem, byæ mo¿e
nale¿a³oby wróciæ do tego, co kiedyœ funkcjono-
wa³o, czyli do systemu mistrz – czeladnik. Pamiê-
tam czasy, kiedy jako m³ody chirurg zosta³em od-
delegowany przez szefa mojej specjalizacji, ordy-
natora, ¿ebym operowa³ przepukliny na tak zwa-
nej – przepraszam za okreœlenie mo¿e brzmi¹ce
pejoratywnie – prowincji, gdzie tych zabiegów ro-
bi³o siê du¿o. Trafi³em tam pod opiekê starszego
kolegi, prawdziwego mistrza. Posiedzia³em tam
miesi¹c, tych zabiegów zrobi³em ze czterdzieœci
i wreszcie zrozumia³em, o co chodzi, jaka jest ró¿-
nica miêdzy operacj¹ metod¹ Halstedta a opera-
cj¹ metod¹ Bassiniego itd. I siê tam naoperowa-
³em…

(G³os z sali: Nie by³o odpowiedzi na…)
Nie odpowiedzia³em na jakieœ pytanie? Mo¿e…
(Senator Tadeusz Gruszka: No w³aœnie, Panie

Ministrze… Ja chcia³bym sprostowaæ. Zada³em
pytanie o to, jaka jest ró¿nica miêdzy systemem
sta¿u podyplomowego a nauczaniem praktycz-
nym w trakcie studiów.)

Aha, rozumiem… Teraz ju¿ wiem. Pyta³ pan ró-
wnie¿ o godziny, o to, czy te dwudzieœcia tygodni
to jest na szkolenie praktyczne. Nie. Ja myœlê, ¿e
pan senator Ÿle zrozumia³ wypowiedŸ pana sena-
tora referuj¹cego, sprawozdawcy tej ustawy, któ-
ry mówi³ o tym, ¿e dwadzieœcia tygodni ma stu-
dent na szóstym roku na wybór specjalizacji, któ-
r¹ zamierza w przysz³oœci wykonywaæ. Proszê
pañstwa, coraz wiêcej polskich uczelni medycz-
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nych zdobywa sprzêt, dziêki któremu jest mo¿liwe
szkolenie praktyczne bez udzia³u pacjenta, bez
udzia³u chorego, czyli szkolenie na fantomach,
szkolenie wirtualne itd. S¹ takie mo¿liwoœci.
Uczelniami, które dysponuj¹ w tej chwili takimi
mo¿liwoœciami, s¹ £ódzki Uniwersytet Medyczny,
œl¹ska uczelnia… Nied³ugo bêdzie to mo¿liwe
w Warszawie. Tak ¿e równie¿ w tym kierunku bê-
d¹ sz³y œrodki finansowe, które zamierzamy prze-
znaczyæ na tak zwane upraktycznienie studiów.
Na tych fantomach nasi przyszli lekarze, studenci
medycyny, bêd¹ mogli æwiczyæ wykonywanie za-
strzyków, wykonywanie intubacji, masa¿u serca,
uczyæ siê topografii narz¹dów itd.

Pan senator zada³ pytanie dotycz¹ce…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, nie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej W³odarczyk: Nie? Przepraszam, Panie
Marsza³ku.)

Pan senator za chwilê bêdzie zadawa³ kolejne
pytanie. Teraz nie. Teraz senator Kraska, a potem
senator Karczewski. To jest kolejna para pyta-
j¹cych. A pan senator w nastêpnej parze. Pary se-
natorów zadaj¹cych pytania siê mno¿¹, jak pan
widzi…

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale ja…)
Pan senator Kraska teraz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dwie dygresje na pocz¹tek.

Rok 2018 bêdzie to pierwszy rok, kiedy studenci
bêd¹ w³¹czeni do systemu bez sta¿u. Dwie ka-
dencje tej Izby zatem up³yn¹, zanim bêdziemy
mieli lekarzy bez sta¿u. Du¿o siê mo¿e jeszcze
zmieniæ.

Druga dygresja. Jako chirurg mia³em przyjem-
noœæ operowaæ z panem ministrem i przyznajê, ¿e
jest pan superspecjalist¹. Szkoda pana na tym
stanowisku w tej chwili…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk: Rozumiem to jako wotum
nieufnoœci pana senatora wobec tego, co robiê
w tej chwili. Tak?)

Nie, nie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej W³odarczyk: Przeka¿ê to pani minister.
Ona podejmuje decyzje.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przypomi-
nam, ¿e to jest moment zadawania pytañ.)

Panie Marsza³ku, ju¿ przechodzê do pytañ.

Panie Ministrze, podczas prac nad t¹ ustaw¹
s³ysza³o siê, ¿e rektorzy uniwersytetów medycz-
nych byli zdecydowanymi przeciwnikami tej usta-
wy. Jak uda³o siê panu ich do tej ustawy przeko-
naæ? Bo wiemy, ¿e w tej chwili rektorzy s¹ za.

Likwidacja sta¿u przynosi pewne oszczêdno-
œci. Jakie to s¹ pieni¹dze i czy one bêd¹ przekaza-
ne uczelniom?

I trzecie pytanie. Likwidowany jest LEP, a na je-
go miejsce wprowadzony bêdzie lekarski egzamin
koñcowy. Czy to jest tylko zmiana nazwy, czy bê-
dzie w tym zakresie jakaœ zmiana merytoryczna?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
IpytaniesenatoraKarczewskiego,proszêbardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym, ¿eby pan wróci³ do

pytañ, które zada³em wczeœniej, bo nie uzyska³em
na nie odpowiedzi. Chcia³bym, ¿eby pan minister
by³ uprzejmy odnieœæ siê do likwidacji egzaminów
praktycznych w specjalizacjach zawodowych. To
by³o pytanie, które… Mnie osobiœcie bêdzie szko-
da tego egzaminu. Ja sam swojego egzaminu siê
ba³em, ale wiem, ¿e to jest potrzebne. Nie chcê te-
go uzasadniaæ. Chyba pan minister sam to czuje.

Na pytanie o zwiêkszenie naboru studentów
odpowiedzia³ pan minister, i tutaj zacytujê, ¿e bê-
dzie trochê wiêcej… Jakie trochê wiêcej? Gdyby
pan minister to dookreœli³, bo takiego sformu³o-
wania by³ pan minister uprzejmy u¿yæ… To wszy-
stko, dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
¯eby nie zapomnieæ, zacznê od… Przepraszam

pana senatora Karczewskiego, ¿e nie odpowie-
dzia³em na to pytanie. Rzeczywiœcie zapomnia-
³em. Mo¿e zacznê od tego pytania.

Panie Senatorze, likwidacja egzaminu prakty-
cznego wynika z nastawienia pacjentów i z prawa
polskiego. To s¹ koszty. Egzamin praktyczny ma
sens wtedy, kiedy…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ma sens…)
Jeœli ma sens, Panie Senatorze… Pamiêtam

swój egzamin praktyczny. To by³a operacja pêche-
rzyka ¿ó³ciowego wykonywana w innym szpitalu,
w innej klinice, pod nadzorem innego profesora,
którego zreszt¹ zna³em. Minê³o bardzo du¿o cza-
su i nikt nie zidentyfikuje tego profesora, dlatego
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powiem, ¿e ju¿ wtedy chyba lepiej operowa³em od
niego. Ten egzamin to by³a fikcja. By³a to pewna
fikcja, ale ten egzamin trzeba by³o zdaæ. Wszyscy
wykonywali tê sam¹ operacjê. Ale o tym, co umie
przysz³y specjalista, tak naprawdê wie najlepiej
jego szef i je¿eli on podpisuje, ¿e ktoœ – chodzi
w tym przypadku o chirurga – potrafi operowaæ, to
znaczy, ¿e wie o tym, ¿e ten potrafi operowaæ. I ¿a-
den egzamin praktyczny, który pójdzie raz lepiej,
raz gorzej… Jak pan doskonale wie, s¹ czasem
problemy. Operuje siê pêcherzyk, a to jest wielka
zgaduj-zgadula. I jeœli jest naciek, to nici z tej ope-
racji i prowadz¹cy albo odbiera mo¿liwoœæ opera-
cji temu, który zdaje albo zdawa³, bo teraz nie ma
tego egzaminu, i za niego tê operacjê koñczy… Bo
ryzykowanie, ¿e ten m³ody zestresowany chirurg
w tym nacieku zapalnym zacznie coœ robiæ, grozi-
³o choremu kalectwem dróg ¿ó³ciowych. Dla cho-
rego lepiej zatem, ¿e tak siê dzia³o. S¹ to te¿ kwe-
stie zwi¹zane z okreœlonymi op³atami, konieczno-
œci¹ ubezpieczenia, wyra¿enia zgody przez pa-
cjenta… A na to pacjent najczêœciej nie wyra¿a
zgody, poniewa¿ pacjent przychodzi do szpitala
najczêœciej do okreœlonego lekarza i chce, ¿eby
ten lekarz go operowa³ i siê nim opiekowa³, a nie
jakiœ facet z zewn¹trz zdawa³ na nim egzamin. To
s¹ powody, dla których od tego odst¹piliœmy.
A ¿aden egzamin na fantomie, Panie Senatorze,
moim zdaniem i myœlê, ¿e chyba i pana, nie za-
st¹pi prawdziwego egzaminu…

(G³os z sali: No tak…)
…jakim jest pierwszy samodzielny dy¿ur po

uzyskaniu specjalizacji, kiedy dzwoni telefon czy
s³ychaæ odg³os kroków pielêgniarki zbli¿aj¹cej siê
do pokoju lekarskiego, gdy adrenalina leje siê li-
trami na myœl o tym, jaki przypadek zosta³ przyjê-
ty i co trzeba bêdzie robiæ.

Wracaj¹c do tych limitów… Panie Senatorze,
w tej chwili mogê powiedzieæ tak. Mamy oko³o
dwóch tysiêcy dwustu, dwóch tysiêcy piêciuset
absolwentów kierunków medycznych na pol-
skich uczelniach w skali ca³ego kraju. Ja mówiê
w tej chwili z pamiêci, ale oczywiœcie jestem
w stanie panu senatorowi na piœmie przekazaæ
odpowiedŸ w tej sprawie. Powiem tak. Moim
skromnym zdaniem problem nie dotyczy zwiêk-
szenia liczby absolwentów uczelni, tylko tego, ¿e-
by ci wszyscy absolwenci chcieli zostaæ w na-
szym kraju i mieli mo¿liwoœæ wykonywania spe-
cjalizacji. Przy czym przypomnê Wysokiej Izbie,
¿e w chwili obecnej g³ównym powodem wyjazdu
m³odych lekarzy za granicê nie s¹ warunki eko-
nomiczne, tylko brak mo¿liwoœci kszta³cenia siê
w wybranej ukochanej specjalizacji. My dzisiaj
mamy tak¹ sytuacjê, ¿e wiele kierunków, wiele
dziedzin w medycynie jest, powiedzia³bym, za-
tkane i nie ma mo¿liwoœci robienia specjalizacji,
bo one s¹ bardzo ograniczone. W zwi¹zku z tym ci

m³odzi ludzie wyje¿d¿aj¹ gdzie indziej. I to ta
ustawa miêdzy innymi idzie naprzeciw potrze-
bom tych ludzi, którzy oczekuj¹, ¿e coœ zmieni-
my. My chcemy zmian w³aœnie w tym kierunku.

Jeœli chodzi o pytania pana senatora Kraski…
Panie Senatorze, przepraszam, to chyba zmêcze-
nie… Jakie by³o pierwsze pytanie?

(Senator Stanis³aw Karczewski: On te¿ nie pa-
miêta.)

(Senator Piotr Zientarski: To nie by³y pytania, to
by³y dygresje.)

(Senator Waldemar Kraska: Nie, nie… Jak pan
minister zdo³a³ przekonaæ rektorów do tej…)

A, chodzi³o o rektorów. Teraz rozumiem. Panie
Senatorze, to nie ja przekona³em rektorów, tylko
pani minister – z ca³¹ pewnoœci¹ si³¹ argumentów
i swoj¹ osobowoœci¹, konkretnymi argumentami
i propozycjami. Myœlê, ¿e ja by³em tylko takim jê-
zyczkiem u wagi, poniewa¿ wielu z tych rektorów
zna³em, wiêc by³ prostszy, bardziej bezpoœredni
kontakt. To na pewno u³atwi³o mi przekonanie ich
co do tego, ¿e deklaracje pani minister s¹ autenty-
czne, szczere i oparte na mocnych podstawach.

(Senator Waldemar Kraska: Ju¿ nie bêdê pana
ministra gnêbi³ w sprawie tego, jakie to by³y argu-
menty. Ale czy te zaoszczêdzone pieni¹dze ze sta-
¿u przejd¹ do uczelni wy¿szych, czy…)

Panie Senatorze, takie decyzje podejmuje ca³y
rz¹d, a potem parlament zajmuje siê uchwala-
niem bud¿etu. Tak jak powiedzia³em, my na ra-
zie na podstawie obecnych mo¿liwoœci wyst¹pi-
liœmy o zwiêkszenie puli œrodków dla polskich
uczelni medycznych o kwotê ponad 42 milio-
nów z³, oczywiœcie ponad wskaŸnik inflacji, je-
dnak decyzje w tej kwestii podejmuje minister fi-
nansów, rz¹d, pan premier, na koñcu bud¿et za-
twierdzany jest przez parlament. Mam nadziejê,
¿e nasze proœby, postulaty zostan¹ zrealizowa-
ne, bo te œrodki s¹ rzeczywiœcie potrzebne. Myœ-
lê, ¿e nikt nie kwestionuje zasadnoœci przezna-
czenia takich kwot, ale musimy bardzo dok³a-
dnie powiedzieæ ministrowi finansów, na co je
przeznaczamy i konkretnie ile, co do z³otówki, bo
pan minister Rostowski oczekuje bardzo twar-
dych danych.

(Senator Waldemar Kraska: Jeszcze LEP
a LEK.)

LEP a LEK. Nazwa jest inna i zasady s¹ inne.
Lekarski egzamin koñcowy, tak jak lekarski egza-
min pañstwowy czy lekarsko-dentystyczny egza-
min pañstwowy, jest egzaminem warunkuj¹cym
uzyskanie prawa wykonywania zawodu. Tamten
egzamin by³ zdawany w trakcie sta¿u b¹dŸ s³u¿y³
do tego, ¿eby zaliczyæ sta¿ podyplomowy – to by³o
zmieniane w ró¿nych nowelizacjach – i obejmo-
wa³, jeœli chodzi o zakres wiedzy, tylko i wy³¹cznie
przedmioty, które by³y tematami sta¿u podyplo-
mowego. Lekarski egzamin koñcowy i lekarsko-
-dentystyczny egzamin koñcowy bêd¹ egzami-
nami obejmuj¹cymi ca³okszta³t wiedzy.
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(Senator Waldemar Kraska: Czyli bêdzie szerszy
zakres.)

Tak jest, taki egzamin ma szerszy zakres. Bê-
dzie przeprowadzany, tak jak tamte egzaminy,
przez Centrum Egzaminów Medycznych. Bêdzie
egzaminem centralnym. Tak jak ju¿ mówi³ pan
senator Górecki, 56% prawid³owych odpowiedzi
jako minimum bêdzie gwarantowa³o jego zalicze-
nie. Oblanie tego egzaminu nie spowoduje tego, ¿e
absolwent uczelni nie otrzyma dyplomu; on otrzy-
ma dyplom. Dziêki temu bêdzie móg³ pracowaæ,
chocia¿ niekoniecznie jako lekarz, tylko, powie-
dzmy, jako przedstawiciel w firmie, w laborato-
rium, gdzieœ tam, gdzie nie ma kontaktu z pacjen-
tem. Wynik egzaminu bêdzie równie¿ s³u¿y³ do
ewaluacji wy¿szych uczelni i do ewaluacji kandy-
datów do uzyskania statusu rezydentów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Misio³ek. Proszê bardzo.
I to jest ostatnie pytanie, wiêcej nie ma… A,

zg³osi³ siê pan senator Cichosz, dobrze. W takim
razie mogê zamkn¹æ listê na tej parze.

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce art. 5

ustawy. Mówi on, ¿e okrêgowa rada lekarska przy-
znaje prawo wykonywania zawodu lekarza albo pra-
wo wykonywania zawodu lekarza dentysty osobie,
która posiada dyplom lekarza wydany przez polsk¹
szko³ê wy¿sz¹ potwierdzaj¹cy ukoñczenie studiów.
Czy oznacza to, ¿e je¿eli ktoœ ukoñczy studia medy-
czne poza granicami Polski, to nie bêdzie mia³ prawa
wykonywania w Polsce zawodu lekarza? Czy okrêgo-
wa rada lekarska nie bêdzie mog³a wtedy przyznaæ
takiej osobie prawa wykonywania zawodu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytaniepanasenatoraCichosza,proszêbardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zapytam o tak¹ kwestiê. Czy

do egzaminu koñcowego, LEP czy LEK, dany kan-
dydat czy kandydatka mo¿e podchodziæ… No, czy
mo¿e zdawaæ go kolejny raz za jakiœ czas? Ile razy
mo¿e powtarzaæ niezdany egzamin koñcowy?

Panie Ministrze, przeka¿ê jeszcze postulat od
swojej uczelni. Narzeka siê na brak pieniêdzy,
a kliniczne kszta³cenie lekarzy oczywiœcie wyma-
ga dodatkowych œrodków. Czy w tej nowelizacji
przewiduje siê zwiêkszenie œrodków na kierunki
kliniczne na uczelniach medycznych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Andrzej W³odarczyk:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Za-

cznê od koñca. To jest ustawa, nie przewiduje siê
tu œrodków finansowych. Nie znam ustawy,
w której by³yby przewidywane œrodki na jej reali-
zacjê, s¹ tylko wskazane ewentualne Ÿród³a tego
finansowania. W tym wypadku oczywiœcie Ÿród-
³em bêdzie bud¿et pañstwa, natomiast konkret-
nie zapisanych œrodków w tej ustawie nie ma i nie
mo¿e ich byæ.

Jeœli chodzi o lekarski egzamin koñcowy, to bê-
dzie go mo¿na zdawaæ dopóty, dopóki ktoœ bêdzie
zainteresowany zdawaniem tego egzaminu, oczy-
wiœcie po to, ¿eby wykonywaæ zawód lekarza. Nie
bêdzie tu ¿adnych limitów co do mo¿liwoœci zda-
wania. Bêdzie mo¿na to zdawaæ w ka¿dej nastêp-
nej sesji egzaminacyjnej, a te sesje oczywiœcie s¹
okreœlone przez rektorów uczelni. Przypominam
Wysokiej Izbie to, co ju¿ mówi³em wielokrotnie:
polskie uczelnie s¹ autonomiczne, prawo zape-
wnia im autonomiê i mo¿liwoœæ decydowania we
w³asnym zakresie o pewnych sprawach, miêdzy
innymi o takich jak terminy zdawania egzami-
nów. Bêdzie to na pewno uzgadniane z Centrum
Egzaminów Medycznych, poniewa¿ egzamin jest
przeprowadzany centralnie, w zwi¹zku z tym mu-
si byæ tu komunikacja pomiêdzy rektorami a kie-
rownictwem tego centrum.

Je¿eli chodzi o uznawanie dyplomów, to po-
wiem tak. Opisuje to oczywiœcie ustawa o szkolni-
ctwie wy¿szym, a dyplomy s¹ uznawane na ogól-
nych zasadach. Jeœli chodzi o dyplomy absolwen-
tów uczelni medycznych Unii Europejskiej, to s¹
one uznawane bez niczego. Jest jednak zapis
w ustawie o izbach lekarskich, który mówi o tym,
¿e w przypadku, kiedy lekarz z kraju unijnego za-
mierza wykonywaæ w Polsce zawód lekarza b¹dŸ
lekarza dentysty przez okres d³u¿szy ni¿ szeœæ
miesiêcy, ma obowi¹zek zawiadomiæ w³aœciw¹
okrêgow¹ izbê lekarsk¹ w celu poinformowania
jej o tym, ¿e na terenie tej izby praktykuje na przy-
k³ad lekarz ze Szwajcarii. Do szeœciu miesiêcy nie
ma takiego obowi¹zku. Z kolei w przypadku leka-
rzy z innych krajów – powiem o tym, ¿eby przybli-
¿yæ to panu senatorowi – procedura wygl¹da w ten
sposób. Absolwent danej uczelni, na przyk³ad na
Ukrainie, wybiera sobie uczelniê medyczn¹, na
której chce robiæ tak zwan¹ nostryfikacjê swojego
dyplomu – przy czym nie mo¿e ju¿ potem zmieniæ
tej uczelni – sk³ada wymagane, okreœlane w prze-
pisach dokumenty, i ta uczelnia przeprowadza
ca³y proces nostryfikacji. Potem on zdaje lekarski
egzamin koñcowy, dzisiaj – lekarski egzamin pañ-
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stwowy, i po zdaniu tego egzaminu, po uzyskaniu
nostryfikacji otrzymuje od w³aœciwej izby lekar-
skiej prawo wykonywania zawodu na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator jeszcze… Nie.
Dziêkujê Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej W³odarczyk: Bardzo dziêkujê.)
Koñczê etap pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy dyskutant zabierze g³os senator

Górecki. Potem senator Karczewski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Króciutko chcê powiedzieæ, nie tyle politycznie,

co raczej merytorycznie – chcia³bym, aby pan mi-
nister W³odarczyk s³ysza³ – ¿e popieram projekt
tych zmian, tej reformy kszta³cenia lekarzy denty-
stów. Patrzê na to merytorycznie, a nie, powta-
rzam jeszcze raz, politycznie. Jeœli coœ z³ego siê
zdarzy, to zawsze mo¿na to poprawiaæ, konsulto-
waæ. Konkretne produkty tej ustawy bêd¹ po
2017 r. ¯eby wesprzeæ te dzia³ania dotycz¹ce
zmian, trzeba te¿ wesprzeæ uczelnie. Chodzi nie
tylko o sprawy finansowe, ale tak¿e o dobre zorga-
nizowanie systemu praktyk zawodowych na szó-
stym roku studiów. Te uczelnie, które maj¹ s³ab-
szy system, a w ich rejonie istnieje pewien poten-
cja³ infrastrukturalny, s¹ szpitale nale¿¹ce do in-
nych ministerstw… Myœlê tutaj o Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Uwa¿am, ¿e warto by³oby siê zastanowiæ, czy
nie podj¹æ tu dynamicznych dzia³añ. Myœmy z pa-
nem ministrem o tym dyskutowali w kuluarach.
Mówiê o tym publicznie, ¿eby wesprzeæ pana sta-
rania, by jednak zg³osiæ siê z apelem do ministra
spraw wewnêtrznych i administracji, aby poprze-
kazywa³ te kliniki, polikliniki, które s¹ w jego w³a-
daniu, tak jak to czyni minister Klich i uczyni³ ju¿
w wielu przypadkach. On przekazywa³ je uczel-
niom po to, ¿eby by³y wykorzystywane do
kszta³cenia. I to jest taki apel w wypowiedzi jedne-
go z senatorów. Proszê to powiedzieæ panu mini-
strowi Millerowi. Jeœli trzeba, to mo¿emy nawet
przedyskutowaæ tê sprawê na jednym z najbli¿-
szych posiedzeñ Komisji Zdrowia i przedstawiæ
swoj¹ uchwa³ê. Myœlê, ¿e popr¹ nas wszyscy, pa-
trz¹c na to merytorycznie, powtarzam to jeszcze
raz, a nie politycznie. To jest jedna kwestia.

I druga sprawa. Nawi¹¿ê do mojej wypowiedzi
na posiedzeniu Komisji Zdrowia – reforma eduka-
cji jest tu wprowadzana, ale myœlê, ¿e trzeba te¿

zastanowiæ siê, czy nie warto ju¿ zacz¹æ prowa-
dziæ przygotowañ do wprowadzenia drugiego mo-
delu kszta³cenia alternatywnego, tego modelu
amerykañskiego, gdzie jest najpierw biologia me-
dyczna, a potem kszta³cenie lekarskie w³aœciwe.
Tam s¹ chyba trzy lata i cztery lata. U nas na
szczêœcie jest ten zapis w ustawie…

Ja wprowadza³em poprawkê, jak pan minister
pamiêta, ¿e minimalnie musi byæ szeœæ lat stu-
diów, czyli dwanaœcie semestrów, i minimalnie
piêæ lat, jeœli chodzi o dentystów. Nie mówiê tu,
broñ Bo¿e, o licencjacie. Nie ma o tym mowy. Ale
w przypadku biologii medycznej, jeœli absolwent
takiego kierunku spe³nia kryteria kwalifikacji
i zdaje egzamin w formie zbli¿onej do LEK, jeœli ma
wiedzê z zakresu podstawowych nauk medycz-
nych, to mo¿e pójœæ jeszcze na cztery lata studiów
i ³¹cznie w siedem lat, mo¿e w siedem i pó³ roku,
w bardzo dobry sposób zdobyæ zawód lekarza. To
jest alternatywa dla tych osób, którym nigdy siê
nie udaje dostaæ na studia, mimo ¿e nale¿¹ do do-
brej m³odzie¿y, chc¹ studiowaæ, a nie mog¹, bo
brakuje im jednego czy dwóch punktów.

Ponadto, wprowadzaj¹c ten model, otwieramy
siê na biznes kszta³cenia zagranicznego w wiêk-
szym stopniu. Polska staje siê popularnym kra-
jem tak¿e dobrze kszta³c¹cym lekarzy. To warto
rozwa¿yæ i przedyskutowaæ, i ju¿ zacz¹æ pracowaæ
nad tym. Taka jest moja sugestia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Odnosz¹c siê do ostatnich s³ów pana senatora,

chcê powiedzieæ, ¿e Polska nie staje siê krajem,
w którym dobrze szkoli siê lekarzy, bo Polska ju¿
od wielu lat jest takim krajem. I to potwierdzaj¹
wszyscy rektorzy, to potwierdza równie¿ fakt wy-
jazdu wielu lekarzy na Zachód, do Stanów, do
krajów Unii Europejskiej. Wszêdzie polscy leka-
rze s¹ dobrze przyjmowani, dobrze oceniani, wy-
soko oceniani.

W moim g³êbokim przekonaniu likwidacja sta-
¿u jest z³ym pomys³em. Porównanie Polski do in-
nych krajów Unii Europejskiej na pewno jest
w pewnym wymiarze dobre, no, ale nie chcia³bym,
¿eby nasze drogi w Polsce porównywano z droga-
mi w Niemczech. Trochê nam w tej kwestii braku-
je i pewno jeszcze d³ugo bêdzie brakowa³o. Myœlê,
¿e ten sta¿ jest elementem bardzo istotnym
w kszta³ceniu lekarzy. Powiedzia³em to podczas
posiedzenia komisji i powtórzê, ¿e w swojej trzy-
dziestoletniej praktyce lekarskiej najwiêcej nau-
czy³em siê na sta¿u. Drugim momentem intensy-
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wnej nauki by³ okres przed egzaminem drugiego
stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Byæ mo¿e
kiedyœ bêdzie mo¿na ten sta¿ zlikwidowaæ, byæ
mo¿e przyjdzie na to czas, ale wydaje mi siê, ¿e
w tej chwili jest to chyba zbyt pochopna decyzja.
Myœlê, ¿e do niej trzeba dojœæ, ¿e trzeba nad tym
pracowaæ.

Pan minister mówi³ o tym, ¿e w osobie polskie-
go lekarza wykszta³conego na studiach medycz-
nych brakuje profesjonalizmu i zachowañ beha-
wioralnych. Myœlê, ¿e w³aœnie ten okres sta¿u by³
najlepszym czasem, ¿eby nabyæ du¿ego doœwiad-
czenia, obyæ siê w zakresie pracy i nabraæ do-
œwiadczenia. I tego nie zrobi siê, gdy brakuje cza-
su. Pan minister doskonale wie, ¿e im d³u¿ej ob-
cujemy z pacjentem, im d³u¿ej obcujemy ze
swoim mistrzem, im d³u¿ej obcujemy z lekarzami,
którzy maj¹ du¿e doœwiadczenie, tym bardziej do-
œwiadczeni siê stajemy i tym lepszymi lekarzami
siê stajemy. Czas jest tu niezwykle wa¿nym ele-
mentem. I ten model kszta³cenia, w którym by³
sta¿, w moim g³êbokim odczuciu, by³ dobry.

Cieszy mnie to, ¿e ministerstwo planuje zwiêk-
szenie naboru studentów na studia medyczne.
Jest to niezwykle potrzebne. Brakuje, wed³ug ró¿-
nych obliczeñ specjalistów, od dwudziestu do
trzydziestu tysiêcy lekarzy w Polsce, a wiêc bardzo
du¿o. W niektórych specjalnoœciach, o których
pan minister by³ uprzejmy mówiæ – dotyczy to na-
szej chirurgii, któr¹ tak kochamy i któr¹ z takim
zapa³em uprawiamy – wytwarza siê luka pokole-
niowa. I to jest problem, który nale¿y rozwi¹zaæ.

Krótka œcie¿ka, o której pan minister mówi³,
bardzo mnie cieszy. Dobrze, ¿e ci koledzy, którzy
maj¹ bardzo du¿e doœwiadczenie, bardzo dobrze
pracuj¹, bêd¹ mogli w krótkim czasie uzyskaæ
specjalizacjê. W wielu kwestiach mnie pan mini-
ster przekona³, w kwestii sta¿u – niestety nie.

Panie Ministrze, ja wycofam swój wniosek o od-
rzucenie ustawy w ca³oœci, jeœli jest to mo¿liwe, je-
dnak podtrzymam wniosek pana senatora Kraski
o odrzucenie mo¿liwoœci skrócenia kszta³cenia le-
karzy przez likwidacjê sta¿u.

Tak ¿e, Panie Marsza³ku, wycofujê swój wnio-
sek, a bêdê popiera³ wniosek pana senatora Kras-
ki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kraska, proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
No, zmartwiê pana senatora Zientarskiego…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Te¿ siê pan

wycofuje?)

Nie, nie, w³aœnie nie. Nie pójdê tak daleko.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
Mimo bardzo merytorycznego wyst¹pienia pa-

na ministra, niestety nie przekona³ mnie on, ¿e
likwidacja sta¿u bêdzie czymœ dobrym. Byæ mo¿e
kiedyœ, kiedy bêdziemy naprawdê widzieli, jak
jest zorganizowana nauka na studiach, kiedy stu-
denci po szeœciu latach bêd¹ naprawdê przygoto-
wani do pracy… Szczególnie ¿e ca³e œrodowisko
lekarskie, izby lekarskie s¹ przeciwne temu, ¿eby
likwidowaæ sta¿. Myœlê, ¿e ta ustawa jest ustaw¹
dobr¹, z wyj¹tkiem w³aœnie tej kwestii.

Jeœli chodzi o skrócenie okresu specjalizacji…
Lekarze narzekali, bo okres robienia specjalizacji
by³ bardzo d³ugi i niejednokrotnie wymaga³ wyjaz-
du poza miejsca pracy, poza tym wiele oœrodków
nie posiada akredytacji. No, w pewnym stopniu to
jeszcze bardziej wyd³u¿a³o ten okres szeœciu lat,
których w tej chwili potrzeba do zrobienia specja-
lizacji.

I na koniec, moja dygresja o tym, ¿e jest pan do-
brym chirurgiem nie odnosi³a siê oczywiœcie do
bycia ministrem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e pan senator Ok³a

z³o¿y³ wniosek legislacyjny na piœmie. Prócz tego
mamy wnioski legislacyjne senatora Kraski.

Zamykam dyskusjê.
Pan minister, jak rozumiem, ustosunkuje siê

do tych wniosków w czasie posiedzenia komisji,
tak? Bo posiedzenie komisji bêdzie musia³o siê
odbyæ.

Zatem jeszcze raz proszê Komisjê Zdrowia
o zorganizowanie posiedzenia i przygotowanie
sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê bardzo.
Zamykam punkt czwarty porz¹dku obrad.
Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia.

Tekst znajduje siê w druku nr 1156, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 1156A.

Pan senator Leszek Piechota, sprawozdawca
Komisji Zdrowia, zbli¿a siê do mównicy. Proszê
bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leszek Piechota:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Przedk³adam sprawozdanie Komisji Zdrowia

z prac nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 25 mar-
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ca br. ustaw¹ o systemie informacji w ochronie
zdrowia. Marsza³ek Senatu w dniu 30 marca br.
skierowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu
ustawy na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia br. ko-
misja wnosi, aby Wysoki Senat uchwali³ za³¹czo-
ny projekt uchwa³y, i rekomenduje kilkanaœcie
poprawek o charakterze porz¹dkowym, gramaty-
cznym, czy te¿ jêzykowym oraz zmierzaj¹cym do
ujednolicenia przepisów ustawy; miêdzy innymi
poprawki pierwsza, trzecia, szósta i dziesi¹ta ma-
j¹ charakter gramatyczny, czy te¿ jêzykowy, po-
prawka czwarta zmierza do zapewnienia spójno-
œci terminologii ustawy z systemem prawnym,
podobnie poprawka siódma zmierza do zapewnie-
nia spójnoœci terminologii ustawy i przyjêtej usta-
wy o dzia³alnoœci leczniczej. Poprawka jedenasta
zmierza do uregulowania delegacji do wydania
rozporz¹dzenia w sposób zapewniaj¹cy sprawne
dzia³anie systemu teleinformatycznego RUM –
NFZ. Poprawka dwunasta zmierza do zapewnie-
nia spójnoœci ustawy z ustaw¹ o dzia³alnoœci lecz-
niczej. Poprawka czternasta ma charakter po-
rz¹dkuj¹cy, poprawki piêtnasta i szesnasta zmie-
rzaj¹ do zapewnienia spójnoœci ustawy z uregulo-
waniami systemowymi dotycz¹cymi kontroli. Po-
prawka osiemnasta jest niezbêdna w zwi¹zku ze
zmian¹ wejœcia w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci lecz-
niczej.

Wysoka Izbo, jaki jest cel i przedmiot ustawy.
Otó¿ ustawa o systemie informacji w ochronie
zdrowia okreœla organizacjê i zasady dzia³ania sy-
stemu informacji w ochronie zdrowia, zwanego
dalej „systemem informacji”, w którym przetwa-
rzane s¹ dane niezbêdne do prowadzenia polityki
zdrowotnej pañstwa, podnoszenia jakoœci i do-
stêpnoœci œwiadczenia opieki zdrowotnej oraz fi-
nansowania zadañ z zakresu ochrony zdrowia.
Regulowany w wymienionej ustawie system in-
formacji obs³ugiwany jest przez Platformê Udo-
stêpniania On-Line Us³ug i Zasobów Cyfrowych
Rejestrów Medycznych oraz Elektroniczn¹ Plat-
formê Gromadzenia, Analizy i Udostêpnienia Za-
sobów Cyfrowych. S¹ to systemy teleinformatycz-
ne, które w zakresie przypisanych im zadañ ko-
rzystaj¹ miêdzy innymi z us³ug dostarczonych
przez elektroniczn¹ Platformê Us³ug Administra-
cji Publicznej.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ system infor-
macji obejmuje bazy danych, które funkcjonuj¹
w ramach Systemu Informacji Medycznej – SIM –
rejestrów medycznych i dziedzinowych systemów
teleinformatycznych.

SIM jest systemem teleinformatycznym s³u-
¿¹cym do przetwarzania danych dotycz¹cych
udzielonych, udzielanych i planowanych œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej udostêpnianych przez sy-
stemy teleinformatyczne us³ugodawców. W uza-
sadnieniu do projektu przedmiotowej ustawy

wskazano, ¿e podstawow¹ zasad¹ funkcjonowa-
nia SIM jest wielokrotne wykorzystywanie zgro-
madzonych danych, co oznacza, ¿e raz wprowa-
dzone dane u¿ywane s¹ do celów statystycznych,
rozliczeniowych, ewidencyjnych oraz informacyj-
nych. W celu realizacji ustawowych zadañ SIM
wspó³pracuje z Centralnym Wykazem Us³ugo-
biorców, Centralnym Wykazem Us³ugodawców
oraz Centralnym Wykazem Pracowników Medy-
cznych.

Centralne wykazy us³ugobiorców, us³ugodaw-
ców i pracowników medycznych obejmuj¹ wszys-
tkie podmioty uczestnicz¹ce i tworz¹ce rynek us-
³ug medycznych, co umo¿liwi rozpoznanie me-
chanizmów funkcjonowania rynku us³ug medy-
cznych jako ca³oœci i jednoczeœnie pozwoli na œle-
dzenie interakcji zachodz¹cych pomiêdzy syste-
mem publicznego zabezpieczenia potrzeb zdro-
wotnych a systemem finansowanym ze œrodków
innych ni¿ œrodki publiczne.

Ponadto w celu monitorowania zapotrzebowa-
nia na œwiadczenie opieki zdrowotnej, monitoro-
wania stanu zdrowia us³ugobiorców oraz prowa-
dzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji pro-
gramów zdrowotnych przedmiotowa ustawa
umo¿liwia ministrowi w³aœciwemu do spraw
zdrowia tworzenie i prowadzenie odpowiednich
rejestrów medycznych.

W ramach systemu informacji funkcjonuj¹
tak¿e tak zwane dziedzinowe systemy teleinfor-
matyczne, które obs³uguj¹ jednorodne zadanio-
wo obszary dzia³alnoœci pañstwa w zakresie
ochrony zdrowia. W zwi¹zku z tym w przedmioto-
wej ustawie zosta³y wyodrêbnione systemy telein-
formatyczne, po³¹czone ze sob¹ w ramach syste-
mu informacji w ochronie zdrowia w sposób
umo¿liwiaj¹cy wymianê i automatyczn¹ aktuali-
zacjê danych z jednoczesnym otwarciem na syste-
my informacyjne obs³uguj¹ce organy administra-
cji publicznej, takie jak: System Rejestru Us³ug
Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, Sy-
stem Statystyki w Ochronie Zdrowia, System
Ewidencji Zasobu Ochrony Zdrowia, System
Wspomagania Ratownictwa Medycznego, System
Monitorowania Zagro¿eñ, System Monitorowania
Dostêpnoœci do Œwiadczeñ Opieki Zdrowotnej,
System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytua-
cji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczni-
czych, Zintegrowany System Monitorowania Ob-
rotu Produktami Leczniczymi, System Monitoro-
wania Kszta³cenia Pracowników Medycznych.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ podmioty pro-
wadz¹ce bazy danych w zakresie ochrony zdrowia
s¹ zobowi¹zane do stworzenia warunków organi-
zacyjnych i technicznych zapewniaj¹cych ochro-
nê przetworzonych danych, w szczególnoœci za-
bezpieczenia danych przed nieuprawnionym do-
stêpem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyska-
niem, a tak¿e ich modyfikacj¹, uszkodzeniem,
zniszczeniem lub utrat¹.
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W ramach zaœ nadzoru i kontroli nad syste-
mem informacji i bazami danych ministrowi w³a-
œciwemu do spraw zdrowia, w stosunku do pod-
miotów prowadz¹cych bazy danych w zakresie
ochrony zdrowia, przys³uguje prawo: kontroli re-
alizacji sektorowych projektów informatycznych
i systemów teleinformatycznych dzia³aj¹cych
w ramach systemu informacji w celu zapewnie-
nia spójnego ich dzia³ania oraz prawid³owoœci
i kompletnoœci przekazanych do systemu da-
nych na zasadach okreœlonych w przepisach
art. 25–35 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizu-
j¹cych zadania publiczne; kontroli pod wzglê-
dem legalnoœci, celowoœci, rzetelnoœci prowadze-
nia baz danych w zakresie ochrony zdrowia oraz
przekazywania danych w nich zawartych do sys-
temu informacji; wydawania zaleceñ pokontrol-
nych maj¹cych na celu usuniêcie stwierdzonych
nieprawid³owoœci; wydawania decyzji admini-
stracyjnych nakazuj¹cych usuniêcie stwierdzo-
nych nieprawid³owoœci.

Ponadto minister w³aœciwy do spraw zdrowia
sprawuje nadzór nad prawid³owym dzia³aniem
systemu informacji.

Przedmiotowa ustawa zawiera tak¿e przepisy
przejœciowe dotycz¹ce obecnie prowadzonych re-
jestrów, ewidencji, list, spisów oraz innych upo-
rz¹dkowanych zbiorów danych.

Rozwi¹zania zawarte w ustawie o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia maj¹ na celu uporz¹dko-
wanie istniej¹cego systemu zbierania danych, prze-
twarzania i wykorzystywania informacji w systemie
ochrony zdrowia. Nale¿y dodaæ, ¿e rozwi¹zania te
zosta³y oparte na otwartoœci i interoperacyjnoœci
poszczególnych elementów tego systemu.

Projekt ustawy zosta³ szeroko skonsultowany
z organizacjami zwi¹zkowymi, medycznymi, zna-
laz³ siê tak¿e – w trybie ustawy – na stronach Mini-
sterstwa Zdrowia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czys¹pytaniadopanasenatorasprawozdawcy?
Pan senator Knosala, potem pan senator Mi-

sio³ek.
Czy s¹ jeszcze chêtni?
I pan senator Kraska.
Zatem proszê bardzo, zaczyna pan senator

Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie dotyczy art. 34, w którym czyta-

my, ¿e administrator danych przekazuje us³ugo-
biorcy raport z udostêpnienia danych przetworzo-
nych w SIM nieodp³atnie. I pytanie dotyczy w³aœ-

nie tego raportu. Nie wiem, czy dyskutowano nad
tym, jak czêsto administrator przekazuje taki ra-
port us³ugobiorcy. Czy odbywa siê to okresowo,
na przyk³ad raz na miesi¹c? Co ten raport bêdzie
musia³ zawieraæ? Czy na przyk³ad tylko to, co by³o
autoryzowane, czy te¿ jak¹œ wiêksz¹ partiê, jak
szczegó³owy bêdzie ten raport? I wreszcie, czy po
œmierci us³ugobiorcy jego dane bêd¹ dalej prze-
twarzane w SIM i udostêpniane? Tych szczegó³ów
nie ma.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek, ¿eby by³o parami… Pro-

szê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam nastê-

puj¹ce pytanie. Czy w trakcie prac komisji zapisy
tej ustawy by³y konfrontowane z ustaw¹ o ochro-
nie danych osobowych?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Leszek Piechota:
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, Panie Senato-

rze, to w trakcie prac komisji nie by³ omawiany
szczegó³owo problem okreœlony w tym artykule.
Nie mam w tej chwili przy sobie materia³ów, które
pomog³yby mi wnikliwie panu odpowiedzieæ, jeœli
chodzi o zakres…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proponujê, ¿eby skierowaæ to pytanie do
obecnego pana ministra.)

Dobrze.
Jeœli chodzi o drugie pytanie, to te¿ chcia³bym

je skierowaæ… To zagadnienie nie zosta³o poru-
szone, mam na myœli ustosunkowanie siê Gene-
ralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
co do spójnoœci czy koherentnoœci zadañ wynika-
j¹cych z ustaw. Myœlê, ¿e pan minister bêdzie
móg³ odpowiedzieæ na to pytanie w sposób kom-
petentny i precyzyjny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zatem jeszcze pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Senatorze, kto wed³ug pana odniesie naj-
wiêksze korzyœci z wprowadzenia tego systemu
i kiedy, w którym roku ten system zacznie tak na-
prawdê dzia³aæ?
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I ostatnie pytanie. Ministerstwo deklaruje, ¿e
przez pañstwo bêd¹ finansowane niejako ogólne
ramy tego systemu, ³¹cznie z doprowadzeniem
³¹cza do tych najmniejszych ogniw, czyli na przy-
k³ad do szpitala czy do przychodni. Kto zap³aci za
ten system w szpitalach i przychodniach?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Wojciechowski.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Parami?)
Tak, parami.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Kto bêdzie w³aœcicielem danych, które zostan¹
zgromadzone w tym systemie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

No i teraz proszê, Panie Senatorze.

Senator Leszek Piechota:

Odnosz¹c siê do pytania o korzyœci, chcê po-
wiedzieæ, ¿e moim zdaniem zyskaj¹ przede wszy-
stkim pacjenci i my jako spo³eczeñstwo. Bo osz-
czêdnoœci przewidywane w zwi¹zku z wprowa-
dzeniem tego systemu informatycznego s¹ na-
prawdê du¿e, mog¹ siêgn¹æ nawet 5% wydatków
na finansowanie opieki zdrowotnej z bud¿etu,
a to jest na dzisiaj kwota rzêdu 2 miliardów
200 milionów z³ rocznie. Takie s¹ wstêpne anali-
zy i deklaracje.

Co do finansowania… No, mogê siê tu odwo³aæ
do jakichœ systemów operacyjnych. Myœlê, ¿e na
to pytanie bêdzie móg³ odpowiedzieæ pan mini-
ster.

Co bêdzie Ÿród³em finansowania dzia³añ wyni-
kaj¹cych z projektu SIM? To bêd¹ œrodki Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
œrodki krajowe przeznaczone na wspó³finansowa-
nie projektów w zakresie wydatków kwalifikowal-
nych, jak i niekwalifikowalnych, wskazane na In-
dykatywnej Liœcie Indywidualnych Projektów
Kluczowych. Przewiduje siê, ¿e ca³kowity koszt
realizacji projektu wyniesie oko³o 53 milionów z³,
a kwota wydatków kwalifikowalnych œrodków to
ponad 50 milionów z³.

Tutaj s¹ przedstawione równie¿ kolejne projek-
ty i Ÿród³a ich finansowania, ale, jeœli mo¿na, pro-
si³bym ewentualnie pana ministra o ich przybli¿e-
nie, ja nie chcê tutaj zawêziæ zakresu informacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, przypominam, ¿e sprawo-

zdawca komisji odpowiada na pytania dotycz¹ce
tego, co by³o przedmiotem obrad komisji. Na nie-
które pytania powinni odpowiadaæ ministrowie,
wiêc proponujê od razu kierowaæ je do bezpoœre-
dnich adresatów.

Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezen-
tuje minister zdrowia.

Witamy ponownie pana ministra Szulca. W ra-
zie czego na pytania móg³by odpowiadaæ general-
ny inspektor ochrony danych osobowych.

Panie Ministrze, zapraszam na mównicê, bo ju¿
kilka pytañ do pana tu pad³o, tak ¿e zapraszam na
mównicê i proszê o odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Bardzo serdecznie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, po tym wyczerpuj¹cym sprawo-

zdaniu pana senatora dotycz¹cym ustawy
z 25 marca 2011 r. o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia ja nie bêdê opisywa³ w szczegó³ach
rozwi¹zañ, które z tej¿e ustawy wynikaj¹. Powiem
tylko tyle, ¿e korzyœci, o których pan senator
wspomnia³, a co do których pad³o tutaj pytanie,
nale¿y podzieliæ na kilka rodzajów.

Po pierwsze, i na tym najbardziej nam zale¿y,
korzyœci powinny dotyczyæ pacjentów. Otó¿ po
raz pierwszy pacjent bêdzie mia³ mo¿liwoœæ
sprawdzenia od pocz¹tku do koñca historii
swojego leczenia, leków, które by³y mu przepi-
sywane, ale tak¿e bêdzie mia³ mo¿liwoœæ po-
dzielenia siê tymi informacjami z lekarzem pro-
wadz¹cym, a wiêc bêdzie móg³ upowa¿niæ leka-
rza do dostêpu do czêœci swoich danych. A to
powinno w sposób istotny wp³yn¹æ na poprawê
procesu leczenia. Z czym mamy dzisiaj bardzo
czêsto do czynienia? Otó¿ nierzadko, nawet gdy
pacjent jest przenoszony z jednego oddzia³u na
drugi w tym samym szpitalu, po raz kolejny s¹
wykonywane te same badania diagnostyczne,
mimo ¿e by³y wykonane przed chwil¹ i ¿e pono-
wne wykonywanie takiej czy innej diagnostyki
nie jest w ¿aden sposób z medycznego punktu
widzenia uzasadnione, natomiast jest uzasa-
dnione tym, ¿e nie ma dostêpu do wiedzy w tej
sprawie. Teraz bêdzie mo¿na to sprawdziæ, pa-
cjent bêdzie móg³ dysponowaæ ca³¹ swoj¹ hi-
stori¹ choroby, ca³¹ histori¹ leczenia i bêdzie
umo¿liwia³ lekarzom dostêp do swoich danych
medycznych.

Po drugie, je¿eli pañstwu jako regulatorowi
i jako twórcy polityki zdrowotnej uda siê skon-
struowaæ system, w którym bêd¹ przetwarzane
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dane o wszystkich zdarzeniach medycznych, ja-
kie zachodz¹ w systemie ochrony zdrowia w Pol-
sce, to bêdziemy mieli zdecydowanie lepsz¹ bazê
epidemiologiczn¹, bêdziemy mieli bazê pozwala-
j¹c¹ okreœliæ, jakie s¹ faktyczne potrzeby zdro-
wotne i w jakich kierunkach powinna byæ prowa-
dzona polityka zdrowotna, czyli na co tak na-
prawdê powinniœmy k³aœæ szczególny nacisk
w projektowaniu poszczególnych rozwi¹zañ
zdrowotnych.

I po trzecie wreszcie, p³atnik publiczny, jakim
jest Narodowy Fundusz Zdrowia… Szacuje siê, ¿e
iloœæ œrodków wyp³ywaj¹cych w sposób nieuzasa-
dniony z Narodowego Funduszu Zdrowia w wyni-
ku tego, i¿ nie ma informacji on-line, dostêpnej od
zaraz na temat tego, jakie œwiadczenia i gdzie s¹
wykonywane, stanowi oko³o 5–10% wartoœci
wszystkich œrodków, którymi dysponuje Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. WeŸmy na przyk³ad dane
z roku 2011. Je¿eli fundusz dysponuje kwot¹
56 miliardów z³ i je¿eli za³o¿ymy, ¿e wyp³ywa oko³o
5% œrodków – to jest ten dolny przedzia³ szacun-
ków – to roczna oszczêdnoœæ z tego tytu³u wynie-
sie grubo ponad 2 miliardy z³. A to oznacza, ¿e Na-
rodowy Fundusz Zdrowia bêdzie móg³ przezna-
czyæ o 2 miliardy z³ wiêcej na leczenie pacjentów.
To s¹ zasadnicze uzyski z budowy systemu infor-
macyjnego.

Jeœli chodzi o pytania szczegó³owe, które pa-
nowie senatorowie zg³aszaliœcie, to tak, w³aœci-
cielem danych jest oczywiœcie pacjent. I w tym
zakresie nic siê nie zmienia. W przepisach do-
tycz¹cych dokumentacji medycznej zawsze
jest mowa o tym, ¿e w³aœcicielem danych medy-
cznych jest pacjent, z tym ¿e oczywiœcie te dane
s¹ przechowywane w miejscu udzielania
œwiadczenia, czyli s¹ przechowywane u lekarza
pierwszego kontaktu, s¹ przechowywane
w szpitalu, w którym dane œwiadczenie jest wy-
konywane itd., itd. Ró¿nica polega na tym, ¿e te
dane nie bêd¹ przechowywane w formie zapisu
papierowego, tylko w formie zapisu elektroni-
cznego. Ale w³aœcicielem danych jest oczywi-
œcie pacjent.

Pytanie pana senatora Knosali dotyczy³o
kwestii raportu. Otó¿ to nie bêdzie raport
w sprawie œwiadczeñ udzielonych pacjentowi,
tylko to bêdzie raport dotycz¹cy przetwarzania
danych pacjenta. Tak wiêc pacjent na swój
wniosek – to ka¿dorazowo bêdzie siê odbywa³o
na wniosek – bêdzie mia³ udostêpnione infor-
macje dotycz¹ce tego, jakie jego dane i gdzie by-
³y przetwarzane, czyli które podmioty korzysta-
³y z jego danych medycznych. I to jest zasadni-
czy cel tego raportu. Ten raport bêdzie udostêp-
niony nieodp³atnie, chyba ¿e bêdziemy mieli do
czynienia z sytuacj¹, w której nie bêdzie mo¿li-
woœci przes³ania raportu w formie elektronicz-

nej, to wtedy wnioskuj¹cy zostanie obci¹¿ony
kosztami wys³ania raportu w formie material-
nej, w formie papierowej.

Co do pytania pana senatora Kraski chcê po-
wiedzieæ, ¿e zgodnie z naszymi przewidywaniami
system powinien osi¹gn¹æ pe³n¹ funkcjonalnoœæ
w drugiej po³owie roku 2014, a wiêc od roku
2015 bêdziemy mogli mówiæ o pe³nym, ca³kowi-
tym wyposa¿eniu systemu w narzêdzia umo¿li-
wiaj¹ce zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie
i udostêpnianie danych medycznych. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Knosala.
Czy s¹ jeszcze inni chêtni? Kraska, Cichosz,

Wojciechowski. Dobrze.
To pierwsza para – Knosala i Kraska.
Proszê bardzo, Panowie Senatorowie.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym jeszcze wróciæ do mojego pierwsze-

go pytania. Pyta³em, miêdzy innymi, o to, czy te
dane bêd¹ przetwarzane w SIM tylko do œmierci
us³ugobiorcy, czy po jego œmierci te¿ bêd¹ w tym
systemie przechowywane. To jest wa¿ne, dlatego
¿e wtedy powstaje ju¿ bardzo du¿a kartoteka.

Moje drugie pytanie dotyczy Centralnego Wy-
kazu Us³ugobiorców. W którym momencie us³u-
gobiorca, pacjent jest do tego wykazu wpisywa-
ny? Czy w momencie narodzin, czy podczas pier-
wszej konsultacji z lekarzem, czy mo¿e po samo-
dzielnym z³o¿eniu wniosku? Kiedyœ ten moment
musi nast¹piæ. Zwi¹zana z tym sprawa by³aby
taka. Z tego, co rozumiem, to jest obowi¹zek i pa-
cjent, którego w tym wykazie nie ma, nie otrzyma
œwiadczenia opieki zdrowotnej. Przecie¿ to nie
jest coœ dodatkowego, tylko coœ obowi¹zkowego.

Teraz taki drobiazg. Jest tam mowa o tym, ¿e
trzeba podaæ ró¿ne swoje dane, miêdzy innymi
adres miejsca pobytu, a nadto adres poczty elek-
tronicznej. Z tym adresem poczty elektronicznej
to wiadomo, ¿e jeszcze nie wszyscy go maj¹, wiêc
nie wiem, czy nie nale¿a³oby tam dodaæ, przynaj-
mniej tymczasowo, sformu³owania: o ile us³ugo-
biorca taki adres posiada.

I ostatnie pytanie, trochê niezwi¹zane z nami.
Za³ó¿my, ¿e cudzoziemiec chce skorzystaæ pry-
watnie ze œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Czy on te¿
bêdzie musia³ byæ odnotowany w Centralnym Wy-
kazie Us³ugobiorców? Jeœli chodzi o stronê zacho-
dni¹, to czêsto mog¹ z tego korzystaæ Niemcy, to
wcale nie musz¹ byæ sporadyczne odwiedziny
u lekarza. Dziêkujê.

74. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
68 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

(sekretarz stanu J. Szulc)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, mo¿e teraz odpowie pan na tê
seriê pytañ.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Bardzo serdecznie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Otó¿ tak, zacznê mo¿e od uszczegó³owienia odpo-
wiedzi na pytanie pana senatora o przetwarzanie
danych. Mamy tu analogiczne przepisy, na tê oko-
licznoœæ nic siê nie zmienia w stosunku do tego,
z czym mamy do czynienia w obowi¹zuj¹cym po-
rz¹dku prawnym, a wiêc dane medyczne pacjenta
s¹ przechowywane przez okres dwudziestu lat od
œmierci tego¿ pacjenta. Zaœ to, czy ktokolwiek jest
upowa¿niony do przetwarzania tych danych, za-
le¿y w du¿ej mierze od tego, czy pacjent upowa¿ni³
i w jakim zakresie upowa¿ni³ kogokolwiek do wy-
korzystywania swoich danych. My nie zmieniamy
tu obecnego stanu prawnego.

Kolejne pytanie dotyczy³o CWU. Centralny
Wykaz Us³ugobiorców co do zasady ma byæ wy-
kazem, który bêdzie budowany na podstawie ba-
zy PESEL, a wiêc nie jest tak, ¿e bêdziemy musie-
li siê do niego w jakiœ szczególny sposób zapisy-
waæ. Je¿eli bêdziemy mieli do czynienia z sytua-
cj¹… Mo¿e tak. Wtedy gdy zrealizuje siê, zmate-
rializuje siê sytuacja, która obecnie jest projek-
towana, ale jest te¿ realizowana, czyli gdy z jed-
nej strony bêdzie funkcjonowa³ system informa-
cji w ochronie zdrowia, a z drugiej strony dowód
osobisty bedzie wydawany nie, tak jak jest dzi-
siaj, osobom od osiemnastego roku ¿ycia, lecz
wczeœniej, i bêdzie on jednoczeœnie kart¹ ubez-
pieczenia zdrowotnego, tak jak jest to przewi-
dziane w projekcie pl.ID, to tak naprawdê nieja-
ko automatycznie pacjent, us³ugobiorca, który
bêdzie odnotowany w bazie PESEL, któremu zo-
stanie nadany numer PESEL, bêdzie móg³ zostaæ
wpisany dziêki dokumentowi identyfikuj¹cemu
do Centralnego Wykazu Us³ugobiorców. Tak ¿e
nie ma problemu co do tego, w jaki sposób trafiæ
do CWU, czy my powinniœmy siê zapisywaæ, jak
powinniœmy siê zapisywaæ itd. Oczywiœcie pier-
wsza kwalifikacja bêdzie nastêpowa³a w momen-
cie, w którym bêdziemy mieli pierwszy kontakt
z lekarzem, ju¿ po wejœciu w ¿ycie tych przepisów
i postawieniu systemu informacyjnego.

Nie wiem, czy jeszcze…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Knosala jest usatysfakcjono-

wany? To chyba wszystko.

(Senator Ryszard Knosala: Pyta³em jeszcze
o cudzoziemców, o to, czy ich to tak¿e dotyczy.)

A tak, jeszcze zagraniczni.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Oczywiœcie ka¿dy, kto znajdzie siê w tej sytua-

cji, ka¿dy, kto bêdzie korzysta³ ze œwiadczeñ opie-
ki zdrowotnej w polskim systemie ochrony zdro-
wia, bêdzie w tym systemie odnotowywany, co
oczywiœcie nie oznacza, ¿e ka¿dorazowo bêdziemy
musieli nadawaæ cudzoziemcowi numer PESEL
i ¿e cudzoziemiec bêdzie musia³ przedstawiaæ
wszystkie dokumenty, które s¹ z tym zwi¹zane.
Niezale¿nie od tego zasada jest taka, ¿e system ma
rejestrowaæ zdarzenia medyczne, które maj¹
miejsce na terenie kraju.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Senator Kraska.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja nie wiem, czy dobrze zrozu-

mia³em. Czy pacjent mo¿e odmówiæ znalezienia
siê w takim systemie, sprawiæ, ¿eby jego dane tam
siê nie znalaz³y?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Senator…)
Prawdopodobnie mo¿e odmówiæ udostêpnie-

nia pewnej czêœci danych, bo sobie nie ¿yczy, ¿eby
by³y one w systemie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Cichosz.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Zapytam

o tak¹ sprawê, bo w moim biurze mam bardzo
du¿o interwencji od specjalistów w dziedzinie
farmacji, od magistrów farmacji, od w³aœcicieli
aptek. Chodzi o to, ¿e mia³ ju¿ zacz¹æ funkcjono-
waæ System Rejestru Us³ug Medycznych. W ja-
kim wymiarze on funkcjonuje? Czy nie mo¿na
wprowadziæ w gabinetach lekarskich kompute-
rowego wydawania recept? Naprawdê u³atwi³oby
to pracê farmaceutom, gdy¿ recepty s¹ czytelne
w ró¿nym stopniu. To jest postulat œrodowiska
farmaceutów.

Ustawa na pewno jest dobra, oczekiwana.
Chcia³bymtylkozapytaæ,kiedysystemy,któres¹ tu
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wymienione, jest ich a¿ dziewiêæ, rzeczywiœcie za-
czn¹ funkcjonowaæ. W moim odczuciu na dziœ nie-
zbêdny by³by System Rejestru Us³ug Medycznych,
Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Pro-
duktami Leczniczymi i w tym uk³adzie System Mo-
nitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finanso-
wo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych. Te trzy
systemy naprawdê s¹ potrzebne, nieodzowne jest
jak najszybsze ich wprowadzenie przez minister-
stwo. Jak to siê przedstawia w czasie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od odpowiedzi na pytanie pana senato-

ra Kraski o to, czy pacjent mo¿e odmówiæ. Pacjent
nie mo¿e odmówiæ tego, ¿eby jego dane znalaz³y
siê w systemie informacji, choæby z tej prostej
przyczyny, ¿e taki jest cel, miêdzy innymi po to
jest budowany system informacyjny, aby móc
rozliczyæ œwiadczenie medyczne, a do tego konie-
czne bêdzie przetworzenie okreœlonych danych.
Wi¹¿e siê z tym okreœlona sprawozdawczoœæ, tak
jak zreszt¹ jest obecnie. Spójrzmy, jak to siê odby-
wa dzisiaj. Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e o ka¿-
dym œwiadczeniu opieki zdrowotnej, które jest
wykonywane, przekazywana jest informacja,
sprawozdanie do Narodowego Funduszu Zdro-
wia, w³¹cznie z numerem PESEL pacjenta, dla
którego to œwiadczenie zosta³o wykonane. A wiêc
nie jest tak, ¿e tu nagle… I te dane s¹ obecnie gro-
madzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ró¿-
nica co do zasady polega na tym, ¿e czym innym
jest gromadzenie tych danych i przesy³anie ich
w trybie off-line raz na dziesiêæ dni, raz na piêtna-
œcie dni, raz na miesi¹c, a czym innym jest prze-
kazywanie tych danych on-line. To jest to, na
czym polega zasadniczy przeskok pomiêdzy tym,
z czym mamy do czynienia dzisiaj, a tym, z czym
mamy mieæ do czynienia jutro.

Odpowiadaj¹c tak¿e czêœciowo na pytanie pa-
na senatora Cichosza, powiem, ¿e to nie jest tak,
¿e Rejestr Us³ug Medycznych w Polsce nie istnie-
je, on istnieje, tylko nie jest dostêpny z ka¿dego
miejsca w Polsce w ka¿dym momencie. Dzisiaj pa-
cjent nie mo¿e zasiêgn¹æ informacji o œwiadcze-
niach, które by³y wykonane przez ró¿nych œwiad-
czeniodawców dla niego jako beneficjenta tych
œwiadczeñ, bo musia³by obejœæ wszystkich œwiad-
czeniodawców, którzy te œwiadczenia wykonywa-
li. Gdy bêdziemy mieli do czynienia ze zintegrowa-

nym systemem informacyjnym, pacjent bêdzie
móg³ siêgn¹æ po te dane, nie ruszaj¹c siê z domu.
O ile nie jest mo¿liwe wy³¹czenie pacjenta z syste-
mu informacji, o tyle – to jest tu istotne – pacjent
ka¿dorazowo wyra¿a zgodê na udostêpnianie tych
danych osobom trzecim. Gdy ja jako pacjent
przyjdê do gabinetu lekarskiego i lekarz spyta, czy
mo¿e mieæ dostêp do moich danych, to je¿eli ja tej
zgody nie udzielê, on nie bêdzie w stanie zobaczyæ
moich danych medycznych, tak samo nie zobaczy
ich jakikolwiek inny pracownik medyczny.

Oczywiœcie pacjent ma prawo odmówiæ gro-
madzenia jego danych w rejestrach, które na
dzisiaj nie s¹ rejestrami usankcjonowanymi
prawnie, a o których z du¿ym prawdopodobieñ-
stwem, a w zasadzie z pewnoœci¹, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e powstan¹. Stanie siê tak ze wzglêdu na
koniecznoœæ zaopatrzenia w dane dotycz¹ce
specyficznych chorób. Czyli bêdzie tak jak
w przypadku chocia¿by Krajowego Rejestru
Nowotworów, Krajowego Rejestru Operacji Kar-
diochirurgicznych itd., itd. Tak wiêc w momen-
cie, kiedy bêd¹ powstawa³y takie rejestry, reje-
stry specyficzne, odnosz¹ce siê do danego scho-
rzenia b¹dŸ do pewnego rodzaju schorzeñ, pa-
cjent bêdzie mia³ prawo ka¿dorazowo odmówiæ
gromadzenia jego danych w takim nowo po-
wstaj¹cym rejestrze.

Bardzo siê cieszê, ¿e pan senator Cichosz za-
pyta³ o kwestie zwi¹zane z elektroniczn¹ recept¹
i z tymi systemami dziedzinowymi, które, zda-
niem pana senatora, s¹ najpotrzebniejsze. To
znaczy z jednej strony mogê, jak myœlê, ucieszyæ
pana senatora, ale z drugiej strony muszê pana
zmartwiæ. Chodzi o to, ¿e nie da siê tego wszyst-
kiego zbudowaæ niezale¿nie od siebie. To nie jest
tak, ¿e to bêdzie suma klocków, ¿e te wszystkie
klocki, które uk³adamy, z³o¿¹ siê nam w jedn¹
ca³oœæ. Tak wiêc je¿eli zbudujemy osobny system
gromadzenia danych o obrocie wyrobami medy-
cznymi, osobny system dotycz¹cy gromadzenia
sytuacji finansowej œwiadczeniodawców i osob-
ny system, bêd¹cy odpowiednikiem NFZ, czyli
rejestr us³ug medycznych, czyli jeœli bêd¹ one
budowane niezale¿nie od siebie, to w efekcie nie
bêdziemy w stanie tego z³o¿yæ tak, ¿eby stworzyæ
jedn¹ spójn¹ ca³oœæ. W zwi¹zku z tym tak na-
prawdê jedyn¹ metod¹ budowania systemu tele-
informatycznego o takim zakresie i zasiêgu jest
budowanie go jako ca³oœci. Krótko mówi¹c, mu-
simy mieæ jedno centrum, tak¹ swoist¹ szynê in-
formacyjn¹, która bêdzie odpowiedzialna za
wszystkie komunikaty wysy³ane zarówno na ze-
wn¹trz, jak i do œrodka. Bêdzie ona umo¿liwia³a
wspólny jêzyk w ka¿dej z kwestii, a wiêc doty-
cz¹cy ka¿dego procesu, jaki bêdzie zachodzi³
w tym systemie informatycznym. Jednak musi-
my mieæ ju¿ ustalone poszczególne zasady fun-
kcjonalnoœci, dotycz¹ce realizacji konkretnych
zadañ. To wszystko musi mieæ bowiem wspólny
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mianownik, nie mo¿na tego budowaæ w oderwa-
niu.

Stan na dziœ jest taki, ¿e Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest na etapie
rozstrzygania… mo¿e nie tyle rozstrzygania, ile po
og³oszeniu przetargu dotycz¹cego budowy czte-
rech najbardziej istotnych, z punktu widzenia
funkcjonalnego, sk³adników tego systemu, a wiêc
szyny danych i trzech du¿ych systemów dziedzi-
nowych, które de facto bêd¹ stanowi³y o wiêkszo-
œci funkcjonalnoœci systemu informacji w ochro-
nie zdrowia.

Obecnie, bo to te¿ mo¿na powiedzieæ, w Lesznie
w województwie wielkopolskim jest przeprowa-
dzany pilota¿ recepty, tej recepty tworzonej bez
koniecznoœci wypisywania dokumentu papiero-
wego, a jedynie tylko i wy³¹cznie z wykorzysta-
niem zapisu elektronicznego. W pe³ni zgadzam siê
z panem senatorem, ¿e s¹ to rozwi¹zania, które:
oszczêdz¹ czasu i pieniêdzy Narodowemu Fundu-
szowi Zdrowia; zapewni¹ nam lepsz¹ informacjê
na temat naszego stanu zdrowia i ewentualnego
wskazanego leczenia czy okreœlonej profilaktyki,
która powinna byæ wobec nas prowadzona, i po-
zwol¹ pañstwu na lepsze realizowanie zadañ
zwi¹zanych z polityk¹ zdrowotn¹. Poza tym tak
najzwyczajniej w œwiecie to te¿ bêdzie z punktu
widzenia œwiadczeniodawcy ogromna oszczê-
dnoœæ czasu. Prawda? Naprawdê jest du¿a ró¿ni-
ca w tym, czy ja bêdê musia³ ka¿dorazowo wypi-
saæ receptê, czy te¿ ona w zasadzie bêdzie siê sa-
ma wypisywa³a. Dodatkowo bêdê mia³ jeszcze in-
formacjê dotycz¹c¹ tego, jakich leków nie mo¿na
razem przepisywaæ, czy te¿ tego, ¿e przy okreœlo-
nym d³ugoterminowym schorzeniu pacjenta nie
powinienem przepisywaæ takiego czy innego leku.
Tak wiêc to jest oczywiste, jasne.

Jednak, tak jak powiedzia³em na samym po-
cz¹tku, to nie s¹ projekty, które w tym momencie
s¹ tworzone w oderwaniu od siebie. Mianowicie
utworzenie zarówno platformy gromadzenia da-
nych, jak i platformy udostêpniania danych to s¹
dwa du¿e projekty wspó³finansowane z siódmej
osi priorytetowej programu operacyjnego „Inno-
wacyjna gospodarka”. Ich harmonogram czasowy
zosta³ przewidziany w³aœnie w taki sposób, ¿e je-
den projekt, mniejszy, ma zakoñczyæ siê do koñca
roku 2012, zaœ system osi¹gnie pe³n¹ gotowoœæ
w III – IV kwartale roku 2014.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Wojciechowski.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Rulewski i na nim zamykam listê

pytaj¹cych.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Dwa pytania. Pierwsze dotyczy tych w³as-
noœci. Czy tutaj nie zachodzi ryzyko, ¿e ubezpie-
czyciel, przede wszystkim ubezpieczyciel zdro-
wotny, za¿¹da tych danych? Chodzi mi o ubezpie-
czenia, które powinny byæ oparte na danych po-
pulacyjnych, a nie danych odnoœnie do stanu
zdrowia konkretnego pacjenta. Na przyk³ad mo¿e
byæ taka sytuacja, ¿e w ZUS zostan¹ sami chorzy,
bo zdrowi przejd¹ do jakichœ innych form ubez-
pieczenia. Jest tu takie niebezpieczeñstwo.

I drugie, o wiele wiêksze niebezpieczeñstwo,
które dostrzegam w tym systemie… Mam pewne
doœwiadczenie z innym systemem, ze zintegrowa-
nym systemem informacji i kontroli, który dzia³a
w ten sposób, ¿e naprawdê badanie tomograficz-
ne mo¿na szybciej wykonaæ ni¿ œci¹gn¹æ je z tego
systemu. A on kosztuje straszne, straszne pie-
ni¹dze, bo ponad 1 milion z³ dziennie.

Czy ten system bêdzie dzia³a³ podobnie? Bo je-
¿eli bêdzie dzia³a³ podobnie, to chyba nie ma to
sensu. Je¿eli chodzi o ten Zintegrowany System
Zarz¹dzania i Kontroli w resorcie rolnictwa, to on
dzia³a identycznie w ró¿nych krajach – w Niem-
czech dzia³a tak samo Ÿle, w Belgii dzia³a tak samo
Ÿle i tak te¿ dzia³a w innych krajach unijnych.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê
przejœæ do pytania.)

Czy jest gwarancja, ¿e ten system bêdzie dzia³a³
lepiej, chocia¿by trochê lepiej od tego wczeœniej-
szego systemu? Je¿eli jest taka gwarancja, to na
czym jest ona oparta? Bo doœwiadczenia s¹ z³e.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Rulewski.
(SenatorWaldemarKraska: Ja jeszcze chcia³bym

zapytaæ.)
Ja ju¿ zamkn¹³em listê.
Dobrze, teraz senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja krótko. Liczê te¿ na krótk¹ odpowiedŸ, bo

pytanie jest proste.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Krótko, bo

to s¹ minutowe pytania, a pan senator Wojcie-
chowski zawsze trzykrotnie przed³u¿a ten czas.
Proszê bardzo.)

Aha. Ja nie, ja skrócê.
Jak ustawa gwarantuje powszechnoœæ tego sy-

stemu, zw³aszcza w odniesieniu do ma³ych placó-
wek medycznych? Czy bêd¹ one uzbrojone w wie-
dzê i oprzyrz¹dowanie do przekazywania tych in-
formacji? Czy bêdzie mo¿na z tego systemu korzy-
staæ bezpoœrednio i w ka¿dej chwili w zakresie,
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o którym pan mówi³, czyli przeprowadzonych ju¿
badañ, konsultacji itp.?

Wreszcie trzecie pytanie, najprostsze. Czy nie
bêdê ju¿ musia³ wyje¿d¿aæ za granicê z zaœwiad-
czeniem o podleg³oœci Narodowemu Funduszowi
Zdrowia, bo po prostu w Pary¿u, w Londynie czy
na Kostaryce elektronicznie poka¿e siê, ¿e jestem
podleg³y NFZ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Bardzo serdecznie dziêkujê.
Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Wysoka Iz-

bo! Panowie Senatorowie! Zacznê od samego po-
cz¹tku: czy tych danych mo¿e za¿¹daæ ubezpie-
czyciel? Nie bardzo wiem, jaki ubezpieczyciel
mia³by tych danych za¿¹daæ, bowiem proszê
zwróciæ uwagê, ¿e je¿eli chodzi o…

(SenatorW³adys³awSidorowicz: Standaryzacja.)
…polski system ubezpieczeñ zdrowotnych, to

jest on czêœci¹ systemu ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. Tak wiêc nie ma co mówiæ tutaj o jakimkol-
wiek klasyfikowaniu pacjentów ze wzglêdu na
grupy ryzyka, a wiêc ryzyko wiekowe, chorób za-
wodowych itd., itd. Cz³onkiem tego systemu jest,
praktycznie rzecz bior¹c, ka¿dy z nas i ka¿dy z nas
ma prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych. Czyli to nie
jest tak, ¿e dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia ja-
ko p³atnik czy ZUS jako de facto, mo¿e jakichkol-
wiek danych tego typu od nas za¿¹daæ. Ale je¿eli
pytanie pana senatora odnosi siê do ewentualnej
ewolucji polskiego systemu ochrony zdrowia
w kierunku systemu ubezpieczeniowego, jak to
ma miejsce na przyk³ad w Holandii, gdzie fun-
kcjonuje wielu prywatnych ubezpieczycieli, to
oczywiœcie zasadnicz¹ kwesti¹ w takiej sytuacji
jest brak dyskryminacji pacjenta w³¹czaj¹cego siê
do takiego systemu, dyskryminacji ze wzglêdu na
jakiekolwiek dolegliwoœci zdrowotne. Jednak na
razie polski system ochrony zdrowia opiera siê na
systemie ubezpieczenia spo³ecznego, a wiêc tutaj
tak naprawdê jedno do drugiego nie przystaje. To
zaœ, jakich danych ¿¹da ubezpieczyciel w momen-
cie, kiedy chcemy siê prywatnie ubezpieczyæ na
¿ycie czy prywatnie ubezpieczyæ maj¹tek, jest…
To nie jest ta kwestia.

Tak wiêc obecnie mamy do czynienia z nastê-
puj¹c¹ sytuacj¹. Nasz system jest systemem
sk³adkowym, a nie systemem ubezpieczeniowym,
w zwi¹zku z tym absolutnie nie ma mo¿liwoœci
dyskryminowania kogokolwiek ze wzglêdu na

stan zdrowia, wiek, choroby przewlek³e itd., itd.
Takiego ryzyka nie ma. Gdyby ten system mia³ siê
zmieniaæ, to oczywiœcie konieczne by³oby zape-
wnienie braku dyskryminacji pacjentów ze wzglê-
du na czynniki, które mog¹ póŸniej wp³ywaæ na
kosztoch³onnoœæ leczenia pacjenta, to znaczy na
kosztownoœæ póŸniejszego leczenia pacjenta w sy-
stemie. Ale na dzisiaj takiego pytania tak napraw-
dê nie ma.

Czy program, system, który proponujemy, bê-
dzie dzia³a³ lepiej w porównaniu z tym, co mamy
dzisiaj? Dzisiaj nie mamy za wiele, bo nie mamy…
Tak jak powiedzia³em, Narodowy Fundusz Zdro-
wia gromadzi dane dotycz¹ce œwiadczeñ medycz-
nych wykonywanych w Polsce w podmiotach, któ-
re maj¹ kontrakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, ale nie gromadzi tych danych w czasie rzeczy-
wistym ani te¿ dla potrzeb zdrowotnych… dla po-
trzeb prowadzenia polityki zdrowotnej czy wspie-
rania ministra zdrowia w prowadzeniu polityki
zdrowotnej. Gromadzi te dane wy³¹cznie w celu
rozliczenia œwiadczeñ medycznych ze œwiadcze-
niodawc¹. W zwi¹zku z tym trudno jest mówiæ
o tym, ¿e mamy dzisiaj system informacyjny. To,
o czym mówi³em, czyli ¿e mamy… Rejestrujemy
zdarzenia medyczne, tak, ale nie rejestrujemy ich
w trybie online i nie rejestrujemy ich dla innych
potrzeb ni¿ tylko dla potrzeb rozliczeniowych na-
rodowego p³atnika.

Jeszcze jedna zasadnicza kwestia. Proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e dane gromadzone w sys-
temie informacji w ochronie zdrowia, a wiêc dane
medyczne pacjenta, bêd¹ gromadzone w miejscu,
gdzie bêd¹ wykonywane œwiadczenia, czyli
u œwiadczeniodawcy. I tylko w sytuacji, kiedy bê-
dzie trzeba – dotyczy to na przyk³ad, tak jak pan
senator wspomnia³, kwestii diagnostyki obrazo-
wej… Nie bêdzie ciê¿kiego dokumentu, umiesz-
czonego na jakimkolwiek centralnym serwerze,
zawieraj¹cego ileœ megabajtów czy gigabajtów da-
nych bêd¹cych wynikiem badania TK czy rezo-
nansu, tylko bêdzie identyfikator takiego bada-
nia. I je¿eli bêdzie taka potrzeba, i pacjent przeby-
waj¹cy w innym miejscu zgodzi siê na przes³anie
danych, to dopiero wtedy zostan¹ one przes³ane.
Chodzi o to, ¿eby nie generowaæ dodatkowego,
niepotrzebnego ruchu w sieci. Gdyby ka¿dy w ka-
¿d¹ stronê zacz¹³ przekazywaæ dane, to by siê to
bardzo szybko zatka³o. St¹d te¿ moje przekonanie
o tym, ¿e faktycznie system informacyjny
w ochronie zdrowia, po pierwsze, jest potrzebny,
a po drugie, zdecydowanie generuje dodatkow¹
jakoœæ w porównaniu z tym, z czym mamy do czy-
nienia obecnie.

Czy system bêdzie powszechny? Musi byæ po-
wszechny, skoro bêdzie koniecznoœæ rejestro-
wania swoich danych, przetwarzania tych da-
nych w formie elektronicznej. Bêdzie to chocia¿-
by… Rozumiem, ¿e pañstwo zapytacie, jakie s¹
zachêty…
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(Senator Jan Rulewski: Przymus.)
Zachêta jest jedna. Je¿eli chcê funkcjonowaæ

w obiegu oficjalnym i korzystaæ z pieniêdzy publi-
cznych, to bêdê musia³ wykorzystywaæ te narzê-
dzia, które s¹ zaproponowane. To jest ta jedna
sprawa, o której rozmawialiœmy tak¿e podczas
posiedzenia komisji. My nie przewidujemy sta-
wiania narzêdzi koñcowych, urz¹dzeñ koñco-
wych, komputerów u œwiadczeniodawców z jed-
nego prostego powodu. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e
dzisiaj w zasadzie nie ma ju¿, mo¿e poza bardzo
nielicznymi przypadkami, sytuacji, ¿eby œwiad-
czeniodawca – choæby to nawet by³a najmniejsza
praktyka lekarska – nie mia³ po³¹czenia ze œwia-
tem przez internet. To jest potrzebne chocia¿by do
tego, ¿eby siê rozliczyæ z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Tak wiêc to jest ju¿ poza nami. Oczywi-
œcie jest kwestia pewnej kosztoch³onnoœci budo-
wy, implementacji systemu informatycznego po
stronie œwiadczeniodawcy, ale to bardziej dotyczy
szpitali ni¿ pojedynczych œwiadczeniodawców.

Pan senator Rulewski pyta³ jeszcze o to, jak to
bêdzie, je¿eli pojedzie siê za granicê. Dopóki nie
dorobimy siê Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego na poziomie Unii Europejskiej –
a wszystko wskazuje na to, ¿e siê szybko nie doro-
bimy, bo prace, o ile sobie dobrze przypominam,
trwaj¹ bodaj¿e od siedmiu lat i na razie nie jesteœ-
my w stanie okreœliæ na poziomie Komisji Euro-
pejskiej, jak powinien wygl¹daæ znak graficzny na
froncie karty ubezpieczenia zdrowotnego, nie ma
w tej kwestii zgody – bêdziemy siê pos³ugiwaæ tymi
dokumentami, którymi siê pos³ugujemy. Dzisiaj
jest mo¿liwoœæ uzyskania dokumentu z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia poœwiadczaj¹cego za
granic¹, ¿e jestem uprawniony do korzystania ze
œwiadczeñ opieki zdrowotnej. W przysz³oœci, kie-
dy bêdziemy mieli kartê ubezpieczenia zdrowot-
nego zunifikowan¹ z dowodem osobistym, dowód
osobisty bêdzie podstaw¹ do uzyskania œwiadcze-
nia za granic¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, nikt nie zapisa³ siê do g³osu.

Panowie senatorowie Knosala i Bisztyga z³o¿yli
swoje przemówienia do protoko³u*. Pan senator
Knosala z³o¿y³ tak¿e poprawkê.

Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Zdrowia

o zwo³anie posiedzenia i przygotowanie sprawo-
zdania. Dziêkujê bardzo.

Koñczymy ten punkt. Dziêkujê wszystkim, sza-
nownym przedstawicielom Ministerstwa Zdro-

wia, panu ministrowi Szulcowi, panu Sikorskie-
mu itd. za to, ¿e byli z nami podczas debatowania
nad tym punktem.

Proszê pañstwa, stoimy teraz przed trudnym
wyborem. Zosta³o w³aœciwie trzynaœcie minut…

(G³os z sali: Zd¹¿ymy.)
(Senator Jan Rulewski: Nie ma wyboru.)
(Senator Janusz Rachoñ: Nie ma wyboru.)
Dobrze. Skoro nie ma wyboru… Zaraz, to ja

muszê rozpocz¹æ nastêpny punkt, spokojnie.
G³osowanie na temat poprzedniego punktu od-

bêdzie siê oczywiœcie pod koniec posiedzenia Izby.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 1157,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1157A
i 1157B.

Sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej jest
pan profesor Piotr Zientarski.

Panie Senatorze…

Senator Piotr Zientarski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam, pozwólmy „zdrowiu” wyjœæ z sali… Proszê
bardzo, Panie Senatorze.)

Chcê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e Komisja
Ustawodawcza proponuje przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Zasadniczym celem przed³o¿onej Senatowi
ustawy jest wdro¿enie postanowieñ dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony
œrodowiska poprzez prawo karne. Dyrektywa ta
zobowi¹za³a pañstwa cz³onkowskie Unii Euro-
pejskiej do wprowadzenia do ustawodawstwa
krajowego sankcji karnych za powa¿ne narusza-
nie przepisów prawa wspólnotowego doty-
cz¹cych ochrony œrodowiska do dnia 26 grudnia
2010 r. Dzia³ania podjête przez Wspólnotê Euro-
pejsk¹ by³y efektem zaniepokojenia spowodowa-
nego wzrostem liczby przestêpstw przeciwko œro-
dowisku.

Uchwalona ustawa nowelizuje przepisy czte-
rech ustaw. Najpowa¿niejsze ze zmian dotycz¹
kodeksu karnego, rozdzia³u XXII „Przestêpstwa
przeciwko œrodowisku”. Znowelizowany art. 182
§1 poszerza zakres penalizacji za czyny w nim
opisane poprzez wskazanie, ¿e zanieczyszczenie
wody, powietrza lub powierzchni ziemi substan-
cj¹ lub promieniowaniem jonizuj¹cym bêdzie
podlega³o karze, jeœli bêdzie ono stanowiæ zagro-
¿enie dla zdrowia lub ¿ycia nie tylko wielu osób,
lecz choæby jednej osoby, a tak¿e jeœli zanieczy-
szczenie to bêdzie mog³o spowodowaæ istotne ob-
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ni¿enie jakoœci wody, powietrza lub powierzchni
ziemi. Art. 182 zosta³ uzupe³niony o nowy para-
graf, §3, zawieraj¹cy typ kwalifikowany prze-
stêpstwa, czyli surowiej zagro¿ony, o którym mo-
wa w §1. Zaostrzona odpowiedzialnoœæ, pozba-
wienie wolnoœci od szeœciu miesiêcy a¿ do – taka
jest górna granica – oœmiu lat, bêdzie wynika³a
z wprowadzenia znamienia kwalifikuj¹cego dzia-
³ania w ramach zak³adu. Zmiana zaœ art. 183 §1
stanowi, ¿e odpowiedzialnoœci karnej podlega ta-
kie zachowanie, które zagra¿a ¿yciu lub zdrowiu
choæby jednej osoby, a tak¿e gdy jego skutkiem
jest istotne obni¿enie jakoœci wody, powietrza
lub powierzchni ziemi. Nowelizacja art. 184 §1
polega na uzupe³nieniu znamion czynu zabro-
nionego o czynnoœci sprawcze: wyrabianie, prze-
twarzanie, transport, przywo¿enie zza granicy,
wywo¿enie za granicê, przechowywanie i posia-
danie, wykorzystywanie i pos³ugiwanie siê oraz
usuwanie materia³u j¹drowego lub innego œrod-
ka promieniowania jonizuj¹cego. Przepis ten, jak
i przepis kolejny, art. 185 §1, uzupe³nione s¹
o znamiê istotnego obni¿enia jakoœci wody, po-
wietrza lub powierzchni ziemi. Art. 185 §2 tego
przepisu wprowadza odrêbny typ kwalifikowany,
a wiêc zagro¿ony surowiej, w postaci ciê¿kiego u-
szczerbku na zdrowiu cz³owieka, co jest zagro¿o-
ne kar¹ pozbawienia wolnoœci od roku a¿ do lat
dziesiêciu. Zmiany wprowadzone do art. 186 ko-
deksu karnego maj¹ charakter uœciœlaj¹cy i do-
stosowuj¹ terminologiê do tej zmiany w ustawie –
Prawo atomowe oraz ustawie – Prawo ochrony
œrodowiska.

Takie s¹ najistotniejsze zmiany. Ponadto zo-
sta³y dokonane jeszcze trzy drobne zmiany
w art. 2 ustawy z 28 paŸdziernika 2002 r. o odpo-
wiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groŸb¹ kary oraz w art. 3 i art. 4 tej¿e
ustawy.

Chcê tylko podkreœliæ to, co zosta³o bardzo wy-
raŸnie przedstawione na posiedzeniu komisji. Bo
wp³ynê³y do komisji alarmuj¹ce sygna³y od ró¿-
nych osób prywatnych, a tak¿e od przedsiê-
biorstw, obawy, i¿ istnieje zagro¿enie w sytuacji
potencjalnej odpowiedzialnoœci karnej, gdy na
przyk³ad mamy do czynienia z zak³adem, który
p³ucze, powiedzmy, jakieœ odpady i, ¿e tak po-
wiem, emituje je do œrodowiska. Te obawy zosta³y
rozwiane, proszê pañstwa, w sposób jednoznacz-
ny, zarówno przez pana ministra Gaw³owskiego,
który uczestniczy³ w posiedzeniu komisji, jak
i przez legislatora, który potwierdzi³, ¿e nie mo¿e
byæ tutaj ¿adnych obaw, poniewa¿ obowi¹zuje
rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
WE nr 1005/2009, w którym w rozdziale 5 „Kon-
trola emisji” przewiduje siê w³aœnie wy³¹czenie te-
go rodzaju zachowañ, które nie s¹ penalizowane.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Rulewski,
ju¿ siê zbli¿a.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zadanie znacznie trudniejsze ni¿ senator

Zientarski, a to z tej racji, ¿e by³a d³u¿sza i g³êbsza
dyskusja, a nawet, bym powiedzia³, dyskusja
ostra. W jej efekcie moje sprawozdanie jest inne ni¿
to, które przedstawi³ mój kolega, przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej. Mianowicie senatorowie
z Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
wnieœli poprawkê do tej¿e ustawy, w której to po-
prawce proponuj¹, obiegowo mówi¹c, uchylenie
siê od nakazu dyrektywy europejskiej w tym pun-
kcie, o którym mówi³ senator Zientarski. I to uchy-
lenie polega³oby na tym, ¿eby odejœæ od penalizacji
przy stosowaniu substancji kontrolnych, a za-
st¹piæ te sankcje karne wynikaj¹ce z kodeksu kar-
nego sankcjami z kodeksu wykroczeñ. Krótko: za-
miast wiêzienia mia³by byæ zaledwie areszt. To wy-
maga uzasadnienia, to odbywa³o siê wobec oczeki-
wañ bodaj¿e stowarzyszenia czy te¿ izby gospodar-
czej przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê konserwacj¹
i utylizacj¹ sprzêtu ch³odniczego. Zaraz wyjaœniam
i proszê autorów, ¿eby sprecyzowali ten wniosek,
który przeszed³ na posiedzeniu komisji. Mianowi-
cie wniesiona poprawka jest taka, ¿e fakt ewen-
tualnego naruszenia jest karany grzywn¹ lub are-
sztem, zaœ nieumyœlne niestosowanie siê do tego,
jak siê okaza³o, pozostawiono w gestii kodeksu
karnego. Mamy tu prawników – Panie Senatorze
Andrzejewski, na pana patrzê – i prawnicy mog¹
wykazaæ pewn¹ niekonsekwencjê, byæ mo¿e dopu-
szczaln¹, tak¹ oto, ¿e nieumyœlnoœæ jest gorsza od
œwiadomego naruszenia prawa. Ale nie s¹dzê, aby
to by³o dopuszczalne, bo by³oby to wtedy sprzeczne
z pewnym, tak powiem, rozs¹dkiem. A wiêc tutaj
wzywam autorów, aby w trakcie prac komisji do-
pracowali to, co komisja przyjê³a przewag¹ zale-
dwie jednego g³osu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To jest dosyæ dziwna procedura, Panie Senato-

rze, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie…
(Senator Piotr Zientarski: Nic, bo bêdzie posie-

dzenie po³¹czonych komisji.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Kiedy?)
(Senator Piotr Zientarski: Zaraz po posiedzeniu.)
Bêdzie wspólne… No ja wiem, bêdziecie musia-

³y to uzgodniæ, Obie Szanowne Komisje.
Czy skoñczy³ pan ju¿ to sprawozdanie, czy

chcia³by pan kontynuowaæ?
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Senator Jan Rulewski:

Tak.
Rozumiem pañsk¹ wypowiedŸ, Panie…

Chcia³bym tylko dodaæ, ¿e ta ustawa… Co do tego
tematu, zarówno w dyrektywach, jak i w usta-
wach wyraŸnie jest mowa, ¿e nawet wed³ug obec-
nego kodeksu karnego penalizowane jest nie sa-
mo stosowanie tych szkodliwych œrodków, tylko
naruszanie prawa b¹dŸ jego obchodzenie albo na-
ruszanie zasad dotycz¹cych stosowania tych
substancji. A wiêc nie samo stosowanie substan-
cji, które s¹ szkodliwe – freon zagra¿a atmosferze
– ale naruszanie zasad prawa przy jego stosowa-
niu bêdzie karane.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest. Prawid-
³owo. Brawo!)

I to jest prawid³owe. Wszyscy to zrozumieli,
zw³aszcza w tej Izbie. Poza tym sprawozdawca ju¿
o tym powiedzia³, wiêc nie bêdê siê powtarza³.
W gruncie rzeczy ta konwencja i kodeks karny za-
ostrzaj¹ dzia³ania wobec tych wszystkich, którzy
niszcz¹ œrodowisko, roœliny, grzyby, zwierzêta,
oraz penalizuj¹ takie dzia³ania, ale kary zosta³y
utrzymane mniej wiêcej na tym samym poziomie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Do którego mianowicie, Senatorze Andrzejew-

ski?
(Senator Piotr Andrzejewski: Do jednego i do

drugiego.)
No bez przesady.
(Senator Piotr Zientarski: To mo¿e do ministra…)
Proszê zadawaæ pytanie.
(SenatorPiotrAndrzejewski:Doobydwumogê…)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: A mo¿e w kulua-

rach?)
(Senator Piotr Zientarski: Bo my tylko do

18.00…)

Senator Piotr Andrzejewski:
Przede wszystkim chcia³bym spytaæ, jak to siê

ma do zasad formu³owania przepisów penalnych,
które musz¹ okreœlaæ w sposób precyzyjny pena-
lizowany stan faktyczny. Równie dobrze mo¿na
stworzyæ jeden przepis zamiast kodeksu karnego:
ten, kto postêpuje z naruszeniem przepisów pra-
wa, podlega karze od minimalnej do maksymalnej
kary wiêzienia. To jest taki sam przepis. Przecie¿,
tak jak pan senator powiedzia³, nie penalizujemy
tego, kto produkuje, przewozi, wywozi itd., tylko
tego, kto robi to wbrew zakazom, czyli tego, kto
narusza prawo. Nie jest to poprawne. Nowelizuje-
my normê z 2004 r., która te¿ jest dotkniêta tak¹

sam¹ dolegliwoœci¹. Jak to siê ma do zasady
okreœlonoœci penalizowanego czynu? To jest pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy zakresu tej penalizacji.
No dobrze, substancja mo¿e siê sk³adaæ… Na
przyk³ad lodówka ma substancje, które narusza-
j¹, uszczuplaj¹… Freon…

(Senator Jan Rulewski: Nie, po prostu ma w so-
bie freon.)

No freon. I freon zuba¿a warstwê ozonow¹.
(Senator Jan Rulewski: Wypuszczony do atmo-

sfery.)
Ja stosujê taki skrót… Jeœli oddam tak¹ lodów-

kê na œmietnik, to nie bêdê karany za zanieczysz-
czanie, tylko bêdê, ¿e tak powiem, penalizowany
z tego przepisu. I podobnie ktoœ, dajmy na to jakiœ
rolnik, który wywiezie star¹ lodówkê do lasu, bê-
dzie odpowiada³ za naruszenie tego przepisu.

(Senator Piotr Zientarski: Jak do lasu, to tak.)
Nie tylko, bo nawet je¿eli nie zutylizuje jej zgod-

nie z instrukcj¹, to ju¿ bêdzie podmiotem penali-
zowanym pozbawieniem wolnoœci do lat dwóch.
Takie ma zagro¿enie, tak?

(Senator Piotr Zientarski: No ale o to chodzi, o to
chodzi.)

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
No tak. Tylko proszê mi powiedzieæ… Wobec te-

go ka¿dy, kto ma star¹ lodówkê, jest ju¿ poten-
cjalnym przestêpc¹ z tego przepisu, bo pewno nie
zna zakazów czy rozporz¹dzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady Europejskiej.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, minuta ju¿ up³ynê³a i to trzykrotnie.)

Dziêkujê. Proszê o odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, senator Rulewski. I senator Zientarski
siê przygotowuje.

Proszê.

Senator Jan Rulewski:
Pad³y dwa pytania. Zacznê od drugiego. Rze-

czywiœcie jest to czy te¿ mog³oby to byæ proble-
mem, gdyby nie, ¿e tak powiem, precyzacja tych
przepisów, Panie Senatorze, w tym¿e kodeksie.
Do tej pory znamiona przestêpstw by³y niedoo-
kreœlone, a teraz w sprawie, o której pan mówi³,
musi zajœæ istotne obni¿enie jakoœci wody, a nie
ka¿da dziurawa lodówka spowoduje istotne obni-
¿enie jakoœci wody, tylko…

(Senator Piotr Andrzejewski: Art. 47a…)
Prawie we wszystkich wprowadzono znamiona

przestêpstwa, okreœlono te¿ dziedziny, w jakich to
mo¿e wystêpowaæ, a nawet wskazano, co jest
rzadkoœci¹, ¿e zak³ad pracy, na który na³o¿ony
jest obowi¹zek czy te¿ który prowadzi tego typu
dzia³alnoœæ… te¿ podlega karze.
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Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem, ¿e
te zmiany prowadz¹ te¿ do nadania czynom, które
mog¹ przyjmowaæ, jak pan mówi³, formê ogóln¹,
znamion przestêpstwa. Zosta³y okreœlone – mo¿e
nie do koñca precyzyjnie, niemniej doœæ dok³a-
dnie – dziedziny, które bêd¹ przedmiotem œciga-
nia. Zosta³o okreœlone, ¿e to musi byæ znaczne…
¿e nastêpstwem musi byæ œmieræ lub ciê¿kie u-
szkodzenie zdrowia, nie tylko wielu ludzi, ale i jed-
nego cz³owieka.

(SenatorPiotrZientarski: Ju¿ typkwalifikowany.)
Tak ¿e teraz s¹ ju¿ typy kwalifikowane, co spo-

woduje, ¿e nie bêdzie dowolnych interpretacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Zientarski potwierdza odpowiedŸ.

Wartoœæ dodan¹, Panie Senatorze…

Senator Piotr Zientarski:

Potwierdzam w ca³ej rozci¹g³oœci przedstawio-
ne tutaj przez pana senatora Rulewskiego argu-
menty. Oczywiœcie s¹ to nowe przestêpstwa, nowe
przes³anki. Oczywiœcie, jak zwykle w prawie, nie
mo¿e byæ ostrych sformu³owañ. One podlegaj¹ in-
dywidualnej ocenie sêdziowskiej podczas ka¿de-
go indywidualnego rozpoznania sprawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze…

Senator Piotr Andrzejewski:
Tak, ja proszê…
Mam do czynienia z Komisj¹ Ustawodawcz¹

i z adwokatem, w zwi¹zku z tym chcia³bym zapy-
taæ, czy jest to dopuszczalna niedookreœlonoœæ
dyspozycji normy prawa karnego. Proszê odpo-
wiedzieæ „tak” albo „nie”. Czy jest to dopuszczalna
niedookreœlonoœæ?

Senator Piotr Zientarski:
W moim przekonaniu jest dopuszczalna.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do senatorów sprawo-

zdawców?
(Senator Zbigniew Meres: Nie ma.)
Nie ma.
Proszê pañstwa, ustawa by³a rz¹dowym pro-

jektem ustawy. Witam pana Stanis³awa Gaw³ow-
skiego z Ministerstwa Œrodowiska.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
Ju¿ pan minister podchodzi do trybuny.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pe³ni podpisujê siê pod wypowiedziami pa-

nów…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoki Se-

nacie! Proszê s³uchaæ rz¹du.)
…senatorów sprawozdawców komisji z jednym

tylko drobnym zastrze¿eniem, a w zasadzie z jed-
n¹ proœb¹. Sprowadza siê ona do tego, aby przyj¹æ
ustawê bez poprawki zg³oszonej na posiedzeniu
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, dlatego ¿e ta poprawka spowoduje, i¿ ta usta-
wa nie bêdzie zgodna z dyrektyw¹ Komisji Euro-
pejskiej. To zaœ spowoduje, ¿e implementacja
prawa europejskiego do prawa polskiego nie bê-
dzie w³aœciwa i za jakiœ czas musielibyœmy po raz
kolejny przedk³adaæ projekt ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam dwa.)
Proszê, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, proszê powiedzieæ… Teraz

chodzi o polski system prawny, a nie o implemen-
tacjê. Nie bêdê kontynuowa³ w¹tku tego kryte-
rium. Czy uwa¿a pan, po analizie, ¿e niedookreœ-
lonoœæ dyspozycji normy prawnej penalizuj¹cej
dzia³anie jest wystarczaj¹ca i zgodna z zasad¹
proporcjonalnoœci oraz technik¹ legislacyjn¹
w myœl polskiego systemu prawa? Chodzi
o art. 47a.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Jest wystarczaj¹ca. Tak naprawdê w wyniku

tej zmiany ustawy rozszerza siê katalog i w zasa-
dzie w wiêkszym stopniu nie zmienia siê zasad
obowi¹zuj¹cych dzisiaj w polskim prawie kar-
nym. Tak ¿e uprzejmie odpowiadam, ¿e jest wy-
starczaj¹ca.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska

Stanis³aw Gaw³owski: Dziêkujê.)
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Proszê pañstwa, chcia³bym poinformowaæ, ¿e
nikt siê nie zapisa³ do dyskusji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja siê zapisa³em.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
No, przepraszam, s¹ cztery przemówienia z³o-

¿one do protoko³u.
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie otworzy³ pan

dyskusji jeszcze.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale nikt siê nie

zapisa³.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja siê zapi-

sujê.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Senatorze,

no, naprawdê…)
(SenatorWojciechSkurkiewicz:Tak, tak,maracjê.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To ja zrezygnujê.)
Jeszcze nie zd¹¿y³em powiedzieæ „zamykam”,

ale… Ja dzisiaj jestem bardzo ³askawy, inaczej
bym pana zaraz wypêdzi³.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ jestem ³as-
kawy dla pana marsza³ka w zakresie oceny tego,
¿e nie nale¿y naruszaæ praw senatorów do zajêcia
stanowiska.)

Proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak ¿e ³askawoœæ

jest wzajemna.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Szanowny Senacie!
Fundamentaln¹ zasad¹ prawa karnego jest

okreœlonoœæ wystarczaj¹ca stanu faktycznego,
który podlega penalizacji, czyli karze. Podwy¿sza-
my karalnoœæ, mówi¹c: kto nie przestrzega pra-
wa… Nie wiadomo, jakie ono jest, bo ono jest
zmienne. Jakieœ zakazy przysz³e, aktualne, obce –
jak ich nie bêdzie, to nie bêdzie penalizowane. Po-
wiedzmy, ¿e warunki, o których mówi rozpo-
rz¹dzenie Parlamentu Europejskiego, nagle mog¹
zostaæ zmienione i zostanie powiedziane: mo¿na
zanieczyszczaæ do pewnych granic. Tak samo jest
w kwestii promieniowania. W jakimœ sensie za-
nieczyszczenie mo¿na dopuœciæ, w jakimœ nie,
czyli jeszcze nie zosta³o okreœlone to, za co cz³o-
wiek bêdzie karany. A teraz stan faktyczny. Ten,
kto stosuje freon, nie zabezpiecza swojej starej
pralki, mieœci siê w… Bo je¿eli jest zakaz i ocena
warunków – rozporz¹dzenie Parlamentu Europej-
skiego mówi, ¿e nale¿y zabezpieczyæ przed freo-
nem – a on tego nie zna, to jest karany na podsta-
wie abstrakcyjnej, niedookreœlonej dyspozycji
prawa karnego. Myœlê, ¿e jest to bierne przepisa-
nie czegoœ, co zaistnia³o w 2004 r. i co ju¿ by³o
kwestionowane. Ja nie by³em wtedy senatorem,
wiêc nie mog³em wyraziæ tej opinii, ale tolerowa-
nie tego przez aktualnych legislatorów tylko dla-

tego, ¿e tego ¿yczy sobie Unia Europejska i z³ama-
nie zasad stosowania prawa karnego, które doty-
czy praw cz³owieka, nie mo¿e byæ przeze mnie ak-
ceptowane. Zajmujê siê obron¹ praw cz³owieka,
okreœlonoœci¹ normy prawnej, okreœlonoœci¹ pe-
nalizacji. Ta penalizacja narusza podstawowe
prawa cz³owieka – prawo do œcis³ego okreœlenia,
co jest przez prawo zabronione i za co bêdzie on
karany.

Nie zg³aszam wniosku o odrzucenie, bo jest to
bezprzedmiotowe. Oczywiœcie stanowisko mini-
sterstwa jest takie – niewa¿ne, co jest napisane
w dyrektywach czy w rozporz¹dzeniach Parla-
mentu Europejskiego – ¿e choæby to narusza³o
wszystkie przepisy prawa, trzeba to implemen-
towaæ do polskiego systemu prawnego. Taka
bezrefleksyjnoœæ w³adz polskich, legislatora
polskiego budzi dzisiaj najg³êbszy sprzeciw.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie mam nic przeciwko temu, abyœmy troszczy-

li siê o ochronê naszego œrodowiska naturalnego.
Oczywiœcie wszelkie nakazy i zakazy wtedy s¹
mo¿liwe do wyegzekwowania, kiedy s¹ obwaro-
wane sankcj¹. Je¿eli sankcji nie ma, przepis po-
zostaje martwy i nie mo¿na go zastosowaæ. Nie-
mniej jednak jest pewna gradacja kar. Nie ka¿de,
nawet drobne naruszenie musi skutkowaæ odpo-
wiedzialnoœci¹ karn¹ w ramach przestêpstwa, s¹
l¿ejsze przewinienia kwalifikowane jako wykro-
czenia. Za l¿ejsze przewinienie w ramach wykro-
czenia czasami mo¿na ponieœæ dotkliwsz¹ karê
ni¿ za przestêpstwo – mo¿e byæ grzywna rzêdu kil-
ku tysiêcy z³otych za przestêpstwo, mo¿e byæ kara
kilkuset z³otych. Skazanie za przestêpstwo zaœ
jest bardzo brzemienne w skutki, jeœli chodzi
o mo¿liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodar-
czej. Ka¿dy skazany za drobne przestêpstwo, ska-
zany na drobn¹ grzywnê 300, 400 czy 500 z³ zo-
staje wpisany do rejestru skazanych, co uniemo¿-
liwia mu prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Otó¿ art. 47a mo¿e doprowadziæ do takiej sytua-
cji, ¿e bardzo niewielkie zaniedbanie, na przyk³ad
brak nalepki na zbiorniku zawieraj¹cym sub-
stancjê, o której mowa w tym artykule, mo¿e spo-
wodowaæ, ¿e winien tego zaniedbania dopuœci siê
przestêpstwa. Có¿ z tego, ¿e zostanie skazany na
grzywnê 500 z³? To uniemo¿liwi mu dalsze prowa-
dzenie dzia³alnoœci gospodarczej, bo bêdzie ucho-
dzi³ za osobê skazan¹ za przestêpstwo.
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Oczywiœcie próbowa³em podczas posiedzenia
komisji przekonaæ kolegów, ¿eby przynajmniej
stosowanie substancji kontrolowanych w sytua-
cjach, o których wspomnia³ bodaj¿e pan senator
Andrzejewski… S¹ urz¹dzenia, w których te sub-
stancje ju¿ s¹, bo zosta³y one wyprodukowane da-
wniej, a dziœ w celach konserwacji trzeba tê sub-
stancjê uzupe³niæ, w zwi¹zku z tym ten, kto stosu-
je tê substancjê, a na przyk³ad nie ma na pojemni-
ku odpowiedniej etykietki, dopuszcza siê tego
czynu… Chodzi³o mi o to, ¿eby spoœród tych za-
chowañ, o których mowa w art. 47a, wy³¹czyæ sto-
sowanie tych substancji i ¿eby ten czyn, kiedy to
nie zachowuje siê warunków stosowania tej sub-
stancji, na przyk³ad nie ma siê odpowiedniej ety-
kietki, stanowi³ tylko wykroczenie. Przekonywa-
no mnie jednak, ¿e tego rodzaju wy³¹czenie spo-
woduje to, ¿e nie zostanie wykonane rozporz¹dze-
nie Parlamentu Europejskiego. Zrodzi³a siê wów-
czas we mnie taka myœl, ¿e stosowanie substancji
kontrolowanych jest karalne wówczas, gdy doko-
nuje siê go wbrew zakazom, o których mowa
wczeœniej w tym przepisie. I one odnosz¹ siê do
konkretnych paragrafów. Myœlê, ¿e jakimœ kro-
kiem w kierunku tego, a¿ebyœmy nie doprowadzili
do absurdu, gdy za drobiazg kogoœ mog¹ spotkaæ
daleko id¹ce konsekwencje, bêdzie poprawka
zmierzaj¹ca do tego, ¿eby wy³¹czyæ ze stosowania
art. 11 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskie-
go. Jak wiem, dziêki tego rodzaju wy³¹czeniu nie
mielibyœmy do czynienia z tymi anomaliami,
o których wspomnia³em, ale jednoczeœnie w pozo-
sta³ym zakresie zosta³yby w pe³ni spe³nione wy-
magania Unii Europejskiej. Dlatego tak¹ popraw-
kê wnoszê i proszê Wysok¹ Izbê o jej przyjêcie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e senatorowie Ra-

fa³ Muchacki, Ryszard Knosala, Stanis³aw Biszty-
ga i Piotr Zientarski z³o¿yli swoje przemówienia do
protoko³u*.

Wobec tego, ¿e zosta³a z³o¿ona poprawka, a do-
datkowo jeszcze komisje przedstawi³y odmienne
wnioski, proszê, by komisje po przeprowadzeniu
wspólnego posiedzenia przygotowa³y sprawozda-
nie w tej sprawie.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby.

Jak rozumiem, pan minister ustosunkuje siê
do tej poprawki na posiedzeniu komisji.

Dziêkujê bardzo, Wysoki Senacie. Koñczê na
dzisiaj ten punkt i koñczê dzisiejsze obrady.

Proszê o odczytanie komunikatu…
A, przepraszam, do której ma byæ og³oszona

przerwa? Do 9.00, tak? Do godziny 9.00 jutro.
Wiem, ¿e o wpó³ do ósmej jest posiedzenie którejœ
z komisji.

Proszê bardzo o odczytanie komunikatów.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
W³adys³aw Dajczak:
Posiedzenie Komisji Zdrowia na temat rozpa-

trzenia wniosków zg³oszonych w trakcie debaty
do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpie-
czeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych; ustawy o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
odbêdzie siê w dniu 13 kwietnia bie¿¹cego roku
w sali nr 217 bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w celu
rozpatrzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty
do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw odbêdzie siê piêtnaœcie
minut po og³oszeniu przerwy w sali nr 176.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli, Wysoki Senacie, jedno posiedzenie komi-

sji zaraz, a drugie za piêtnaœcie minut. Dziêkujê.
Og³aszam przerwê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 14)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 15)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Gra¿yna
Sztark i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Pan senator Wojtczak. Proszê bardzo.

Senator Micha³ Wojtczak:

Panie Marsza³ku! W zwi¹zku z tym, ¿e Komisja
Œrodowiska zakoñczy³a rozpatrywanie ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego
Œwinna Porêba w latach 2006–2010”, proszê
o uzupe³nienie porz¹dku obrad o taki w³aœnie
punkt. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Zatem proponujê uzupe³nienie porz¹dku ob-

rad… Ale czy sprawozdanie… czy druk jest go-
towy?

(Senator Micha³ Wojtczak: Chyba jeszcze nie,
dlatego ¿e posiedzenie skoñczyliœmy dziesiêæ mi-
nut temu.)

Dobrze. Panie Senatorze, gdy druk bêdzie goto-
wy, ja zaproponujê wprowadzenie tego punktu.

(Senator Micha³ Wojtczak: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1158,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1158A
i 1158B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Paw³a
Klimowicza, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiê sprawozdanie Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji dotycz¹ce uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 25 marca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz niektórych innych ustaw.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w dniu 7 kwietnia 2011 r. komisja wnosi o przyjê-
cie ustawy wraz z poprawkami.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów wojskowych oraz niektórych innych
ustaw, która jest przed³o¿eniem rz¹dowym, wpro-
wadza szereg ró¿norodnych zmian, jednak g³ó-
wna przyczyna zmian legislacyjnych jest zwi¹za-
na z przysz³oœci¹ s¹dów wojskowych. Po wprowa-
dzeniu uzawodowienia Wojska Polskiego wiele
spraw o przestêpstwa pospolite pope³nione przez
¿o³nierzy przejê³y s¹dy powszechne. Dzia³alnoœæ
s¹dów wojskowych ograniczy³a siê tylko do spraw
karnych,któremaj¹miejscena terenie jednostek…

(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam.
Panowie Senatorowie, proszê przerwaæ roz-

mowy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Pawe³ Klimowicz:
…Wojska Polskiego. Spraw tych jest bardzo

ma³o, dlatego zaistnia³a koniecznoœæ redukcji
wielu s¹dów garnizonowych. S¹dy garnizonowe
w Krakowie, Bydgoszczy i Zielonej Górze zosta³y
ju¿ zlikwidowane.

Poprawki zaproponowane podczas posiedzenia
komisji zosta³y przyjête jednomyœlnie. Dyskusja
koncentrowa³a siê – oprócz przyczyn likwidacji
s¹dów garnizonowych, o których wczeœniej wspo-
mnia³em – tylko wokó³ przedstawionych popra-
wek. I teraz pozwolê sobie, Panie Marsza³ku,
przedstawiæ, omówiæ poprawki, które zosta³y



przyjête przez Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji.

Poprawka pierwsza zmierza do usuniêcia frag-
mentu przepisu, który powtarza normê prawn¹
zawart¹ w innym przepisie ustawy. Poprawka
druga ujednolica terminologiê nowelizowanej
ustawy i wprowadza „odwo³anie” w miejsce „skar-
gi”. Poprawka trzecia dostosowuje definicjê prze-
winienia dyscyplinarnego do terminologii stoso-
wanej w ustawie o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy za-
wodowych. Poprawka czwarta wprowadza nowy
przepis, który pozwala w wyj¹tkowych przypad-
kach na przekazanie sprawy dyscyplinarnej
wszczêtej przeciwko sêdziemu s¹du wojskowego
do rozpatrzenia przez s¹d dyscyplinarny ustano-
wiony dla sêdziów s¹dów powszechnych. Popraw-
ka pi¹ta dostosowuje brzmienie dodawanych
ustaw¹ przepisów do terminologii stosowanej
w ustawie o ustroju s¹dów wojskowych. Popraw-
ka szósta usuwa przepis odsy³aj¹cy do odpowied-
niego stosowania przepisów ustawy o ustroju
s¹dów powszechnych w zakresie delegowania sê-
dziów na czas nieokreœlony. Poprawka siódma
poprawia oznaczenie jednostki redakcyjnej, do
której odsy³a zmieniany przepis. Poprawka ósma
ma charakter redakcyjny. Poprawka dziewi¹ta
wprowadza pe³n¹ nazwê organu samorz¹du sê-
dziowskiego w miejsce skrótu, czyli wyrazy „Zgro-
madzenie Sêdziów” zastêpuje siê wyrazami „Zgro-
madzenie Sêdziów S¹dów Wojskowych”.

I poprawka dziesi¹ta. Poprawka wprowadza
przepis przejœciowy dotycz¹cy stosowania przepi-
sów ustawy w dotychczasowym brzmieniu w od-
niesieniu do spraw dyscyplinarnych rozpoznawa-
nych w wojskowym s¹dzie dyscyplinarnym dru-
giej instancji.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, jak ju¿
wczeœniej powiedzia³em, te poprawki zosta³y
przyjête jednomyœlnie. Dyskusja koncentrowa³a
siê wokó³ poprawek i senatorowie nie mieli do
nich wiêkszych zastrze¿eñ. Wszyscy widzieliœmy
potrzebê modyfikacji w tym kontekœcie, o którym
mówi³em wczeœniej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji… O, przepra-
szam, to pan.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodo-
wej, pana senatora Andrzeja Misio³ka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu

w dniu 12 kwietnia rozpatrywa³a ustawê o zmia-

nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz niektórych innych ustaw. W trakcie obrad
komisji zg³oszono dziesiêæ poprawek i to s¹ dok³a-
dnie te poprawki, o których mówi³ przed chwil¹
sprawozdawca komisji praw cz³owieka, wiêc nie
bêdê ich referowa³ – maj¹ dok³adnie takie samo
brzmienie. Wszystkie poprawki zosta³y przez Ko-
misjê Obrony Narodowej przyjête jednomyœlnie,
dyskusja koncentrowa³a siê g³ównie wokó³ nich.
Ponadto zosta³y zg³oszone dwa wnioski mniejszo-
œci, ale te wnioski omówi ju¿ sprawozdawca
mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Obrony Narodowej, pana senatora Henryka Gór-
skiego, o przedstawienie wniosków mniejszoœci
komisji.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o wnioski mniejszoœci, to s¹ to

dwie poprawki. Brzmi¹ one nastêpuj¹co. Pier-
wsza: „w art. 1 w pkt 14, we wprowadzeniu do wy-
liczenia wyrazy «art. 73–75» zastêpuje siê wyraza-
mi «art. 73–76»”. I druga: „w art. 1 w pkt 14, we
wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy «art. 77 §2,
2a i 4–6» zastêpuje siê wyrazami «art. 77 §2–3
i 5–7»”. Generalnie te poprawki dotycz¹ zwrotu
kosztów czy ogólnie spraw finansowych zwi¹za-
nych z delegowaniem sêdziów do pracy w innym
s¹dzie, co siê czêsto wi¹¿e tak¿e ze zmian¹ miej-
sca zamieszkania. To tyle, dziêkujê.

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

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

Nie ma…
(Senator Tadeusz Gruszka: Jest, jest.)
Jest pytanie? To przepraszam.
(Senator Tadeusz Gruszka: Pan senator Jurce-

wicz.)
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Misio³ka.
Czy na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej

podana zosta³a informacja dotycz¹ca dalszych lo-
sów sêdziów, którzy pracowali w zniesionych
s¹dach wojskowych? Jaka jest skala tego zjawis-
ka? Czy sêdziowie s¹ w dalszym ci¹gu zatrudnie-
ni, czy nie? Ilu osób to dotyczy? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, nie by³o in-

formacji na temat liczby sêdziów, by³a natomiast
informacja, która jest zreszt¹ zawarta w nowelizo-
wanej ustawie, ¿e sêdziowie z likwidowanych
s¹dów, na swój wniosek lub za ich zgod¹, s¹ prze-
noszeni do s¹dów powszechnych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam pytanie,

Panie Marsza³ku.)
Panie Senatorze!
(Senator Piotr Zientarski: Ale ju¿ jest po czasie.)
(Senator Piotr Andrzejewski: S³ucham?)
Po czasie. Po czasie.
(Senator Piotr Zientarski: Jest ju¿ po czasie.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Na nastêpnym

posiedzeniu…)
(Senator Pawe³ Klimowicz: Trzeba wczeœniej

przyjœæ…)
(Senator Leon Kieres: Ju¿ po czasie.)
Panie Senatorze, no niestety… Do pana mini-

stra pan bêdzie mia³…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jak po czasie, to

dziêkujê.)
Do pana ministra mo¿e pan…
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
sprawiedliwoœci.

Czy pan minister Wrona pragnie zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
W³aœciwie zakres tej ustawy zosta³ ju¿ omówio-

ny. Przypomnê, ¿e s¹ cztery tematy, cztery naj-
wa¿niejsze zagadnienia, które powinny byæ ure-
gulowane w sposób zgodny z regulacjami doty-
cz¹cymi s¹dów powszechnych. Chodzi o uregulo-
wanie postêpowania dyscyplinarnego sêdziów
wojskowych na zasadach zbli¿onych do obo-
wi¹zuj¹cych w ustawie – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych; uregulowanie kwestii zwi¹zanych
z zatrudnianiem asystentów sêdziów, urzêdni-
ków i pracowników w s¹downictwie wojskowym;

wprowadzenie przepisów reguluj¹cych status
asesorów s¹dów wojskowych, którzy nie spe³nili
wymagañ formalnych do powo³ania na stanowis-
ko sêdziego wojskowego s¹du garnizonowego; i s¹
wreszcie przepisy reguluj¹ce status sêdziów
w przypadku zniesienia s¹du wojskowego. Te
kwestie, co do zasady, nie budzi³y w¹tpliwoœci ko-
misji. I bardzo dziêkujê za debaty komisyjne, za
rozpoznanie tego projektu i za poprawki. Ja siê
oczywiœcie w pe³ni identyfikujê z poprawkami le-
gislacyjnymi, które zosta³y zg³oszone przez Komi-
sjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
i przez Komisjê Obrony Narodowej, dlatego ¿e eli-
minuj¹ one oczywiste omy³ki redakcyjno-legisla-
cyjne, a tak¿e zmierzaj¹ do zapewnienia wewnê-
trznej i zewnêtrznej spójnoœci ustawy.

Jeœli jednak chodzi o wnioski mniejszoœci za-
warte w sprawozdaniu mniejszoœci Komisji Obro-
ny Narodowej, to jesteœmy im przeciwni, ponie-
wa¿ – zdaniem ministra sprawiedliwoœci i naszym
– propozycja dotycz¹ca odpowiedniego stosowa-
nia art. 76 ustawy o ustroju s¹dów powszechnych
wbrew intencji zrównania uprawnieñ sêdziów
s¹dów wojskowych z uprawnieniami sêdziów
s¹dów powszechnych mo¿e prowadziæ do pogor-
szenia sytuacji i zmniejszenia uprawnieñ sêdziów
s¹dów wojskowych, czyli ¿o³nierzy zawodowych.
Pamiêtajmy, ¿e te osoby s¹ sêdziami posiadaj¹cy-
mi pe³ne uprawnienia sêdziowskie takie jak nie-
zale¿noœæ i niezawis³oœæ sêdziowska, a jednoczeœ-
nie podlegaj¹ rygorom dyscypliny wojskowej,
oczywiœcie w zakresie niezwi¹zanym z orzeka-
niem, i stosuje siê wobec nich przepisy ustawy
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych. Dlate-
go takie automatyczne podporz¹dkowanie ich
wy³¹cznie regulacjom wzorowanym na ustawie
o ustroju s¹dów powszechnych spowodowa³oby,
¿e w pewien sposób straci³oby siê z pola widzenia
ich podwójny status – ¿o³nierzy i jednoczeœnie sê-
dziów. A poprawka dotycz¹ca odpowiedniego sto-
sowania art. 77 §7 ustawy o ustroju s¹dów po-
wszechnych mo¿e powodowaæ skutki finansowe
dla bud¿etu pañstwa w czêœci dotycz¹cej Mini-
sterstwa Obrony Narodowej. Z tego wzglêdu nie
mo¿emy poprzeæ tak¿e i tego wniosku mniejszo-
œci. Dziêkujê bardzo.

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

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

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jak wygl¹da przep³yw kadro-

wy, jeœli chodzi o sêdziów, miêdzy s¹dami woj-
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skowymi a s¹dami powszechnymi? Czy ustawa
coœ tu wprowadza? Prosi³bym o przybli¿enie tego
tematu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jurcewicz zadaje pytanie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja w pewnym sensie ponowiê

swoje pytanie. Przed chwil¹ us³yszeliœmy, ¿e sêdzio-
wie mog¹ byæ póŸniej powo³ani do s¹dów powsze-
chnych, ale to w konsekwencji oznacza zwolnienie
ich z pracy zawodowej, o której pan mówi³, czyli ze
s³u¿by wojskowej. Chcia³bym zatem uzyskaæ infor-
macje dotycz¹ce tego, ilu sêdziów odesz³o ze s³u¿by,
jaka jest sytuacja w tym zakresie itd. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga, a potem poproszê o od-

powiedŸ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Koledzy ju¿ zadali czêœæ pytañ, wiêc chcia³bym

siê skupiæ tylko na jednej kwestii, mianowicie na
skali problemu, je¿eli chodzi o asystentów sê-
dziów i urzêdników, a tak¿e o asesorów s¹do-
wych. Jaki to jest rz¹d wielkoœci? Panie Ministrze,
a co bêdzie, jak asesor s¹dowy odmówi przyjêcia
funkcji asystenta, bo to nie jest mo¿e jakaœ bar-
dzo zaszczytna funkcja? Czy przewiduje pan takie
sytuacje?

I jeszcze chcia³bym, ¿eby pan nas uspokoi³: jak
wygl¹da kwestia przep³ywu do Krajowej Rady
S¹downictwa… Sêdzia mo¿e zaledwie wyst¹piæ
z wnioskiem… Ale czy jest jakaœ specjalna œcie¿-
ka, czy to bêdzie podlega³o ogólnemu trybowi,
a ten tryb jest niezwykle rygorystyczny, je¿eli cho-
dzi o drogê kariery? Czy wiêc to nie jest tak, ¿e da-
jemy mo¿liwoœæ, z której nie bêdzie mo¿na skorzy-
staæ? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Odpowiadam na pytanie senatora Andrzejew-

skiego. Jednym z najbardziej istotnych elementów

tej ustawy jest umo¿liwienie sêdziom s¹dów woj-
skowych, po likwidacji s¹du wojskowego,
przechodzenia do s¹downictwa powszechnego.
Obecna sytuacja prawna w tym zakresie jest taka,
¿e jest mo¿liwa delegacja, czyli sêdziowie s¹du woj-
skowego mog¹ byæ delegowani, ale nie ma tutaj ot-
wartej drogi przep³ywu, ¿e po prostu mog¹ siê staæ
sêdziami s¹dów powszechnych w sytuacji, gdy nie
maj¹ ju¿ mo¿liwoœci wykonywania pracy w s¹do-
wnictwie wojskowym. I ta ustawa w³aœnie poprzez
te zapisy w pe³ni otwiera tak¹ mo¿liwoœæ. Oczywi-
œcie nie ma tu ¿adnego przymusu, ale je¿eli ktoœ
bêdzie chcia³ byæ sêdzi¹ s¹du powszechnego, to
bêdzie mia³ tak¹ mo¿liwoœæ. Chodzi po prostu
o wykorzystanie tych zasobów kadrowych, bo
przecie¿ s¹ to w pe³ni wykwalifikowani sêdziowie,
maj¹cy wszystkie atrybuty konieczne do wymie-
rzania sprawiedliwoœci, do wydawania wyroków
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, i nie ma ¿a-
dnego powodu, dla którego konieczne zmiany or-
ganizacyjne w s¹downictwie wojskowym… Myœlê,
¿e nie trzeba tutaj t³umaczyæ, dlaczego te zmiany
s¹ konieczne. To by³o ju¿ zreszt¹ powiedziane, uza-
wodowienie s³u¿by wojskowej to jest oczywiœcie je-
dne element. Ktoœ, kto czêsto jeŸdzi³ poci¹gami
przez ileœ lat, a ja siê do tych osób zaliczam, wie,
o czym mówiê, otó¿ liczba ¿o³nierzy, którzy byli po-
tencjalnymi, a niestety czêsto i rzeczywistymi
sprawcami w poci¹gach ró¿nych wykroczeñ… No,
ju¿ tego zjawiska praktycznie nie ma, bo jest zawo-
dowa s³u¿ba wojskowa.

Drugim powodem likwidowania s¹dów wojsko-
wych jest ograniczenie w kodeksie postêpowania
karnego wprowadzone dwa lata temu, kiedy to
w sposób istotny zmniejszono zakres w³aœciwoœci
s¹dów wojskowych. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e
istota tego ograniczenia polega³a na tym, ¿e do mo-
mentu wejœcia w ¿ycie tej nowelizacji s¹dy wojsko-
we zajmowa³y siê wszystkimi przestêpstwami i wy-
kroczeniami pope³nionymi przez ¿o³nierzy czynnej
s³u¿by wojskowej. Nie by³o wa¿ne, czy to w jakikol-
wiek sposób jest zwi¹zane z pe³nieniem obowi¹z-
ków przez ¿o³nierza, z wykonywaniem s³u¿by, z in-
teresami jednostki wojskowej czy wojska jako ta-
kiego, ze szkodami maj¹tkowymi czy innymi wy-
rz¹dzonymi wojsku, jednostkom wojskowym. To
wszystko by³o niewa¿ne. Czyli racj¹, uzasadnie-
niem rozpoznania by³a osoba, ratione personae.
A obecnie jest tak – znów nieco to uogólniê – ¿e
s¹downictwu wojskowemu podlegaj¹ tylko te czyny
i wykroczenia, które s¹ zwi¹zane z pe³nieniem s³u¿-
by wojskowej, które polegaj¹ na wykroczeniu prze-
ciwko obowi¹zkom tej s³u¿by, które s¹ zwi¹zane
z wyrz¹dzeniem szkody maj¹tkowej lub niemaj¹t-
kowej jednostce wojskowej. Z tego te¿ wzglêdu do-
sz³o niedawno do likwidacji dwóch s¹dów wojsko-
wych i byæ mo¿e – chocia¿ nie mamy w tym roku
dalszych planów w tej mierze – ten proces bêdzie
postêpowaæ. Dlatego absolutnie konieczne by³o
stworzenie mo¿liwoœci tym sêdziom, ¿eby znaleŸli
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siê jako pe³noprawni – nie delegowani tylko, ale po
prostu pe³noprawni – sêdziowie s¹dów, ju¿ na sta-
³e. Sêdzia delegowany te¿ ma pe³ne prawa do orze-
kania, ale tylko w okresie delegacji, a tutaj chodzi
o sta³e zatrudnienie w s¹dzie powszechnym.

Ilu sêdziów odesz³o ze s³u¿by? Istnieje specjal-
na œcie¿ka dla sêdziów ze znoszonych s¹dów. Do-
tyczy to dwunastu sêdziów. Wszyscy wyrazili zgo-
dê na przejœcie. Wiêkszoœæ ju¿ wczeœniej orzeka³a
w s¹dach powszechnych na zasadzie delegacji al-
bo ju¿ wczeœniej byli sêdziami s¹dów powsze-
chnych, a potem stali siê ¿o³nierzami. W tej chwili
ca³a ta dwunastka jest w okresie wypowiedzenia.
Tak wygl¹da ich sytuacja. Tak ¿e w tym momencie
dotyczy to dwunastu osób.

Co bêdzie, je¿eli asesor odmówi przejœcia na
stanowisko asystenta sêdziego? To by³o pytanie
pana senatora Bisztygi. W s¹dach garnizonowych
obecnie jest tylko trzech asesorów. Nie ma oczy-
wiœcie przymusu, ale instytucja asesury w pew-
nym momencie siê koñczy. Ona jest tylko czaso-
wa. Nie mo¿na byæ przez ca³¹ karierê zawodow¹
asesorem. Asesura trwa parê lat i trzeba siê na
coœ zdecydowaæ. Ten przepis umo¿liwiaj¹cy przej-
œcie na stanowisko asystenta sêdziego w praktyce
jest po to, ¿eby mo¿na by³o ju¿ wczeœniej, zanim
up³ynie ten okres asesury, z tego zrezygnowaæ,
oczywiœcie za zgod¹ i na wniosek osoby bêd¹cej ase-
sorem. Poniewa¿ instytucja asesury, jak wiadomo,
ju¿ od paru lat nie funkcjonuje w sensie orzekania,
wiêc nie by³o potrzeby sztucznego niejako przed³u-
¿ania jej ¿ycia. Tak ¿e je¿eli ci asesorzy zechc¹, to
bêd¹ mogli przejœæ na stanowisko asystenta sêdzie-
go. To chyba tyle, jeœli chodzi o pytania.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A je¿eli nie?
Takie pytanie te¿ by³o. To trac¹ pracê?)

No, to jak skoñcz¹ asesurê, utrac¹ pracê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chcia³bym wyraziæ pe³ne poparcie dla zmian

proponowanych w tej ustawie. Uwa¿am, ¿e s¹ to
istotne zmiany, o tym ju¿ by³a tu mowa.

W pytaniach podnoszono tu problem zwi¹zany
z mo¿liwoœci¹ – w przypadku zniesienia s¹du woj-
skowego – powo³ania by³ego sêdziego s¹du woj-
skowego na jego wniosek lub za jego zgod¹ na
urz¹d sêdziego s¹du powszechnego.

Równie¿ istotn¹ zmian¹ jest zdefiniowanie
przewinienia dyscyplinarnego. Dotychczasowe
pojêcie zosta³o poszerzone o przypadki oczywi-
stej, ra¿¹cej obrazy przepisów prawa.

I ja sk³adam jedn¹ poprawkê dotycz¹c¹ w³aœnie
postêpowania dyscyplinarnego, a konkretnie – wy-
boru kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego.
Proponujê, aby §2 w art. 1 pkt 10 lit. a otrzyma³ na-
stêpuj¹ce brzmienie: „Spoœród sêdziów s¹dów woj-
skowych zgromadzenie wybiera co najwy¿ej trzech
kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego”. Cho-
dzi o to, ¿eby nie dosz³o do sytuacji, ¿e jest tylko je-
den kandydat, bo w dotychczasowym przepisie
jest mowa o tym, ¿e co najwy¿ej dwóch, a z tego wy-
nika, ¿e de facto mo¿e byæ jeden. I chodzi o to, ¿eby
przedstawiaæ nie jednego kandydata. St¹d moja
propozycja zmiany, poprawki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Rozmowy na sali)
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator

Grzyb z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

Informujê te¿, ¿e wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Zientarski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹duchce ustosunkowaæ

siê do przedstawionego wniosku?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, do poprawki.)
Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: W³aœciwie tak.)
Tak, tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Mogê z miejsca?)
Tak, proszê z miejsca.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Poprawka zas³uguje na przychylnoœæ w sensie

merytorycznym, poniewa¿ s¹ przypadki, w któ-
rych…

(Rozmowy na sali)
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Przepraszam, okazuje siê, ¿e tu chodzi o inn¹
poprawkê. To ja siê ustosunkujê do tej propozycji
na posiedzeniu komisji. Dobrze?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Obrony
Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nego wniosku i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o petycjach.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 1036, a sprawozdanie – w druku nr 1036S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, pana senatora Leona Kieresa, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji 15 marca
2011 r. rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu przed-
stawiony przez wnioskodawców – poniewa¿ jest to
projekt grupy senatorów – projekt ustawy. Komi-
sje wprowadzi³y do niego poprawki i wnosz¹
o przyjêcie przez Senat jednolitego, za³¹czonego
do druku nr 1036S, projektu ustawy oraz projek-
tu uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu uchwa³y o petycjach.

Chcia³bym pañstwu przypomnieæ, ¿e o pety-
cjach mówi art. 63 konstytucji: „Ka¿dy ma prawo
sk³adaæ petycje, wnioski i skargi w interesie pub-
licznym, w³asnym lub innej osoby za jej zgod¹ do
organów w³adzy publicznej oraz do organizacji
i instytucji spo³ecznych w zwi¹zku z wykonywa-
nymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu ad-
ministracji publicznej. Tryb rozpatrywania pety-
cji, wniosków i skarg okreœla ustawa”.

Ta inicjatywa jest w³aœnie realizacj¹ na³o¿one-
go na ustawodawcê przez ustrojodawcê, czyli
przez ustawodawcê konstytucyjnego, obowi¹zku
okreœlenia w formie ustawowej trybu rozpatrywa-
nia petycji. Jeœli bowiem chodzi o skargi i wnioski,

to tryb ich rozpatrywania zosta³ uregulowany
przez ustawê z 1960 r. – Kodeks postêpowania ad-
ministracyjnego. W jej dziale VIII „Skargi i wnios-
ki” wprawdzie te¿ mówi siê o petycjach, ale w tym
samym dziale w rozdziale 2 uregulowano proble-
matykê trybu postêpowania w zwi¹zku ze sk³ada-
nymi skargami, a w rozdziale 3 – postêpowanie
w sprawie wniosków sk³adanych przez odpowied-
nie podmioty. W tym samym dziale VIII kodeksu
postêpowania administracyjnego uregulowano
równie¿ oczywiœcie zagadnienie udzia³u prasy
i organizacji spo³ecznych, a dalej – przyjmowanie
skarg i wniosków. Nadzór i kontrola to ju¿ jest od-
rêbna problematyka.

Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e regulamin Senatu
rzeczywiœcie w pewnym stopniu stanowi wy-
pe³nienie obowi¹zku na³o¿onego przez konstytu-
cjê na obydwie izby polskiego parlamentu – choæ
w tym przypadku mam na myœli przede wszyst-
kim Senat – jednak, zgodnie z art. 63 polskiej kon-
stytucji, tryb rozpatrywania petycji powinien byæ
okreœlony ustawowo.

Jak powiedzia³em, grupa senatorów przygo-
towa³a taki projekt ustawy, 15 marca tego roku
komisja wnios³a do niego poprawki i przedsta-
wia Wysokiej Izbie jednolity, za³¹czony projekt
ustawy.

Czego dotyczy petycja i jakie s¹ istotne elemen-
ty tego projektu ustawy? Przede wszystkim za
konstytucj¹, ale nie dos³ownie, okreœlamy pod-
stawowe elementy tej instytucji polskiego prawa,
mianowicie: przedmiot petycji; to, kto mo¿e byæ
podmiotem wnosz¹cym petycje; to, do kogo pety-
cje mog¹ byæ adresowane; w jakim trybie s¹ one
rozpatrywane oraz jakie s¹ skutki rozpatrzenia
w³aœnie tej formy aktywnoœci, generalnie mówi¹c,
obywatelskiej wobec w³adz publicznych. Miano-
wicie petycje mog¹ sk³adaæ osoby fizyczne, a wiêc
obywatele, osoby prawne i jednostki organizacyj-
ne, na przyk³ad takie, które nie maj¹ osobowoœci
prawnej, jak stowarzyszenia zwyk³e czy innego ro-
dzaju instytucje. Petycje powinny byæ adresowa-
ne do organów w³adzy publicznej, bo chodzi oczy-
wiœcie o petycje, które s¹ sk³adane w interesie
publicznym – za chwilê o tym zagadnieniu bêdê
mówi³.

Wnioskodawcy s³usznie uznali, ¿e adresatem
petycji, oprócz podmiotów, które s¹ organami
w³adzy publicznej, jak mówi ustawa w art. 1, po-
winny byæ tak¿e te podmioty, które wed³ug pol-
skiego prawa nie s¹ organami w³adzy publicznej:
minister, zarz¹d województwa, wójt, burmistrz,
prezydent, w³aœnie obydwie izby polskiego parla-
mentu. Przecie¿ s¹ w Polsce instytucje, które nie
s¹ organami w³adzy publicznej, a wykonuj¹ zada-
nia z zakresu w³adzy publicznej, tak zwane, jak to
ujêto w art. 2 ustawy, zadania zlecone z zakresu
administracji publicznej. Prawo polskie albo
w formie ustawy, albo w innej formie uprawnia
pewne organy spo³eczne czy inne, jednak niebê-
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d¹ce w³adz¹ publiczn¹, do wykonywania w³aœnie
w³adzy publicznej. Ot, chocia¿by organy samo-
rz¹du zawodowego lekarzy, pielêgniarek i po³o¿-
nych prowadz¹ ró¿nego rodzaju postêpowania
w imieniu pañstwa, na przyk³ad rejestracyjne,
uprawniaj¹ce do wykonywania zawodu – jako ¿y-
wo jest to wykonywanie w³adzy publicznej.
W zwi¹zku z tym takie instytucje i takie funkcje
równie¿ musz¹ byæ objête przedmiotem petycji.

Petycja nie mo¿e byæ sk³adana w sprawach,
które zosta³y ju¿ uregulowane odrêbnymi przepi-
sami. Po posiedzeniu komisji zosta³em zapytany
przez dziennikarza o to, czy w trybie tej ustawy
obywatele mog¹ wystêpowaæ z inicjatyw¹ ustawo-
dawcz¹, nadaj¹c jej nazwê petycji. Oczywiœcie, ¿e
nie mog¹, bo akurat problematyka inicjatywy
ustawodawczej zosta³a uregulowana w konstytu-
cji. Konstytucja mówi, kiedy i w jakiej liczbie oby-
watele musz¹ zebraæ podpisy, ¿eby móc wyst¹piæ
z tak¹ inicjatyw¹. Oczywiœcie brak inicjatywy
ustawodawczej w formie petycji nie oznacza wy-
eliminowania prawa obywateli do wystêpowania
z petycjami do parlamentu czy do rz¹du w zwi¹z-
ku z tocz¹cymi siê pracami legislacyjnymi. Tak
wiêc nadal bêdziemy otrzymywali ró¿nego rodzaju
wnioski i uwagi formu³owane w³aœnie w formie pe-
tycji z proœb¹, aby uwzglêdniæ jakieœ rozwi¹zanie.

Jednak tutaj znowu trzeba pamiêtaæ o ustawie
o dzia³alnoœci lobbingowej, bowiem ta instytucja
nie mo¿e zastêpowaæ postêpowania uregulowa-
nego przez ustawê o dzia³alnoœci lobbingowej,
a wiêc uregulowania w toku prac parlamentar-
nych rejestracji i udzia³u instytucji lobbingowych
w celu wyra¿ania przez nie swojego stanowiska
i promowania, przede wszystkim w postêpowaniu
legislacyjnym, pewnych interesów zbiorowych.

To postêpowanie w sprawie petycji mo¿e byæ,
jak powiedzia³em, z³o¿one w interesie publicz-
nym. Ka¿dy podmiot wymieniony przeze mnie,
czyli osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka or-
ganizacyjna, mo¿e sk³adaæ petycje tak¿e w imie-
niu w³asnym, czyli w imieniu tego podmiotu, któ-
ry tê petycjê sk³ada, a tak¿e mo¿na j¹ sk³adaæ za
zgod¹ podmiotów trzecich, w ich imieniu. Ustawa
szczegó³owo reguluje wymóg uzyskania tej zgody,
a tak¿e to, jak rozstrzygane s¹ w¹tpliwoœci co do
tego, czy ta zgoda zosta³a udzielona itd.

I wreszcie: co mo¿e byæ przedmiotem petycji?
Jak powiedzia³em, jest ona sk³adana w interesie
w³asnym sk³adaj¹cego, a przede wszystkim w in-
teresie publicznym albo w interesie osoby trze-
ciej. Ustawa wyraŸnie mówi – w pewnym stopniu
doprecyzowuj¹c postanowienia konstytucji, ale
w ¿adnym wypadku ich nie zmieniaj¹c, bo nie jest
to dozwolone – ¿e przedmiotem petycji mog¹ byæ
sprawy dotycz¹ce ¿ycia zbiorowego lub wartoœci
wymagaj¹cych szczególnej ochrony w imiê dobra
wspólnego, mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ

i kompetencji adresata petycji. Tak wiêc na przy-
k³ad do Sejmu czy Senatu nie mo¿na sk³adaæ pe-
tycji w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ innego podmiotu
w zakresie zadañ i kompetencji organów w³adzy
publicznej, chyba ¿e chodzi o sprawowanie nad-
zoru. Jeœli Sejm, parlament – Senat te¿, choæ
w ograniczonym zakresie – sprawuje konstytucyj-
ny nadzór nad organami administracji publicz-
nej, to w zakresie sprawowania tego nadzoru taka
petycja mo¿e byæ z³o¿ona. Ona oczywiœcie równie¿
mo¿e zostaæ z³o¿ona w zakresie wykonywanych
przez organizacje, instytucje spo³eczne, przez Se-
nat równie¿, o czym ju¿ tutaj mówi³em, zadañ zle-
conych z zakresu administracji publicznej.

I wreszcie: jaki skutek, w œwietle tego projektu,
powinna wywieraæ petycja? Otó¿ celem petycji
jest podjêcie okreœlonego dzia³ania, zaniechania
podjêtego dzia³ania lub zajêcie okreœlonego sta-
nowiska. Jednak chodzi o podjêcie tego dzia³ania
wtedy, kiedy organ mo¿e je podj¹æ, bo nie mo¿na
domagaæ siê od organu dzia³ania nieprzewidzia-
nego w jego kompetencjach. Jak powiedzia³em,
nie mo¿na od Senatu domagaæ siê, ¿eby sam
uchwali³ czy zmieni³ konstytucjê. Mo¿na od orga-
nu, od adresata petycji domagaæ siê zaniechania
okreœlonego dzia³ania, jeœli on podj¹³ takie dzia³a-
nie, jak powiedzia³em, a ten, który petycjê sk³a-
da³, uwa¿a, ¿e w interesie dobra wspólnego,
w imiê dobra wspólnego, w imiê ochrony szczegól-
nych wartoœci takie dzia³anie powinno byæ zanie-
chane, lub te¿ mo¿na domagaæ siê zajêcia okreœ-
lonego stanowiska, sformu³owania opinii, wyra-
¿enia pogl¹du na temat problemów zwi¹zanych
z interesem publicznym podmiotu sk³adaj¹cego
petycjê lub podmiotów trzecich za ich zgod¹.

Teraz zagadnienia szczegó³owe. Jak powiedzia-
³em, jest tutaj uregulowana w sposób szczegó³owy
problematyka postêpowania, tego, w jaki sposób
petycje siê sk³ada w formie pisemnej, w formie
elektronicznej, i jak wyra¿ana jest zgoda, jeœli
sk³ada siê petycjê w imieniu osoby trzeciej. Jest
te¿ mowa o dzia³alnoœci lobbingowej, o czym tutaj
ju¿ mówi³em; podmiot wykonuj¹cy zawodow¹
dzia³alnoœæ lobbingow¹ nie mo¿e sk³adaæ petycji
w sprawie projektu aktu normatywnego bêd¹cego
w³aœnie przedmiotem prac rz¹du, Sejmu, Senatu,
a nawet ujêtego i og³oszonego w programie prac
legislacyjnych Rady Ministrów, je¿eli prowadzi na
rzecz osób trzecich dzia³alnoœæ lobbingow¹ doty-
cz¹c¹ tego w³aœnie projektu. W innych sprawach
oczywiœcie mo¿e sk³adaæ petycje tak jak ka¿da in-
stytucja.

Wreszcie mówi siê, jeœli idzie o Sejm i Senat, ¿e
problematyka rozpatrywania petycji powinna byæ
uregulowana odpowiednio w Regulaminie Sejmu
i Senatu, ¿e jest ona prowadzona przez w³aœciw¹
komisjê – w Senacie ten wymóg w zasadzie zosta³
ju¿ spe³niony. Problematyka rozpatrywania pety-
cji, która budzi³a w¹tpliwoœci, dotycz¹ca tego, czy
ona jest obecna, czy nie jest obecna, w jakiej for-
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mie, jeœli idzie o samorz¹d terytorialny, zosta³a tu-
taj jednoznacznie uregulowana. Organy jednostek
samorz¹du terytorialnego poddane s¹ tej ustawie;
te¿ bêd¹ mia³y obowi¹zek rozpatrywania petycji
w sprawach, które tutaj wymieni³em, w interesie,
o którym tutaj mówi³em, przy czym przez w³aœciw¹
komisjê… Mowa jest równie¿ o informacjach, o ter-
minie, w jakim petycja powinna byæ rozpatrzona –
chodzi tu o trzy miesi¹ce. Mowa jest o tak zwanych
petycjach wielokrotnych, bo kilka podmiotów mo-
¿e sk³adaæ petycje w tej samej sprawie, i okreœla
siê, w jakim terminie te petycje powinny byæ wów-
czas rozpatrywane. Istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿e-
nia terminu rozpatrzenia petycji z trzech miesiêcy
do, w gruncie rzeczy, piêciu miesiêcy, bo w formie
publicznego og³oszenia ma siê daæ tym podmio-
tom, które ju¿ wczeœniej zg³osi³y, ¿e maj¹ zamiar
z³o¿enia petycji, dwumiesiêczny okres na to, ¿eby
tê petycjê z³o¿y³y. A kiedy pozostawia siê petycjê
bez rozpatrzenia? ¯eby nie by³o pieniactwa, okreœ-
la siê, ¿e w sprawie, w której petycja by³a ju¿ raz
rozpatrzona, petycji sk³adaæ nie mo¿na; jeœli ktoœ,
mimo ¿e petycja w jakiejœ sprawie zosta³a ju¿ roz-
patrzona, z³o¿ona i rozpatrzona, wnosi petycjê, to
taka petycja zostaje bez rozpatrzenia. Mówi siê
o wyniku rozpatrzenia petycji, o tym, w jaki sposób
jest informowany ten, który… Nie chcê powiedzieæ
„petent”, bo nie chodzi o petenta, tylko podmiot,
który sk³ada petycjê. Tak wiêc pewnie bêdzie mu-
sia³o to byæ tutaj jakoœ okreœlone, potrzebny jest
jakiœ termin mówi¹cy, jak ta osoba sk³adaj¹ca pe-
tycjê siê nazywa. Poza tym wyraŸnie wskazano,
znaj¹c zdolnoœci kreatywne naszych obywateli,
naszego spo³eczeñstwa – i to jest bardzo dobre roz-
wi¹zanie – ¿e wynik rozpatrzenia petycji nie mo¿e
byæ przedmiotem tej skargi, któr¹ reguluje kodeks
postêpowania administracyjnego. Inaczej w nie-
skoñczonoœæ byœmy anga¿owali instytucje publi-
czne, z wykorzystaniem ró¿nych œrodków praw-
nych, ¿eby zajmowa³y siê naszymi sprawami.

Znowelizowano jednoczeœnie – i to jest moja
ostatnia uwaga – kodeks postêpowania admini-
stracyjnego, wykreœlaj¹c z niego sformu³owanie
o tym, ¿e k.p.a. reguluje postêpowanie w spra-
wach petycji. Nie reguluje postêpowania w spra-
wach petycji, bo do tej pory nie regulowa³o, a nie
bêdzie regulowa³, bo mamy odrêbn¹ ustawê. Tyle
tylko, ¿e w sprawach nieuregulowanych w tej
ustawie subsydiarnie bêdzie siê stosowa³o k.p.a.,
ale tylko w przypadku zagadnieñ, które w tej usta-
wie zosta³y pominiête.

W imieniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
wnoszê do Wysokiej Izby o przyjêcie przez Senat
jednolitego projektu ustawy oraz projektu
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy. Mowa jest o druku nr 1036S. Dziê-
kujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Leon Kieres: Chcia³bym jeszcze dodaæ,

jeœli mogê…)
Tak, proszê uprzejmie.

Senator Leon Kieres:
Pan marsza³ek Romaszewski wnosi poprawkê

do projektu ustawy o petycjach. Poniewa¿ go nie
ma, to jestem upowa¿niony… No, nie przez pana
marsza³ka, ale legislacyjnie czujê siê upowa¿nio-
ny, ¿eby pañstwa o tym poinformowaæ. Chodzi
o dodanie art. 15a. Proszê pana marsza³ka i Wy-
sok¹ Izbê, byœmy mogli jeszcze na tej sesji rozpa-
trzeæ tê poprawkê, ustosunkowaæ siê do niej
i przeg³osowaæ projekt z t¹ poprawk¹.

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 wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Mieczys³awa
Augustyna.

Czy s¹ takie pytania?
Pan senator Wojciechowski, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Krótkie pytania odnoœnie do powtórnego z³o¿enia
petycji. Bo z tego sprawozdania wynika, ¿e w ogóle
nie mo¿na jej potem z³o¿yæ. Ale je¿eli zmieni¹ siê
jakieœ istotne okolicznoœci, które spowodowa³y
okreœlon¹ odpowiedŸ na petycjê, je¿eli te okolicz-
noœci siê zmieni¹, to czy bêdzie mo¿na z³o¿yæ po-
wtórnie petycjê?

(Senator Leon Kieres: Tak, oczywiœcie, bo arty-
ku³… Panie Marsza³ku, mogê odpowiedzieæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Oczywiœcie, proszê uprzejmie.

Senator Leon Kieres:

W art. 14 ust. 1 jest mowa, ¿e petycjê z³o¿on¹
w sprawie, która by³a ju¿ przedmiotem rozpatrzo-
nej petycji, mo¿na pozostawiæ bez rozpatrzenia.
Ale to nie jest oblig, organ mo¿e j¹ równie¿ rozpa-
trzeæ. I druga sprawa, drugie zagadnienie – chodzi
o petycjê z³o¿on¹ w sprawie. Jeœli zmieni³y siê is-
totne okolicznoœci, to znaczy, ¿e mamy jakby no-
w¹ sprawê, wiêc petycja mo¿e byæ z³o¿ona.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Zientarski:
Mam jedno pytanie w zwi¹zku z poprawk¹ z³o¿o-

n¹ przez pana marsza³ka Romaszewskiego. Pan
senator, pan profesor informowa³, ¿e jest to po-
prawka natury legislacyjnej. Wiem, ¿e by³a dysku-
towana w kuluarach poprawka dotycz¹ca jakby
uniemo¿liwienia dyskontynuacji petycji z chwil¹
up³ywu kadencji. Czy ta poprawka tego dotyczy?

Senator Leon Kieres:
Tego dotyczy poprawka pana marsza³ka Roma-

szewskiego.
(Senator Piotr Zientarski: Tego w³aœnie dotyczy

poprawka…)
Tak jest, tego problemu.
(Senator Piotr Zientarski: Czyli ona ma charak-

ter merytoryczny, a nie legislacyjny.)
Dotyczy tego, co siê dzieje z petycjami z up³y-

wem kadencji Sejmu i Senatu.
(Senator Piotr Zientarski: Rozumiem. Dziêkujê

bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Zastanawiam siê, jak bêdzie siê nazywa³ ten,

który sk³ada petycjê. Petent? Nie. Petycjusz?
(G³osy z sali: Petycjusz.)
(G³os z sali: Petent – nie.)
Petent nie mo¿e byæ. To pozostanie petycjusz.
Otwieram dyskusjê…
(G³os z sali: Jeszcze pan minister.)
A, pan minister, oczywiœcie.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Mogê tylko wyraziæ du¿e poparcie i uznanie dla
Wysokiej Izby za ten projekt. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przyjmujemy to uznanie, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
zwi¹zane z omawianym porz¹dkiem obrad. Nie
ma pytañ.

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.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Mieczy-
s³awa Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przemawiam w imieniu wnioskodawców. Na

pocz¹tku chcia³bym powiedzieæ parê s³ów o tym,
jak powsta³a ta ustawa. Ustawa jest wynikiem
szerokich konsultacji, prowadzonych w ramach
Parlamentarnego Zespo³u do spraw Wspó³pracy
z Organizacjami Pozarz¹dowymi kierowanego
przez pana marsza³ka Bogdana Borusewicza. Ta-
ki by³ w³aœnie pocz¹tek.

Grupa organizacji wskazywa³a potrzebê uregu-
lowania kwestii rozpatrywania petycji, co nie zo-
sta³o w pe³ni uregulowane w kodeksie postêpowa-
nia administracyjnego. Senat zleci³ ekspertyzy,
przygotowa³ za³o¿enia, nastêpnie na dorocznym
spotkaniu organizacji pozarz¹dowych w Pa³acu
Staszica odbyliœmy coœ na kszta³t wys³uchania
publicznego, w czasie którego sk³adano uwagi do
za³o¿eñ. Potem prowadzone by³y konsultacje we-
wn¹trz klubu parlamentarnego, zbieraliœmy opi-
nie resortów, zw³aszcza resortu sprawiedliwoœci
oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji. Procedura uzgodnieniowa trwa³a pra-
wie rok. Zebrano podpisy i oczywiœcie z³o¿ono
projekt. Wtedy gdy projekt by³ rozpatrywany
przez Komisjê Ustawodawcz¹, prowadzone by³y
szerokie konsultacje spo³eczne, za co panu prze-
wodnicz¹cemu Zientarskiemu chcia³bym podziê-
kowaæ, bo opinie, które nap³ynê³y, wnios³y bardzo
wiele do tego projektu i po raz kolejny dokonywa-
liœmy korekt, o czym wspomina³ pan przewodni-
cz¹cy i sprawozdawca komisji.

Dlaczego przyst¹piliœmy do przygotowania tego
projektu? Przede wszystkim dlatego, ¿e sk³adanie
petycji to jedno z najwa¿niejszych praw politycz-
nych i wyraz wolnoœci obywatelskiej, o czym
œwiadczy umieszczenie tego prawa w rozdziale do-
tycz¹cym wolnoœci i praw politycznych, w art. 63
konstytucji. Jest to jeden z najistotniejszych in-
strumentów demokracji bezpoœredniej obok ini-
cjatywy ustawodawczej, ale przypomnijmy, ¿e
tam trzeba zebraæ sto tysiêcy podpisów, oraz refe-
rendum, gdzie wymaga siê zebrania piêciuset ty-
siêcy podpisów. Jednoczeœnie jest to o wiele ³at-
wiejszy sposób wp³ywania na dzia³ania w³adz
publicznych, bo petycjê tak naprawdê mo¿e z³o-
¿yæ ka¿dy.
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Dobre regulacje prawa do petycji w naszym
przekonaniu mog¹ zmniejszaæ poczucie bezra-
dnoœci spo³ecznej, os³abiaæ przekonanie, ¿e w³a-
dze publiczne nie s¹ sk³onne do dialogu i uwzglê-
dniania postulatów obywateli i ich organizacji. Na
to w³aœnie wskazywa³y organizacje pozarz¹dowe,
twierdz¹c, ¿e sk³adaj¹ petycje, ale do tej pory, po-
niewa¿ nie wiadomo, czym jest petycja, na dobr¹
sprawê mo¿na ich by³o nawet nie rozpatrywaæ.
Zdaniem organizacji tak siê dzia³o.

Sprawa trybu rozpatrywania petycji nie zosta³a
w pe³ni uregulowana ustawowo, o czym mówi³
pan senator sprawozdawca. W 2008 r. uregulo-
wania tej kwestii domaga³ siê równie¿ rzecznik
praw obywatelskich. Resort spraw wewnêtrznych
i administracji podj¹³ prace dotycz¹ce zmian
w kodeksie postêpowania administracyjnego, ale
doszliœmy do przekonania, ¿e czytelniejsze, bar-
dziej kompleksowe i dogodniejsze dla obywateli
bêdzie ujêcie kwestii petycji w odrêbnej ustawie.
Chcia³bym w tym momencie Ministerstwu
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, a w szcze-
gólnoœci panu ministrowi Siemoniakowi bardzo
serdecznie podziêkowaæ za to, ¿e uzna³ nasze ra-
cje i ¿e tak czynnie ministerstwo wspó³dzia³a³o
w pracach nad ulepszeniem projektu, który przy-
gotowaliœmy.

Proponujemy uregulowanie kwestii doty-
cz¹cych petycji w odrêbnej ustawie, poniewa¿
chcemy podkreœliæ wagê tego jednego z najstar-
szych praw obywatelskich, pochodz¹cego – pa-
miêtajmy – z czasów jeszcze przedkonstytucyj-
nych, gwarantowanego te¿ w Konstytucji II Rze-
czypospolitej oraz w Traktacie o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Umieszczenie kwestii petycji
w jednym przepisie art. 63 konstytucji jest wed³ug
tych, którzy przygotowali dla nas ekspertyzy, pe-
wnym zbanalizowaniem tej instytucji, naprawdê
szacownej instytucji demokratycznej. Wydaje
nam siê, ¿e stworzenie odrêbnej ustawy pozwoli
zwróciæ uwagê obywateli i instytucji na mo¿liwoœæ
korzystania z tego prawa, pozwoli sprawy petycji
uj¹æ w jednym miejscu, uwzglêdniaj¹c realizacjê
prawa do sk³adania petycji tak¿e do Sejmu i Sena-
tu, czego w k.p.a. nie mo¿na by by³o zrobiæ. Po-
zwoli to na rozwiniêcie jawnoœci postêpowania,
w którym rozpatruje siê petycje, co ma byæ jed-
nym z gwarantów powa¿nego potraktowania osób
sk³adaj¹cych petycje. Treœæ tych petycji, ich stre-
szczenie bêdzie zawieszane na stronach interne-
towych, bêd¹ tam równie¿ umieszczane informa-
cje o trybie postêpowania w sprawie danej petycji,
obywatele bêd¹ mogli to œledziæ, tak jak pan sena-
tor mówi³, bêd¹ mogli siê tak¿e do tego przy³¹czyæ
i wtedy bêdzie to petycja wielokrotna.

W ustawie mo¿na wreszcie zobaczyæ ró¿nice
miêdzy petycj¹ a skarg¹ i wnioskiem. Wiele razy
by³em pytany o tê kwestiê. Ró¿nicuje te formy

przede wszystkim inny cel, inny jest cel sk³adania
petycji. Skarga i wniosek mog¹ byæ sk³adane
w podobnym trybie w interesie samych obywateli,
ich grup albo w interesie publicznym, jeœli jednak
chodzi o petycjê, to jej celem jest spowodowanie
dzia³ania okreœlonych w³adz lub zaniechania tego
dzia³ania, ewentualnie zajêcie okreœlonego stano-
wiska. Gdy chodzi o skargê, to jest ona wezwa-
niem do naprawienia szkody, która zosta³a czymœ
spowodowana, zaœ wniosek jest przed³o¿eniem
pewnej propozycji rozwi¹zania problemu. Dlatego
to tak naprawdê cel zdecydowanie odró¿nia pety-
cjê od wniosku i od skargi.

Zaznaczamy, ¿e choæ petycjê mo¿na sk³adaæ
w interesie w³asnym, to zasadniczo musi ona do-
tyczyæ wartoœci wymagaj¹cych szczególnej ochro-
ny w imiê dobra wspólnego i dotycz¹cych ¿ycia
zbiorowego, powinna byæ ona wnoszona w intere-
sie publicznym. W ustawie k³adziemy na to na-
cisk. Tak zreszt¹ pierwotnie by³o, tak te¿ jest
w prawie do sk³adania petycji w bardzo wielu kra-
jach europejskich. W konstytucji jest taki zapis,
który sprawi³, ¿e szukaliœmy jakiegoœ modus vi-
vendi pomiêdzy opcj¹ bardzo konkretnego okreœ-
lenia funkcji petycji a tym, co jest zapisane w kon-
stytucji.

Petycje mog¹ byæ sk³adane do organów w³adzy
publicznej – zaznaczmy – i wykonawczych, i sta-
nowi¹cych, zarówno pañstwowych, jak i samo-
rz¹dowych, a tak¿e do wszystkich instytucji i or-
ganizacji, które wykonuj¹ zadania zlecone z za-
kresu administracji publicznej, o czym wspomi-
na³ ju¿ pan senator sprawozdawca.

Prezes Rady Ministrów bêdzie corocznie sk³a-
da³ Sejmowi sprawozdanie z rozpatrzenia petycji,
a z kolei w³aœciwe komisje Sejmowi i Senatowi.
Myœlê, ¿e tak siê stanie po przyjêciu poprawek, bo
pan senator Kieres zwróci³ uwagê na to, ¿e uregu-
lowania obecnie zawarte w projekcie spowodowa-
³yby lawinê sprawozdañ, których nie bylibyœmy
w stanie rozpatrzyæ. W zwi¹zku z tym bêdê propo-
nowa³ w tym zakresie stosown¹ poprawkê uœciœ-
laj¹c¹.

A¿eby zapobiec – w pewnym sensie odpowia-
dam tu na zadane wczeœniej pytanie – nêkaniu
w³adz publicznych w tych samych sprawach, za-
warto w ustawie przepis mówi¹cy o tym, ¿e pety-
cjê w sprawie, w której ju¿ wczeœniej zosta³a z³o¿o-
na petycja, mo¿na pozostawiæ bez rozpatrzenia,
ale wnosz¹cego tê petycjê trzeba powiadomiæ
o poprzednim rozstrzygniêciu. Jest to mo¿liwoœæ.
Gdyby bowiem zmieni³y siê okolicznoœci i by³aby
mo¿liwoœæ innego rozpatrzenia petycji, to oczywi-
œcie ta mo¿liwoœæ pozostanie.

Chcia³bym pañstwu powiedzieæ jeszcze parê
s³ów na temat praktyki, któr¹ zastosowaliœmy.
Trzeba przyznaæ i z³o¿yæ za to uszanowanie panu
marsza³kowi, ¿e po wys³uchaniu tego g³osu orga-
nizacji pozarz¹dowych, nie czekaj¹c na uregulo-
wania ustawowe, nasza Izba do³¹czy³a w regula-
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minie kwestiê rozpatrywania petycji do upra-
wnieñ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, i zostali przydzieleni tej komisji praco-
wnicy, którzy opracowuj¹ dla komisji kwestie za-
warte w petycjach. Plon tego dzia³ania jest dosyæ
spory. Z ostatniego sprawozdania wynika³o, ¿e
rozpatrzone zosta³y szeœædziesi¹t dwie petycje
i urodzi³o siê z tego ju¿ piêæ inicjatyw ustawodaw-
czych. Widaæ, ¿e nie ma jakiegoœ masowego na-
p³ywu petycji, czego siê obawiano, i ¿e jest z tego
konkretny po¿ytek. W zwi¹zku z tym rozszerzenie
tego prawa na wszystkie organy w³adz publicz-
nych, na instytucje i organizacje, które wykonuj¹
zadania z zakresu administracji publicznej, wy-
daje siê sensowne. Liczymy na to, ¿e równie¿
Sejm, widz¹c znaczenie tego przed³o¿enia, wi-
dz¹c, ¿e jest zgoda odnoœnie do tego projektu,
poparcie resortów, poparcie Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego, S¹du Najwy¿szego, Instytutu
Spraw Publicznych, rzecznika praw obywatel-
skich, Ogólnopolskiego Forum Organizacji Poza-
rz¹dowych, Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka
i jeszcze wielu innych organizacji oraz instytucji,
zechce, tak jak i my, podj¹æ pracê nad tym projek-
tem po to, by zosta³ on uchwalony jeszcze w tej ka-
dencji. W moim przekonaniu jest to jedno z po-
wa¿niejszych przed³o¿eñ senackich, poniewa¿
dotyczy ono realizacji konstytucyjnego prawa do
petycji, a to do tej pory nie by³o w³aœciwie uregulo-
wane.

Na koniec pozwolê sobie z³o¿yæ poprawki do tej
ustawy. Wnoszê, ¿eby jeszcze na tym posiedzeniu
mog³y one zostaæ rozpatrzone przez komisje. Cho-
dzi o to, byœmy mogli nad tym projektem g³oso-
waæ. Dziêkujê bardzo.

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

s³awa Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Myœlê, ¿e to bardzo wa¿na inicjatywa, która

podkreœla – tutaj nawi¹¿e do wczeœniejszej wypo-
wiedzi – tradycjê prawa petycji, uznaj¹c je za jed-
no z najstarszych tradycyjnych praw ludzkich,
najstarszych praw jednostki gwarantowanych
w pañstwach demokratycznych. Bardzo wa¿ne
w trakcie interesuj¹cego przedstawienia przez pa-
na profesora Kieresa… Zasygnalizowanie po-
prawki, która zostanie z³o¿ona przez marsza³ka
Romaszewskiego… Mam pewn¹ w¹tpliwoœæ, a co
za tym idzie – zapytanie. Otó¿ co bêdzie z petycj¹ –
chodzi mi tutaj o jednostki samorz¹du terytorial-

nego – która wp³ynie pod koniec kadencji. O ile
dobrze zrozumia³em poprawkê pana senatora Ro-
maszewskiego, tryb bêdzie kontynuowany w Sej-
mie i Senacie, ale co do jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, to nie ma tutaj… Sugerujê, aby ko-
misje, je¿eli jest to mo¿liwe, zastanowi³y siê nad
tym, czy w ramach autopoprawki… Je¿eli chodzi
o moj¹ sugestiê dotycz¹c¹ jednostek samorz¹du
terytorialnego, to jeszcze nie przygotowa³em…
Byæ mo¿e w ramach autopoprawki zastosuje siê
podobne rozwi¹zanie. Chodzi o to, aby petycja,
która wp³ynie pod koniec kadencji samorz¹du te-
rytorialnego, by³a rozpatrywana… W art. 11 mówi
siê, ¿e statut jednostki samorz¹du terytorialnego
mo¿e przewidywaæ rozpatrywanie petycji skiero-
wanych do organu stanowi¹cego tej jednostki
przez w³aœciw¹ komisjê. Ale przecie¿ w momencie
zakoñczenia kadencji ju¿ tej komisji nie bêdzie.
Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Zientarski

z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.
Informujê równie¿, ¿e wnioski o charakterze le-

gislacyjnym na piœmie z³o¿yli panowie senatoro-
wie Romaszewski i Augustyn.

A pan z³o¿y³?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie, nie.)
Nie z³o¿y³ pan.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja wnosi³em tyl-

ko o…)
Dobrze.
Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Senatorowie Kieres i Augustyn zg³osili wniosek
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowa-
dzenia trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze
na tym posiedzeniu Senatu. Jeœli nie us³yszê g³o-
sów sprzeciwu, uznam, ¿e Senat przyj¹³ przedsta-
wiony wniosek. G³osów sprzeciwu nie ma.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o postêpowa-
niu w sprawach nieletnich.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 1068, a sprawozdanie w druku nr 1068S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komisji Na-
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uki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Pio-
tra Zientarskiego, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Projekt zosta³ wniesiony przez grupê senato-

rów. To jest nasz, senacki projekt. Generalnie ce-
lem tej nowelizacji jest poszerzenie katalogu pod-
miotów spo³ecznych w³¹czonych w proces wycho-
wawczy nieletnich, podniesienie poziomu spraw-
noœci postêpowañ w sprawach nieletnich poprzez
wykorzystanie dwudziestopiêcioletniego do-
œwiadczenia miêdzy innymi sêdziów rodzin-
nych… Chcê na wstêpie przypomnieæ, ¿e ustawa,
któr¹ nowelizujemy, ¿e tak powiem, prze¿y³a ju¿
æwieræ wieku. Zmieni³y siê stosunki spo³eczne,
zmieni³a siê sytuacja, s¹ pewne doœwiadczenia…
W zwi¹zku z tym okaza³o siê, i¿ niezbêdne jest
podjêcie takiej inicjatywy. Jak powiedzia³em, po-
trzeba uzyskania wiêkszej sprawnoœci postêpo-
wania… Zmiana art. 25 §1 polegaj¹ca na umo¿li-
wieniu zlecania opinii, poza rodzinnymi oœrodka-
mi diagnostyczno-konsultacyjnymi, tymi s³ynny-
mi RODK, bieg³emu lub bieg³ym uzasadniona jest
potrzeb¹ uzyskania wiêkszej sprawnoœci postê-
powania. Jak wiemy, w³aœnie d³ugi czas oczeki-
wania na opiniê rodzinnego oœrodka diagnostycz-
no-konsultacyjnego by³ bardzo czêsto powodem
przed³u¿ania siê spraw rodzinnych. A przecie¿
chodzi o usprawnienie postêpowania.

Nastêpna istotna zmiana, proponowana
w art. 25 §2 tej ustawy, równie¿ pozwoli podnieœæ
sprawnoœæ postêpowania. Obligatoryjne uzyska-
nie opinii w sprawie nieletnich kierowanych do
m³odzie¿owego oœrodka wychowawczego, m³o-
dzie¿owego oœrodka socjoterapii, publicznego za-
k³adu opieki zdrowotnej, domu pomocy spo³ecz-
nej albo zak³adu poprawczego jest czêsto zbêdne
w przypadku nieletnich, którzy zostali poddani
takiej diagnozie przed wszczêciem postêpowania
wyjaœniaj¹cego. W zwi¹zku z tym wnioski bieg-
³ych pozostaj¹ aktualne, ale nie ma bezwzglêdne-
go wymogu przeprowadzania ponownego bada-
nia, co przed³u¿a postêpowanie, generuje koszty
i jest po prostu zbêdne.

Nastêpna zmiana, dotycz¹ca art. 40 §7 ustawy
o postêpowaniu w sprawie nieletnich, wynika
z potrzeby uwzglêdnienia doœwiadczeñ sêdziów
rodzinnych z tych przypadków, w których nieletni
samowolnie oddalili siê z m³odzie¿owego oœrodka
wychowawczego czy m³odzie¿owego oœrodka so-
cjoterapii. Dotychczasowy niedostatek uregulo-
wañ tego praktycznego problemu wynika w du¿ej
mierze z braku placówek typu interwencyjnego,
które przejmowa³yby opiekê nad nieletnim po jego

zatrzymaniu w trakcie ucieczki, przed przekaza-
niem go dyrektorowi. Ta zmiana tê lukê uzu-
pe³nia.

Dalej. Wynikiem uwzglêdnienia postulatów
œrodowiska sêdziów rodzinnych jest tak¿e treœæ
nowego art. 40a. Dotychczasowe przepisy doty-
cz¹ce umieszczania nieletnich w policyjnej izbie
dziecka by³y niewystarczaj¹ce w stosunku do po-
trzeb praktyki zwi¹zanej z koniecznoœci¹ spraw-
nego prowadzenia postêpowania w sprawach nie-
letnich. Proponowane zmiany pozwalaj¹ umiesz-
czaæ nieletnich w policyjnej izbie dziecka w in-
nych sytuacjach ni¿ wynikaj¹ce z art. 40. Zdarza
siê bowiem, ¿e przepis ten w praktyce jest obcho-
dzony ze wzglêdu na istniej¹ce trudnoœci wynika-
j¹ce z braku w systemie oœrodków resocjalizacyj-
nych.

Dodanie art. 70a–70e podyktowane jest z jed-
nej strony uznaniem wagi dzia³ania kuratorów
s¹dowych w procesie wychowawczym nieletniego
na etapie postêpowania wykonawczego, a z dru-
giej – zamiarem bardziej aktywnego w³¹czenia
w proces wychowawczy nieletniego podmiotów
innych ni¿ pañstwowe, to jest organizacji spo³ecz-
nych, organizacji m³odzie¿owych, zak³adów pra-
cy, osób godnych zaufania, które udzieli³y porê-
czenia za nieletniego i którym powierzono tytu³em
œrodka wychowawczego nadzór nad nieletnim.

Jeœli chodzi o kuratorów, to postulowali precy-
zyjne okreœlenie ich praw i obowi¹zków w zwi¹zku
z wykonywaniem œrodka wychowawczego w po-
staci nadzoru kuratora s¹dowego. I tutaj te¿ do-
œwiadczenia wieloletnich kuratorów zosta³y wy-
korzystane i nast¹pi³o wyliczenie czynnoœci kura-
torów w toku postêpowania. Ponadto kuratorzy
zostali wyposa¿eni w mo¿liwoœæ zobowi¹zania
nieletniego do przebadania na okolicznoœæ obec-
noœci w organizmie alkoholu lub innego œrodka
u¿ytego w celu wprowadzenia siê w stan odurze-
nia, a jeœli zostanie stwierdzony ten przejaw de-
moralizacji nieletniego, nawet w okolicznoœciach
uzasadniaj¹cych przyjêcie domniemania, kura-
tor z mocy art. 70b §2 bêdzie uprawniony do z³o¿e-
nia wniosku do s¹du rodzinnego o zmianê œrodka
wychowawczego. Takiej mo¿liwoœci zlecenia ba-
dañ kurator nie posiada³, a chodzi³o czêsto o udo-
kumentowanie i udowodnienie… Dotychczas gdy
w czasie wizyty u nieletniego kurator stwierdza³,
¿e ten nieletni jest pod wp³ywem alkoholu czy in-
nego œrodka odurzaj¹cego, nie mia³ mo¿liwoœci
przeprowadzenia dowodu.

W przypadku powierzenia dozoru nad nieletni-
mi organizacjom m³odzie¿owym lub innym orga-
nizacjom spo³ecznym, zak³adom pracy czy osobie
godnej zaufania, podmioty te powinny byæ wypo-
sa¿one w uprawnienia przyznane kuratorom
s¹dowym w zwi¹zku z wykonywaniem nadzoru.
Skoro one s¹ w³¹czone w ten proces, to powinny
mieæ te same uprawnienia. Funkcjê motywuj¹c¹
organizacje spo³eczne, zak³ady pracy i osoby god-
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ne zaufania do udzielania porêczeñ za nieletnich
i sprawowania nadzoru w postêpowaniach wyko-
nawczych spe³niaæ ma rycza³t za wykonanie nad-
zoru wynikaj¹cy z ponoszenia przez te podmioty
kosztów wykonywania œrodka wychowawczego,
jak na przyk³ad koszty dojazdów do miejsca za-
mieszkania lub pobytu nieletniego, koszty pocz-
towe, artyku³ów biurowych, dojazdów na posie-
dzenia s¹dowe itp. Przyjêcie zasady wynagradza-
nia podmiotów spo³ecznych za czynnoœci, które
le¿¹ w interesie spo³ecznym, wynika z uznania, ¿e
wykonywanie nadzoru nad nieletnim nie jest wy-
³¹cznie powinnoœci¹ obywatelsk¹, ale przede
wszystkim zadaniem, które niejednokrotnie wy-
maga kwalifikacji specjalistycznych, na przyk³ad
socjologicznych, terapeutycznych, a tak¿e, co te¿
jest istotne, wi¹¿e siê z poœwiêceniem czasu, za co
siê ju¿ nie p³aci. A wiêc niech bêdzie przynajmniej
zwrot kosztów, które taka osoba ponosi w zwi¹z-
ku z dobrowolnym wykonywaniem porêczenia.

Dotychczasowy brak przepisów wykonaw-
czych zwi¹zanych z powierzeniem nadzoru nad
nieletnim innym ni¿ kurator s¹dowy podmiotom
przyczyni³ siê do stosunkowo rzadkiego siêgania
przez s¹dy rodzinne po ten w³aœnie œrodek wycho-
wawczy w postaci porêczenia organizacji b¹dŸ
osoby godnej zaufania. Teraz w art. 70d przewi-
dziano dla ministra sprawiedliwoœci delegacjê do
wydania rozporz¹dzenia szczegó³owo okreœla-
j¹cego zasady i tryb wykonywania nadzoru, w tym
szczegó³owy sposób wykonywania uprawnieñ
i obowi¹zków przez kuratorów s¹dowych w zwi¹z-
ku z wykonywaniem nadzoru. Powierzono im ró-
wnie¿ mo¿liwoœæ kontrolowania wykonywania
przez nieletniego zobowi¹zañ do okreœlonego po-
stêpowania, jak równie¿ zobowi¹zañ na³o¿onych
na rodziców lub opiekuna nieletniego w trybie
art. 7 §1 ustawy.

W art. 90a w nowym przepisie dano ustawow¹
podstawê prawn¹ do umieszczania nieletnich
w hostelach spo³ecznych, z jednej strony wy-
pe³niaj¹c istniej¹c¹ lukê prawn¹ w tym zakresie,
z drugiej zaœ strony okreœlaj¹c niezbêdne wymogi
do objêcia nieletniego t¹ tak zwan¹ grup¹ hostelo-
w¹. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest nadto mo¿li-
woœæ tworzenia hosteli spo³ecznych przez stowa-
rzyszenia, fundacje lub organizacje spo³eczne,
których celem dzia³ania jest pomoc w readaptacji
spo³ecznej nieletnich. Umo¿liwienie tworzenia
hosteli przez te organizacje jest praktycznym wy-
razem œwiadczenia pomocy dla nieletnich wyni-
kaj¹cym z normy art. 76 §3. W nowym przepisie
art. 90a przewidziano podstawowe zasady doty-
cz¹ce w³aœnie umieszczania nieletniego w tak
zwanym hostelu spo³ecznym. Uzasadnione to ma
byæ w szczególnoœci prowadzonym procesem usa-
modzielniania siê nieletniego lub przygotowa-
niem nieletniego do zwolnienia z zak³adu, zw³asz-

cza je¿eli podejmie on pracê b¹dŸ naukê. Wa¿nym
obowi¹zkiem nieletniego umieszczonego w hoste-
lu bêdzie czêœciowe wspó³finansowanie kosztów
swojego pobytu. Uzasadnione to bêdzie zw³aszcza
w sytuacji podjêcia pracy zawodowej przez nielet-
niego, tym bardziej, i musimy mieæ tego œwiado-
moœæ, ¿e nieletni w hostelu mo¿e pozostawaæ do
dwudziestego pierwszego roku ¿ycia, gdy przesta-
je ju¿ byæ nieletnim. Wspó³finansowanie pobytu
w hostelu przez nieletniego ma wype³niaæ jedno
z wa¿nych zadañ, jakim jest rozwiniêcie u nielet-
nich kompetencji spo³ecznych polegaj¹cych na
planowaniu, gospodarowaniu w³asnymi œrodka-
mi finansowymi, oszczêdzaniu, a w rezultacie –
przygotowanie go do samodzielnego ¿ycia. Przepis
art. 90b ma na celu urzeczywistnienie idei stwo-
rzenia i prowadzenia hosteli dla nieletnich przez
organizacje spo³eczne. Takie realizowanie funkcji
publicznych przez podmioty pozarz¹dowe powin-
no byæ zwi¹zane z odpowiednim wsparciem finan-
sowym z bud¿etu pañstwa.

Projektowana regulacja nie bêdzie mia³a istot-
nego znaczenia, jeœli chodzi o wp³yw na sektor fi-
nansów publicznych, poniewa¿ przyjête roz-
wi¹zania zachowuj¹ niemal dotychczasowy stan
realizacji zadañ i struktur organizacyjnych. Mó-
wiê „znacz¹cego wp³ywu”, poniewa¿ jakiœ wp³yw
jednak bêdzie. Dziêkujê 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 wnioskodaw-
cy upowa¿nili do ich reprezentowania pana sena-
tora Piotra Zientarskiego.

Nie ma pytañ. A wiêc dziêkujê, Panie Senatorze
Piotrze Zientarski.

Czy pan minister Wrona chcia³by wypowie-
dzieæ siê w sprawie tego projektu ustawy?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ten senacki projekt ustawy o zmianie ustawy

o postêpowaniu w sprawach nieletnich przewidu-
je zmiany stosunkowo w¹skie zakresowo, lecz
bardzo istotne z uwagi na specjalistyczny przed-
miot regulacji. Pozwalaj¹ one bowiem na podnie-
sienie sprawnoœci postêpowania w sprawach nie-
letnich oraz poprawê efektywnoœci stosowanych
wzglêdem nieletnich œrodków wychowawczych na
etapie postêpowania wykonawczego.
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Odnosz¹c siê do projektowanych zapisów, na-
le¿y zwróciæ uwagê na znaczenie propozycji zmia-
ny art. 25 ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich, która w sposób bezpoœredni wp³ynie
na skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie
opinii, a w konsekwencji spowoduje usprawnie-
nie w tym zakresie postêpowania w sprawach nie-
letnich. Art. 25 §1 okreœla bowiem podmioty
uprawnione do wydawania kompleksowych opi-
nii dotycz¹cych nieletniego. Zgodnie z obecnym
brzmieniem takie opinie mog¹ wydawaæ wy³¹cz-
nie rodzinne oœrodki diagnostyczno-konsultacyj-
ne oraz inne specjalistyczne placówki, co powo-
duje niejednokrotnie koniecznoœæ d³ugiego ocze-
kiwania na tak¹ opiniê. Ten przepis jakby nie zau-
wa¿a, ¿e odpowiedni¹ wiedzê specjalistyczn¹ mo-
g¹ posiadaæ inne instytucje lub nawet indywi-
dualni biegli. I bardzo s³uszna jest myœl, aby na
ogólnych zasadach, nie rezygnuj¹c oczywiœcie
z funkcjonowania wymienionych w tym przepisie
instytucji, dopuœciæ zarówno bieg³ych instytucjo-
nalnych, jak i bieg³ych indywidualnych – powta-
rzam: na zasadach ogólnych – zarówno z listy pro-
wadzonej przez prezesa s¹du, jak i tych, o których
wiadomo, mimo ¿e nie s¹ na liœcie, i¿ maj¹ wyma-
gan¹ w danej sprawie specjalistyczn¹ wiedzê. To
s¹ specjaliœci, profesorowie pedagogiki czy te¿
psychologii, wszyscy ci, którzy mog¹ byæ zaanga-
¿owani w opiniowanie w sprawach nieletnich.
Zgodnie z obecnym brzmieniem §2 tego przepisu
art. 25 uzyskanie takiej kompleksowej opinii
o nieletnim jest obligatoryjne przed wydaniem
orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w m³odzie-
¿owym oœrodku wychowawczym, m³odzie¿owym
oœrodku socjoterapii, publicznym zak³adzie opie-
ki zdrowotnej, domu pomocy spo³ecznej albo za-
k³adzie poprawczym. Proponowana zmiana tego
przepisu polega na dopuszczeniu w takim przy-
padku mo¿liwoœci wykorzystania opinii spo-
rz¹dzonej w innej sprawie w czasie szeœciu mie-
siêcy poprzedzaj¹cych wszczêcie postêpowania
wyjaœniaj¹cego. Zniesienie bezwzglêdnego wymo-
gu przeprowadzenia ponownego badania bez-
spornie przyczyni siê zarówno do podniesienia
sprawnoœci postêpowania, jak i do zmniejszenia
jego kosztów.

I jeszcze inna, bardzo wa¿na rzecz. Mianowicie
ca³y czas mamy do czynienia z nieletnim, z dziec-
kiem, tak wiêc chodzi te¿ o liczbê i o czêstotliwoœæ
badañ, czêstotliwoœæ poddawania go ró¿nego ro-
dzaju przes³uchaniom – mo¿e nie w œcis³ym tego
s³owa znaczeniu, bo choæ nie jest to przes³ucha-
nie go w charakterze œwiadka, ale jednak jest to
odbieranie od niego ró¿nych oœwiadczeñ, pytanie
go. Tak wiêc czêste poddawanie nieletniego tym
sformalizowanym procedurom nie jest w³aœciwe
i zawsze zagra¿a jego prawid³owemu rozwojowi.
I jest myœl¹ bardzo cenn¹ unikanie takiego doty-

kania nieletniego przez pañstwo – je¿eli nie jest to
konieczne – za pomoc¹ procedur. To bêdzie i dla
jego dobra, i dla dobra wyjaœnienia sprawy. Dob-
rze, ¿e bêdzie mo¿na te¿ wykorzystaæ opiniê spo-
rz¹dzon¹ nie póŸniej ni¿ w ci¹gu poprzedzaj¹cych
szeœciu miesiêcy w innej sprawie.

Przechodz¹c do kolejnego z przepisów projek-
tu, nale¿y podkreœliæ, ¿e projektowana zmiana
art. 40 §7 usuwa wystêpuj¹c¹ obecnie lukê, daj¹c
podstawê do zatrzymania w policyjnych izbach
dziecka nie tylko uciekinierów ze schronisk dla
nieletnich i zak³adów poprawczych, ale tak¿e – i to
jest w³aœnie nowoœæ – uciekinierów z m³odzie¿o-
wych oœrodków wychowawczych i m³odzie¿owych
oœrodków socjoterapii. Ta regulacja wychodzi tym
samym naprzeciw praktycznym trudnoœciom,
wynikaj¹cym z braku procedur postêpowania
w stosunku do nieletnich, którzy samowolnie od-
dalili siê z m³odzie¿owego oœrodka wychowawcze-
go lub m³odzie¿owego oœrodka socjoterapii.

Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e dodany
art. 40a, który szczegó³owo reguluje podstawy
prawne i tryb zatrzymania nieletnich w policyj-
nych izbach dziecka, dotyczy zakresu obecnie
nieunormowanego. Proponowane zmiany pozwo-
l¹ na umieszczanie nieletnich w policyjnej izbie
dziecka w innych sytuacjach ni¿ wynikaj¹ce
z art. 40 ustawy o postêpowaniu w sprawach nie-
letnich, czyli: na czas uzasadnionej przerwy
w konwoju – to s¹ w³aœnie nowoœci – lecz nie d³u-
¿ej ni¿ na dwadzieœcia cztery godziny, a tak¿e na
polecenie s¹du na czas niezbêdny do wykonania
czynnoœci, nieprzekraczaj¹cy czterdziestu oœmiu
godzin.

Do tej pory byliœmy tu bezradni, bo instytucja
zatrzymania w tych jak¿e wa¿nych z praktycznego
punktu widzenia sytuacjach nie mog³a byæ stoso-
wana. Propozycje te stanowi¹ wyjœcie naprzeciw
potrzebom, bowiem brak jest oœrodków resocjali-
zacyjnych, w których w takich przypadkach by³o-
by mo¿liwe umieszczanie nieletnich. Tak wiêc
niew¹tpliwie te zmiany usprawni¹ przebieg po-
stêpowañ w sprawach nieletnich.

Jednoczeœnie w §2 tego artyku³u projektodaw-
ca przewiduje gwarancje nienadu¿ywania tego ro-
dzaju mo¿liwoœci, poddaj¹c kontroli s¹du rodzin-
nego fakt umieszczenia nieletniego przez policjê
bez zarz¹dzenia s¹du w policyjnej izbie dziecka na
czas uzasadnionej przerwy w konwoju. Zape-
wniona w ten sposób zostaje kontrola legalnoœci
i zasadnoœci czynnoœci policji – bez tej kontroli
s¹du by³oby to rzeczywiœcie bardzo w¹tpliwe roz-
wi¹zanie. Z kolei postanowienie s¹du w przed-
miocie umieszczenia nieletniego w policyjnej izbie
dziecka na czas niezbêdny do wykonania czynno-
œci podlega zaskar¿eniu na zasadach ogólnych.

Wysoki Senacie, wyra¿aj¹c poparcie dla propo-
nowanych regulacji dotycz¹cych umieszczenia
nieletniego w policyjnej izbie dziecka, nale¿y zau-
wa¿yæ, ¿e odpowiadaj¹ one standardom konsty-
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tucyjnym oraz tym wynikaj¹cym z norm prawa
miêdzynarodowego, a w szczególnoœci z norm
Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawo-
wych wolnoœci oraz Konwencji o ochronie praw
dziecka.

Stwierdziæ przy tym nale¿y, ¿e nie pozostaj¹
one w sprzecznoœci tak¿e z zaleceniami Komitetu
Praw Dziecka, mam tu na myœli VI sprawozdanie
okresowe Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi¹ce
wyraz troski o to, aby w policyjnych izbach dziec-
ka nie by³y umieszczane dzieci, które uciek³y
z placówek opiekuñczo-wychowawczych. To zale-
cenie Komitetu Praw Dziecka wyra¿a potrzebê za-
pewnienia tego, ¿e w policyjnej izbie dziecka bêd¹
umieszczane jedynie dzieci, które pope³ni³y czyn
karalny. I nale¿y tutaj te¿ zauwa¿yæ, ¿e m³odzie¿o-
we oœrodki wychowawcze i m³odzie¿owe oœrodki
socjoterapii nie s¹ placówkami opiekuñczo-wy-
chowawczymi, lecz resocjalizuj¹cymi. W wiêkszo-
œci przypadków trafiaj¹ do nich sprawcy czynów
karalnych, znacznie rzadziej nieletni, którzy wy-
kazuj¹ tylko przejawy demoralizacji, a nie po-
pe³nili zabronionego czynu. Jednak ci, którzy nie
pope³nili tego czynu, najczêœciej trafiaj¹ tam w sy-
tuacji, gdy zastosowane wczeœniej œrodki o cha-
rakterze wolnoœciowym okaza³y siê nieskuteczne.

Podkreœlenia te¿ wymaga to, ¿e literalne rozu-
mienie zalecenia komitetu prowadzi³oby do ta-
kich sytuacji, ¿e pañstwo mia³oby mo¿liwoœæ od-
dzia³ywania, przy pomocy policyjnej izby dziecka,
na uciekiniera z jednej z placówek, na przyk³ad na
nieletniego sprawcê drobnej kradzie¿y sklepowej,
a nie mia³oby takiej mo¿liwoœci wobec nieletnie-
go, który jest znacznie bardziej zdemoralizowany,
choæ jego zachowania nie mo¿na uznaæ za czyn
naruszaj¹cy konkretne normy prawnokarne.
W³aœnie w kontekœcie przepisów o umieszczaniu
w policyjnej izbie dziecka dokonywanie podzia³u
na nieletnich sprawców czynów karalnych i tych,
którzy jedynie wykazuj¹ przejawy demoralizacji,
wydaje siê sztuczne i, w œwietle oczekiwañ Komi-
tetu Praw Dziecka, jest niecelowe. Nie spowoduje
to bowiem odseparowania nieletnich zdemorali-
zowanych od niezdemoralizowanych, a na przy-
k³ad tylko zaniedbanych opiekuñczo. To odsepa-
rowanie jest jednak bardzo istotne.

Kolejne szczegó³owe regulacje dotycz¹ kurato-
rów s¹dowych i zawarte s¹ w projektowanych
art. 70a–70e. Nadzór kuratora jest szczególnie is-
totnym œrodkiem wychowawczym wobec nielet-
nich, jednak w obecnym stanie prawnym sposób
wykonywania praw i obowi¹zków kuratora w toku
postêpowania w sprawach nieletnich jest uregu-
lowany w bardzo w¹skim zakresie. Proponowane
przez projektodawców precyzyjne ustalenie
w ustawie praw i obowi¹zków podmiotów wyko-
nuj¹cych œrodki wychowawcze stanowi wyraz
d¹¿enia do zwiêkszenia ochrony prawnej nielet-

nich. Projektowane rozszerzenie regulacji wydaje
siê uzasadnione szczególn¹ rol¹ kuratorów
s¹dów w procesie wychowawczym nieletniego na
etapie postêpowania wykonawczego.

Projekt przewiduje tak¿e mo¿liwoœæ aktywnego
w³¹czania siê w proces wychowawczy innych pod-
miotów ni¿ pañstwowe, czyli: organizacji m³odzie-
¿owej lub innej organizacji spo³ecznej, a tak¿e za-
k³adu pracy lub osoby godnej zaufania – o tym
mówi projektowany art. 70c.

Projekt ustawy przewiduje równie¿ wprowa-
dzenie przepisów dotycz¹cych hosteli, to s¹
art. 90a–90c, bowiem instytucja ta nie jest obec-
nie uregulowana w przepisie rangi ustawowej.
Projektowany art. 90a §1 wprowadza podstawê do
umieszczenia nieletniego w hostelu, wype³niaj¹c
tym samym lukê w tym zakresie, oraz okreœla nie-
zbêdne wymogi do objêcia nieletniego grup¹ ho-
stelow¹. W projektowanym art. 90a §2 przewi-
dziana zosta³a ponadto mo¿liwoœæ umieszczenia
nieletniego w tak zwanym hostelu spo³ecznym, co
wi¹¿e siê z planowanym w³¹czeniem w proces wy-
chowawczy nieletnich podmiotów pozarz¹do-
wych wyspecjalizowanych w spo³ecznej readapta-
cji nieletnich. Rozwi¹zanie to zas³uguje na
poparcie, albowiem doprowadzi do wyraŸnego
wyodrêbnienia grupy hostelowej ze struktur za-
k³adu poprawczego. Obecnie jest tak, ¿e hostele
dzia³aj¹ przy zak³adach poprawczych. Chcemy
stworzyæ warunki do tego, aby ten zwi¹zek nie
musia³ istnieæ w ka¿dym przypadku, ma to sprzy-
jaæ integracji zawodowej i spo³ecznej nieletnich
objêtych t¹ grup¹ hostelow¹.

Kolejne przepisy projektowanego art. 90b regu-
luj¹ kwestie dotycz¹ce pobytu oraz zasad finanso-
wania pobytu nieletnich w takich hostelach oraz
konsekwencje dla innych nieletnich, którzy od-
mawiaj¹ udzia³u w ofercie resocjalizacyjnej zak³a-
du poprawczego poprzez ucieczki lub samowolne
przed³u¿ania przepustek i urlopów. W tym miej-
scu nale¿a³oby tak¿e nawi¹zaæ do propozycji zg³a-
szanych do tej czêœci projektu w toku prac po-
³¹czonych komisji senackich. Zw³aszcza trzeba
nawi¹zaæ do tych propozycji, które dotyczy³y
skrócenia wykonywania œrodków innych ni¿ nad-
zór kuratora i doprecyzowywania czy te¿ wskaza-
nia sposobu postêpowania w razie zbiegu orze-
czeñ s¹du karnego i s¹du dla nieletnich. Co do za-
sady te postulaty warte s¹ rozwa¿enia, jednak
zdaniem rz¹du, co nale¿y tu wyraŸnie podkreœliæ,
wykraczaj¹ one poza ramy tego pilnego i niezbêd-
nego projektu, bowiem nie s¹ œciœle zwi¹zane
z najpilniejszymi sprawami, bêd¹cymi w³aœnie
przedmiotem tego projektu, nad którym dzisiaj
debatujemy.

Ponadto te dodatkowe propozycje charaktery-
zuje znaczna ingerencja w system oddzia³ywania
wobec nieletnich, co zawsze mo¿e byæ kontrower-
syjne, dlatego trzeba nad tym d³u¿ej popracowaæ.
Te okolicznoœci przemawiaj¹ przeciwko w³¹cze-
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niu dodatkowych postulatów do projektowanych
zmian.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
projektowana nowelizacja ma istotne znaczenie
dla postêpowañ prowadzonych na podstawie
przepisów ustawy o postêpowaniach w sprawach
nieletnich. Zawarte tutaj rozwi¹zania, uwzglê-
dniaj¹ce cenne uwagi zg³oszone w toku prac po-
³¹czonych komisji senackich, nale¿y oceniæ jako
legislacyjnie prawid³owe i realizuj¹ce cel projek-
tu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
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.

Widzê, ¿e zg³asza siê pan senator Bisztyga. Pro-
szê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, gdyby by³ pan uprzejmy rozwi-
n¹æ ten w¹tek hostelowy… Rozumiem, ¿e warun-
ki w oœrodkach s¹ takie, ¿e próba, zreszt¹ bardzo
s³uszna, stworzenia tej integracji zawodowej
i spo³ecznej w hostelach… Pytanie jest takie: czy
to na pewno siê powiedzie i jaka bêdzie skala
dzia³añ, jeœli chodzi o wydzielanie ich lub tworze-
nie nowych?

Drugie pytanie dotyczy instytucji zatrzymania.
Czy to jest doœæ powszechne zjawisko, czy spora-
dyczne? Gdyby pan by³ uprzejmy na to pytanie mi
odpowiedzieæ…

I jeszcze mam trzecie pytanie, które dotyczy ka-
tegorii tych najciê¿szych przestêpstw pope³nia-
nych przez nieletnich. Otó¿ jako kibic sportowy
bardzo czêsto obserwujê, ¿e m³odzi ludzie robi¹
straszne rzeczy, bo s¹ karani oczywiœcie bardziej
liberalnie ni¿ osoba pe³noletnia, które pope³ni³a-
by to samo przestêpstwo. Czy liczba tych najciê¿-
szych przestêpstw siê zmniejsza, czy siê utrzymu-
je na sta³ym poziomie, czy roœnie? Bo ona by
œwiadczy³a o prewencyjnej i wychowawczej fun-
kcji wszystkich tych oœrodków. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie

odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Je¿eli chodzi o tê ostatni¹ kwestiê, to niestety,

przestêpczoœæ nieletnich… Tak to nazwijmy, cho-
cia¿ z punktu widzenia prawa karnego nie s¹ to
przestêpstwa, je¿eli pope³nione zosta³y przez nie-
letniego, tylko s¹ to czyny karalne, czyny zabro-
nione pope³nione przez nieletniego, za które on
odpowiada w tak zwanym postêpowaniu popraw-
czym. Postêpowanie poprawcze to jest takie po-
stêpowanie, w którym najsurowszym orzekanym
œrodkiem jest pobyt w zak³adzie poprawczym.
Oczywiœcie s¹ te¿ l¿ejsze œrodki, nadzór kuratora
jest niezwykle istotnym œrodkiem. Nie wszystkich
trzeba od razu wysy³aæ do zak³adu, to najgorsze
rozwi¹zanie, bo to demoralizuje. Tak ¿e wysy³anie
do zak³adu poprawczego – trzeba to sobie wyraŸ-
nie powiedzieæ – to jest ostatecznoœæ. Niestety,
w niektórych przypadkach jest to konieczne,
zw³aszcza gdy s¹ to powtarzaj¹ce siê bardzo po-
wa¿ne czyny.

Istnieje oczywiœcie mo¿liwoœæ, ¿eby nieletni od-
powiada³ tak jak doros³y. Je¿eli po ukoñczeniu
piêtnastego roku ¿ycia pope³ni zbrodniê przeciw-
ko ¿yciu, zdrowiu, rozbój, zabójstwo, te najciê¿sze
przestêpstwa wyliczone w art. 15 kodeksu karne-
go, to o ile dzia³a³ z rozeznaniem, o ile jego w³aœci-
woœci, warunki osobiste na to pozwalaj¹, odpo-
wiada normalnie tak jak doros³y, czyli w postêpo-
waniu karnym, i s¹ wobec niego stosowane kary,
a nie œrodki poprawcze czy te¿ wychowawcze
przewidywane w stosunku do nieletnich.

Zjawisko rzeczywiœcie jest dotkliwe. Je¿eli cho-
dzi o dane liczbowe, to przedstawiê panu senato-
rowi na piœmie dane dotycz¹ce skali tych zjawisk,
nie mam ich przed sob¹, ale rzeczywiœcie ze wzglê-
du na bezpieczeñstwo imprez masowych i imprez
sportowych oddzia³ywania wychowawcze na tych
jeszcze stosunkowo najmniej zdemoralizowa-
nych s¹ bardzo istotne. Wspó³praca z kuratorem
czy te¿ odpowiednia atmosfera w grupie hostelo-
wej, integracja spo³eczna tych osób – zdecydowa-
nie na to trzeba postawiæ. I taki jest cel tych prze-
pisów o hostelach.

Je¿eli chodzi konkretnie o hostele, to tak jak
powiedzia³em, obecnie one s¹ integralnie zwi¹za-
ne z zak³adami poprawczymi. To nie jest dobra sy-
tuacja. To znaczy nie chodzi o to, ¿e to zawsze jest
coœ z³ego. Tak te¿ pewnie nadal bêdzie, ale d¹¿e-
niem naszym jest jednak stworzenie takich pod-
staw prawnych, ¿eby te hostele mog³y powstawaæ
z inicjatywy podmiotów pozarz¹dowych specjali-
zuj¹cych siê w spo³ecznej readaptacji nieletnich.
I ta ustawa ma to umo¿liwiæ.

Jaka bêdzie skala? Trudno mi teraz o tym po-
wiedzieæ, bo to jest kwestia przysz³oœci. Ale nie-
w¹tpliwie taki jest nasz cel i taki jest w³aœciwy po-
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¿¹dany spo³ecznie kierunek, bo ma to doprowa-
dziæ do wyraŸnego wyodrêbnienia grupy hostelo-
wej ze struktur zak³adu poprawczego, a zatem
zmniejszenia negatywnych, demoralizuj¹cych
oddzia³ywañ na tego mieszkañca hostelu. Obec-
nie to oddzia³ywanie jest, ze wzglêdu na po³¹cze-
nie z zak³adem poprawczym, w wiêkszym stopniu
mo¿liwe.

I w koñcu zatrzymania. Dane liczbowe doty-
cz¹ce zatrzymanych równie¿ przedstawimy na
piœmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ – dziêkujê bardzo, Panie Ministrze – d³u¿ej
ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charak-
terze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do mar-
sza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Stanis³aw
Jurcewicz z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*. Wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Piotrowicz.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania…
(G³os z sali: Nie, skierowanie do komisji…)
A, przepraszam, dobrze.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Panie i Panowie Senatorowie, wnoszê o uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad o punkty: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
budowy Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w la-
tach 2006–2010” – i rozpatrzenie go jako punktu
dwunastego porz¹dku obrad – oraz zmiany
w sk³adzie komisji senackich – i rozpatrzenie go
jako punktu ostatniego.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przestawione propozycje.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 1074, sprawozdanie jest w druku nr 1074S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu – dziêkujê
bardzo panom ministrom – oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, senatora Kazimierza Jawor-
skiego, o przedstawienie wspólnego sprawozda-
nia komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszê, Panie Ministrze… Panie Sena-
torze, jeszcze nie ministrze.

Senator Kazimierz Jaworski:
Jeszcze nie ministrze, ale wszystko przed nami.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senato-

rowie!
Projekt jest inicjatyw¹ grupy senatorów –

chcia³bym na to zwróciæ uwagê – zarówno niezrze-
szonych, jak i ze wszystkich klubów. Ma to wagê,
jako ¿e czêsto w naszej Izbie w g³osowaniach uk-
lubowienie nie jest pomocne.

Szanowni Pañstwo! Komisje wymienione przez
pani¹ marsza³ek w dniu 1 marca 2011 r. na
wspólnym posiedzeniu przyjê³y tê inicjatywê
i wnosz¹ o przyjêcie przez Wysok¹ Izbê za³¹czone-
go projektu ustawy oraz projektu uchwa³y w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Szanuj¹c czas zebranych, chcia³bym prosiæ
o zwrócenie uwagi na to, o co inicjatorom chodzi.
Chodzi im o ograniczenie spo¿ycia alkoholu, ze
szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y.
Chodzi te¿ o przywrócenie stanu z 2002 r., bo
rz¹dz¹ca wtedy koalicja z udzia³em SLD zliberali-
zowa³a przepisy ograniczaj¹ce dostêpnoœæ alko-
holu, szczególnie dotycz¹ce reklamy. Czyli w tej
inicjatywie s¹ jak gdyby dwa wa¿ne punkty. Cho-
dzi o wyd³u¿enie okresu zakazu reklamowania al-
koholu do godziny 23.00, bo w³aœnie wtedy skró-
cono ten okres do 20.00…

(G³os z sali: B³êdnie.)
…oraz o, co pañstwo na pewno zauwa¿yli, jako

¿e by³o to nag³aœniane przez media – wprowadze-
nie zakazu sprzeda¿y alkoholu na stacjach paliw.
I g³ównie te dwa punkty wywo³uj¹ emocje, szcze-
gólnie wœród œrodowisk, które strac¹ na tej usta-
wie, bo wiadomo, jak to w ¿yciu bywa, je¿eli bêdzie
zmiana sytuacji, to ktoœ zyska, ktoœ straci. Kto zy-
ska? Wydaje siê, ¿e zyskaj¹ dzieci, m³odzie¿, zys-
kaj¹ nasi milusiñscy, zyskaj¹ rodziny. Straci tro-
chê biznes alkoholowy, chocia¿ nie zupe³nie.

Chcia³bym siê tu pos³u¿yæ dokumentem, który
przez wszystkich tu obecnych jest postrzegany ja-
ko powa¿ny dokument. Mam przed sob¹ raport
sporz¹dzony dla Komisji Europejskiej, opisuj¹cy
kwestie dotycz¹ce alkoholu w Europie. W tym ra-
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porcie autorzy podnosz¹ argument, ¿e ogranicze-
nie reklam powoduje zmniejszenie sprzeda¿y al-
koholu. Jest w nim te¿ mowa o tym, ¿e w dzisiej-
szej sytuacji zmiany s¹ konieczne. Prosi³bym tu-
taj o pytania, ¿ebyœmy mogli porozmawiaæ o kwe-
stiach, które pañstwa interesuj¹.

Wiemy, ¿e sprzeda¿ alkoholu w naszej ojczyŸ-
nie wzrasta, wiemy tak¿e, ¿e wzrasta liczba wy-
padków spowodowanych przez ludzi pod wp³y-
wem alkoholu. Oczywiœcie, nie jest mo¿liwe, ¿eby
wszyscy kieruj¹cy pod wp³ywem alkoholu byli za-
trzymywani; s¹ to przypadki. I nie chodzi o to, ¿e-
by kontrolowaæ wszystkich, bo w normalnym,
wolnym spo³eczeñstwie by³oby to niewskazane.
Ale liczby zatrzymanych w czasie kontroli przez
policjê zatrwa¿aj¹. Podam mo¿e te liczby. W roku
2006 policja zatrzyma³a sto szeœædziesi¹t osiem
tysiêcy kieruj¹cych po spo¿yciu alkoholu. I ta licz-
ba corocznie wzrasta œrednio o dziesiêæ tysiêcy.

Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e sytuacja jest
powa¿na nie tylko u nas, ale w ogóle w ca³ej Euro-
pie, w ka¿dym kraju. Jest wiele krajów, które
wprowadzi³y bardzo restrykcyjne ograniczenia.
My chcieliœmy powróciæ do rozwi¹zañ z 2002 r.,
je¿eli chodzi o reklamy. Chcieliœmy wstrzymaæ
sprzeda¿ i reklamê alkoholu tylko i wy³¹cznie na
stacjach paliw. Stacje paliw s¹ wyœmienicie zor-
ganizowan¹ struktur¹ – i dobrze – dostarczania
paliw i innych produktów, ale te¿ alkoholu. Oko³o
2% spoœród wszystkich punktów sprzeda¿y alko-
holu to stacje paliw, a jeœli chodzi o obrót, to te
proporcje s¹ dla nich jeszcze bardziej korzystne
– maj¹ prawie 10% obrotu. Tak ¿e widzimy, jaka
jest skala tego zjawiska.

Ja jestem za wolnym handlem, za wolnoœci¹
cz³owieka, jestem libera³em, niekiedy mo¿e nawet
wiêkszym ni¿ ludzie ze œrodowisk spod pewnego
szyldu politycznego. Mnie jest nawet przykro, ¿e
nasza inicjatywa trochê utrudni sytuacjê tych
przedsiêbiorców, trochê zmniejszy ich zyski, ale
sytuacja spo³eczna wymaga takich propozycji
i takich rozwi¹zañ.

Bardzo proszê Wysok¹ Izbê i przedstawicieli
wszystkich œrodowisk i klubów o pochylenie siê
nad t¹ inicjatyw¹. Je¿eli pañstwo zechcecie
uchwaliæ tê ustawê, myœlê, ¿e bêdzie to dowód na
to, i¿ pomimo du¿ej polaryzacji stanowisk staæ
nas na to, ¿eby przyj¹æ w³aœciw¹, niepolityczn¹,
oddoln¹ inicjatywê. Bêdzie to dowód na to, ¿e jes-
teœmy wolnym Senatem. Jest potrzeba, i myœlê, ¿e
nikt z tu obecnych nie bêdzie siê sili³ na wyszuki-
wanie argumentów, ¿e nie ma problemu. Problem
jest w ca³ej Europie, my mamy mo¿e nawet nie
najwiêkszy problem – i ja siê z tego cieszê – bo
w Europie œrednie spo¿ycie to oko³o jedenastu,
dwunastu litrów czystego spirytusu na g³owê,
a u nas dochodzi do dziesiêciu, ale problem wœród
dzieci i m³odzie¿y jest ogromny. Dlatego proszê

o powa¿ne potraktowanie i, je¿eli to mo¿liwe,
o przyjêcie tej inicjatywy ze wzglêdu na obecn¹ sy-
tuacjê w naszej ojczyŸnie. Bardzo dziêkujê. I pro-
szê o pytania.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Kazimierza
Jaworskiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Pupa, proszê uprzejmie.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Ja mam proœbê do pana senatora sprawozdaw-

cy. Proszê powiedzieæ, ile jest u nas wypadków
spowodowanych jazd¹ po pijanemu, jak to siê ma
do prêdkoœci – chodzi o to, ¿ebyœmy mogli sobie
wyrobiæ pogl¹d na sytuacjê – i jak iloœæ spo¿ywa-
nego alkoholu wp³ywa na liczbê wypadków drogo-
wych. A jak ta sytuacja kszta³tuje siê w innych
krajach europejskich? Jakiego rodzaju ograni-
czenia tam funkcjonuj¹? Czy ewentualnie dyspo-
nuje pan jak¹œ informacj¹, która pokazywa³aby,
jak czêsto m³odzie¿ korzysta z mo¿liwoœci nabycia
alkoholu na stacjach benzynowych? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Drogi Panie Senatorze, ja mam wra¿enie… No,
jeszcze brzmi¹ mi w uszach echa wczorajszych…
Mam wra¿enie, ¿e to jest niejako przed³u¿enie te-
go, co pan senator tutaj mówi³.

Moja w¹tpliwoœæ dotyczy tego, czy mo¿na co-
kolwiek rozwi¹zaæ zakazami. Pamiêtam, jak za
czasów poprzedniego ustroju – jestem ju¿ star-
szym cz³owiekiem – nie by³o powszechnego dostê-
pu do alkoholu, a mimo to liczba tych, którzy pij¹,
by³a ogromna. Pamiêtam jeszcze, jak œwietnie
funkcjonowa³y tak zwane meliny. A teraz, z tego,
co zrozumia³em, rolê tych ca³odobowych dystry-
butorów przejê³y stacje benzynowe. Tak wiêc pier-
wsza moja w¹tpliwoœæ jest taka: czy zakazami
mo¿na cokolwiek rozwi¹zaæ. Wydaje mi siê, ¿e
trzeba iœæ raczej w stronê prewencji, t³umaczenia
i ewentualnie jakichœ rygorystycznych kar, jeœli
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ktoœ w stanie nietrzeŸwym, po wypiciu alkoholu
na stacji benzynowej… Nie wiem, czy s¹ takie
przypadki, ¿e kierowca zatrzymuje siê na stacji,
pije alkohol, wsiada do auta i jedzie, tego nie
wiem. Ale takich kierowców bezwzglêdnie nale¿y
karaæ.

I teraz chcê jeszcze zapytaæ, czy pañstwo roz-
wa¿aliœcie taki wariant, wprowadzenie takiej po-
prawki, ¿eby stacje paliw… Chodzi nie o to, ¿eby
w ogóle zlikwidowaæ sprzeda¿ alkoholu na sta-
cjach, tylko o to – tak, jak pan tutaj proponuje za-
kazaæ reklam do dwudziestej – ¿eby by³ zakaz
sprzeda¿y do dwudziestej, a nie ca³odobowo,
i w sklepach te¿. Czy taki wariant pañstwo rów-
nie¿ braliœcie pod uwagê?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl, bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zapytaæ o tak¹ sprawê. W przypad-

ku tej inicjatywy tak siê zdarzy³o, ¿e czêœæ senato-
rów wycofa³a swoje podpisy. I ja bym prosi³ pana
senatora o komentarz w tej sprawie. Czy oni jakoœ
to argumentowali, czy jakoœ uzasadniali swój
krok? Nie by³o okazji porozmawiaæ z nimi indywi-
dualnie, ale myœlê, ¿e panu, jako senatorowi
sprawozdawcy, z³o¿yli jakieœ wyjaœnienia. A je¿eli
nie, to proszê o informacjê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Uprzejmie proszê, Panie Senatorze, o udziele-

nie odpowiedzi.

Senator Kazimierz Jaworski:

Mo¿e zacznê od ostatniego pytania. Szanowni
Pañstwo Senatorowie, bardzo bym prosi³ posta-
raæ siê przy okazji tej inicjatywy o szukanie tego,
co nas ³¹czy, a nie tego, co nas dzieli. Co mam na
uwadze? Ja po tej inicjatywie otrzyma³em mnó-
stwo telefonów, szczególnie od w³aœcicieli stacji
benzynowych. Ka¿dy z nas funkcjonuje w nor-
malnej rzeczywistoœci, chocia¿ jesteœmy osobami
publicznymi. I, jak ju¿ wspomnia³em, autentycz-
nie przykro mi jest… Ja tutaj nie podajê siê za ob-
roñcê wolnoœci gospodarczej – akurat jestem
przedstawicielem takiej opcji – ale uwa¿am, ¿e to
rozwi¹zanie spowoduje du¿e zmniejszenie przy-
chodów, dochodów, zysku w tej grupie interesów.

Myœlê, ¿e czym innym mo¿na to trochê… ¿e trzeba
jednak trochê ust¹piæ, trzeba w tej kwestii trochê
siê podsun¹æ na ³awce biznesu, jako ¿e jest praw-
dziwy problem.

Dlatego panu senatorowi Ortylowi odpowiem
tak. Jestem wdziêczny senatorom, którzy podpi-
sali tê inicjatywê i dziêki którym ona w ogóle zaist-
nia³a, ale te¿ rozumiem, ¿e równie¿ mogli otrzy-
maæ ileœ tam próœb telefonicznych, wniosków, by
siê z tej inicjatywy wycofaæ. Ja to te¿ rozumiem.
Ale jestem przekonany, bo zajmujê siê t¹ tematy-
k¹ od bardzo wielu lat, dlatego te¿ moja postawa
jest jak gdyby twardsza… No, ¿artujê… W ka¿dym
razie dziêkujê pañstwu za to, ¿e podpisali tê ini-
cjatywê. Rozmawia³em z tymi senatorami i ich po-
stawê te¿ rozumiem. Ale proszê zauwa¿yæ, nie by-
³o w ostatnich, powiedzmy, dziesiêciu czy kilku-
nastu latach inicjatyw, które zmierza³yby do ogra-
niczenia w sposób powa¿ny czy do przeciwdzia³a-
nia… Jak ju¿ wspomnia³em, w 2002 r. takie pseu-
doliberalne podejœcie SLD spowodowa³o zmianê,
spowodowa³o wrêcz zepsucie ustawy. I dopiero te-
raz nasza inicjatywa, choæ mo¿e nie w znaczny
sposób, ale w sposób bardzo konkretny próbuje
zmniejszyæ problem, próbuje mu przeciwdzia³aæ.
St¹d te¿ ten, tak to nazwê, odruch broni¹cych siê
œrodowisk – które bêd¹ mia³y straty, jeœli ta usta-
wa wejdzie w ¿ycie – jest naturalny.

Sprawa druga. W Europie bardzo du¿ym pro-
blemem jest problem zwi¹zany w³aœnie z nadu¿y-
waniem alkoholu. Jest to wrêcz problem cywiliza-
cyjny. Prasa w ostatnich tygodniach prawie co-
dziennie podaje… Albo z naszego podwórka: s¹
wyniki badañ, które obrazuj¹, jak bardzo du¿y
jest to problem wœród naszej m³odzie¿y, gimnaz-
jalistów. Tak ¿e ten temat istnieje. Tu nie chodzi
ju¿ nawet o bezpoœrednie liczby, które za chwilê
przytoczê. Chodzi o to, ¿e ca³y cywilizowany i od-
powiedzialny œwiat ukazuje ten problem.

Czy wzroœnie liczba melin? Na pewno trochê
tak, ale to nie bêdzie wspó³mierne z tym, ¿e bêdzie
ograniczenie… Bêdzie utrudnienie dostêpnoœci,
a to jest jedna z wa¿nych metod w postêpowaniu
trzeŸwoœciowym.

Sprawa nastêpna. My przecie¿ nie chcemy
wprowadziæ prohibicji – takim czymœ, proszê pañ-
stwa, czêsto mo¿na by czyj¹œ inicjatywê, choæby
s³uszn¹, oœmieszyæ albo jakoœ j¹ umniejszyæ. My
chcemy praktycznie tylko w tych dwóch pun-
ktach… Tam s¹ jeszcze poszerzenia, na domy po-
mocy, z inicjatywy samorz¹dowców czy pana se-
natora Zientarskiego – bo myœmy na posiedzeniu
komisji to poszerzyli, choæ mo¿e niezbyt szczêœli-
wie… Ale g³ównie chodzi o te dwa punkty.

Proszê pañstwa, mamy dane europejskie, ma-
my te¿ dane WHO, mamy dane z naszej ojczyzny.
Ale decyzja w tej sprawie bêdzie, wydaje mi siê,
bardziej decyzj¹ podejmowan¹ w zgodzie z w³as-
nym sumieniem ni¿, powiedzmy, opart¹ na licz-
bach. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê.
Teraz, bardzo proszê, pan senator Gogacz, Pio-

trowicz i Sepio³.
Bardzo proszê pana senatora Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, obecnie obo-

wi¹zuj¹cy zapis, który mówi, ¿e reklama i promo-
cja piwa nie mo¿e byæ prowadzona w godzinach od
6.00 do 20.00, jest zastêpowany zapisem, ¿e ta-
ka¿ reklama nie mo¿e byæ prowadzona w godzi-
nach miêdzy 6.00 a 23.00. No tak, wydaje siê
oczywiste, ¿e im krótszy bêdzie przedzia³ czasowy
na reklamê alkoholu, tym mniej osób siê z nim ze-
tknie. Ale z drugiej strony wydaje siê, ¿e tak po-
wa¿na inicjatywa powinna siê opieraæ na jakichœ
badaniach empirycznych albo byæ mo¿e na ja-
kimœ monitoringu przeprowadzonym przez insty-
tucje, które zajmuj¹ siê sprawami tego, jakie gru-
py spo³eczne, wed³ug wieku, i w jakich przedzia-
³ach czasowych ogl¹daj¹ telewizjê, s³uchaj¹ radia
czy te¿ przebywaj¹ w kinie, w teatrze. Proszê mi
wiêc powiedzieæ, czy pan jako wnioskodawca kie-
rowa³ siê jakimiœ badaniami eksperckimi, czy te¿
po prostu to rozwi¹zanie zosta³o przyjête tak ad
hoc. Krótko mówi¹c: dlaczego nie 22.00 albo nie
24.00? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Serdecznie dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ini-

cjatywa ustawodawcza zmierza w kierunku ogra-
niczenia reklamy i ograniczeñ dotycz¹cych pun-
któw sprzeda¿y. I teraz moje pytanie, w kontekœ-
cie pytania pana senatora Bisztygi, który sugeru-
je – tak to odebra³em – jakoby w miejsce ograni-
czeñ zwiêkszyæ dzia³ania o charakterze prewen-
cyjnym. Czy pan senator nie dostrzega sprzeczno-
œci pomiêdzy tymi dwoma stanowiskami, to zna-
czy z jednej strony prewencj¹, a z drugiej strony
reklam¹? Bo w moim przekonaniu jest tu zasa-
dnicza sprzecznoœæ. To jest pierwsze pytanie.

I drugie, bardzo króciutkie, w kontekœcie ostat-
niego pytania. Czy w reklamie chodzi tylko o m³o-
dzie¿, czy chodzi równie¿ o wszystkich innych
obywateli? A w szczególnoœci czy rzeczywiœcie ko-
nieczne jest propagowanie spo¿ywania alkoholu?
Bo jeœli chodzi o to, jak¹ rolê odgrywa reklama
w ka¿dej dziedzinie, to wszyscy przecie¿ doskona-
le zdajemy sobie z tego sprawê, nawet bez badañ

naukowych. Gdyby reklama nie przynosi³a korzy-
œci, to nikt by jej, przecie¿ za ciê¿kie pieni¹dze, nie
emitowa³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
I ten blok pytañ zamknie pan senator Sepio³.

Senator Janusz Sepio³:
Moje pytanie dotyczy szacunku skutków eko-

nomicznych proponowanego rozwi¹zania. We-
d³ug korespondencji, któr¹ otrzymujemy, szacuje
siê, ¿e zrekompensowanie strat stacji benzyno-
wych bêdzie wymaga³o podniesienia cen paliwa
od 10 do 15 groszy. I pytanie: czy to jest bardzo
wiarygodne? No ale nie mo¿na tego ca³kiem wy-
kluczyæ. Mamy teraz wyj¹tkowo wysokie ceny pa-
liw, z powodów trendów œwiatowych, to zaœ powo-
duje podnoszenie wszystkich innych cen i wzrost
inflacji. A wprowadzenie tej regulacji spowoduje
jeszcze dodatkowy impuls cenotwórczy, i to
w okresie przypadaj¹cym na kampaniê wyborcz¹,
co mo¿e nie jest ca³kiem bez znaczenia. A wiêc
pierwsze pytanie: jak pan szacuje, jaki mo¿e byæ
ogólny efekt ekonomiczny wprowadzenia tego
rozwi¹zania?

A drugie pytanie dotyczy reklam. Czy by³o
w ogóle rozwa¿ane takie rozwi¹zanie, aby reklamy
alkoholu doci¹¿yæ dodatkow¹ op³at¹, to znaczy,
w cudzys³owie, reklamow¹ op³at¹ akcyzow¹?
A wiêc ¿eby ktoœ, kto reklamuje alkohol, musia³
ponosiæ dodatkow¹ op³atê, na przyk³ad na fun-
dusz walki z alkoholizmem? Chodzi o to, ¿eby re-
klama alkoholu by³a po prostu dro¿sza, ¿eby wy-
pieraæ reklamê alkoholu nie drog¹ zakazu czy ja-
kichœ ram czasowych, tylko dodatkow¹ op³at¹ za
tak¹ reklamê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.

Senator Kazimierz Jaworski:

Dziêkujê bardzo.
Panowie Senatorowie, przepraszam, ¿e zacznê

od ostatniego pytania, ale ono jest takie najlepsze
dla mnie… Panie Senatorze, dziêkujê za to pyta-
nie. Ta sprawa ma trochê zwi¹zek, przepraszam
za okreœlenie, z korkowym – jest to taki krwawy
pieni¹dz, za którego pomoc¹ ociera siê oczy dzie-
ciakom, ale i zabiera to, co tatuœ zarobi³. Je¿eli na-
wet reklama bêdzie ob³o¿ona akcyz¹, to i tak za-
p³aci za to koñcowy odbiorca. Wiemy, sk¹d siê to
bierze, jak to jest w gospodarce, wiêc nie bêdê tu-
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taj robi³ wyk³adu. To podatnik, ostatni odbiorca
za to zap³aci.

Teraz kwestia stacji benzynowych, tego, czy
wzrosn¹ ceny paliwa. Otrzyma³em telefon z infor-
macj¹, ¿e zachwialiœmy t¹ inicjatyw¹, powie-
dzmy, gie³dê Orlenu czy coœ takiego. Pañstwo
Drodzy, ró¿ne sprawy, niekiedy nawet mniej po-
wa¿ne, podnosi lobby stacji paliw. Ja nawet na
blogu pisa³em, ¿e jedna ze stacji… Nie na ka¿dej
stacji jest alkohol, ¿eby by³o jasne. Niektóre sta-
cje, wprawdzie mniejszoœæ, z ró¿nych przyczyn
nie otrzyma³y pozwolenia, choæ siê o nie stara³y.
Wydaje siê, ¿e prawie ka¿da siê stara³a, gdy¿ jest
to dodatkowy pieni¹dz. To jest tak jak w sklepi-
kach miejskich czy wiejskich – gdy nie ma piwa, to
nie utrzyma siê sklepu. Tu jest tragedia, Moi Pañ-
stwo. Dlatego te¿ nasz¹ intencj¹ by³o, a¿eby po-
przez prawo zmieniæ trochê podejœcie, obyczaj,
a¿eby ukazaæ, ¿e problem jest tak du¿y, ¿e mo¿e
warto nawet troszeczkê ograniczyæ swoj¹ wolnoœæ
gospodarcz¹. Pozwala na to konstytucja, pozwa-
laj¹ na to przepisy i obyczaje europejskie. Czy sta-
cje podnios¹ ceny paliw? Wydaje mi siê, ¿e to re-
guluje rynek. W moim rodzinnym mieœcie woje-
wódzkim s¹ stacje, które nie sprzedaj¹ alkoholu,
a ceny paliwa s¹ ni¿sze ni¿ na tych, które sprzeda-
j¹ alkohol. Nie chcê tu robiæ reklamy, i tak raczej
pañstwo tam nie pojad¹, ale tak jest. Myœlê, ¿e
w prywatnej rozmowie mogê przedstawiæ tego do-
wody.

Czy by³y robione badania? Nie by³o. My nie mie-
liœmy takich mo¿liwoœci, nie wiem, czy w ogóle
jest mo¿liwe wykonanie badania w celu spraw-
dzenia, o ile wzroœnie cena paliwa, gdy na sta-
cjach nie bêdzie mo¿na kupiæ alkoholu.

Pañstwo Drodzy, niektórzy w swym ¿alu mó-
wi¹, ¿e i tak zbuduj¹ sobie sklep dziesiêæ me-
trów od dzia³ki i bêd¹ handlowali alkoholem.
Tyle ¿e rz¹d pokaza³, obecny rz¹d pokaza³, ¿e
mo¿e skutecznie walczyæ z cwaniakami. Myœlê
na przyk³ad o dopalaczach. Ja to doceniam, po-
trafiliœmy to zrobiæ. Dlatego te¿ argumentem
nie jest to, ¿e natychmiast powstan¹ meliny.
Trochê pewnie powstanie, ale przecie¿ s¹ skle-
py ca³odobowe. W ka¿dym razie jest to utrud-
nienie.

Dziêkujê panu senatorowi za poszerzenie, za
uzupe³nienie w swojej wypowiedzi, jako ¿e tu cho-
dzi o podejœcie bardzo proste, a zarazem uczciwe.
Je¿eli to uchwalimy, wprowadzimy utrudnienie,
ograniczenie, wyka¿emy wolê, poka¿emy, ¿e wi-
dzimy problem, ¿e próbujemy przeciwdzia³aæ…
Do tych zapisów na pewno mo¿na mieæ uwagi tu
czy tam. Ta ustawa, gdy j¹ – daj Bo¿e – uchwali-
my, zostanie przekazana Sejmowi i bêdzie jeszcze
czas na to, aby j¹ poprawiaæ, uzupe³niaæ, na pew-
no bêd¹ dyskusje. Cieszê siê, ¿e w ogóle rozpoczê-
³a siê na ten temat dyskusja publiczna, mówi siê

o tym, ¿e jest problem, bo ten problem by³ chowa-
ny pod dywan.

Panie Senatorze, czy reklamy maj¹ wp³yw na
zwiêkszenie…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Nie, nie, chodzi
o to, sk¹d siê wziê³a ta godzina, bo to, ¿e mamy
problem, to ja wiem.)

Aha, przepraszam. Rozumiem, sk¹d siê wziê³a
godzina. Dziêkujê bardzo. Ja jestem zwolenni-
kiem skuteczniejszych rozwi¹zañ. Gdyby w ogóle
nie by³o reklamy alkoholu, by³oby dobrze, ale jest
wolnoœæ gospodarcza, s¹ przepisy unijne, które
mówi¹ o tym, ¿e musi byæ reklama, wiêc musimy
podejœæ do tego realnie. Intencj¹ moj¹ nie by³o wy-
wo³anie burzy, nie by³o, powiedzmy, dopracowa-
nie punktów wyborczych, bo akurat na tym tracê
w tej kampanii wyborczej i pañstwo te¿, jeœli po-
dejmiecie to wyzwanie. Tak jak mówiê, podejdŸmy
do tego odpowiedzialnie, je¿eli mo¿emy. Jako do-
roœli ludzie przecie¿ wiemy, ¿e jest problem i trze-
ba wprowadziæ ograniczenia, a Wysoka Izba jest
jak najbardziej upowa¿niona do podjêcia tej ini-
cjatywy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Nastêpny blok pytañ otwiera pan senator Kale-

ta, potem pan senator Augustyn i Sidorowicz.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo, Szanowna Piêkna Pani Mar-

sza³ek.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Ja w dwóch kwestiach. Mo¿e najpierw nawi¹¿ê

do pytania, które zada³ pan senator Sepio³. Jak
wiemy, na stacjach benzynowych jest sprzedawa-
ny nie tylko alkohol. Czy pan uwa¿a, ¿e gdybyœmy
wprowadzili obostrzenia dotycz¹ce sprzeda¿y in-
nych niegodnych produktów, które s¹ dostêpne
na stacji benzynowej, to w³aœciciele tych¿e stacji
te¿ mogliby wskazywaæ jako argument to, ¿e
w zwi¹zku z tym cena paliwa bêdzie musia³a iœæ
w górê? WyobraŸmy sobie, ¿e na przyk³ad na sta-
cjach benzynowych s¹ czy by³y do niedawna
sprzedawane dopalacze. Czy w zwi¹zku z tym te¿
byœmy siê przejmowali tym, ¿e cena paliwa mo¿e
iœæ w górê? Czy w ogóle ten tok rozumowania jest
prawid³owy, czy jest logiczny?

Drugie pytanie, te¿ w nawi¹zaniu do wypowie-
dzi mojego szanownego przedmówcy, senatora
brata Stanis³awa Bisztygi. Czy uwa¿a pan, ¿e two-
rzenie czy powstawanie melin, jak to zosta³o
okreœlone, gdyby taki zakaz zosta³ wprowadzony,
jest niejako adekwatnym stwierdzeniem na dzi-
siejsze czasy? Czy w dzisiejszych czasach meliny
mia³yby racjê bytu, mia³yby szansê siê utrzymy-
waæ wobec istnienia pewnych okreœlonych, zna-
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nych metod operacyjnych odpowiednich s³u¿b,
które walczy³yby z tym procederem? Czy one
w ogóle mia³yby szansê na funkcjonowanie? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, nie by³o mnie na posiedzeniu

komisji, nie mia³em okazji zadaæ tego pytania,
wiêc zadajê je teraz. Przez ca³e lata swojej pracy
w samorz¹dzie by³em aktywnym cz³onkiem gmin-
nej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholo-
wych. Ca³y czas toczy³a siê tam dyskusja na temat
skutecznoœci ograniczenia liczby punktów sprze-
da¿y alkoholu. Czy pañstwo, projektuj¹c te roz-
wi¹zania, braliœcie pod uwagê chocia¿by do-
œwiadczenia szwedzkie i inne, które niestety nie
wykazuj¹ zwi¹zku ograniczenia liczby punktów
sprzeda¿y ze zmniejszeniem spo¿ycia alkoholu?
W Szwecji dostêp do alkoholu jest bardzo utrud-
niony, a poziom alkoholizmu jest wy¿szy ni¿
w Polsce. Czy pañstwo o tym rozmawialiœcie i czy
braliœcie te doœwiadczenia pod uwagê?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz i jeszcze pan senator

Kaleta, pó³ pytania, dos³ownie pó³ pytania.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Przepisy na-

kazuj¹ ka¿dej gminie uchwalanie programu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi i to gminy decy-
duj¹ o liczbie wydawanych koncesji na alkohol.
Wp³ywy z koncesji s¹ przychodem bud¿etu gmi-
ny. Pytanie. Czy ten projekt by³ w jakiœ sposób
konsultowany z samorz¹dem, który dzisiaj odpo-
wiada za politykê przeciwdzia³ania alkoholizmo-
wi? Czy samorz¹d jest zwolennikiem tego typu
rozstrzygniêæ, czy to jest zgodne z lini¹ jego poli-
tyki? Ja wiem, ¿e na przyk³ad teraz we Wroc³awiu
toczy siê dosyæ ostra dyskusja o tym, czy zwiêk-
szaæ liczbê koncesji, czy jej nie zwiêkszaæ. Jak
u pañstwa wygl¹da próba skonsultowania tego
z samorz¹dami?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze, i trzymam

pana za s³owo.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³bym nawi¹zaæ do pyta-

nia, które zada³ szanowny pan przewodnicz¹cy
Mieczys³aw Augustyn. Czy pan uwa¿a, ¿e we
wszystkich sprawach, tak¿e w przypadku usta-
wy, o której w tej chwili mówimy, mo¿emy przywo-
³ywaæ przyk³ady innych pañstw, w których akurat
takie za³o¿enia siê nie sprawdzi³y? Z tego, co mi
wiadomo, jest równie¿ przyk³ad Litwy, gdzie taka
ustawa przynios³a akurat bardzo dobre efekty,
podobna ustawa przynios³a bardzo dobre efekty.
To w zasadzie tyle, ¿eby pani marsza³ek ju¿ nie…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Za nami kolejny blok pytañ.
Panie Senatorze, proszê o udzielenie odpowie-

dzi. Proszê uprzejmie.

Senator Kazimierz Jaworski:
Jeœli móg³bym, to zacz¹³bym od ostatniego py-

tania; to nie jest metoda, ale to jest naj³atwiejsze
pytanie. Wed³ug cytowanego dokumentu Komisji
Europejskiej zaleca siê, a¿eby kraje i regiony,
w których istniej¹ ograniczenia co do liczby pun-
któw sprzeda¿y i gêstoœci ich sieci, nie liberalizo-
wa³y swojej ostrej polityki, a kraje, które maj¹ j¹
w bardzo ograniczonym zakresie, wprowadzi³y za-
ostrzenia. Proszê pañstwa, s¹dzê, ¿e chyba nikt
z obecnych nie myœli, ¿e nie ma problemu. Pro-
blem jest, a to jest konkretna propozycja jego
zmniejszenia, ograniczenia. Samorz¹dy, które
maj¹ niechlubne przychody z tego „korkowego”,
przepraszam za to okreœlenie, ale upraszczam…
Samorz¹dy te judaszowe srebrniki przeznaczaj¹
na otarcie ³ez, na zrobienie boiska, na kupienie
pi³ki dziecku, szczególnie temu pochodz¹cemu
z rodziny alkoholików, które nie powinno czekaæ
na ja³mu¿nê, tylko w godziwy sposób…

Ja te¿ pracowa³em w komisjach do spraw pro-
blemów alkoholowych i wiem o tym, ¿e burmistrz,
prezydent czy wójt, który by zacz¹³ radykalnie
ograniczaæ punkty sprzeda¿y, pomimo takich po-
trzeb i zrozumienia tych problemów, przegra wy-
bory. Drodzy Pañstwo, my wszyscy z powodu tej
ustawy stracimy w sonda¿ach wyborczych. Ja
podchodzê delikatnie do tego tematu, a¿eby nie
polaryzowaæ dyskusji. I tylko proszê zebranych
o to, ¿eby podejœæ do tego odwa¿nie, bo temat jest
wa¿ki. S¹ liczby, s¹ argumenty. Szwecja, o której
tutaj by³o mówione… Nie mam tego dokumentu,
nie pamiêtam danych, bo tych liczb jest mnóstwo,
ale przedstawiê to panu senatorowi jeszcze w cza-
sie przerwy. Szwecja nie jest przyk³adem na to, ¿e
radykalne ograniczenie czy utrudnienie dostêpu
do alkoholu powoduje, powiedzmy, zwiêkszenie
sprzeda¿y, nasilenie problemu. Tam ten problem
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zosta³ zmniejszony dziêki przepisom, ale poprzez
wolny rynek, poprzez dostêpnoœæ alkoholu w in-
nych krajach, poprzez przewo¿enie – przepra-
szam, to chyba szmugiel, nie? – ten problem zno-
wu, powiedzia³bym, siê odbi³. Jednak rozwi¹za-
nia proponowane przez ludzi z bran¿y, czyli ludzi
ze œrodowisk dzia³aj¹cych na rzecz przeciwdzia³a-
nia alkoholizmowi… Proponowane rozwi¹zania,
czyli utrudnienie dostêpu, s¹ skuteczne, s¹ jedn¹
ze skuteczniejszych metod. Dlatego te¿…

Drodzy Pañstwo, mo¿emy dalej tu rozmawiaæ,
bo ja jestem przekonany co do tej inicjatywy, ale,
szanuj¹c pañstwa czas… Wydaje mi siê, ¿e pro-
blem nie dotyczy zasadnoœci tego projektu, tylko
le¿y gdzieœ indziej. Problem, jak to czêsto bywa
w naszym dzia³aniu, le¿y w polityce. Je¿eli pañ-
stwo z ró¿nych przyczyn nie mo¿ecie, powiedzmy,
podj¹æ tego problemu i zag³osowaæ tak, jak pod-
powiada rozum, sumienie czy potrzeba, to ja to ro-
zumiem. Jestem wdziêczny za tê inicjatywê
i chcia³bym bardzo, a¿eby ten projekt trafi³ do Sej-
mu. Chcia³bym, a¿eby w sposób bardzo konkret-
ny rozpocz¹æ polityczn¹ dysputê, bo problem jest
ogromny i dotyka tkanki narodowej. Wiemy z do-
kumentów europejskich, na które siê powo³uje-
my, ¿e alkoholizm jest trzecim problemem zdro-
wotnym spo³eczeñstwa, s¹ na to dane. A u nas…
Kto bêdzie p³aci³ emerytury, kto bêdzie do ZUS
wp³aca³, jeœli dzieciaki bêd¹… Nie bêdziemy siê
powtarzaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Dziêkujê bardzo, chêtnych do zadania pytañ

nie widzê.
Rz¹d reprezentuje pan minister Marek Haber.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy?

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, za bardzo
wyczerpuj¹ce odpowiedzi.

Czy pan minister…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Haber: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê uprzejmie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania
do obecnego na posiedzeniu przedstawiciela
rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹d-
ku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Wojciechowski.
Zapraszam pana ministra na mównicê.
Pan senator Wojciechowski i pan senator Go-

gacz. Potem pan senator Rulewski.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Czy s¹ jakieœ badania dotycz¹ce okreœlonych
grup alkoholi, które… Bo nie wszystkie alkohole
s¹ reklamowane, tylko pewne grupy alkoholi s¹
reklamowane. Czy s¹ jakieœ badania dotycz¹ce
wp³ywu reklamy na sprzeda¿ alkoholu b¹dŸ te¿
dotycz¹ce przesuniêcia wielkoœci sprzeda¿y po-
miêdzy grupami?

I druga rzecz. Czy najwiêkszym problemem s¹
te grupy alkoholi, które s¹ reklamowane, czy te¿
wiêkszym problemem w sensie, nie wiem, spo¿y-
cia przez kierowców czy… Czy wiêkszym proble-
mem s¹ alkohole pochodz¹ce z grup, które, po-
wiedzmy, nie s¹ reklamowane? Wiadomo chyba,
o co chodzi.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziêkujê

bardzo.)
I pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, czy w kontekœcie obecnej ini-

cjatywy, w zwi¹zku z tym, ¿e wœród wielu zjawisk
zwi¹zanych z tym problemem s¹ zjawiska bardzo
wymierne, jak na przyk³ad zwiêkszenie spo¿ycia
alkoholu o 2 l, przeliczaj¹c na czysty spirytus, wy-
padki z udzia³em pijanych kierowców… Ta inicja-
tywa jest wed³ug pañstwa prób¹ wyjœcia naprze-
ciw oczekiwaniom zwi¹zanym z przeciwdzia³a-
niem patologiom, które rodzi spo¿ywanie alkoho-
lu. Czy pañstwo jako ministerstwo, jako rz¹d, któ-
rzy jesteœcie szczególnie powo³ani do ochrony
zdrowia publicznego, czyli ca³ych grup ludzkich,
podejmujecie jakieœ równoleg³e dzia³ania – mam
nadziejê, ¿e ustawodawcze – a¿eby zaradziæ temu
zjawisku, które ca³y czas narasta? Czy pañstwo
jako ministerstwo zgadzacie siê z zapisami tej ini-
cjatywy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Blok pytañ koñczy pan senator Rulewski. Wiê-

cej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê,
w zwi¹zku z tym…

Bardzo proszê.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, jak pan ocenia skutecznoœæ

dotychczasowych metod przeciwdzia³ania alko-
holizmowi? Czy rz¹d ma jakieœ nowe rozwi¹zania,
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zwa¿ywszy na fakt, ¿e alkoholizm obejmuje nowe
obszary, dotyczy zw³aszcza m³odzie¿y? Jako eg-
zemplum, mo¿e zbyt drastyczne, niech pos³u¿y
fakt, ¿e chyba przedwczoraj w Bydgoszczy z egza-
minu w gimnazjum wycofano szesnastoletni¹
dziewczynê w stanie upojenia 1,7 promila…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma ju¿ wiêcej pytañ.
Panie Ministrze, proszê o udzielenie odpowiedzi.
Bardyo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo, na obecnym etapie prac

parlamentarnych nie dysponujê stanowiskiem
rz¹du. W zwi¹zku z tym proszê wybaczyæ, ale nie
zaprezentujê w tej chwili stanowiska rz¹du, bo
nie zosta³o ono na tym etapie wypracowane.

Co do pytañ, które pad³y… Oczywiœcie istniej¹
badania, które w sposób bardzo wyraŸny wskazu-
j¹ na okreœlony zwi¹zek pomiêdzy reklam¹ i spo-
¿yciem alkoholu, popularnoœci¹ alkoholu. Szcze-
gó³owe informacje na ten temat jesteœmy w stanie
pañstwu przedstawiæ pisemnie.

Na pytanie, czy s¹ badania, które by wykazy-
wa³y zwi¹zek pomiêdzy reklam¹ konkretnego ro-
dzaju alkoholu i wzrastaj¹cym spo¿yciem tego
konkretnego rodzaju alkoholu, trudno jest mi
precyzyjnie odpowiedzieæ. Aczkolwiek mo¿na
wyraŸnie stwierdziæ, ¿e w ci¹gu ostatnich kilku-
nastu czy kilkudziesiêciu lat dosz³o do zmiany
struktury spo¿ycia alkoholu w Polsce. I tak jak
przed kilkudziesiêcioma laty przewa¿a³o spo¿y-
cie alkoholi wysokoprocentowych, tak teraz
struktura spo¿ycia zmieni³a siê w kierunku spo-
¿ywania wiêkszej iloœci alkoholi niskoprocento-
wych.

Kwestia wp³ywu reklamy… Mo¿na powiedzieæ,
¿e w krajach – takimi danymi dysponujemy –
w których istnieje ca³kowity zakaz reklamy pro-
duktów alkoholowych, mo¿na obserwowaæ zde-
cydowanie ni¿sze spo¿ycie alkoholu. Podaje siê,
¿e w takich krajach, spo¿ycie jest ni¿sze o oko³o
18%. S¹ badania, które to pokazuj¹ i tego dowo-
dz¹.

Myœlê, ¿e to tyle. Je¿eli na jakieœ pytanie nie
odpowiedzia³em, to postaramy siê jeszcze pi-
semnie…

(Senator Jan Rulewski: Ale jeszcze na moje…)
Panie Senatorze, tak jak powiedzia³em…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze, w ustawie nie ma mowy o in-
dywidualnych przypadkach. W zwi¹zku z tym,
gdyby…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber: Przepraszam, bo o jednej rzeczy za-
pomnia³em.)

(Senator Jan Rulewski: Pani Marsza³ek, proszê
nie komentowaæ mojego pytania, zw³aszcza ¿e to
jest z³y komentarz. Ja nie pyta³em o indywidualny
przypadek, dlaczego w Bydgoszczy coœ siê sta³o,
tylko o ocenê skutecznoœci dzia³ania dotychcza-
sowej polityki rz¹du.)

Ale pan minister odpowiedzia³.
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie odpowiedzia³.)
No dobrze, dobrze.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber:
Przepraszam, bo o jednym elemencie pytania

pana senatora zapomnia³em. By³o pytanie doty-
cz¹ce tego, co rz¹d robi w kwestii wzmocnienia
polityki przeciwdzia³ania alkoholizmowi. Otó¿ zo-
sta³ przygotowany projekt nowelizacji tak zwanej
ustawy przeciwalkoholowej i ten projekt obecnie
jest przedmiotem prac Komitetu Sta³ego Rady Mi-
nistrów. Tak ¿e jest nadzieja na to, ¿e pewne roz-
wi¹zania, które tam zosta³y zaproponowane, uno-
woczeœniaj¹ce tê ustawê, wychodz¹ce naprzeciw
zmianom, które siê pojawiaj¹, jeœli chodzi o struk-
turê spo¿ycia i o pewne przyzwyczajenia, znajd¹
siê w tym projekcie.

I jeszcze raz przepraszam, ale stanowiska
rz¹du nie chcia³bym tu reprezentowaæ ze wzglêdu
na brak upowa¿nienia w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
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, 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.

W zwi¹zku z tym 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 je-
denastego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-

74. posiedzenie Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r.
102 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi

(senator J. Rulewski)



jektu uchwa³y z okazji 90. rocznicy III Powstania
Œl¹skiego.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest – dziêkujê
bardzo panu ministrowi i przedstawicielom rz¹du
– w druku nr 1133, a sprawozdanie – w druku
nr 1133S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej, pana senatora Piotra Zientarskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji o projek-
cie uchwa³y.

Czy wiadomo, gdzie siê znajduje pan senator
Zientarski?

(G³os z sali: Ukrywa siê.)
Ukrywa siê, tak?
(G³osy z sali: Jest, jest.)
Panie Senatorze, zapraszam pana senatora na

mównicê.
Przypomnê, ¿e mówimy o uchwale z okazji 90.

rocznicy III Powstania Œl¹skiego.
Zapraszam.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej przed³o¿yæ Wysokiemu Senatowi sprawozda-
nie w sprawie projektu okolicznoœciowej uchwa³y
w zwi¹zku z dziewiêædziesi¹t¹ rocznic¹ trzeciego
powstania œl¹skiego.

Pozwolê sobie odczytaæ tekst przygotowany
i zaproponowany pañstwu senatorom przez Ko-
misjê Ustawodawcz¹, która nanios³a pewne po-
prawki po otrzymaniu projektu uchwa³y wniesio-
nego przez wnioskodawców.

„Uchwa³a z okazji 90. rocznicy III Powstania
Œl¹skiego.

W tym roku mija 90. rocznica wybuchu III Po-
wstania Œl¹skiego. Jest to wyj¹tkowa okazja do
refleksji nad przyczynami i skutkami wydarzeñ
zapocz¹tkowanych w nocy z 2 na 3 maja 1921
roku.

Odbudowa II Rzeczypospolitej by³a procesem
z³o¿onym a jednym z jej elementów by³ powrót
Górnego Œl¹ska do Macierzy. Choæ ta stara pia-
stowska ziemia przez ponad 600 lat pozostawa³a
poza granicami Polski, jej mieszkañcy nie zatraci-
li narodowej to¿samoœci i wytrwale stali na stra¿y
ojczystej mowy. W okresie plebiscytu i III Powsta-
nia Œl¹skiego na terenie ca³ego kraju powstawa³y
komitety pomocy, a na Górny Œl¹sk przybywa³y
rzesze ochotników, którzy nara¿ali ¿ycie w walce
o tê ziemiê. Sukces Powstania, jednego z nielicz-
nych zwyciêskich w historii naszej ojczyzny, by³
zatem sukcesem nie tylko Œl¹zaków, ale wszyst-
kich Polaków. Jego wspó³twórc¹ by³ Wojciech
Korfanty – Œl¹zak, Polski Komisarz Plebiscytowy

na Górnym Œl¹sku oraz dyktator III Powstania
Œl¹skiego.

III Powstanie Œl¹skie by³o nie tylko zwyciê-
stwem o charakterze zbrojnym, ale tak¿e donios-
³ym wydarzeniem, dziêki któremu Górny Œl¹sk
i jego mieszkañcy wnieœli do Polski takie wartoœci
jak œl¹ski patriotyzm, wysoko rozwiniêty prze-
mys³, umi³owanie tradycji i etos pracy.

Województwo œl¹skie, które powsta³o w efekcie
zbrojnego zrywu naszych przodków, odegra³o nie-
zwykle wa¿n¹ rolê w rozwoju gospodarczym II
Rzeczypospolitej oraz w odbudowie naszego kraju
ze zniszczeñ II wojny œwiatowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, upamiêtnia-
j¹c i oddaj¹c ho³d bohaterom sprzed 90 lat, dekla-
ruje swoje wsparcie dla dalszego rozwoju wojewó-
dztwa œl¹skiego i województwa opolskiego – regio-
nów o bogatej tradycji i historii.

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

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o pozostanie na mównicy, albo-

wiem obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwa-
j¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Bronis³awa
Korfantego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam takie py-

tanie: czy w czasie obrad komisji, gdy omawiany
by³ projekt uchwa³y, by³a mowa te¿ o tym, co obe-
cnie dzieje siê na Œl¹sku, a konkretnie o tej polity-
cznej zadymie zwi¹zanej z Ruchem Autonomii
Œl¹ska, która w przysz³oœci mo¿e w³aœciwie ca³ko-
wicie zniweczyæ osi¹gniêcia trzeciego powstania
œl¹skiego?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze?

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, ja odpowiem, ¿e ta dziewiêæ-

dziesi¹ta rocznica nie ma nic wspólnego z jakimiœ
wydarzeniami politycznymi, które…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przepraszam,
Panie Senatorze…)
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Ona nie ma z tym nic wspólnego. To jest
okr¹g³a dziewiêædziesi¹ta rocznica powstania
œl¹skiego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, ja mówi³am, ¿e pytania mog¹

dotyczyæ projektu uchwa³y. To pytanie daleko wy-
kracza poza materiê tej uchwa³y. Tak ¿e dziêkujê
bardzo.

(Senator Piotr Zientarski: Dziêkujê bardzo.)
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Korfan-
tego. Zapraszam serdecznie.

I przypominam o ograniczeniu czasu wy-
st¹pieñ do dziesiêciu minut.

Bardzo proszê.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
W tym roku mija dziewiêædziesi¹ta rocznica

trzeciego powstania œl¹skiego, jednego z nielicz-
nych zwyciêskich powstañ narodowych w historii
Polski.

Jestem zaszczycony, ¿e to mnie, Œl¹zakowi,
którego przodkowie ¿yli na tej ziemi od pokoleñ,
brali udzia³ we wszystkich zrywach narodowych
na Œl¹sku, przypad³o w udziale byæ wnioskodaw-
c¹ tej uchwa³y.

Wysoki Senacie, moje wyst¹pienie chcia³bym
zacz¹æ od spraw zwi¹zanych z procesem kszta³to-
wania siê polskiej œwiadomoœci narodowej w XIX
i na pocz¹tku XX wieku. S¹dzê, ¿e sprawy te mia³y
niew¹tpliwy wp³yw na plebiscyt oraz trzecie po-
wstanie œl¹skie i s¹ warte naœwietlenia.

W pierwszej po³owie XIX wieku w ca³ej Europie
rozpocz¹³ siê proces kszta³towania siê œwiadomo-
œci narodowej, na który istotny wp³yw mia³a rewo-
lucja francuska. W drugiej po³owie XIX wieku ten-
dencje takie pojawi³y siê tak¿e na ca³ym pograni-
czu niemiecko-polskim. Proces ten okreœlany by³
czêsto mianem odrodzenia narodowego. Przemia-
nom tym ulega³y postawy polskich etnicznie Gór-
noœl¹zaków, którzy stopniowo nabywali polsk¹
œwiadomoœæ narodow¹. Do polskiej to¿samoœci
prowadzi³o wiele dróg, z których najwa¿niejsz¹
by³o zacieœnienie wiêzi z mieszkañcami innych

ziem polskich. Rodz¹cy siê polski ruch narodowy
szuka³ pomocy w innych dzielnicach – najpierw
w Wielkopolsce i na Pomorzu – które znajdowa³y
siê w tym samym pañstwie.

Ogromny wp³yw na kszta³towanie siê polskiej
œwiadomoœci narodowej wywar³a tak¿e polska
prasa. Od koñca lat szeœædziesi¹tych XIX wieku
do rozpoczêcia I wojny œwiatowej na Górnym
Œl¹sku ukazywa³o siê kilkadziesi¹t tytu³ów wyda-
wanych w jêzyku polskim, z których najwa¿niej-
szy by³ „Katolik” pod redakcj¹ Karola Miarki.
W wydawanym przez Wojciecha Korfantego „Gór-
noœl¹zaku” pisano: „Jesteœmy Polakami, synami
jednej wielkiej ojczyzny, któr¹ ca³ym sercem ko-
chamy i kochanie to nasze stwierdziæ pragniemy”.

Du¿e znaczenie dla rozwoju polskiej œwiado-
moœci narodowej mieszkañców Górnego Œl¹ska
mia³y kampanie wyborcze do parlamentu ogólno-
niemieckiego, Reichstagu, oraz do sejmu prus-
kiego, czyli tak zwanego Landtagu. W ³awach po-
selskich od koñca XIX wieku zasiadali ju¿ nie nie-
okreœleni narodowo Górnoœl¹zacy, lecz Polacy
z Górnego Œl¹ska, którzy wstêpowali do ko³a po-
selskiego skupiaj¹cego polskich pos³ów z Wielko-
polski i Pomorza.

W tym czasie o¿ywi³y siê tak¿e kontakty religij-
ne Górnoœl¹zaków z Krakowem i Czêstochow¹.
Wyjazdy stanowi³y swoist¹ lekcjê historii dla od-
wiedzaj¹cych te miasta.

Od koñca XIX wieku na Górnym Œl¹sku po-
wsta³o oko³o piêciuset ró¿nych polskich organiza-
cji spo³eczno-kulturalnych, politycznych, zawo-
dowych, skupiaj¹cych dziesi¹tki tysiêcy ludzi.
Najwa¿niejsze z nich to Towarzystwo Gimnasty-
czne „Sokó³”, Towarzystwo „Eleusis”, Towarzy-
stwo Polek czy te¿ bardzo liczne towarzystwa œpie-
wacze. Tak wiêc nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e do I woj-
ny œwiatowej polskoœæ ideologiczna zapuœci³a sil-
ne korzenie i by³a reprezentowana nie przez je-
dnostki, lecz przez dziesi¹tki tysiêcy osób.

Nale¿y tak¿e dodaæ, ¿e pod koniec XIX i na po-
cz¹tku XX wieku statystyki pruskie wykazywa³y
w spisach ludnoœci przewagê ludnoœci polskojê-
zycznej w rejencji opolskiej, do której nale¿a³
przecie¿ Górny Œl¹sk. Dokumenty pruskie o Gór-
nym Œl¹sku mówi¹ jako o die Polnische Oberschle-
sien, czyli polskim Górnym Œl¹sku. Trzeba tak¿e
podkreœliæ, ¿e oficjalne dokumenty pruskie
sprzed 1914 r., tak¿e takie jak spisy ludnoœci, sta-
tystyki szkolne i koœcielne, mówi¹ o tym, ¿e mie-
szkañcy Œl¹ska pos³uguj¹ siê nie jêzykiem œl¹s-
kim czy te¿ górnoœl¹skim, lecz u¿ywaj¹ die Polnis-
che Sprache, czyli jêzyka polskiego.

Wysoki Senacie, klêska pañstw centralnych po
I wojnie œwiatowej, która zosta³a przypieczêtowa-
na rewolucj¹ w Berlinie i rozk³adem Austro-Wê-
gier, wzbudzi³a na Œl¹sku nadziejê na przy³¹cze-
nie do odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej. Podsta-
wowym dokumentem mówi¹cym o przysz³ym
pañstwie polskim by³o orêdzie prezydenta Sta-
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nów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona. W do-
kumencie tym napisano, ¿e przysz³e pañstwo pol-
skie powinno obejmowaæ ziemie zamieszka³e
przez ludnoœæ bezsprzecznie polsk¹.

Projekt traktatu wersalskiego przewidywa³, ¿e
ca³y Górny Œl¹sk wejdzie w granice Polski. Je-
dnak na taki zapis nie zgodzi³y siê mocarstwa za-
chodnie, bowiem Niemcy zagrozili, ¿e bez Górnego
Œl¹ska nie bêd¹ mogli sp³acaæ reparacji wojen-
nych. W zwi¹zku z tym sytuacja uleg³a zmianie
i zdecydowano, ¿e o przynale¿noœci Górnego Œl¹s-
ka zadecyduje plebiscyt. Nadzór nad plebiscytem
objê³a miêdzysojusznicza komisja rz¹dz¹ca i ple-
biscytowa. Rz¹d polski komisarzem plebiscyto-
wym mianowa³ Wojciecha Korfantego. Niemcy
i Polacy utworzyli w³asne komisariaty plebiscyto-
we, których zadaniem by³o przygotowanie akcji
propagandowej. Na ca³ym terenie plebiscytowym
toczy³a siê walka, a broni¹ by³y ulotki, zdjêcia
i plakaty. W marcu 1921 r. przeprowadzono ple-
biscyt, w wyniku którego 40% mieszkañców opo-
wiedzia³o siê za Polsk¹, a 60% za Niemcami. Mo¿-
na by powiedzieæ, ¿e by³a to przegrana strony pol-
skiej, jednak, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e Górny
Œl¹sk od ponad szeœciuset lat pozostawa³ poza
Polsk¹, trzeba stwierdziæ, ¿e by³ to bardzo wielki
sukces.

W kilka dni po plebiscycie strona polska przed-
stawi³a liniê podzia³u Górnego Œl¹ska, zwan¹ li-
ni¹ Korfantego. By³a to odpowiedŸ na niekorzy-
stny dla Polski podzia³ Górnego Œl¹ska, opraco-
wany przez Angliê, który Polsce oddawa³ tylko
czêœæ powiatu rybnickiego i pszczyñskiego.

W wyniku tak niekorzystnego dla Polski po-
dzia³u Górnego Œl¹ska w nocy z 2 na 3 maja
1921 r. wybuch³o trzecie powstanie œl¹skie. Po
stronie polskiej wziê³o w nim udzia³ od piêædzie-
siêciu do szeœædziesiêciu tysiêcy ¿o³nierzy, w tym
od piêciu do siedmiu tysiêcy ¿o³nierzy i oficerów
Wojska Polskiego. Trzon si³ niemieckich stanowi-
³o oko³o czterdziestu tysiêcy ¿o³nierzy tak zwanej
samoobrony Górnego Œl¹ska, popularnie nazy-
wanego Selbschutzu, a z g³êbi Niemiec, miêdzy in-
nymi z Bawarii, nadjecha³y korpusy ochotnicze
tak zwanego Freikorpsu. Walki trwa³y z przerwa-
mi do pocz¹tku czerwca 1921 r. Ostateczn¹ umo-
wê podpisano w dniu 25 czerwca 1921 r. Na jej
podstawie obydwie strony wycofa³y swoje si³y
zbrojne z rejonu walk.

Ostateczna decyzja dotycz¹ca przebiegu grani-
cy polsko-niemieckiej na Górnym Œl¹sku zapada-
³a w paŸdzierniku 1921 r. Zgodnie z t¹ decyzj¹ do
Polski przy³¹czono powiaty: katowicki, chorzow-
ski, lubliniecki, tarnogórski, œwiêtochowicki,
pszczyñski i rybnicki. W granice Polski wesz³a tyl-
ko 1/3 obszaru plebiscytowego, by³a to jednak
najbardziej uprzemys³owiona jego czêœæ. Z szeœæ-
dziesiêciu siedmiu kopalñ wêgla kamiennego Pol-

sce przypad³y piêædziesi¹t trzy kopalnie. Polska
otrzyma³a oko³o 90% z³ó¿ wêgla kamiennego. Na
terenie Polski znalaz³y siê wszystkie górnoœl¹skie
kopalnie rud ¿elaza, wszystkie huty o³owiu, cyn-
ku i srebra oraz wiêkszoœæ kopalñ rud cynku i o³o-
wiu, zak³adów koksowniczych, fabryk brykietu,
wielkich pieców, hut ¿elaza, odlewni ¿elaza i stali,
walcowni i stalowni. Województwo górnoœl¹skie
stanowi³o w Polsce miêdzywojennej najbardziej
uprzemys³owiony obszar. Przy³¹czenie Górnego
Œl¹ska powiêkszy³o ogromnie potencja³ odrodzo-
nego pañstwa polskiego. W 1923 r. udzia³ okrêgu
górnoœl¹skiego w produkcji poszczególnych wy-
robów wynosi³: 73% – w produkcji wêgla kamien-
nego, 78% – rudy ¿elaza surowego, 77% – stali su-
rowej, 88% – cynku i 99% – o³owiu. Odrodzona
Polska dziêki temu ogromnemu potencja³owi
przemys³owemu Œl¹ska z kraju rolniczego prze-
kszta³ci³a siê w kraj rolniczo-przemys³owy.

Na zakoñczenie chcia³bym przedstawiæ jeden
fragment z przemówienia wyg³oszonego przez
Wojciecha Korfantego w trakcie powitania wojska
polskiego w Katowicach.

„Kochani rodacy! Nareszcie nadesz³a wielka
chwila przez tyle pokoleñ górnoœl¹skich uprag-
niona. Nareszcie nasta³ wielki radosny dzieñ,
przez wszystkie serca polskie po¿¹dany. Œl¹sk
³¹czy siê dzisiaj z Polsk¹. £¹czymy siê dzisiaj
z Matk¹ Ojczyzn¹. Siedem przesz³o wieków nie-
woli, siedem wieków twardej s³u¿by w jarzmie sro-
giego najeŸdŸcy, siedem wieków walki o wiarê, jê-
zyk i wolnoœæ – to wszystko dzisiaj jest przesz³o-
œci¹. Pêk³y nasze kajdany niewoli, nadesz³a wiel-
ka godzina wyzwolenia. Nie ¿a³ujemy dziœ trudów
poniesionych, nie ¿a³ujemy przeœladowañ prze-
cierpianych, nie ¿a³ujemy krwi przelanej w trzech
krwawych walkach o nasze wyzwolenie. Bo dzisiaj
jesteœmy panami swojej ziemi, dzisiaj jesteœmy
wolnymi obywatelami Wolnej Rzeczypospolitej,
wskrzeszonej i do nowej œwietnoœci powo³anej.
Przyby³aœ do nas, Polsko! Z sercem przepe³nio-
nym czci¹ nabo¿n¹, witamy ciê, Matko Ojczyzno.
W tej chwili dziejowej my, najm³odsze twoje dzie-
ci, œlubujemy ci wiernoœæ, mi³oœæ i pos³uszeñstwo
bez granic. A za to przyjmij nas jak oddane ci ser-
cem i dusz¹ dzieci twoje, które zjawienie siê na
ziemi naszej gorzkimi ³zy wyp³aka³y i potokami
krwi okupi³y”.

Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam na mównicê pana senatora Gru-

szkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
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Jako Œl¹zak i Polak z Rybnika wyra¿am szcze-
góln¹ radoœæ, ¿e w przededniu rocznicy trzeciego
zwyciêskiego powstania œl¹skiego mam okazjê
zabraæ g³os na temat uchwa³y, któr¹, mam na-
dziejê, dzisiaj Wysoki Senat przyjmie.

Chcia³bym zwróciæ uwagê w swoim wyst¹pie-
niu na jeden z akapitów naszej uchwa³y. „Odbu-
dowa II Rzeczypospolitej by³a procesem z³o¿o-
nym, a jednym z jej elementów by³ powrót Górne-
go Œl¹ska do Macierzy. Choæ ta stara piastowska
ziemia przez ponad 600 lat pozostawa³a poza gra-
nicami Polski, jej mieszkañcy nie zatracili naro-
dowej to¿samoœci i wytrwale stali na stra¿y ojczy-
stej mowy”. Zachowanie tej mowy, kultywowanej
przez te wszystkie wieki w domu, w rodzinach, do-
prowadzi³o do tego, ¿e dziœ Œl¹sk mówi w jêzyku
polskim. To, ¿e proces germanizacji by³ bardzo
nasilony, przedstawiaj¹ dokumenty sprzed stu lat,
przedruki z ówczesnych gazet, z prze³omu wieków
XIX i XX, z lat 1880–1890. „Gazeta Górnoœl¹ska”
pisa³a w ten sposób: „Bracia, jak widzicie, Dolny
i Œrodkowy Œl¹sk ju¿ prawie zupe³nie zniemczony,
a Górny jest w walce z germanizmem. W szkole
uczono dawniej tak¿e po polsku, a i to od lat ju¿ kil-
ku usta³o. Pomimo parcia niemczyzny lud nasz
polski z wszelk¹ wytrwa³oœci¹ wierny swej wierze
œwiêtej i jêzykowi, tej najdro¿szej opuœciŸnie. Do
podtrzymania tej ju¿ rok szósty pracuje o w³as-
nych si³ach „Gazeta Górnoœl¹ska”, przeszed³szy
przez ciê¿kie próby i ognie czyœæcowe. Je¿eli gdzie,
to w³aœnie dziœ wszystkie si³y oporne zrzucone byæ
powinny na biedny Œl¹sk Górny”. Tak w³aœnie re-
dakcja „Gazety Górnoœl¹skiej” wzywa³a do czyta-
nia prasy w jêzyku polskim. W tym okresie wa¿n¹
rolê odegra³y szczególnie takie periodyki jak „Kato-
lik”, „Œwiat³o”, „Opiekun Katolicki”.

Gazety to nie jedyne miejsce, gdzie jêzyk polski
by³ popularyzowany i przypominany Œl¹zakom.
Odbywa³o siê to równie¿ podczas wspólnego œpie-
wania i tworzenia chórów polskich. Œpiewano
w jêzyku polskim o Polsce. Mieliœmy okazjê ob-
chodziæ setn¹ rocznicê chórów polskich, obcho-
dzimy tak¿e kolejne rocznice tych chórów, które
kultywowa³y pieœñ œl¹sk¹ w jêzyku polskim. Tak-
¿e teatr odegra³ wa¿n¹ rolê w kultywowaniu
i utrzymaniu ³¹cznoœci z Polsk¹ poprzez jêzyk pol-
ski. Oto jedna z odezw do m³odzie¿y, która nama-
wia³a do tego, aby braæ czynny udzia³ w wyst¹pie-
niach, przedstawieniach teatralnych: polska m³o-
dzie¿, polskie córy, gdy o sztukê dbacie, przyjdŸcie
licznie w takie mury, w których teatr macie, bo
tam tylko jest rozrywka i nauka zdrowa, tam jest
jednoœæ i braterstwo, tam siê jêzyk chowa. A niech
ka¿dy, komu serce polskie w piersiach bije,
wspiera teatr myœl¹, czynem, wszystkich si³ u¿y-
je, a przekona nieprzyjació³, ¿e my rêka w rêkê to,
co polskie, to, co nasze, wskrzesim, choæ przez… –
i tu wielokropek.

Wysoki Senacie! Swoj¹ wypowiedŸ chcia³bym
zakoñczyæ anegdot¹… Jest to forma anegdoty –
przekaz, o którym wiem od jednego z wnuków po-
wstañców. Dziadek zwróci³ siê do niego: synku,
myœmy mieli w kieszeni – po œl¹sku „w kapsie” –
kie³basê, a walczyliœmy o chleb. To znaczy tyle, ¿e
ekonomicznie mieliœmy siê na tyle dobrze, ¿e nie
trzeba by³o walczyæ o ten przys³owiowy chleb, ale
by³a nam bliska Polska, do której d¹¿yliœmy. Po-
œwiêcili swój – na miarê tamtych czasów – dobro-
byt, aby móc przy³¹czyæ siê do Polski. I nie by³a to
walka o autonomiê. Czêsto nam siê wmawia, ¿e to
œl¹scy powstañcy walczyli o autonomiê Œl¹ska,
a ta autonomia zosta³a im dana przez Polskê,
przez konstytucjê.

Chcia³bym jeszcze zacytowaæ prezydenta Ko-
morowskiego: lansowanie, czyli dopuszczanie do
wspó³rz¹dzenia œrodowisk, które stawiaj¹ na au-
tonomizacjê poszczególnych regionów w Polsce,
jest niedopuszczalne. Na Œl¹sku jest takie powie-
dzenie. Kiedy s³yszy siê coœ niedopuszczalnego, to
mówi siê, ¿e ktoœ siê w grobie przewraca. I myœlê,
¿e w³aœnie tak jest w przypadku naszych œl¹skich
powstañców: oni siê w grobach przewracaj¹
w zwi¹zku z prób¹ oderwania Œl¹ska od Polski.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Ryszkê.
(G³os z sali: Jak zwykle polityka.)

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Prace nad uchwa³¹ Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej z okazji dziewiêædziesi¹tej rocznicy wy-
buchu trzeciego powstania œl¹skiego to wyj¹tko-
wa okazja, aby przypomnieæ patriotyzm Œl¹zaków
oraz ich kilkuwiekow¹ têsknotê za zjednoczeniem
z macierz¹. Podziw budzi fakt, ¿e mieszkañcy tej
ziemi, pozostaj¹c przez ponad szeœæset lat poza
granicami Polski, nie zatracili narodowej to¿sa-
moœci, strzegli ojczystej mowy, wiary i obyczajów.
To dziêki tej wiernoœci uda³o siê w okresie plebis-
cytu i trzeciego powstania œl¹skiego przywróciæ
czêœæ Górnego Œl¹ska do Polski. Wspó³twórc¹ te-
go sukcesu, jak podkreœlono w uchwale, by³ miê-
dzy innymi Wojciech Korfanty, Œl¹zak wychowa-
ny w duchu umi³owania polskiej kultury. Zbrojne
zwyciêstwo ducha polskiego podczas trzeciego
powstania œl¹skiego przyczyni³o siê do umocnie-
nia wiêzi z ojczyzn¹, a powsta³e województwo
œl¹skie odegra³o, i nadal odgrywa, niezwykle wa¿-
n¹ rolê w rozwoju gospodarczym, spo³ecznym
i politycznym naszego kraju.

W kontekœcie tej rocznicy z du¿ym niepokojem
obserwujê wydarzenia polityczne, które funduje
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nam wespó³ z Platform¹ Obywatelsk¹ Ruch Auto-
nomii Œl¹ska. Oczywiœcie mam na myœli wspólne
rz¹dy Platformy z Ruchem Autonomii Œl¹ska
w œl¹skim urzêdzie marsza³kowskim. Koalicja ta
sta³a siê jeszcze bardziej groŸna w zwi¹zku z pro-
wadzonym od 1 kwietnia narodowym spisem po-
wszechnym ludnoœci i mieszkañ, podczas którego
RAŒ nak³ania rdzennych mieszkañców wojewó-
dztwa do opowiadania siê za narodowoœci¹ œl¹s-
k¹. Wybitni prawnicy twierdz¹, ¿e w ankiecie G³ó-
wnego Urzêdu Statystycznego pomieszano kate-
goriê narodow¹ z etniczn¹. Stoi to tak¿e w jawnej
sprzecznoœci ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego,
który w wyroku z 1998 r. stwierdzi³ wprost: „wol-
noœæ wyboru narodowoœci mo¿e byæ realizowana
tylko w odniesieniu do narodów obiektywnie ist-
niej¹cych, jako ukszta³towanych w procesie hi-
storycznym”. Koniec cytatu. By³ to wyrok wydany
w zwi¹zku z odmow¹ zarejestrowania stowarzy-
szenia pod nazw¹ Zwi¹zek Ludnoœci Narodowoœci
Œl¹skiej, a w 2006 r. pod nazw¹ Zwi¹zek Ludnoœci
Narodowoœci Œl¹skiej – Stowarzyszenie Osób De-
klaruj¹cych Przynale¿noœæ do Narodowoœci Œl¹s-
kiej.

Czy tym wyrokiem odmówiono Œl¹zakom pra-
wa do to¿samoœci? Oczywiœcie, ¿e nie. Sam jestem
Œl¹zakiem, jestem lokalnym patriot¹, jednak
w zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ jeszcze mocniej czujê siê
narodowo zwi¹zany z Polsk¹. Dlaczego œl¹skoœci
nie wolno traktowaæ jako narodowoœci, jak chce
tego Ruch Autonomii Œl¹ska? Poniewa¿ z za³o¿e-
nia istnienie jakiegoœ narodu musi mieæ wa¿ne
uzasadnienie. Naród musi mieæ odrêbne, czyli
w³asne, historiê, kulturê, jêzyk, obyczaje. Tym-
czasem próbê rejestracji, w cudzys³owie, jêzyka
œl¹skiego odrzuci³o w 2010 r. Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji. W uzasadnieniu
negatywnej opinii podkreœlono, ¿e doprowadzi³o-
by to miêdzy innymi do stosowania dwujêzycz-
nych nazw miejscowoœci oraz nauczania, w cu-
dzys³owie, jêzyka œl¹skiego w szko³ach. Tymcza-
sem œl¹ska mowa nie jest jêzykiem, a jedynie dia-
lektem, odmian¹ jêzyka polskiego. Ta innoœæ wy-
mowy wystêpuje zreszt¹ w ka¿dej polskiej krai-
nie, czy to na Podhalu, czy na Mazowszu, czy na
Podkarpaciu, a za jedyny jêzyk regionalny w na-
szym kraju uznaje siê kaszubski, który jest ca³ko-
wicie odmienny od polskiego. Ale nawet z tego ty-
tu³u nie ma narodu kaszubskiego, a jedynie s¹
Kaszubi.

Niestety nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z fak-
tu, ¿e Ruch Autonomii Œl¹ska testuje Polaków,
sprawdza, jak daleko mo¿na siê posun¹æ w sepa-
ratystycznych dzia³aniach i nie naraziæ na kon-
trakcjê pañstwa polskiego. Jeszcze kilka lat temu
Ruch Autonomii Œl¹ska by³ postrzegany jako eks-
trema, interesowa³ siê t¹ organizacj¹ Urz¹d
Ochrony Pañstwa, a obecnie, jak wspomnia³em,

organizacja wspó³rz¹dzi na Œl¹sku i bodaj z tego
powodu jest ju¿ poza zainteresowaniem s³u¿b
specjalnych. Platforma Obywatelska, zawieraj¹c
koalicjê z Ruchem Autonomii Œl¹ska, zarêczy³a,
¿e ta organizacja nie zagra¿a polskiemu porz¹d-
kowi konstytucyjnemu.

Czy nie zagra¿a? W statucie Ruchu Autonomii
Œl¹ska, który jest rodzajem konstytucji „pañstwa
œl¹skiego”, oprócz kilku sloganów o obowi¹zywa-
niu polskiej konstytucji mamy zapisy o utworze-
niu w³asnych sejmu i senatu, urzêdu prezydenta,
w³asnego s¹downictwa, w³asnego skarbu oraz po-
licji. Oznacza to, ¿e „pañstwo œl¹skie” bêdzie na
przyk³ad nak³ada³o i pobiera³o wszelkie podatki
i jeœli zechce, to odprowadzi coœ do Warszawy, ale
tylko tyle, ile uzna za stosowne. Ponadto „pañ-
stwo œl¹skie” samo zadecyduje, jakie ustawodaw-
stwo Rzeczypospolitej Polskiej bêdzie w nim prze-
strzegane. Szef, lider Ruchu Autonomii Œl¹ska
Jerzy Gorzelik powiedzia³ 4 kwietnia bie¿¹cego ro-
ku, ¿e statut jest zmieniany, ale opisane w nim ce-
le s¹ nadal aktualne i te cele zamierza zrealizowaæ
do 2020 r.

Przedstawiciele Ruchu Autonomii Œl¹ska sza-
cuj¹, ¿e w tegorocznym spisie liczba osób dekla-
ruj¹cych narodowoœæ œl¹sk¹ mo¿e wynieœæ od
trzystu do piêciuset tysiêcy. ¯eby to uzyskaæ, RAŒ
tylko w ci¹gu ostatnich dwóch dni marca rozda³
na Górnym Œl¹sku ponad sto tysiêcy ulotek na-
mawiaj¹cych do deklaracji narodowoœci œl¹skiej
podczas spisu. Jestem ciekawy, kto za to zap³aci³.

Ponadto RAŒ walczy z pañstwem polskim
w trybunale w Strasburgu, a jego czo³owi dzia³a-
cze pisz¹ w swoich ksi¹¿kach o polskich obozach
koncentracyjnych – Andrzej Roczniok – albo mi-
mo deklarowanej walki o autonomiê na ok³ad-
kach umieszczaj¹ has³a „Niech ¿yje niepodleg³y
Górny Œl¹sk” – Dariusz Jerczyñski. Stadion naro-
dowy w Chorzowie na ¿yczenie RAŒ bêdzie mia³
krzese³ka w barwach œl¹skich, ¿ó³to-niebieskich,
a nie jak do tej pory, bia³o-czerwonych, poniewa¿
by³ to stadion uwa¿any za narodowy. Kazimierz
Kutz, pose³, otwarcie mówi o Œl¹sku, ¿e za dzie-
siêæ lat Polski tam nie bêdzie.

Krótko mówi¹c, wed³ug separatystów œl¹skich
zadeklarowanie narodowoœci œl¹skiej ma dopro-
wadziæ nastêpnie do mo¿liwoœci u¿ywania jêzyka
œl¹skiego w urzêdach, nauki prawdziwej historii
Œl¹ska oraz jêzyka œl¹skiego w szko³ach. Dlatego
mam ¿al do Platformy Obywatelskiej, ¿e wszystkie
te dzia³ania legitymizuje, czyli ponosi nawet wiêk-
sz¹ odpowiedzialnoœæ ni¿ sam ruch Gorzelika.
Czy cz³onkowie Platformy Obywatelskiej robi¹ to
z kompletnej bezmyœlnoœci, czy te¿ godz¹ siê na
to, aby w przysz³oœci uczyniæ ze Œl¹ska rodzaj en-
klawy o specjalnym statusie?

Gdyby tak siê sta³o, mielibyœmy w Polsce kon-
flikty, o jakich nawet nam siê nie œni³o. Niestety
w dzia³alnoœci ró¿nych promotorów „narodu œl¹s-
kiego”, a jutro zapewne kaszubskiego, góralskie-
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go czy mazurskiego, autonomia œl¹ska to tylko
etap w przekszta³ceniu unitarnego pañstwa pol-
skiego w pañstwo federalistyczne. Absurdalnie
sformu³owane w spisie pytania o narodowoœæ
œl¹sk¹ to prezent rz¹du polskiego dla regionali-
stów.

Uwa¿am, ¿e polityczne igranie przez Ruch Au-
tonomii Œl¹ska ze œl¹skoœci¹ jest wykorzystywa-
niem emocji Œl¹zaków, którzy s¹ w swoich prze-
konaniach bardzo niezale¿ni, pracowici, wra¿liwi,
a tak¿e bardzo patriotyczni. Oby nie dali siê na-
braæ na pseudoniezale¿noœæ, która mo¿e w kon-
sekwencji prowadziæ do rozbicia pañstwa polskie-
go na regiony, podobnego do rozbicia dzielnicowe-
go w XIII wieku.

Nie zmarnujmy zwyciêstwa Œl¹zaków, a tak¿e
tych wszystkich, którzy w trzecim powstaniu
œl¹skim przelewali krew, walcz¹c o przy³¹czenie
Œl¹ska do macierzy. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej – zapra-

szam.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja wiem, ¿e redagowanie uchwa³y rz¹dzi siê

swoimi prawami i wymagana jest swoista stylisty-
ka, swoista retoryka, ale jeœli mo¿na w niej za-
wrzeæ jak najwiêcej faktów historycznych, to chy-
ba nie jest Ÿle. A mnie w tekœcie tej uchwa³y wy-
raŸnie zabrak³o zdania b¹dŸ ca³ego akapitu o roli
Koœcio³a na Œl¹sku w utrzymywaniu polskoœci.

Przepraszam, ¿e bêdê siê posi³kowaæ w³asnym
¿yciorysem, w³aœciwie ¿yciorysami cz³onków mo-
jej rodziny, ale to by³y typowe œl¹skie losy. Mój oj-
ciec, urodzony w 1900 r. na OpolszczyŸnie, nigdy
nie chodzi³ do polskiej szko³y, ale dziêki ksiê¿om,
m¹drym ksiê¿om, ksiê¿om polskiego ducha móg³
ukoñczyæ seminarium nauczycielskie. Jak to siê
dzia³o? Ksiê¿a spoœród swoich uczniów wybierali
najzdolniejszych i wysy³ali ich do seminarium
w Poznañskiem. I w ten sposób mój ojciec na po-
cz¹tku lat trzydziestych zosta³ absolwentem se-
minarium nauczycielskiego w W¹growcu i Kcyni.
Mam do dzisiejszego dnia dokumenty, które to
potwierdzaj¹, na przyk³ad jego œwiadectwa z roku
1920 i 1921, i na ka¿dym z tych œwiadectw jest ad-
notacja o tym, ¿e studiowa³ na koszt komitetu ple-
biscytowego i pobiera³ stosowne stypendium.
Mam te¿ na przyk³ad œwiadectwo moralnoœci, bez
którego nie móg³by siê tam uczyæ, a takie œwiade-
ctwa moralnoœci wydawali ksiê¿a.

Tymi konkretnie ksiê¿mi, którzy tak bardzo siê
zas³u¿yli dla mojej rodziny, byli ksi¹dz Józef Waj-

da, pose³ do Reichstagu, oraz ksi¹dz Józef Czem-
piel, który zgin¹³ w Dachau, a niedawno zosta³
wyniesiony na o³tarze. Ale takich ksiê¿y by³o bar-
dzo wielu i to oni decydowali o tym, ¿e polskoœæ
tam by³a, nie tylko za spraw¹ m³odych ludzi wysy-
³anych do szkó³, ale i dziêki temu, ¿e w koœcio³ach
by³y nabo¿eñstwa po polsku.

Mniej wiêcej trzydzieœci piêæ lat temu zrobi³am,
jak gdyby sp³acaj¹c d³ug za mego ojca, reporta¿
o ksiêdzu Józefie Wajdzie, w którym wystêpowali
¿yj¹cy jeszcze wówczas jego uczniowie. Oczywi-
œcie on nie móg³ siê ukazaæ na antenie Polskiego
Radia w Katowicach, które wówczas uchodzi³o za
najbardziej re¿imowe. Ten reporta¿ by³ wyemito-
wany w Programie 1 z Warszawy. Dopiero gdy
zbli¿a³a siê pierwsza pielgrzymka naszego papie-
¿a do Polski, ktoœ sobie przypomnia³, ¿e Pañczyk
robi³a reporta¿ o ksiêdzu. Wtedy ten reporta¿ siê
ukaza³ w radiu katowickim.

Jakie by³y losy tych uczniów? Mój ojciec na
przyk³ad do wybuchu wojny pracowa³ jako kiero-
wnik szko³y – wówczas nie by³o dyrektorów –
w szko³ach powiatu rybnickiego. Z chwil¹, gdy
wybuch³a wojna, wiêkszoœæ tych ludzi, którzy byli
z takiego naboru – ¿e tak to brzydko okreœlê – by³a
„P” i musia³a siê ukrywaæ. Jakie by³y ich losy, to
mog³aby powiedzieæ moja mama, bo ona razem
z ojcem to prze¿ywa³a, ale ich losy by³y podobne.
Na przyk³ad mój ojciec musia³ uchodziæ ze Œl¹s-
ka i pracowa³ jako portier w fabryce w Guberni.
Wiele lat póŸniej, kiedy ju¿ nie ¿y³, spotyka³am
ludzi, którzy go tam widzieli i niezmiernie siê dzi-
wili, co to za portier, który w oryginale czyta Kan-
ta i Hegla.

I, proszê pañstwa, brakuje mi w tej uchwale
w³aœnie wzmianki o roli ksiê¿y, którzy byli nosi-
cielami polskoœci.

Kolejny fakt. Myœlê, ¿e dziœ, gdy pomniejsza siê
znaczenie powstañczego zrywu, gdy wrêcz siê mó-
wi, ¿e to by³a wojna domowa, gdy siê mówi – odsy-
³am pañstwa do ostatniej „Polityki”, gdzie jest ob-
szerny artyku³ na ten temat – ju¿ mniej wyszuka-
nie, ¿e kilku o¿yroków z giwerami posz³o siê praæ
pod Annaberg, trzeba nam szczególnie dbaæ
o prawdziwy przekaz historyczny. Równie¿ kilka-
naœcie lat temu nagra³am taki obszerny wywiad
z jednym z ostatnich ¿yj¹cych powstañców œl¹s-
kich, z Janem Wadasem z Che³ma Œl¹skiego,
wówczas dziewiêædziesiêciopiêcioletnim. I proszê
mi wierzyæ, ¿e w ka¿dym zdaniu, które mówi³ do
mikrofonu, pobrzmiewa³y s³owa: Polska, pol-
skoœæ, bia³o-czerwona, a Korfanty, odmieniany
przez wszystkie przypadki, urasta³ w wypowie-
dziach tego cz³owieka niemal do roli Boga. Myœlê,
¿e jest dostatecznie du¿o dowodów na to, ¿eby ten
powstañczy zryw traktowaæ z nale¿yt¹ atencj¹,
¿eby nie dawaæ wiary pomówieniom, przek³ama-
niom, fa³szywym ocenom czy krzywdz¹cym poró-
wnaniom. Po prostu trzeba dawaæ œwiadectwo
prawdzie.
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Maj¹c to na uwadze, chcia³abym do tekstu tej
uchwa³y z³o¿yæ trzy poprawki…

(SenatorCzes³awRyszka: Ju¿chybaniedarady.)
Pierwsza: w drugim akapicie w zdaniu czwar-

tym wyraz „Œl¹zaków” zastêpuje siê wyrazami
„50-tysiêcznej rzeszy powstañców”.

Druga: w trzecim akapicie proponujê skreœliæ
wyrazy „wysoko rozwiniêty przemys³”. Dlaczego?
Proszê pañstwa, to jest jêzykowa niezrêcznoœæ, bo
nie mo¿na mówiæ, ¿e mieszkañcy Œl¹ska wnieœli
do Polski takie wartoœci jak œl¹ski patriotyzm
i wysoko rozwiniêty przemys³. To jest taki lapsus
jêzykowy. Poza tym, tak Bogiem a prawd¹, ten
przemys³ przyszed³ na Œl¹sk w³aœnie z Niemiec i ta
industrializacja spowodowa³a to, ¿e do dziœ wiêk-
szoœæ nazw, przede wszystkim w przemyœle czy
narzêdzi, ma niemieckie konotacje. W gwarze jest
bardzo du¿o takich okreœleñ jak szraubenzijer,
hebel itd.

Wreszcie proponujê, aby po trzecim akapicie
dodaæ akapit w brzmieniu: „Senat Rzeczypospoli-
tej Polskiej zwraca uwagê na ogromn¹ rolê Ko-
œcio³a w utrzymaniu polskoœci na Œl¹sku. Dziêki
ksiê¿om wielu m³odych Œl¹zaków zdobywa³o wy-
kszta³cenie na polskim Œl¹sku, co przek³ada³o siê
na rosn¹ce poczucie to¿samoœci narodowej”.

Mam te¿ pewne w¹tpliwoœci co do ostatniego
akapitu w tej uchwale, bo on w ogóle nie odnosi
siê do jej tytu³u, ale decyzjê w tej kwestii pozosta-
wiam ju¿ autorom, niech oni zdecyduj¹. Dziêkujê.

Panie Marsza³ku, sk³adam trzy poprawki.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraMotyczkê.

Senator Antoni Motyczka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt zabrania g³osu

na temat Œl¹ska w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê
trzeciego powstania œl¹skiego. Chcê przywo³aæ
tutaj kilka tematów z mojego doœwiadczenia, z do-
œwiadczenia mojej rodziny. Tak jak tu kolega po-
wiedzia³, jestem z rybnickiego, konkretnie z Ryb-
nika, bo tam siê urodzi³em. Tak wiêc jestem
Œl¹zakiem z krwi i koœci, do czego zawsze siê przy-
znawa³em i wci¹¿ siê przyznajê: jestem nim.
Chcia³bym pañstwu przedstawiæ pewien epizod.

Mianowicie mój dziadek, uczestnik trzech po-
wstañ œl¹skich, po trzecim powstaniu zachorowa³
na zapalenie p³uc, a ze wzglêdu na to, ¿e by³ sto-
sunkowo w¹t³ej budowy cia³a, zapalenie p³uc by³o
dla niego wyrokiem œmierci. I mój dziadek zmar³

po trzecim powstaniu œl¹skim, zmar³ jako baono-
wy, czyli dowódca plutonu. Miêdzy innymi pan
Musio³ wspomina o nim przy okazji opisu walki
z poci¹giem zbrojnym, który mia³ wjechaæ do Olzy
i Cha³upek i po prostu mia³ pomóc zaw³adn¹æ po-
³udniow¹ czêœci¹ powiatu, powiatu wtedy rybnic-
kiego, bo nie by³o jeszcze powiatu wodzis³awskie-
go, on powsta³ dopiero póŸniej.

Proszê pañstwa, drugie zdarzenie. By³ rok 1939
i w tym to roku o godzinie 6.00 rano – oczywiœcie
Rybnik by³ udekorowany hakenkrojcami, wszel-
kiego rodzaju sztandarami niemieckimi – na ulicê
Ró¿añskiego, bo ona siê nazywa³a, do pañstwa
Balcarów, u których mieszka³a moja rodzina,
przyszed³ przeczupok, czyli policjant, szukaj¹c
mojego dziadka, Friedricha, i mojego wujka. Mia³
rozkaz rozstrzelaæ ich obu w centrum Rybnika,
czyli na placu pod ratuszem.

Proszê pañstwa, to œwiadczy o tym, co koledzy
mówili o RAŒ, oni mówili, ¿e jest to organizacja,
która w tym momencie uzurpuje sobie prawa do
reprezentowania nas, Œl¹zaków. Proszê pañstwa,
to jest nieprawda… Popatrzmy prawdzie w oczy
i powiedzmy to, co widzimy, to, co chcemy powie-
dzieæ. Mój dziadek walczy³ w trzech powstaniach
o powrót Œl¹ska do Polski – nie do Niemiec, do Pol-
ski. I ja tym siê szczycê. I mam po prostu g³êbokie
przekonanie, ¿e gdybym opowiedzia³ siê dziœ na
przyk³ad za narodowoœci¹ œl¹sk¹, to nie wiem, ale
mój dziadek chyba by siê przewróci³ w grobie,
a najprawdopodobniej by mnie straszy³ w nocy,
kiedy bym spa³. Taka jest prawda.

Proszê pañstwa, my chcemy byæ i jesteœmy
w Polsce, i chcemy, ¿eby uznawano, ¿e jesteœmy
Polakami, choæ pochodzenia œl¹skiego, i nic poza
tym. Dziêkujê uprzejmie. (Oklaski)

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

sio³ka.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zabieram g³os w tej debacie równie¿ jako

Œl¹zak. W³aœciwie nale¿a³oby mo¿e zacz¹æ od te-
go, ¿eby pokazaæ, jaka by³a rola Œl¹ska i wojewó-
dztwa œl¹skiego w Polsce miêdzywojennej, w Pol-
sce komunistycznej i w dzisiejszych czasach.
I oczywiœcie te rozwa¿ania historyczne powinny
byæ g³êbokie, nie powierzchowne. W mojej ocenie,
ta rola by³a ogromna i do dzisiaj pozostaje niedo-
ceniona.

To, ¿e Œl¹sk przez szeœæset lat pozostawa³ poza
granicami Polski, sprawi³o, ¿e w dzisiejszych cza-
sach widzimy pewn¹ odmiennoœæ ludu œl¹skiego
na tle innych Polaków, widzimy choæby odmien-
noœæ jêzyka, bo j¹ naj³atwiej zauwa¿yæ, ale jest te¿
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odmiennoœæ w pewnych kwestiach obyczajo-
wych. To wynika z tego, ¿e Œl¹sk zawsze by³ wielo-
kulturowy, bo na Œl¹sku wspólnie ¿yli Polacy,
Niemcy, Czesi, ¯ydzi. Jednak w tej wielokulturo-
woœci polski ¿ywio³ by³ najsilniejszy, bowiem
rzadko siê zdarza, ¿eby po szeœciuset latach bycia
poza obrêbem, poza granicami pañstwa, zacho-
wa³ siê jêzyk, a jêzyk polski siê zachowa³. To w jê-
zyku œl¹skim, w gwarze œl¹skiej do dzisiaj od-
najdujemy elementy jêzyka staropolskiego, które
nie funkcjonuj¹ ju¿ w ¿adnym innym regionie Pol-
ski. To œwiadczy o tym, ¿e ludzie przez setki lat za-
chowali ten jêzyk. Dla mnie dzisiaj nie ma proble-
mu zwi¹zanego z przynale¿noœci¹ Œl¹ska do Pol-
ski ani z okreœleniem tego, czy Œl¹zacy s¹ Polaka-
mi, czy nie s¹. Jeœli mamy pewnego rodzaju sym-
ptomy, które pojawiaj¹ siê w ostatnim czasie, to
wynikaj¹ one, w mojej ocenie, z niedalekiej histo-
rii, z tego, jak Œl¹sk, województwo œl¹skie, by³
traktowany w czasach komunistycznych. Otó¿
Œl¹sk by³ wtedy traktowany bardzo Ÿle. I je¿eli dziœ
mamy jakieœ mo¿e nie tyle odœrodkowe… Jeœli
jest wœród Œl¹zaków jakaœ chêæ pokazania tego
poczucia, ¿e s¹ Œl¹zakami, jakaœ chêæ zamanife-
stowania tego, to wynika ona w³aœnie st¹d, ¿e ¿y-
jemy w wolnej Polsce i ¿e jest inaczej ni¿ za czasów
komunistycznych.

Nie demonizowa³bym znaczenia Ruchu Auto-
nomii Œl¹ska. Proszê pañstwa, to jest organizacja,
która istnieje nie od dziœ i nie od wczoraj. Ona ist-
nieje od bardzo dawna, ale na czterdziestu oœmiu
radnych w sejmiku wojewódzkim ten ruch ma tyl-
ko trzech, wiêc nie stanowi jakiejœ ogromnej si³y
politycznej. Oczywiœcie zgadzam siê z tym, ¿e wy-
powiedzi pana przewodnicz¹cego Ruchu Autono-
mii Œl¹ska s¹ niedopuszczalne. Notabene, nie
wiem, czy pañstwo wiecie, ¿e on nie jest Œl¹za-
kiem, ca³a jego rodzina pochodzi spoza Œl¹ska, ze
wschodnich rejonów Polski. Jego wypowiedzi –
zgadzam siê: bulwersuj¹ce – nie s¹ popierane
przez znaczn¹ czêœæ cz³onków tej organizacji, czyli
Ruchu Autonomii Œl¹ska. W najbli¿szym czasie,
zobaczycie pañstwo – wiem, i¿ odpowiedni wnio-
sek zosta³ z³o¿ony do s¹du – odbêdzie siê rozpra-
wa pomiêdzy cz³onkami Ruchu Autonomii Œl¹s-
ka. Oni sami miêdzy sob¹ nie potrafi¹ dojœæ do po-
rozumienia. A wiêc nie demonizowa³bym tego.
Mam tylko pewien ¿al do kolegów z Prawa i Spra-
wiedliwoœci o to, ¿e przez ca³y czas podnosz¹ pro-
blem Ruchu Autonomii Œl¹ska i, ¿e tak powiem,
podbijaj¹ bêbenka. Robicie im po prostu reklamê,
na któr¹ nie zas³u¿yli.

I kolejna sprawa, o której chcê powiedzieæ,
w mojej ocenie bardzo wa¿na. Wiedz¹ o niej ci,
którzy mieszkaj¹ na Œl¹sku i interesuj¹ siê jego
problemami. Otó¿ tam s¹ jakby dwa nurty. Pier-
wszy, nurt autonomii Œl¹ska, jest bardziej ³agod-
ny, drugi zaœ, który powinien byæ mocno napiêt-

nowany, to nurt rozwijaj¹cy siê wokó³ Zwi¹zku
Ludnoœci Narodowoœci Œl¹skiej. To w³aœnie oni s¹
niebezpieczni, ale stanowi¹ absolutny margines,
bo chodzi tu o kilku czy kilkunastu ludzi, którzy
robi¹ dla Œl¹ska bardzo z³¹ robotê. Ten Zwi¹zek
Ludnoœci Narodowoœci Œl¹skiej jest przy tym my-
lony z Ruchem Autonomii Œl¹ska. Te ugrupowa-
nia czêsto s¹ traktowane jako jedno, a to dzia³a na
szkodê Œl¹ska, na szkodê œl¹skoœci i na szkodê
Œl¹zaków. A my jako mieszkañcy tego regionu po-
winniœmy byæ obowi¹zani do mówienia o tym
wszystkim naszym wspó³rodakom, ¿eby pokazy-
waæ tê prawdê, ¿eby jej nie zacieraæ, nie zaciem-
niaæ, tylko pokazywaæ j¹ tak¹, jaka jest.

Na sam koniec mojego wyst¹pienia pragnê po-
informowaæ panie i panów senatorów, ¿e wczoraj
Prezydium Senatu pozytywnie odnios³o siê do
mojej inicjatywy, która wpisuje siê w obchody ro-
cznicy trzeciego powstania œl¹skiego. Chodzi
o zorganizowanie w Senacie wystawy pod tytu³em
„W dziewiêædziesiêciolecie powstañ œl¹skich – po-
wstañcza symbolika”. Na nastêpnym posiedze-
niu, 27 kwietnia, pan marsza³ek bêdzie ³askaw
tê wystawê otworzyæ. Jest ona przygotowana
przez Muzeum Górnoœl¹skie w Bytomiu. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po s³owach pani senator Pañczyk-Pozdziej mó-

wiê wprost: najwiêkszy ze Œl¹zaków, Wojciech
Korfanty, od 1901 r. wyraŸnie pisa³ – miêdzy inny-
mi na ³amach „Górnoœl¹zaka” i wydawanego po
polsku „Dziennika Berliñskiego” – ¿e Œl¹sk by³,
jest i bêdzie polski. Pisa³ o tym samym, o czym
mówi³ zarówno w Landtagu pruskim, jak
i w Reichstagu Rzeszy – do obu zgromadzeñ by³
wybierany przez Œl¹zaków. Ten najwiêkszy ze
Œl¹zaków mówi³ wyraŸnie: szczep œl¹ski – to jego
okreœlenie – nie pragnie niczego innego, tylko tego
samego, czego pragn¹ mieszkañcy, jak to okreœ-
la³, ksiêstwa krakowskiego i czego pragnie lud
Wielkopolski, lud Pomorza i lud Warmii – po³¹cze-
nia siê z macierz¹. Tak mówi³ ten najwiêkszy ze
Œl¹zaków. Mówi³ to ju¿ wtedy, a przecie¿ nawi¹zy-
wa³ do tradycji jeszcze dawniejszej.

Pani senator wspomnia³a, ¿e duchowieñstwo
na Œl¹sku, ksiê¿a, Koœció³, byli za tym, ¿eby Œl¹sk
jak najszybciej móg³ siê po³¹czyæ z macierz¹,
a drog¹ do tego by³o utrzymywanie polskoœci. Tê
polskoœæ utrzymywa³ Koœció³, utrzymywa³o du-
chowieñstwo. Zreszt¹ to samo, co twierdzi³ Kor-
fanty, ¿e Œl¹sk by³, jest i bêdzie w Polsce, mówi³
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Bismarckowi w oczy ksi¹dz Szafranek z partii
Centrum. Jak zabroniono mu zasiadania w ³a-
wach, to on stoj¹c – a by³ wysoki – ca³y czas po-
wtarza³, ¿e Œl¹sk by³, jest i bêdzie polski, i do tego
d¹¿y³. Jak mo¿na przeczytaæ w listach Bismarcka
do rodziny, denerwowa³ tego polako¿ercê kancle-
rza Rzeszy swoim widokiem, gdy tak mówi³, stoj¹c
przed jego oczami.

Bardzo dziêkujê za to, ¿e pan senator Motycz-
ka, Œl¹zak ze Œl¹zaków, tak wyraŸnie mówi, ¿e
Œl¹sk chcia³ przy³¹czyæ siê do Polski, ¿e w³aœnie
do Polski pragn¹³ dojœæ. Niech to, co twierdzi³
wrêcz ubóstwiany na Œl¹sku Korfanty, weŸmie
pod uwagê niedorastaj¹cy mu do piêt nadgorli-
wiec Jerzy Gorzelik. Pani senator to stwierdzi³a.
I jest przecie¿ oczywiste, nie wolno o tym zapomi-
naæ, ¿e piêædziesi¹t tysiêcy powstañców
uczestniczy³o w trzecim œl¹skim powstaniu…
A drugie powstanie? A pierwsze powstanie? Prze-
lan¹ krwi¹ op³acali Œl¹zacy drogê do wymarzonej
macierzy.

Drodzy Pañstwo, wydaje mi siê, ¿e tutaj jest te¿
jeszcze niekiedy problem pieœni, jak siê mówi, bo
pieœñ na Œl¹sku by³a wa¿na. Wiemy, ¿e jest zespó³
„Œl¹sk”; ileœmy razy podziwiali zarówno „Mazow-
sze”, jak i „Œl¹sk”. Ale, có¿, Kaszubi maj¹ Hieroni-
ma Derdowskiego, który powiedzia³ wyraŸnie, co
ju¿ postawi³o kropkê nad „i”: nie ma Kaszub bez
Polonii, a bez Kaszub – Polski. Chyba warto by³o-
by sparafrazowaæ te s³owa. I nie by³oby na pewno
¿adnym uproszczeniem, gdybyœmy, parafrazuj¹c
s³owa Derdowskiego, powiedzieli: nie ma Œl¹ska
bez Polonii, a bez Œl¹ska – Polski. (Oklaski)

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

skiego.

Senator Adam Massalski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo!
Czujê siê zaszczycony, ¿e mogê uczestniczyæ

w tej debacie, w tym spotkaniu. Na wstêpie
chcia³bym wyraziæ ogromny szacunek i wypowie-
dzieæ s³owa ho³du dla tych, którzy siedz¹ na tej sa-
li, a s¹ potomkami ludzi walcz¹cych o polskoœæ
Œl¹ska w czasie trzeciego, drugiego i pierwszego
powstania œl¹skiego. Proszê przyj¹æ ode mnie wy-
razy najg³êbszego szacunku.

Proszê pañstwa, bêdzie bardzo krótko,
chcia³bym tylko dodaæ jedn¹ kwestiê, która, jak
myœlê, jest warta podkreœlenia. Nie bêdê siê ju¿
odnosi³ do wszystkich faktów historycznych, któ-
re tutaj by³y tak znakomicie przedstawione przez
moich poprzedników, przez moich przedmówców.

Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e sprawa Œl¹ska, ¿e
powstania œl¹skie odbija³y siê szerokim echem
w ca³ej Polsce. Tego tutaj nie podnoszono, a warto
o tym przypomnieæ. W swoim rodzinnym archi-
wum mam olbrzymi plakat, z czarnymi literami
na ¿ó³tym tle „Solidarni z walk¹ Górnoœl¹zaków” –
bo w Kielcach odbywa³ siê wielki wiec dla poparcia
trzeciego powstania œl¹skiego – i tam wymienione
s¹ nazwiska mówców, którzy wystêpowali w cza-
sie tego wiecu. Wiem tak¿e z analizy materia³ów
archiwalnych w innych archiwach pañstwowych
w Polsce, ¿e tego rodzaju wiece, maj¹ce byæ popar-
ciem dla Œl¹ska, dla powstania œl¹skiego, odby-
wa³y siê na terenie ca³ej Polski, wtedy jeszcze Pol-
ski bez ostatecznych granic, jak pamiêtamy. Po-
zwoli³em sobie tutaj na tê uwagê, aby podkreœliæ,
¿e sprawy Œl¹ska s¹ wa¿ne dla nas wszystkich.
One by³y i s¹ wa¿ne dla wszystkich regionów Pol-
ski. Œl¹zacy, mieszkañcy Œl¹ska zawsze mog¹ li-
czyæ, jak myœlê, na wsparcie ze strony mieszkañ-
ców innych regionów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja kultury na wniosek naszej kole¿anki,

pani Marii Pañczyk-Pozdziej, zorganizowa³a kon-
ferencjê „W krêgu œl¹skiej kultury, tradycji i dia-
lektu”. By³a to wa¿na konferencja, bo uzmys³owi-
³a nam parê fundamentalnych przes³anek do oce-
ny tego, czym jest œl¹skoœæ rozpatrywana przez
pryzmat kszta³towania siê nie tylko polskiej kul-
tury, ale i pañstwa polskiego. Jak stwierdziliœmy
na tej konferencji, nie doœæ doceniana w dzisiej-
szej œwiadomoœci jest kolebka kultury polskiej,
która zafunkcjonowa³a w³aœnie na Œl¹sku. To
stamt¹d pochodzi pieœñ „Gaude Mater Polonia”.
To tam zachowa³y siê pierwsze zabytki jêzyka pol-
skiego. Przecie¿ to tam w XIII wieku zosta³o zapi-
sane pierwsze zdanie w jêzyku polskim, a od
uchwa³y synodu wroc³awskiego z 1248 r. przek³a-
dano na jêzyk polski modlitwy. Pierwsze polskie
teksty drukowane wysz³y z wroc³awskiej oficyny
w 1475 r. Probus œl¹ski czy Piastowie œl¹scy byli,
¿e tak powiem, pasem transmisyjnym tworzenia
pañstwa polskiego. Co prawda datuje siê to od
momentu chrztu Polski, bo przedtem Œl¹sk by³
pod panowaniem czeskich Przemyœlidów, ale sta³
siê fundamentem budowy pañstwa polskiego.
I przez te wieki, kiedy przechodzi³ z ró¿nych… Bo
przecie¿ podlega³ ró¿nym pañstwom. I by³y migra-
cje. Proszê pamiêtaæ, ¿e na Œl¹sk przybywa³a lu-
dnoœæ flamandzka, waloñska, frankoñska, ³u¿yc-
ka, saksoñska; by³y najazdy tatarskie, mongol-
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skie. Œl¹sk broni³ Europy. Broni³ te¿ polskoœci.
By³ to jeden z najwiêkszych konglomeratów, który
w jakimœ sensie zainicjowa³ to, czym by³a I Rzecz-
pospolita. A by³a ona przecie¿ nie narodem etnicz-
nym, a narodem politycznym. I nikt nikogo si³¹
nie przekonywa³, ¿eby do tego narodu nale¿a³, na-
rodu mocnego w³aœnie tym, co dzisiaj jest, a przy-
najmniej powinno byæ si³¹ podczas kszta³towa-
nia, integrowania wspólnoty europejskiej.

Nale¿a³o to chyba powiedzieæ, bo w³aœnie z tej
tradycji wyros³a œwiadomoœæ tych, którzy w po-
wstaniach œl¹skich walczyli o powrót do macie-
rzy. A dlaczego walczyli? I do jakiej macierzy? Oni
tê macierz tworzyli, w zwi¹zku z tym nie wracali
do czegoœ obcego, tylko wracali na swoje, do swo-
jej macierzy. Oczywiœcie mijaj¹ce wieki, pe³ne po-
litycznych rozgrywek, podbojów militarnych, po-
³o¿y³y siê piêtnem na tradycji tej ziemi, na której
przemiesza³y siê ró¿ne wp³ywy, zw³aszcza nie-
mieckie. Ale proszê pamiêtaæ, ¿e nie by³o Nie-
mców, nie by³o pañstwa niemieckiego, kiedy by³a
polskoœæ na Œl¹sku, która przez ten Œl¹sk by³a
tworzona.

A teraz nasze w³asne ma³e doœwiadczenie. Nie ze
Œl¹ska; ja siê urodzi³em w Warszawie, wychowa³em
siê na Pomorzu Gdañskim. W czasie ostatniego, te-
gorocznego spotkania, konferencji czy zjazdu dzia-
³aczy kultury polskiej za granic¹, odbywaj¹cego siê
w Rzeszowie, w pewnym momencie przysiad³ siê do
mnie jakiœ pan. Okaza³o siê, ¿e on ostatnio nie by³
wPolsce.Odezwa³ siêdomnie, powiedzia³ coœwdzi-
wnym jêzyku. Zrozumia³em wszystko, chocia¿ tego
jêzyka nie zna³em. Nie znam go te¿ dzisiaj, mimo ¿e
stykam siê ze specyfik¹ jêzyka… No, nie jêzyka,
gwary œl¹skiej. Okazuje siê, ¿e tamten cz³owiek
przechowa³ zabytek jêzyka, archaicznego, ¿ywego
jêzyka swoich przodków z jednej z pierwszych emi-
gracji z pierwszej po³owy XIX wieku. Jego ojciec by³
w Polsce raz. Z kolei jego pradziadek, tak jak on mó-
wi³, przekazywa³ w rodzinie jêzyk mówiony. On nie
pisze po polsku. Ale mówi po œl¹sku, czyli po po-
lsku. To pierwsze doœwiadczenie.

I drugie doœwiadczenie, o którym trudno tu nie
wspomnieæ. Jest rok 1920, u wrót Europy stoj¹
barbarzyñskie hordy sowieckie. Genera³ Józef
Haller, po porozumieniu z marsza³kiem Pi³sud-
skim, tworzy ochotnicz¹ armiê. Proszê sobie wy-
obraziæ, ¿e ci, którzy walczyli w powstaniach œl¹s-
kich, zasilili dziesi¹tkami tysiêcy ogromn¹ ochot-
nicz¹ armiê, która stanê³a do walki i obroni³a
Warszawê. I to te¿ trzeba powiedzieæ, bo jest to pe-
wna tradycja pokoleñ. Je¿eli p³ytko siêgamy do tej
tradycji, to mamy inn¹ perspektywê. Je¿eli siêgnie-
my g³êboko, to widzimy, ¿e to has³o, o którym mówi³
tutaj senator Bender, ¿e nie ma Polski bez Œl¹ska,
a Œl¹ska bez Polski, jest tylko podsumowaniem
dwóch wieków, a praktycznie dwóch tysi¹cleci na-
szej historii. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I proszê o zabranie g³osu pana senatora WoŸ-

niaka.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta uchwa³a, ze wszech miar godna szacunku

i poparcia, jest dla mnie okazj¹ do wspomnienia
o wybitnym synu ziemi œl¹skiej, biskupie Wilhel-
mie Plucie. Biskup Wilhelm urodzi³ siê w Koch³o-
wicach – w ubieg³ym roku by³a setna rocznica jego
urodzin – w rodzinie wielodzietnej, w której by³o
oœmioro dzieci, której g³ow¹ by³ sztygar w kopalni,
a wiêc rodzinie o g³êbokich tradycjach zwi¹za-
nych z zawodem o swoistym etosie na Œl¹sku,
w rodzinie o g³êbokich tradycjach religijnych.
Ukoñczy³ seminarium duchowne, Seminarium
Duchowne Diecezji Œl¹skiej w Krakowie, praco-
wa³ jako nauczyciel religii w Bielsku, a póŸniej ja-
ko m³ody ksi¹dz w wielu miastach na Œl¹sku,
miêdzy innymi w Chorzowie, w Katowicach. Skie-
rowany zosta³ do pracy w tej czêœci Œl¹ska, która
le¿y na pograniczu Wielkopolski i Pomorza Za-
chodniego i mia³a epizod polskoœci w wiekach œre-
dnich, zanim sprzedana zosta³a przez ksiêcia Bo-
les³awa Rogatkê, a po 1945 r. by³a przywracana
polskoœci, w wielkiej mierze dziêki g³êbokiej wie-
rze i wielkiemu patriotyzmowi w³aœnie biskupa
Wilhelma Pluty.

Biskup Wilhelm, na pocz¹tku jako administra-
tor Administracji Apostolskiej Lubuskiej, Pra³a-
tury Pilskiej, póŸniej jako biskup gorzowski, przez
dwadzieœcia siedem lat kierowa³ administracj¹
koœcieln¹ na 1/7 terytorium powojennej Polski.
By³ to ogromny obszar od S³upska po Legnicê,
który potrzebowa³ zaszczepiania wielkiej si³y du-
cha polskoœci i religii. I Wilhelm Pluta wniós³ w to
dzie³o wk³ad trudny do przecenienia.

W ubieg³ym roku sejmik województwa lubus-
kiego po raz pierwszy w swojej historii ustanowi³
rok poœwiêcony jego osobie. 2010 r. by³ w wojewó-
dztwie lubuskim rokiem œwiêtej pamiêci biskupa
Wilhelma Pluty. Biskup Wilhelm Pluta jest swoi-
stym patronem archidiecezji szczeciñskiej, która
skupia archibiskupstwo szczeciñsko-kamieñ-
skie, biskupstwo ko³obrzesko-koszaliñskie i bis-
kupstwo zielonogórsko-gorzowskie.

Dzie³o biskupa Wilhelma by³o Ÿród³em inspira-
cji spotkania w szczeciñskim koœciele archidie-
cezjalnym, w katedrze biskupiej, u grobu biskupa
Wilhelma, tam w³aœnie mia³ miejsce synod archi-
diecezjalny, który otworzy³ dyskusjê nie tylko nad
histori¹, ale i nad przysz³oœci¹ Koœcio³a w pó³noc-
no-zachodniej Polsce.

Mówiê te s³owa po to, by cieszyæ siê wspólnie
z kole¿ank¹ i z kolegami senatorami ze Œl¹ska t¹
dzisiejsz¹ uchwa³¹, by jeszcze bardziej wznieœæ
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ich w dumie z pochodzenia œl¹skiego, z wk³adu
Œl¹ska we wspólny dorobek naszej ojczyzny. Pa-
triotyzm œl¹ski, którego egzemplifikacj¹ by³y trzy
powstania, tak wyj¹tkowe powstania, zas³uguje
na uznanie, zas³uguje na najwy¿szy szacunek
i ten szacunek z tej mównicy oddajê. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja te¿ z dum¹ przyznam siê, ¿e co prawda nie

mam korzeni œl¹skich, ale urodzi³em siê w Zabrzu
na Œl¹sku, tam siê wychowa³em wœród ludzi Œl¹s-
ka, pozna³em naród œl¹ski czy ludzi ze Œl¹ska – bo
„naród” niebezpiecznie dzisiaj mówiæ – i niezwykle
sobie ceniê Œl¹zaków, pracowa³em na kopalni,
pozna³em ich pracowitoœæ. Dzisiaj reprezentujê
Zag³êbie D¹browskie, które znane jest z trochê
humorystycznej animozji ze Œl¹zakami, ale jes-
tem pewny, ¿e mogê powiedzieæ w imieniu wielu,
wielu Zag³êbiaków, ¿e jesteœmy dumni z tego, ¿e
Œl¹sk jest czêœci¹ Polski, ¿e w wielu sprawach po-
trafimy siê znakomicie porozumiewaæ. Wielu Za-
g³êbiaków bra³o udzia³ w powstaniach œl¹skich,
tak¿e w trzecim powstaniu œl¹skim, które dzisiaj
tutaj uroczyœcie œwiêtujemy.

Cieszê siê równie¿, ¿e taka inicjatywa powsta³a
i chcê pogratulowaæ panu senatorowi Korfantemu,
chocia¿ wiem, ¿e i pani senator Maria Pañczyk-Po-
zdziej równie¿ przygotowywa³a siê z uchwa³¹ do
uœwiêcenia tej wspania³ej rocznicy. I chcê bardzo
serdecznie podziêkowaæ wszystkim senatorom,
byæ mo¿e oprócz jednego, którego wyst¹pienie chy-
ba nie licowa³o z dzisiejszym œwiêtem poœwiêco-
nym g³ównie pamiêci tamtych ludzi. I z tego miej-
sca chcê oddaæ ho³d Wojciechowi Korfantemu
i wszystkim tym, którzy walczyli i zginêli w powsta-
niach œl¹skich. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Gru-

szkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W dzisiejszych przemówieniach by³o wiele dba-

³oœci o jêzyk polski. Mimo mojej wczorajszej po-
ra¿ki w sprawie „kratki” w kodeksie wyborczym,
mam nadziejê, ¿e dzisiaj moja poprawka, tak¿e

poprawiaj¹ca uchwa³ê pod wzglêdem zastosowa-
nia poprawnie jêzyka polskiego, zostanie przyjê-
ta. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Skoru-

pa z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do proto-
ko³u*.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli: pani senator Pañczyk-Poz-
dziej i pan senator Gruszka.

Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt uchwa³y do Komisji Ustawodawczej.

Senator Borusewicz zg³osi³ wniosek o wyzna-
czenie komisjom terminu przygotowania dodat-
kowego sprawozdania w celu przeprowadzenia
trzeciego czytania projektu uchwa³y jeszcze na
tym posiedzeniu Senatu.

Je¿eli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
Senat przyj¹³ przedstawiony wniosek.

G³osów sprzeciwu nie s³yszê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Program budowy
Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w latach
2006–2010”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1168,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1168A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Œrodowiska, pa-
na senatora Stanis³awa Gorczycê, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Œrodowiska

przedstawiæ sprawozdanie wraz z wnioskami
mniejszoœci komisji z jej prac nad uchwalon¹
przez Sejm w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustaw¹
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego
Œwinna Porêba w latach 2006–2010”.

Marsza³ek Senatu w dniu 4 kwietnia 2011 r.
skierowa³ ustawê do komisji. Dzisiaj odby³o siê
posiedzenie komisji. Komisja Œrodowiska zwraca
siê do Wysokiej Izby, aby przyjê³a za³¹czony pro-
jekt uchwa³y.
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Chcia³bym jeszcze poinformowaæ, ¿e zosta³y
zg³oszone trzy wnioski mniejszoœci. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Œrodowiska, pana senatora Zdzis³awa Pupê,
o przedstawienie wniosków mniejszoœci komisji.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ uwagê w sumie na trzy

wnioski mniejszoœci, ale one dotycz¹ jednej zasa-
dniczej sprawy, a mianowicie tego, aby „Program
budowy Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w la-
tach 2006–2010” w œwietle ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o ustanowieniu tego programu by³ reali-
zowany ze œrodków bud¿etu pañstwa. Problem
polega na tym, ¿e w roku 2011 nie przewiduje siê
finansowania tego zbiornika z bud¿etu pañstwa.
Wobec tego propozycja mniejszoœci zmierza do te-
go, aby utrzymaæ finansowanie z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej i ¿eby w nastêpnych latach, 2012–2013, ten
program by³ finansowany z bud¿etu pañstwa.

Krótkie uzasadnienie. Otó¿ Narodowy Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
ma okreœlone cele, ma okreœlone zadania z zakre-
su ochrony œrodowiska, które powinien realizo-
waæ. I chocia¿ w nazwie tej instytucji jest jeszcze
„gospodarka wodna”, to w mojej ocenie narodowy
fundusz nie dysponuje takimi œrodkami jak bu-
d¿et pañstwa, pozwalaj¹cymi w ca³oœci sfinalizo-
waæ przeci¹gaj¹c¹ siê w czasie budowê tego zbior-
nika, potrzebnego w miejscowoœci Œwinna Porêba.

Dlatego zwracam siê do Wysokiej Izby o przyjê-
cie tego wniosku mniejszoœci i umo¿liwienie Na-
rodowemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej finansowania zadañ, które
zgodnie ze statutem nale¿¹ do tej instytucji, oraz
finansowania tej inwestycji z bud¿etu pañstwa
w latach 2012–2013. Chodzi o to, ¿eby nie zamy-
kaæ i nie ograniczaæ mo¿liwoœci budowy tego
zbiornika w tym roku. Ta poprawka zmierza
przede wszystkim do tego, aby mo¿na by³o w tym
roku finalizowaæ tê budowê ze œrodków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Dziêkujê.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania
do senatorów sprawozdawców.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym skierowaæ pytanie do pana senato-

ra Gorczycy. Panie Senatorze, czy sama nazwa
ustawy, któr¹ nowelizujemy, to jest ustawa
o ustanowieniu wieloletniego programu budowy
zbiornika wodnego Œwinna Porêba w latach
2006–2010… Czy ta ustawa powinna byæ proce-
dowana dopiero w roku 2011? Czy pan senator
móg³by przybli¿yæ dyskusjê, która odby³a siê na
posiedzeniu komisji w zwi¹zku – mo¿na œmia³o
powiedzieæ – z negatywn¹ opini¹ Biura Legislacyj-
nego w sprawie tej ustawy, w zwi¹zku z opini¹, ¿e
ustawa ma charakter epizodyczny? Realizacja tej
ustawy zakoñczy³a siê w ostatnim dniu grudnia
2010 r. i ona nie powinna ju¿ byæ nowelizowana
czy przenoszona na kolejne lata.

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

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W istocie by³ spór prawny dotycz¹cy tego, czy

taka w³aœnie formu³a przyjêta przez rz¹d powinna
mieæ tutaj zastosowanie, czy to jest kontynuacja
tego zadania, czy te¿ rozpoczynamy ju¿ nowy pro-
ces, ale kontynuujemy tê inwestycjê. To by³ spór
miêdzy prawnikiem z ministerstwa a legislatorem
z Senatu. Ale prosi³bym pana ministra o wyjaœ-
nienie prawne tej kwestii.

Jedno jest pewne, ¿e nale¿y kontynuowaæ tê
inwestycjê, tak bardzo potrzebn¹ dla naszej
energetyki, trzeba j¹ realizowaæ dalej. Nie mo¿e-
my przecie¿ tej inwestycji najpierw zamkn¹æ,
a po jakimœ czasie otworzyæ na nowo. Tak jak mó-
wiê, to jest kwestia prawna, któr¹ nale¿y roz-
strzygn¹æ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster œrodowiska.

Czy pan minister Gaw³owski pragnie zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku. Je¿eli bêd¹ pytania, to na nie odpo-
wiem.)

Dziêkujê bardzo.
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Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Panowie senatorowie Skurkiewicz i B³aszczyk
siê zg³osili.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, to pytanie jest chyba kluczowe

w ca³ej debacie nad t¹ nowelizacj¹. Czy móg³by
pan minister powiedzieæ, dlaczego dopiero teraz
poddajemy tê ustawê nowelizacji? Pojawia siê pe-
wien problem, niewa¿ne, czy to jest problem na-
tury prawnej, czy formalnej, czy jakiejkolwiek in-
nej. A wiadomo, ¿e ta inwestycja musi byæ zreali-
zowana, bo w ni¹ zosta³y ju¿ zaanga¿owane tak
du¿e œrodki, ¿e ona musi byæ zrealizowana i by³o-
by wielkim zaniechaniem czy b³êdem, niewa¿ne,
jak to nazwiemy, gdyby ta inwestycja nie zosta³a
zrealizowana, dokoñczona. Ale czy nie mo¿na by-
³o o kilka miesiêcy wczeœniej tej nowelizacji prze-
prowadziæ? Chocia¿by po raporcie Najwy¿szej Iz-
by Kontroli z wrzeœnia ubieg³ego roku, gdzie by³y
wskazane pewne kwestie. Czy wtedy nie mo¿na
by³o zg³osiæ do Sejmu projektu ustawodawczego?
Co spowodowa³o, ¿e ta ustawa jest procedowana
dopiero teraz, de facto po up³ywie formalnego ter-
minu zakoñczeniu realizacji tego programu? Czy
mo¿e uzgodnienia miêdzyresortowe trwa³y zbyt
d³ugo i opiesza³oœæ innych ministerstw wp³ynê³a
na to, ¿e mamy taki znaczny poœlizg w czasie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator B³aszczyk, proszê.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja bym chcia³ siê dowiedzieæ,

jak w tym okresie, dopóki ustawa nie zacznie fun-
kcjonowaæ, bêdzie wygl¹da³a sytuacja inwestycji
i jak ona siê przedstawia od pocz¹tku roku. Z te-
go, co wiem z doniesieñ prasowych, to teraz ca³y
ciê¿ar utrzymania prac prowadzonych przy tym
zbiorniku ponoszon¹ wykonawcy, zapo¿yczaj¹ siê
na ten cel, ¿eby inwestycja siê nie cofnê³a, bo nie
ma na to œrodków bud¿etowych. One s¹ zapisane
w narodowym funduszu, ale nie mo¿emy ich uru-
chomiæ, i po to jest ta ustawa. St¹d moje pytanie:
jak to bêdzie rozliczane i jak to na dzieñ dzisiejszy
wygl¹da? Czy to jest prawda? I o jakie sumy
w ogóle tu chodzi? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Pupa, proszê.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Ja równie¿ chcê przedstawiæ pytanie, które
pad³o na posiedzeniu komisji. By³oby dobrze,
gdyby pan minister odpowiedzia³ na nie jedno-
znacznie. Czy ta inwestycja ma szansê zostaæ
ukoñczona w roku 2013, jak przewiduje program
budowy tego zbiornika? Dziêkujê bardzo.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni

Panowie Senatorowie! Bêdê odpowiada³ na pyta-
nia w takiej kolejnoœci, w jakiej by³y zadawane.
Dlaczego dopiero teraz? S¹ dwa powody. Pier-
wszy to precyzyjne oszacowanie kosztów zwi¹za-
nych z realizacj¹ tego przedsiêwziêcia. Tak na-
prawdê dopiero pod koniec ubieg³ego roku Re-
gionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie
by³ w stanie dok³adnie okreœliæ, ile bêdzie koszto-
waæ przebudowa linii kolejowej i przebudowa
drogi krajowej, czyli tych dwóch ci¹gów komuni-
kacyjnych, które przebiegaj¹ dzisiaj przez czaszê
zbiornika, a jak wszyscy tutaj pañstwo doskona-
le wiecie, te stare bêd¹ po prostu zalane, wiêc si³¹
rzeczy trzeba je przebudowaæ. To jest powód pier-
wszy, czyli precyzyjne oszacowanie kwot po-
trzebnych na ten cel.

I powód drugi. Rzeczywiœcie tu debata… Abso-
lutnie nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e ta inwestycja ma
byæ realizowana, by³a tylko dyskusja, w jaki spo-
sób zapewniæ finansowanie do zakoñczenia tego
projektu. I ostatecznie ta kwota zosta³a okreœlona
w bud¿ecie pañstwa, wiêc dopiero wtedy by³o jas-
ne, czy finansujemy to zadanie wprost z bud¿etu
pañstwa, czy z bud¿etu pañstwa, ale poœrednio,
bo ze œrodoków Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucji
w³aœciwej do finansowania równie¿ tego typu za-
dañ inwestycyjnych. Jak pañstwo wiecie, jak Wy-
soka Izba wie, w bud¿ecie pañstwa, stricte w bu-
d¿ecie, w roku 2011 nie zaplanowano na ten cel
¿adnych pieniêdzy. Pieni¹dze, dok³adnie 325 mi-
lionów z³, znajduj¹ siê w planie finansowym Naro-
dowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej. St¹d te¿ niejako ostateczna decyzja
i projekt ustawy, który tu trafi³.

W naszej ocenie, w ocenie rz¹du, równie¿
w ocenie sejmowego Biura Legislacyjnego, nie ma
¿adnych przeszkód, ¿eby Wysoka Izba debatowa-
³a nad t¹ ustaw¹. Zreszt¹ w czasie dzisiejszej dys-
kusji legislator te¿ nie zaprzecza³ temu, ¿e Wyso-
ka Izba mo¿e g³osowaæ nad t¹ ustaw¹ i j¹ przyj¹æ,
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co do tego nie ma tu ¿adnych w¹tpliwoœci. To tyle
w odpowiedzi na pytania pana senatora Skurkie-
wicza.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeszcze ustale-
nia miêdzyresortowe.)

One trwa³y, ale one skoñczy³y siê du¿o wczeœ-
niej. Projekt ustawy w pierwotnej wersji by³ przy-
gotowany gdzieœ w po³owie ubieg³ego roku. Mie-
liœmy tylko problem dotycz¹cy doœæ precyzyjnego
wpisania kwot potrzebnych na zrealizowanie tego
zadania. Absolutnie nie by³o w¹tpliwoœci co do te-
go, czy ta inwestycja ma byæ realizowana, czy nie,
zw³aszcza ¿e w po³owie ubieg³ego roku, przypom-
nê, mieliœmy problem z drug¹ ju¿ wtedy powodzi¹
i wszyscy wiedzieli, jak du¿e znaczenie mia³ ten
budowany zbiornik dla ochrony Krakowa przed
powodzi¹, bo w trakcie pierwszej powodzi przyj¹³
on oko³o 61 milionów m3 wody, co pozwoli³o na
sp³aszczenie fali na Wiœle i skutecznie ochroni³o
Kraków. Spowodowa³o to jednak inne komplika-
cje, dlatego ¿e ten zbiornik zosta³ wype³niony tak
zwan¹ wod¹ zerow¹. W tej sytuacji konieczne by³o
jej odpompowanie, odpompowanie mechaniczne.
Dopiero wtedy mo¿na by³o kontynuowaæ niektóre
prace, dotycz¹ce równie¿ obszaru przygotowaw-
czego, zwi¹zane te¿ z dokumentacj¹. Wszystko ra-
zem sprawi³o, ¿e ten projekt pod obrady parla-
mentu trafi³ dopiero na pocz¹tku tego roku, choæ
przez rz¹d zosta³ on przyjêty w roku ubieg³ym.
Mam nadziejê, ¿e doœæ precyzyjnie odpowiedzia-
³em na pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak wygl¹daj¹ inwestycje i czy
ciê¿ar prac nie jest przeniesiony na wykonaw-
ców? Otó¿ w polskim systemie prawnym jest tak,
¿e w ramach postêpowania o zamówienie publicz-
ne wykonawcy zwykle maj¹ op³acane faktury za
okreœlony fragment wykonanych prac. Odwraca-
nie tej sytuacji jest doœæ mocno krytykowane
przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, dlatego bardzo
rzadko siê zdarza, ¿e pieni¹dze wyp³acane s¹ zali-
czkowo i póŸniej wykonawca wykonuje dan¹ pra-
cê. Wykonawca przystêpuj¹cy do robót musi siê
wykazaæ nie tylko odpowiedni¹ znajomoœci¹
okreœlonej dziedziny, ale równie¿ mo¿liwoœciami
finansowymi, musi wykazaæ, ¿e ma zdolnoœci do
realizacji tego przedsiêwziêcia. Jak na razie, nie
ma ¿adnych, ¿e tak powiem, przeterminowanych
faktur. Terminy p³atnoœci s¹ ustalone, inwestycja
jest prowadzona, jest realizowana, wszystko od-
bywa siê zgodnie ze sztuk¹, zgodnie z umowami.
Gdyby ta ustawa mia³a nie zostaæ przyjêta, to
mniej wiêcej za dwa miesi¹ce pojawi³yby siê kom-
plikacje, komplikacje dotycz¹ce realizacji robót,
ale myœlê, ¿e za dwa miesi¹ce nikt ju¿ nie bêdzie
pamiêta³ o tym, ¿e trwa³a debata nad tym projek-
tem ustawy.

Wreszcie pytanie o to, czy ta inwestycja ma
szanse realizacji do roku 2013. Tak, trzy zadania,

które s¹ zaplanowane do realizacji w ramach tej
ustawy, czyli przebudowa linii kolejowej, przebu-
dowa drogi krajowej i niwelacja w czaszy zbiorni-
ka, maj¹ szanse na realizacjê do roku 2013. Takie
zdarzenie, jak powódŸ z 2010 r., mo¿e nieco wy-
d³u¿yæ okres realizacji inwestycji, bo ponowne za-
lanie wymaga³oby ponownego odpompowania,
a na to jest potrzebny czas, wiêc mo¿e to spowodo-
waæ przesuniêcie tego terminu o kilkanaœcie tygo-
dni, mo¿e o kilka miesiêcy. Tak jak w tym projek-
cie zapisujemy, z punktu widzenia gwarancji pla-
nowanych œrodków w tym przypadku narodowy
fundusz jest du¿o wiêkszym gwarantem ni¿ bez-
poœrednio bud¿et pañstwa, bo narodowy fundusz
po prostu podpisze umowê na ca³y ten okres i bê-
dzie zapewnia³ œrodki niezbêdne do zakoñczenia
inwestycji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pytania zadaj¹ pan senator Misio³ek

i pan senator Skurkiewicz.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czym dla

tej inwestycji skutkowa³oby ewentualne nieprzy-
jêcie tej ustawy albo przyjêcie wniosków mniej-
szoœci? Jaki by³by skutek dla tej inwestycji? Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy prawd¹ jest to, ¿e poprzed-

ni rz¹d w ustawie bud¿etowej na 2008 r. na reali-
zacjê tego zadania, na budowê zbiornika Œwinna
Porêba zapisa³ kwotê oko³o 240 milionów z³, do-
k³adnie 249 milionów z³, a nowy rz¹d, konkretnie
minister Rostowski, wyci¹³, tak to nazwê, znacz-
n¹ czêœæ tej kwoty, pozostawiaj¹c zaledwie 40 mi-
lionów z³, a ponad 200 milionów zosta³o przezna-
czone na inne cele? Zreszt¹ zaplanowanie na to
kwoty 249 milionów by³o zgodne z harmonogra-
mem, który zosta³ przyjêty, z harmonogramem
stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy o budowie tego
zbiornika. Jeœli ju¿ ta kwota zosta³a wyciêta, mó-
wi¹c obrazowo, z bud¿etu w roku 2008, to czy nie
mo¿na by³o na przyk³ad rozpisaæ jej na lata 2009
i 2010. Przecie¿ œrodki bud¿etowe w latach 2009
i 2010 równie¿ by³y na poziomie minimalnym.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:

Dziêkujê bardzo.
Zacznê od odpowiedzi na pytanie pana senatora

Misio³ka. Nieprzyjêcie ustawy de facto wstrzymuje
realizacjê tej inwestycji, dlatego ¿e narodowy fun-
dusz nie mia³by podstawy do finansowania tego pro-
jektu bezpoœrednio, wprost, nie przez rezerwy. Nie
chcê wchodziæ w zawi³oœci formalnoprawne. A¿eby
dziœ narodowy fundusz móg³ dofinansowywaæ czy fi-
nansowaæ zadania realizowane przez jednostki sek-
tora finansów publicznych, musi odpowiednio wcze-
œniej zg³osiæ to do rezerwy bud¿etu pañstwa, musi to
zostaæ uchwalone, po czym rezerwa jest przeznacza-
na na finansowanie. W tej ustawie i w ustawie wpro-
wadzaj¹cej ustawê bud¿etow¹ jest zapis, który mówi
o tym, ¿ewtymprzypadkuzadania zwi¹zanezbudo-
w¹ tego zbiornika mo¿na finansowaæ bezpoœrednio
z narodowego funduszu. Nieprzyjêcie ustawy de fa-
cto uniemo¿liwa dalsz¹ realizacjê tej inwestycji
w tym roku. Oczywiœcie w przysz³ym roku, gdyby
w bud¿ecie pañstwa znalaz³y siê pieni¹dze, ten pro-
jekt, ta inwestycja mog³aby byæ realizowana. To
w odniesieniu do pierwszej czêœci.

Teraz odniosê siê do drugiej czêœci. Gdyby przy-
j¹æ poprawkê mniejszoœci… W trakcie posiedze-
nia komisji zosta³a ona zmodyfikowana, gdyby
nie zosta³a zmodyfikowana, to skutek jej przyjêcia
by³by taki sam. Po modyfikacji w tej poprawce za-
k³ada siê, ¿e finansowanie w roku 2011 odbywa
siê z narodowego funduszu, a w latach nastêp-
nych ju¿ bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa. Otó¿
przyznam szczerze, ¿e nie za bardzo widzê potrze-
bê wprowadzania tej poprawki. Dlaczego? Dlate-
go ¿e w ustawie, o której pañstwo debatujecie,
w art. 1 w ust. 3 w lit. b jest taka mo¿liwoœæ, tam
jest przewidziana mo¿liwoœæ finansowania tej in-
westycji bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa. Z tego,
co rozumiem, intencja jest taka, ¿eby to na pewno
nie by³ narodowy fundusz. Gdyby intencja by³a
inna i naprawdê zale¿a³oby nam na tej inwestycji,
to nie powinniœmy niczego zmieniaæ, wtedy
w przysz³ym roku byæ mo¿e by³by to narodowy
fundusz i bud¿et pañstwa, byæ mo¿e by³by to tyl-
ko narodowy fundusz. Ostatecznie to Wysoka Iz-
ba bêdzie rozstrzyga³a w tej sprawie na etapie de-
bat i przyjmowania bud¿etu pañstwa. Wtedy na-
st¹pi ostateczne rozstrzygniêcie. Dzisiaj jest two-
rzona formu³a, zgodnie z któr¹ mo¿na przyj¹æ al-
bo narodowy fundusz, albo bud¿et pañstwa, ale
dopiero przy okazji uchwalania bud¿etu pañstwa
podejmowana bêdzie ostateczna decyzja. St¹d
moja gor¹ca proœba, ¿eby nie zawê¿aæ, nie ograni-
czaæ sobie, patrz¹c trochê przez pryzmat kryzysu
stanu finansów, mo¿liwoœci finansowych na przy-
sz³oœæ. Byæ mo¿e ci senatorowie, którzy dzisiaj
zg³aszaj¹ ten wniosek, sami bêd¹ musieli albo bê-
d¹ mogli dalej realizowaæ te inwestycje i wtedy bê-

d¹ ju¿ wiedzieli, ¿e stworzyliœmy im tylko i wy³¹cz-
nie dobr¹ mo¿liwoœæ kontynuacji tego zadania.
W zwi¹zku z tym jeszcze raz gor¹ca proœba, ¿eby
przyj¹æ projekt ustawy bez uzwglêdnienia wnios-
ku mniejszoœci.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Skur-
kiewicza, powiem: tak, to prawda. Móg³bym teraz
postawiæ kropkê, ale jednak cztery zdania komen-
tarza…Rzeczywiœcie toprawda,ale ¿eby ta inwesty-
cja mog³a zostaæ zrealizowana, jak powiedzia³em,
potrzebna jest realizacja trzech zadañ: przebudowa
linii kolejowej, przebudowa drogi krajowej i niwela-
cja czaszy zbiornika. Na ¿adne z tych trzech zadañ
nie by³o dokumentacji technicznej. Pieni¹dze, które
tam zosta³y skierowane, by³y przeznaczone na za-
dania oko³ozbiornikowe, tak je szeroko nazwê. Rea-
lizowano tam ró¿ne zadania, wybudowano na przy-
k³adbudynek,wktórymmia³ siê znaleŸædomdziec-
ka. Tak siê jednak nie stanie, bo gdzieœ indziej po-
wsta³ ju¿ rodzinny dom dziecka. Ten wybudowany
obiekt przekazaliœmy, ¿eby siê nie niszczy³, ¿eby siê
nie marnowa³, samorz¹dowi bodaj¿e województwa,
¿eby jakoœgozagospodarowali, bosaminiewidzimy
potrzeby jego utrzymywania. Wybudowano z tych
pieniêdzy dworzec autobusowy w Wadowicach.
Wybudowano te¿... Móg³bym jeszcze kilkadziesi¹t
inwestycjiwymieniaæ,któreod roku1986doniedaw-
na jeszcze tam realizowano. Wybudowano choæby
przejœciepodziemnepodtoramiwWadowicach,adzi-
siaj okazuje siê, ¿e poci¹gi po tych torach nie je¿d¿¹…
Ró¿ne rzeczy tam zosta³y zrobione.

My postanowiliœmy daæ sobie spokój z finanso-
waniem inwestycji, które dotycz¹ tego wszystkie-
go, co jest wokó³ zbiornika, i skoncentrowaæ siê
tylko i wy³¹cznie na zbiorniku. St¹d te¿ decyzja
o rozpoczêciu projektów technicznych i decyzja
o tym, ¿eby… Skoro nie jesteœmy w stanie wyda-
waæ pieniêdzy na zadania, które wprost dotycz¹
budowy zbiornika, to lepiej ich nie marnowaæ. To
znaczy lepiej by³oby, ¿eby one na inne wa¿ne cele
publiczne zosta³y przeznaczone, a nie na realizo-
wanie zadañ, które nie s¹ wprost zwi¹zane z t¹ in-
westycj¹. Gdyby by³y dokumentacje, to te pie-
ni¹dze mo¿na by³o wykorzystaæ na ten cel, ale nie
by³o. Ja nie chcê oceniaæ, stwierdzam tylko i wy-
³¹cznie suche fakty. Po prostu nie by³o na co wy-
daæ tych pieniêdzy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz panowie senatorowie Pupa i Skorupa.
Pan senator Skurkiewicz jeszcze siê zg³asza³.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Chcia³bymza-

cz¹æod tego, ¿ebud¿etpañstwamaograniczone…
(Senator Tadeusz Skorupa: W³¹cz mikrofon.)
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(Senator Piotr Kaleta: Przyciœnij…)
Wciœniête jest…
…mo¿liwoœci finansowe, jest problem z finan-

sami bud¿etu pañstwa. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e
zapisy tej ustawy ograniczaj¹ mo¿liwoœæ korzy-
stania przez samorz¹dy z pieniêdzy, które s¹ skie-
rowane z narodowego funduszu ochrony œrodo-
wiska w³aœnie dla samorz¹dów, jak równie¿ dla
innych podmiotów gospodarczych realizuj¹cych
zadania w zakresie ochrony œrodowiska. Czy pan
minister nie uwa¿a, ¿e bêdzie to du¿a strata dla
samorz¹dów, które równie¿ dzia³aj¹ w zakresie
ochrony œrodowiska? Te 325 milionów w tym ro-
ku i 689 milionów w latach nastêpnych… To nie-
samowicie uszczupli bud¿ety samorz¹dów gmin
i innych podmiotów gospodarczych, które reali-
zuj¹ istotne, tak mo¿na powiedzieæ, dzia³ania
w zakresie ochrony œrodowiska, takie jak budowa
kanalizacji, oczyszczalni œcieków, wodoci¹gów
i inne, choæby nawet zwi¹zane z odnawialnymi
Ÿród³ami energii. Taka zmiana spowoduje, ¿e te
podmioty i samorz¹dy nie bêd¹ mia³y pieniêdzy
na realizacjê inwestycji. A bud¿et pañstwa powi-
nien znaleŸæ pieni¹dze na to, ¿eby to zadanie do-
koñczyæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, tu, w tej Izbie wielokrotnie

w czasie dyskusji o kolejnych bud¿etach sk³ada-
liœmy wnioski, tak¿e panowie senatorowie, od-
noœnie do finansowania zbiornika Œwinna Porêba
i o ile pamiêtam, to co roku te œrodki bud¿etowe
by³y zmniejszane, odejmowane i nie by³o pe³nego
finansowania. Czy to prawda, ¿e przy okazji ostat-
niego bud¿etu œrodki nie zosta³y przekazane na
Œwinn¹ Porêbê z powodu k³opotów finansowych
pañstwa zwi¹zanych z wirtualn¹ ksiêgowoœci¹,
kiedy to chciano zmniejszyæ deficyt bud¿etowy,
nie zwiêkszaæ d³ugu publicznego? Kto ponosi od-
powiedzialnoœæ za to, o czym pan tu powiedzia³, ¿e
nie zosta³y wykonane projekty stricte zwi¹zane ze
zbiornikiem Œwinna Porêba, prócz tych oko-
³ozbiornikowych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, nawi¹zuj¹c do pañskiej odpo-
wiedzi sprzed chwili, chcia³bym zwróciæ uwagê je-
szcze na jedn¹ kwestiê. Je¿eli chodzi o drogi czy
kolej… Je¿eli nie by³o przygotowania projektowe-
go, to jestem w stanie siê zgodziæ. Pan ma zape-
wne wiêksz¹ wiedzê na ten temat ni¿ my senato-
rowie. Ale je¿eli chodzi o zadanie pierwsze, gdzie
w planach by³o 170 milionów z³, a zrealizowano
prognozy na poziomie 50 milionów z³, to 120 mi-
lionów… Czy rzeczywiœcie nie mo¿na by³o tych
pieniêdzy wydaæ, nie by³o na co ich wydaæ, czy te¿
po prostu nie by³o tych pieniêdzy i dlatego ich nie
wydaliœcie?

Gdyby pan minister by³ ³askaw przybli¿yæ pro-
centowe zaanga¿owanie… Chodzi o rok 2008,
2009 i 2010. Jak procentowo wygl¹da³y wydat-
ki… Plan a rzeczywistoœæ. Czy to by³o na poziomie
20%, 10% czy mo¿e 50%?

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Pierwsza rzecz dotycz¹ca bud¿etu, ogranicze-

nia mo¿liwoœci finansowania i zadañ realizowa-
nych w tym zakresie przez samorz¹dy… Byæ mo¿e
ta obawa pojawia siê st¹d, ¿e pan senator nie ma
precyzyjnej wiedzy – ja tak mówiê, ale absolutnie
nie ma w tym ¿adnego s³owa krytyki – o tym, jakie
programy realizuje w tej chwili narodowy fundusz
i jakimi kwotami de facto obraca. W 2007 r. naro-
dowy fundusz na zadania zwi¹zane z inwestycja-
mi dotycz¹cymi ochrony œrodowiska przeznaczy³
kwotê 1 miliarda 500 milionów z³. Rok 2010 – blis-
ko 6,5 miliarda z³, czyli krotnoœæ wiêcej. Te pie-
ni¹dze pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³, równie¿ dziêki
uelastycznieniu systemu, który funkcjonowa³
w narodowym funduszu, który kumulowa³ œrod-
ki, ale nie pozwala³ na to, ¿eby œrodki pochodz¹ce
na przyk³ad z tak zwanego subfunduszu wrako-
wego w ramach ustawy o pojazdach wycofanych
z eksploatacji, mo¿na by³o przeznaczyæ na inne
dzia³ania. My na pocz¹tku tej kadencji uelastycz-
niliœmy ten system, te pieni¹dze s¹ w obrocie i de
facto...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mo¿e posz³y tyl-
ko na dofinansowanie projektów ISPA?)

One ca³y czas s¹ w obrocie… Posz³y równie¿ na
ratowanie projektów ispowskich. One ca³y czas s¹
w obrocie i to tak naprawdê powoduje, ¿e dzisiaj
samorz¹dy nie maj¹ problemów w ubieganiu siê
o po¿yczki na realizacjê w³asnych zadañ, zadañ,
które ich dotycz¹.
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Dodatkowo przypomnê – pan senator doskona-
le o tym wie, wiele razy o tym dyskutowaliœmy – ¿e
dysponujemy ci¹gle ogromnymi pieniêdzmi na
zadania dotycz¹ce ochrony œrodowiska choæby
w ramach programu operacyjnego „Infrastruktu-
ra i œrodowisko”. I o ile w pierwszej osi dotycz¹cej
gospodarki wodno-œciekowej uda³o siê w Polsce
wytworzyæ swoisty mechanizm zapotrzebowania
na te pieni¹dze… Choæ trzy lata temu w pier-
wszym konkursie zg³oszono do nas inwestycje na
mniej pieniêdzy, ni¿ chcieliœmy wydaæ, czyli prze-
kazaæ na realizacjê w formie grantowej. Dzisiaj
jest jednak tak, ¿e samorz¹dy maj¹ przygotowane
dokumentacje, wiedz¹, co maj¹ robiæ i aplikuj¹ o
pieni¹dze. I do tych 2 miliardów 600 milionów eu-
ro do³o¿yliœmy teraz 300 milionów, ¿eby podnieœæ
poziom dofinansowania w tym obszarze. Ale rów-
nie¿ narodowy fundusz jest gotowy do dzia³ania
i wspiera te projekty w ró¿ny sposób, forma po¿y-
czkowa i grantowa równie¿ funkcjonuje. I nie ma
tutaj problemu zwi¹zanego z brakiem finansów
na ten cel. W innych obszarach jest podobnie.

W obszarze dotycz¹cym gospodarki odpadami
do ostatniego konkursu, który og³osiliœmy w mar-
cu czy w lutym, zg³osi³o siê zdecydowanie za ma³o
beneficjentów, bior¹c pod uwagê pieni¹dze, jakie
mieliœmy i ci¹gle mamy do dyspozycji. My ju¿
przenosimy te pieni¹dze z tej osi do osi pierwszej,
zwi¹zanej z gospodark¹ wodno-œciekow¹, bo sa-
morz¹dy nie chc¹ o to aplikowaæ, nie maj¹ przygo-
towanych projektów. Byæ mo¿e po zmianie usta-
wy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach
samorz¹dy bêd¹ o wiele bardziej zainteresowane
korzystaniem z takiej formy pomocy. W innych
obszarach dotycz¹cych termomodernizacji kon-
kursy s¹ og³aszane na bie¿¹co, pieni¹dze pozys-
kujemy miêdzy innymi ze sprzeda¿y uprawnieñ
do emisji… jednostek redukcji emisji, bo tutaj po-
ruszamy siê w ró¿nych systemach. Samorz¹dy
mog¹ otrzymywaæ dofinansowanie. Wystarcza
nam pieniêdzy na pokrycie wszystkich zobo-
wi¹zañ, które funkcjonuj¹. Tak naprawdê, jeœli
chodzi o zabezpieczanie spraw samorz¹dowych,
to nie ma ¿adnego zagro¿enia. Ale chcê wyraŸnie
przypomnieæ, ¿e ta inwestycja ma priorytetowe
znaczenie. Nawet jeœli okaza³oby siê, ¿e z punktu
widzenia decyzji dotycz¹cej tego, co wspieraæ
w pierwszej kolejnoœci… To zadanie powinno zo-
staæ wsparte w pierwszej kolejnoœci, przed zada-
niami samorz¹dowymi, bo ono ma znaczenie dla
bezpieczeñstwa œrodowiska, ale równie¿ ludzi.
I st¹d te¿ w tak jednoznaczny sposób proszê
o przyjêcie tej ustawy.

W czêœci dotycz¹cej wykonania zadañ, choæby
w ubieg³ym roku, zwi¹zanych z realizacj¹ zapla-
nowanych kwot w zwi¹zku ze zbiornikiem Œwinna
Porêba… Mówi³em o tym w ubieg³ym roku, ale je-
szcze raz to powtórzê. jeœli przeanalizujemy ostat-

nie trzy lata, to zobaczymy, ¿e tak naprawdê za
ka¿dym razem pojawia³y siê ró¿nego rodzaju zja-
wiska atmosferyczne, które trudno by³o przewi-
dzieæ. W ubieg³ym roku przez bardzo d³ugi okres
ten teren, ten obszar po prostu by³ zalany
i w zwi¹zku z tym nie mo¿na by³o wykonywaæ tam
¿adnych robót. W wyniku powodzi woda skumu-
lowa³a siê w tym miejscu, zbiornik zosta³ wy-
pe³niony – ju¿ o tym mówi³em – tak zwan¹ wod¹
zerow¹, której nie da³o siê tak zwyczajnie spuœciæ.
Trzeba by³o j¹ wypompowywaæ z czaszy zbiornika,
co z kolei spowodowa³o, ¿e nie mo¿na by³o wyko-
rzystaæ pieniêdzy przeznaczonych na prace ziem-
ne w czaszy… I dlatego regionalny zarz¹d gospo-
darki wodnej nie wykorzysta³ tych pieniêdzy, one
zosta³y w bud¿ecie pañstwa. To nie ma absolutnie
¿adnego zwi¹zku ze stanem finansów, bo równo-
czeœnie, w tym samym czasie, rz¹d podj¹³ decyzjê
o przeznaczeniu z bud¿etu pañstwa na usuwanie
skutków powodzi, na inwestycje zwi¹zane rów-
nie¿ z ochron¹ przeciwpowodziow¹ oko³o 3 miliar-
dów z³. Tak wiêc te kilkadziesi¹t milionów z³otych
naprawdê nie mia³o wiêkszego znaczenia. One zo-
sta³y wykorzystane w nowym obszarze powodzio-
wym, a tak¿e w innych miejscach, choæby w czê-
œci dotycz¹cej usuwania… naprawy wa³ów itd.
Tak ¿e te pieni¹dze nie zosta³y zmarnowane.

Pyta³ pan równie¿ o to, kto ponosi odpowie-
dzialnoœæ za to, ¿e nie przygotowano projektów.
To nie jest pytanie do mnie, bo ja rozpocz¹³em
prace w Ministerstwie Œrodowiska 16 listopada
2007 r. Wtedy tej dokumentacji nie by³o. Pan do-
skonale wie, kto by³ przede mn¹, kto rz¹dzi³
przede mn¹, kto pracowa³ w tym ministerstwie.
Proszê zapytaæ tak naprawdê któregokolwiek
z moich poprzedników od 1986 r., dlaczego nie
podjêto decyzji o rozpoczêciu projektowania tych
podstawowych inwestycji. Jeœli chodzi o podsta-
wowe inwestycje, to na pocz¹tku lat… Podjêto de-
cyzjê o projektowaniu tylko jednej podstawowej
inwestycji, dotycz¹cej budowy zapory czo³owej.
Ta decyzja zosta³a podjêta z chwil¹ uruchomienia
tej inwestycji. Wszystkie pozosta³e inwestycje by-
³y inwestycjami towarzysz¹cymi. To znaczy jeœli
chodzi o tê zaporê czo³ow¹, tê gigantyczn¹, wa¿n¹
inwestycjê, to decyzja zosta³a podjêta w 1986 r.,
a projektowanie tej inwestycji, sama realizacja ju¿
od tamtego momentu… Wszystkie pozosta³e in-
westycje by³y inwestycjami absolutnie towarzy-
sz¹cymi, niezwi¹zanymi bezpoœrednio z realizacj¹
tego zadania.

I pytanie pana senatora Skurkiewicza doty-
cz¹ce tego, ile œrodków wykorzystano w poszcze-
gólnych latach. Ja ju¿ o tym mówi³em. Jeœli cho-
dzi o przebudowê drogi czy linii kolejowej, to nie
mo¿na by³o nic zrobiæ, dopóki nie mieliœmy doku-
mentacji. Mo¿na by³o tylko zrealizowaæ prace
ziemne, czyli niwelacjê czaszy zbiornika. Ale do
tego, ¿eby przeprowadziæ prace ziemne, potrzeb-
ne s¹ odpowiednie warunki atmosferyczne. Pan
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senator mo¿e mi teraz nie uwierzyæ na s³owo, ale
naprawdê – proszê przeanalizowaæ warunki at-
mosferyczne – albo by³y d³ugie zimy, albo teren
by³ zalany. Regionalny zarz¹d gospodarki wodnej
– ci ludzie pracuj¹ tam od wielu lat i nie mam po-
wodów s¹dziæ, ¿e to wynika³o z ich z³oœliwoœci –
nie by³ w stanie wykorzystaæ pieniêdzy, które by³y
przeznaczone na ten cel. I to by³ g³ówny powód te-
go, ¿e nie zrealizowano kwot zarezerwowanych
w bud¿ecie na ten cel. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy ministerstwo dysponuje

jakimiœ opracowaniami… A mo¿e pan minister
wie, jak przedstawia³a siê sytuacja, je¿eli chodzi
o zbiornik Œwinna Porêba, w czasie powodzi,
o której pan mówi³, w 2010 r.? My w Krakowie ma-
my przeœwiadczenie – nie wiem, czy ono jest uza-
sadnione – ¿e ten zbiornik, mimo tego i¿ nie jest
dokoñczony, uratowa³ Kraków przed zalaniem. To
by by³a katastrofa dla naszego miasta. Czy pan
minister móg³by doprecyzowaæ, czy w 1986 r. –
mo¿e ja nieuwa¿nie s³ucha³em – zosta³a podjêta
decyzja, czy wbito ³opatê? Po prostu ciekawi
mnie, ile to ju¿ trwa. Dziêkujê.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski: Inwestycjê rozpoczêto…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Moment.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska

Stanis³aw Gaw³owski: A, przepraszam.)
Pan senator Kogut.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja?)
Tak, ten, który wychodzi z budki telefonicznej

i zadaje pytanie.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja mam bardzo krótkie pytanie, Panie Mar-

sza³ku.
Panie Ministrze, ma takie pytanie: czy pan daje

s³owo honoru, ¿e w 2013 r. ta inwestycja bêdzie
skoñczona? Pytam, bo jak wszyscy wiemy, ta in-
westycja ci¹gnie siê od 1986 r. Wie pan, te argu-
menty, o których pan mówi³, s¹ argumentami na-
prawdê uzasadnionymi. Wiem, ile trwa³o projek-
towanie itd., jak budowano kolej. Uwa¿am, ¿e
w ogóle w Polsce, jak pan dobrze wie, jest wiêcej
problemów po tych powodziach. Co mo¿e zrobiæ

RZGW, skoro dostaje 5 milionów z³, podczas gdy
w samej Ma³opolsce potrzeba 800 milionów z³?
I chcia³bym, ¿eby mi pan powiedzia³ jako senato-
rowi: dajê s³owo honoru jako minister œrodowis-
ka, ¿e w 2013 r., zgodnie z ustaw¹, problemu nie
bêdzie. Ja panu ju¿ kiedyœ powiedzia³em, ¿e jak
siê buduje szybko, to siê buduje tanio, a jak siê
buduje d³ugo, to siê buduje drogo. Nie wiadomo,
czy NIK lub inne s³u¿by kontrolne nie powinny
przyjœæ i dok³adnie tego skontrolowaæ. Chodzi
o to, co pan mówi³ o domu dziecka. Wed³ug mnie
to jest malwersacja. Niby mia³ tam byæ dom dziec-
ka, ale tego domu dziecka nie ma, bo zosta³ prze-
niesiony. Wie pan, nasuwa siê tutaj taka myœl, ¿e
ktoœ tam po prostu dobrze dzia³a³, oczywiœcie
w sensie negatywnym. Dziêkujê.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-

natorowie…)
Odpowiem na pytanie pana senatora Klimowi-

cza. Rzeczywiœcie ma pan racjê. Ten zbiornik bê-
d¹cy w budowie uratowa³ Kraków, dlatego ¿e
przyj¹³ mniej wiêcej 61 milionów m3 wody. To spo-
wodowa³o sp³aszczenie fali na Wiœle, fali szczyto-
wej w Krakowie. W trakcie tej powodzi fala na Wiœ-
le opar³a siê o most…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: …Dêbnicki.)
…Dêbnicki. De facto by³a ona wy¿sza ni¿ fala

powodziowa w roku 1997. I gdyby nie to, ¿e te
61 milionów m3 zosta³o zatrzymanych w tym
zbiorniku, to poziom wody by³by wy¿szy o kilka-
naœcie, kilkadziesi¹t centymetrów – my mamy te
wyliczenia, by³o modelowanie, tylko ja ich w tej
chwili nie pamiêtam – a efekt by³by taki, ¿e spora
czêœæ Krakowa by³aby po prostu zalana. A wiêc
z tego punktu widzenia zbiornik ju¿ teraz spe³ni³
swoj¹ rolê, rolê wa¿nej instalacji, wa¿nego obiek-
tu przeciwpowodziowego.

Rzeczywiœcie w 1986 r. rozpoczêto… Mo¿e po-
wiem precyzyjniej. Dyskusjê na temat lokalizacji
zbiornika w tym miejscu podjêto chyba w 1928 r.,
a pierwsze przymiarki, pierwsze decyzje o rozpo-
czêciu inwestycji – ale nie chodzi tu o fizyczne wbi-
cie szpadla – by³y na pocz¹tku lat trzydziestych.
Jednak wtedy nie rozpoczêto tej inwestycji, rozpo-
czêto j¹ dopiero w 1986 r. Jest to wiêc rzeczywi-
œcie inwestycja, która ma ju¿ poniek¹d ogromnie
d³ug¹ brodê. Z tego miejsca mogê po raz kolejny
powiedzieæ: tak, deklarujê, ¿e mamy zabezpieczo-
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ne pe³ne finansowanie zakoñczenia tych trzech
podstawowych zadañ. Pozwolenie na uruchomie-
nie tego zbiornika ju¿ w pe³ni, czyli przebudowy li-
nii drogi…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Z za³o¿eniem, ¿e
bêd¹ drogi.)

Zak³adam, ¿e to mamy. I mamy takie optymi-
styczne przekonanie, ¿e pañstwo senatorowie bê-
dziecie g³osowaæ za tym projektem. Tylko i wy-
³¹cznie jakiejœ zjawiska przyrodnicze, powódŸ czy
coœ takiego, tylko to mo¿e spowodowaæ, ¿e ta in-
westycja zostanie przerwana. Dzisiaj jest pe³na
dokumentacja techniczna, trwa ju¿ inwestycja
dotycz¹ca przebudowy drogi, budowany i umac-
niany jest nasyp, na którym bêdzie linia kolejo-
wa… To wszystko trwa, wiêc nie bêdzie tu ¿a-
dnych zagro¿eñ. Do przeniesienia zosta³o nam
dziesiêæ ostatnich rodzin, z kilkoma z nich w zasa-
dzie ju¿ uzgodniono wysokoœæ odszkodowañ,
w tej chwili czekamy ju¿ tylko na pieni¹dze. Przy-
jêcie tej ustawy spowoduje, ¿e ostatnie dziesiêæ
zabudowañ zostanie przeniesionych, tak wiêc
i ten problem bêdzie definitywnie rozwi¹zany.
Tak ¿e ja jestem wielkim optymist¹. I koniec
2013 r. Bêdzie oznaczaæ uruchomienie tej inwe-
stycji. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze jedna kwestia doty-

cz¹ca finansów. W latach 2007–2008 – za tych,
jak to bardzo czêsto siê okreœla, bardzo z³ych
rz¹dów PiS – na tê inwestycjê wydano 383 milio-
ny z³, w ci¹gu dwóch lat. To by³y pieni¹dze z bu-
d¿etu pañstwa, a nie z narodowego funduszu
ochrony œrodowiska. Czy pan minister zechcia³by
przybli¿yæ, ile œrodków finansowych z bud¿etu
pañstwa wydano na tê inwestycjê w latach
2008–2010? Ile by³o tych pieniêdzy?

Druga sprawa. Panie Ministrze, powiem szcze-
rze, ¿e dziwiê siê pana stanowisku w sprawie fi-
nansowania tego przedsiêwziêcia z pieniêdzy na-
rodowego funduszu ochrony œrodowiska. Dziwiê
siê dlatego, ¿e pan jako przedstawiciel resortu
œrodowiska powinien staæ na stra¿y dobrego, w³a-
œciwego, sumiennego wykorzystania tych œrod-
ków, tym bardziej ¿e stoi pan te¿ na czele rady
nadzorczej narodowego funduszu ochrony œrodo-
wiska. A jest wiele elementów, wiele rzeczy, które

mog³yby nie byæ finansowane z narodowego fun-
duszu ochrony œrodowiska… Nie mówiê, ¿e nie
ten, przyjmujê, ¿e oczywiœcie pierwsze zadanie,
budowa samego zbiornika – tak. Ale je¿eli chodzi
o budowê infrastruktury kolejowej, drogowej, to
jestem przekonany, ¿e w tym powinien partycypo-
waæ minister infrastruktury, a byæ mo¿e mo¿na
by by³o siêgn¹æ te¿ po œrodki z Unii Europejskiej,
jeœli chodzi o modernizacjê tej infrastruktury li-
niowej.

(Senator Zbigniew Meres: A pytanie?)
Proszê?
(Senator Zbigniew Meres: Pytanie!)
Panie Ministrze, proszê mi powiedzieæ, czy rze-

czywiœcie jest tak, ¿e te pieni¹dze, które wyp³ywa-
j¹ z narodowego funduszu ochrony œrodowiska…
Bo super, uruchamiany subfundusz wrakowy,
pieni¹dze id¹ na pomoc tym, którzy uporaj¹ siê
z finansami w ramach ISPA itd., itd., jest dofinan-
sowanie dotycz¹ce konwencji klimatycznej w Po-
znaniu… Ale czy nie ma innych, wa¿niejszych za-
dañ w gminach, w powiatach, w miastach, które
mog³y byæ finansowane dziêki zaanga¿owaniu
œrodków narodowego funduszu ochrony œrodo-
wiska? I to chodzi o formê dofinansowania po¿y-
czkowego – bo to z regu³y w ten sposób siê odbywa
– a nie przejedzenia pieniêdzy, które nigdy ju¿ do
bud¿etu narodowego funduszu ochrony œrodo-
wiska nie wróc¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Dziêkujê bardzo.
Zastanawiam siê, jak najbardziej w³aœciwie od-

powiedzieæ, ¿eby po raz kolejny nikogo nie uraziæ.
Przypomnê mo¿e, ¿e po to zosta³ utworzony Naro-
dowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej. To nie jest instytucja parabankowa, to
nie jest instytucja s³u¿¹ca do tego, ¿eby zajmowaæ
siê tylko i wy³¹cznie wspieraniem samorz¹dów te-
rytorialnych. To jest instytucja powo³ana po to,
¿eby realizowaæ najwa¿niejsze zadania, które do-
tycz¹ ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej.
Tak, i gospodarki wodnej. Je¿eli pañstwo byœcie
dzisiaj uk³adali listê priorytetów inwestycyjnych
i na chwilê zapomnielibyœmy, jakie jest Ÿród³o fi-
nansowania, to okaza³oby siê, ¿e ten obszar doty-
cz¹cy gospodarki wodnej, ten obszar dotycz¹cy
ochrony cz³owieka i œrodowiska, bezpieczeñstwa
cz³owieka i ochrony œrodowiska, by³by – to nie
ulega w¹tpliwoœci – na miejscu pierwszym. A sko-
ro to miejsce pierwsze, to przyznam szczerze, ¿e
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œrednio rozumiem ca³¹ dyskusjê wskazuj¹c¹ na
to, ¿e nie chcemy za³atwiaæ sprawy, która jest na
miejscu pierwszym, tylko chcemy za³atwiæ spra-
wê, która jest na miejscu entym. Nie rozumiem tej
dyskusji, nie rozumiem. Z ca³ym szacunkiem to
mówiê, ale nie rozumiem. Narodowy Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zosta³
dwadzieœcia lat temu utworzony po to, ¿eby roz-
wi¹zywaæ problemy najwiêkszych zagro¿eñ doty-
cz¹cych œrodowiska i gospodarki wodnej, przez
lata bardzo aktywnie w tym uczestniczy³ i ucze-
stniczy dalej, wype³nia³ i wype³nia swoje zadanie
dobrze i bardzo dobrze, a wiêc ta inwestycja musi
siê znaleŸæ na liœcie priorytetów i powinna mieæ
zapewnione finansowanie.

Mówi³em ju¿ równie¿, ¿e sprawa tej inwestycji
nie jest nowa. Na pocz¹tku lat dwutysiêcznych ta
inwestycja by³a finansowana równie¿ z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Z tego funduszu finansujemy i inne za-
dania dotycz¹ce gospodarki wodnej, choæby bu-
dowê stopnia i jazu w Malczycach na Odrze, której
historia równie¿ liczy lat… nawet nie wiem ile, ale
realizujemy to zadanie, bo chcemy je zakoñczyæ.
Mamy ileœ takich rozpoczêtych, trwaj¹cych od
dwudziestu, trzydziestu lat inwestycji w obszarze
wodnym, które postanowiliœmy definitywnie po-
zamykaæ, zakoñczyæ, a nie udawaæ, ¿e coœ robi-
my, bo to rzeczywiœcie jest drogie. Po prostu koñ-
czymy to i nie pozwalamy, ¿eby ró¿ne rzeczy dzia³y
siê w otoczeniu.

Ma pan racjê, wydano pieni¹dze w okresie
wczeœniejszym, tym, na który pan siê powo³ywa³,
na zadania dotycz¹ce Œwinnej Porêby, ale nie
wprost na to zadanie. Tam, poza zapor¹ czo³ow¹,
zrealizowano ca³e mnóstwo historii z gospodarki
wodno-œciekowej, z tym ¿e przypomnê, ¿e w pol-
skim systemie prawnym od 1990 r., czyli od dnia
utworzenia samorz¹dów terytorialnych, zadania
dotycz¹ce gospodarki wodno-œciekowej stano-
wi¹ zadanie w³asne samorz¹du terytorialnego.
Z punktu widzenia polskiego systemu prawnego
nie ma mo¿liwoœci zrzucania œcieków do rzeki,
zbiornika itd. Jeœli samorz¹dowcy wykorzysty-
wali okazje i cisnêli, ¿eby rz¹d uruchomi³ dodat-
kowe pieni¹dze, to trzeba by³o nie ulegaæ. Ale
skoro ju¿ ktoœ uleg³, to przynajmniej zamiast daæ
im œrodki w pierwszej kolejnoœci na kanalizacjê,
powinien najpierw zacz¹æ projektowaæ – ale tego
nie robiono. Ja na koñcu mia³em wybór taki: od-
ci¹æ kresk¹…

Naprawdê nie sprawia mi przyjemnoœci siêga-
nie do historii sprzed 2007 r., ale nie mia³em inne-
go wyboru. A wiêc mog³em tylko odci¹æ kresk¹
wszystko to, co siê zdarzy³o, i powiedzieæ: dobrze,
skoro ró¿ni ministrowie obiecywali z³ote góry –
a naprawdê obiecywano z³ote góry i zrobiono tam
tysi¹ce rzeczy, które nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku

z tym zbiornikiem – to ju¿ trzeba je potraktowaæ
tak, ¿e to siê zdarzy³o, ale ja ¿adnych zobowi¹zañ
ju¿ nie zaci¹gam, bo wiem, jaki jest mój cel, do
czego ma s³u¿yæ ten zbiornik, a wiêc tylko i wy-
³¹cznie na tym siê koncentrujê. Nie chcê wydawaæ
pieniêdzy publicznych na coœ, co nie bêdzie s³u¿yæ
celowi podstawowemu, czyli zapewnieniu bezpie-
czeñstwa. I koniec. Tu jest bardzo proste dzia³a-
nie. Ja móg³bym przecie¿ kontynuowaæ pewne
dzia³ania – by³bym za to bardzo lubiany przez
tamtejszych samorz¹dowców – polegaj¹ce na
tym, ¿e temu dam kilka albo kilkanaœcie milionów
na kolejne kilometry rury kanalizacyjnej, której
za chwilê mieszkañcy nie bêd¹ w stanie utrzymaæ,
bo takie bêd¹ koszty oczyszczania jednego metra
œcieków, innemu dam na przeniesienie jakiegoœ
innego obiektu, tutaj wybudujemy boisko… To s¹
takie projekty – a to wszystko niby w ramach rea-
lizacji zbiornika Œwinna Porêba. Wszyscy chc¹ po
ileœ milionów z³otych, ale ja im powiedzia³em: nie,
wystarczy, nie marnujemy ju¿ tych pieniêdzy, pie-
ni¹dze publiczne w tym przypadku nie s¹ na to
przeznaczone. Dzisiaj mo¿e mieæ pan do mnie
pretensje, ¿e stara³em siê maksymalnie najlepiej
dbaæ o zrealizowanie tylko i wy³¹cznie tego zada-
nia, maksymalnie najlepiej, jak potrafiê, dbaæ
o pieni¹dze publiczne w tej czêœci. Ale nie namówi
mnie nikt, równie¿ pan, Panie Senatorze – sk¹d-
in¹d bardzo sympatyczny – na to, ¿ebym tak lekko
podchodzi³ do pieniêdzy publicznych. Nie ma ta-
kiej mo¿liwoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan minister powiedzia³, ¿e w 1997 r. dziêki te-

mu, ¿e zbiornik przyj¹³ 61 milionów m3…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska

Stanis³aw Gaw³owski: W 2010 r.)
W 2001 r. i 2010 r. To by³y dwa takie okresy

moim zdaniem… Dlatego ewentualnie prosi³bym
o sprostowanie. To nie by³ 1997 r., bo to nie by³a
powódŸ tego typu i nie by³o to dorzecze Odry, tylko
to by³y 2001 r. i 2010 r. Tak, Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:

Ja mówi³em o roku 2010, o tym, ¿e przyj¹³
61 milionów m3 w 2010 r. i ¿e fala na Wiœle by³a
wy¿sza ni¿ ta w 1997 r. Tylko z tego wziê³a siê ta
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data. Ale w 1997 r. zbiornik absolutnie nie praco-
wa³, tak ¿e nie przyjmowa³ ¿adnej wody.

(Senator Zbigniew Meres: Jeszcze jedno, jeœli
mo¿na. Bo w 1997 r. nie pracowa³, ale w 2001 r.
œladowo mia³y miejsce takie zdarzenia jak
w 2010 r.)

Poniewa¿ nie by³o jeszcze gotowej zapory czo-
³owej, która piêtrzy wodê, to w 2001 r. ten zbior-
nik i tak nie mia³ ¿adnego znaczenia. On po raz
pierwszy spe³ni³ swoj¹ rolê w tym roku i przyj¹³
dok³adnie…Te zbiorniki – znowu muszê wcho-
dziæ w te techniczne sprawy – pe³ni¹ podwójn¹
funkcjê: przeciwpowodziow¹ i retencyjn¹. I on
zawsze bêdzie w jakimœ stopniu wype³niony wo-
d¹. Jego zdolnoœæ gromadzenia wody, dzia³ania
przeciwpowodziowego bêdzie na poziomie do-
k³adnie 60 milionów m3, czyli póŸniej bêdzie
móg³ przyjmowaæ dok³adnie tyle wody, ile przy-
j¹³ w trakcie tej powodzi roku 2010, ale bêdzie
³atwiej, ¿e tak powiem, zrzucaæ wodê do tego
stanu i trzymaæ tê rezerwê 60 milionów m3 na
czas zagro¿eñ powodziowych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zadam jeszcze jedno pytanie

techniczne, ju¿ nie bêdê wraca³ do okresu po-
przedniego, przed 2007 r., ale bêdê pyta³ o czas,
gdy pan jest ministrem i jest rz¹d Platformy
Obywatelskiej. Chcia³bym uzyskaæ pewn¹ in-
formacjê. Otó¿ czêsto tamtêdy przeje¿d¿a³em,
bo tam takie filary w Mucharzu straszy³y przez
parênaœcie lat, a teraz ten most ju¿ jest dokoñ-
czony, i czêsto widywa³em, jak wywo¿ony jest
stamt¹d ¿wir, piasek, ¿e s¹ wyrobiska. Czy
móg³by mi pan, mo¿e na piœmie, zrobiæ takie wy-
liczenie, ile w poszczególnych latach sprzedano
¿wiru, piasku, ziemi z tych wyrobisk, z tej czaszy
tego zbiornika i ile kubików czy ton mo¿na jesz-
cze wywieŸæ, aby zrekultywowaæ to dno czaszy
zbiornika?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Co, chcesz firmê
uruchomiæ?)

Jak te sprawy wygl¹daj¹? I ile wp³ynê³o pieniê-
dzy za ten ¿wir? Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeszcze siê op³a-
ca firmê uruchomiæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:

Dziêkujê bardzo.
To kruszywo wydobywane z czaszy s³u¿y do ni-

welacji i do umacniania skarp, tak ¿e ono jest na
miejscu wykorzystywane do budowy tego¿ zbior-
nika i ja nie znam przypadków sprzeda¿y. Nie jes-
tem tam na miejscu i wiem – mam bogat¹ wyob-
raŸniê – ¿e ró¿ne rzeczy mog¹ siê zdarzyæ, ale nie
jest przewidziane, ¿e kruszywo tam wydobywane
bêdzie jeszcze jakoœ sprzedawane. Ono jest wyko-
rzystywane do budowy na miejscu, do budowy sa-
mego zbiornika. To po prostu obni¿a koszty ca³ej
inwestycji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, czy w zwi¹zku z t¹ wieloletni¹

inwestycj¹ nie warto by pokusiæ siê o wydanie
bia³ej ksiêgi pod tytu³em „Budowa zbiornika
Œwinna Porêba”? Bo wie pan, takie mówienie, ¿e
jakiœ minister, jakiœ rz¹d, kiedyœ, ¿e odcinamy
grub¹ kresk¹… By³y ró¿ne rz¹dy i prawicowe, i le-
wicowe. Dlatego te¿ mo¿e warto by powiedzieæ
wprost, konkretnie, kto za co by³ odpowiedzialny.
Ja nie mówiê o posiedzeniu Senatu, ale mo¿e war-
to by przygotowaæ taki raport, zrobiæ to, dokonaæ
pewnego podsumowania i upubliczniæ pewne
kwestie.

I jeszcze raz chcia³bym ponowiæ swoje pytanie,
bo pan minister bardzo inteligentnie ucieka od
odpowiedzi, dotycz¹ce zaanga¿owania finanso-
wego bud¿etu pañstwa w latach 2008–2010.
Na jakim poziomie te wydatki by³y w tych
trzech latach, ile pieniêdzy z bud¿etu pañstwa
by³o przeznaczonych na budowê zbiornika
Œwinna Porêba?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Nie podam szczegó³owych kwot, nie mam ich

w g³owie. Pan wybaczy, Panie Senatorze, doœlê tê
informacjê na piœmie. W jednym roku to by³o
115 milionów z³, w innym roku – szeœædziesi¹t
kilka, 68 milionów z³, w jeszcze innym – czter-
dzieœci kilka. To zale¿a³o od mo¿liwoœci przero-
bowych firm i warunków pogodowych na miej-
scu. Wiêc to nie jest tak, ¿e ja je wymieniê z g³o-
wy, choæ w takim doœæ du¿ym przybli¿eniu ju¿ je
wymieni³em. Mo¿e nawet nie a¿ tak du¿ym, bo
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miliony bêd¹ siê zgadzaæ, tylko setek tysiêcy nie
pamiêtam dok³adnie.

Mo¿e ktoœ kiedyœ bêdzie pisa³ jak¹œ rozprawê
doktorsk¹ albo jakiœ inny wa¿ny dokument i bê-
dzie mia³ powód do tego, ¿eby przeprowadziæ ba-
danie, okreœliæ, jak nie nale¿y w Polsce realizowaæ
inwestycji. Bo to jest sztandarowy przyk³ad, jak
nie nale¿y realizowaæ, znaczy…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jest
jeszcze kilka innych.)

No, byæ mo¿e tak, ale… Ja staram siê ju¿ na-
prawdê… nie chcê zajmowaæ swojego czasu jaki-
miœ badaniami historycznymi. Uwa¿am, ¿e to
ktoœ kiedyœ mo¿e zrobi, raporty od czasu do czasu
robi NIK, kontroluje to. Ja staram siê skoncentro-
waæ tylko na tym, ¿eby ju¿ nie goniæ tego królicz-
ka, ale ¿eby go z³apaæ, zakoñczyæ realizacjê i za-
pomnieæ o tym.

W obszarze gospodarki wodnej – pan marsza-
³ek ma racjê – jest jeszcze wiêcej takich inwestycji.
O ¯u³awach siê mówi od lat, móg³bym tutaj pañ-
stwu godzinami o tym opowiadaæ. O Raciborzu
i suchym zbiorniku móg³bym opowiadaæ godzina-
mi, o wêŸle wroc³awskim tak samo. Ka¿da z tych
inwestycji ma arcyd³ug¹ historiê i niewiele siê
dzieje. Ka¿da z nich wymaga nak³adów id¹cych
w miliardy z³otych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska

Stanis³aw Gaw³owski: Dziêkujê.)
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Skoro nie ma pytañ, to dziêkujê, Panie Mini-

strze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska

Stanis³aw Gaw³owski: Dziêkujê bardzo.)
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Bisztyga.

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Postaram siê mówiæ bardzo krótko.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest inwestycja historyczna, faktycznie ci¹g-

nie siê od 1986 r., wszyscy t¹ inwestycj¹ siê inte-
resuj¹, monitoruj¹ j¹ bez wzglêdu na przynale¿-
noœæ i opcjê i myœlê, ¿e ka¿da ekipa w tych latach
dzia³a³a w poczuciu g³êbokiej troski. A fakty s¹ ta-
kie, o jakich pañstwo ju¿ tutaj mówiliœcie. Jednak
w dokumencie, który bêdziemy przyjmowaæ, s¹
okreœlone niezwykle wa¿ne sprawy. Mianowicie
jest okreœlona data zakoñczenia i jest okreœlona
kwota. Bo je¿eli mówimy, ¿e w 2011 r. bêdzie
325 milionów z³, a w 2012 r. i 2013 r. – prawie

690 milionów z³, to oznacza to, ¿e s¹ pewne bardzo
wa¿ne konkrety.

Niedawno byliœmy z panem ministrem…
Chcia³bym wyraziæ panu s³owa wielkiego uzna-
nia, Panie Ministrze, bo ile razy lokalna spo³ecz-
noœæ prosi³a, ¿eby pan przyjecha³, tyle razy pan na
tej budowie by³. I proszê mi wierzyæ, ¿e dla tych lu-
dzi, dla samorz¹dowców kompletnie nie ma zna-
czenia, czy oni dostan¹ pieni¹dze z takiego fundu-
szu czy z innego. Oni bardzo chc¹, ¿eby ta inwe-
stycja zosta³a dokoñczona. Wszyscy, bez wzglêdu
na sympatie i na zapatrywania, chc¹, ¿eby ta in-
westycja zosta³a dokoñczona.

Prawd¹ jednak jest, ¿e jak siê chodzi po terenie
budowy – ja tam pañstwa bardzo serdecznie za-
praszam – to tam siê pojawiaj¹ ró¿ne niezwyk³e
rzeczy. Bo tu siê grunt obsunie, tu coœ nowego
znaleziono w trakcie prac, gdzieœ jak¹œ przek³ad-
kê trzeba zrobiæ, tu linia idzie itd. Pojawiaj¹ siê
niezwykle wa¿ne problemy, które trudno by³o
przewidzieæ. Kiedyœ oszacowano wskaŸnikowo tê
inwestycjê, dopiero niedawno oszacowano j¹, ro-
bi¹c zbiorcze zestawienie kosztów. A wiêc jest
przygotowany kolejny wa¿ny dokument.

I niezwykle istotny jest jeszcze czynnik ludzki.
Pan minister troszkê na ten temat powiedzia³.
Je¿eli by³o czterysta rodzin, które zostan¹ prze-
kwaterowane, i z trzystu dziewiêædziesiêcioma
ju¿ siê porozumiano, to zosta³o jeszcze dziesiêæ.
Im bli¿ej koñca realizacji inwestycji, tym wiêksze
oczekiwania. Niektórzy najpierw nie decydowali
siê na sprzeda¿, teraz siê decyduj¹, s¹ wyceny,
procedury, dyskusje, mo¿e nawet postêpowania
s¹dowe. Bardzo mi siê podoba³a deklaracja pana
ministra, jak równie¿ dyrektora regionalnego za-
rz¹du gospodarki wodnej: nie chcemy korzystaæ
– to by³o kierowane do mieszkañców, jak by³o
spotkanie z nimi – ze specustawy, chcemy siê
z pañstwem porozumieæ, chcemy siê z pañstwem
porozumieæ co do kwoty, je¿eli jednak te propo-
zycje nie spotkaj¹ siê, bo jedni eksperci robi¹ ta-
kie wyceny, inni robi¹ inne, to wtedy ostateczn¹
instancj¹ bêdzie s¹d.

I jeszcze bardzo wa¿ny jest w¹tek podnoszony
przez kolegów senatorów, ¿e oto znik³o zadanie IV,
tak zwana ochrona zlewni. Proszê mi wierzyæ,
a równie¿ przez wiele lat funkcjonowa³em w sa-
morz¹dzie, by³o wiele spotkañ, ¿e samorz¹dy s¹
niezwykle roszczeniowe. Oczywiœcie, nie znam
burmistrza czy wójta, który, jeœli ma szansê wyeg-
zekwowaæ jakieœ pieni¹dze, to nie bêdzie ich
chcia³. Tam s¹ trzy gminy, Stryszów, Mucharz
i Zembrzyce, i dla nich te inwestycje s¹ bardzo
wa¿ne. Jednak oto pojawia siê nowe narzêdzie, bo
to jest nowe narzêdzie, w postaci tego, ¿e kiedy in-
westycja zostanie zakoñczona, to – proszê mi wie-
rzyæ – gminy zyskaj¹ nowy orê¿ w postaci podat-
ku. Przecie¿ tam ju¿ s¹ budowane zajazdy, ju¿ jest
tworzona infrastruktura turystyczna. I to jest coœ,
co tam bêdzie.
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Podczas spotkania z samorz¹dowcami pan mi-
nister z³o¿y³ wyjaœnienie, tak¹ deklaracjê, za któ-
r¹ równie¿ bardzo serdecznie dziêkujê, ¿e zosta-
nie uruchomiony nowy program i ¿e samorz¹dow-
cy bêd¹ mogli z niego skorzystaæ. To dotyczy kwe-
stii dróg i jeszcze innych rzeczy. Samorz¹dy do-
sta³y ju¿ 60 milionów z³, a chc¹ jeszcze drugie tyle,
tak wiêc myœlê, ¿e bêdzie z nimi prowadzona bar-
dzo spokojna dyskusja.

Najistotniejsz¹ rzecz¹ jest dokoñczenie tego
zbiornika. I tu jeszcze raz wielkie s³owa uznania,
bowiem ilekroæ by³a potrzeba, to i pan minister
Gaw³owski, i pan minister Graœ ze swoich pun-
któw widzenia, ze swoich miejsc, zawsze tê inwe-
stycjê wspierali.

I mo¿e jeszcze jedna kwestia, na zakoñczenie.
Mianowicie by³a tu ju¿ mowa o skutkach powodzi.
Proszê pañstwa, by³em tam wtedy ze stra¿akami,
bo pan genera³ Meres mnie niejako oddelegowa³,
bo cz³onkowie Parlamentarnego Zespo³u Stra¿a-
ków, dok¹d mogli, to w swoim terenie jeŸdzili.
Zbiornik Œwinna Porêba, zwany inaczej zbiorni-
kiem wadowickim, jest w zachodniej Ma³opolsce
i tam by³a taka sytuacja, ¿e faktycznie lustro wody
mia³o 600 ha powierzchni; gdy ju¿ bêdzie urucho-
miona ca³a zapora, to bêdzie ono mia³o tysi¹c. Pa-
nie Ministrze, szacuje siê, ¿e o pó³ metra, od 40 do
50 cm, sp³aszczy³a siê ta g³ówna fala, dziêki czemu
Wadowice nie p³ywa³y i osta³ siê nasz ukochany
most Dêbnicki. Wysokoœæ wody wynosi³a 26 m
przy 30 m, które bêd¹ dopuszczalne, kiedy ten
zbiornik zostanie ju¿ uruchomiony w ca³oœci. Tak
wiêc bardzo siê cieszê, ¿e dzisiaj jest taka du¿a
dyskusja, taka wielka troska.

Proszê pañstwa, jeszcze mam gor¹c¹ proœbê,
¿ebyœmy ten dokument przyjêli, o co wnosi³ tutaj
pan minister, bez poprawek. Jest to niezwykle
wa¿ny dokument, na który czekaj¹ i samorz¹dow-
cy, i inwestorzy.

Mój przyjaciel pan Sepio³ równie¿ mo¿e po-
twierdziæ, bo by³ marsza³kiem, jak wiele trudnych
negocjacji, jak wiele trudnych rozmów by³o w tej
kwestii prowadzonych. Z jednej strony s¹ inwe-
storzy, a z drugiej s¹ samorz¹dowcy. S¹ te¿ miesz-
kañcy, którzy s¹ ¿yw¹ materi¹ i reaguj¹ zawsze, gdy
kwestia dotyczy zmiany miejscowoœci. Tak by³o
przy tworzeniu Zalewu Czorsztyñskiego, gdy miej-
scowoœci znika³y i pojawia³y siê zupe³nie w innym
miejscu, jak na przyk³ad Maniowy. Tak wiêc to s¹
problemy niezwykle delikatne, niezwykle wra¿liwe.
I dlatego te¿ bardzo pañstwa proszê o to, aby tê
ustawêprzyj¹æbezpoprawek.Dziêkujêuprzejmie.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Po tej turze pytañ bardzo krótko chcia³bym za-

braæ g³os i zg³osiæ propozycjê poprawki do tej
ustawy. Jednak przedtem chcia³bym jeszcze
zwróciæ pañstwa uwagê na kilka kwestii.

Otó¿ powiem szczerze, ¿e jestem troszeczkê
zniesmaczony tym, ¿e – o czym by³a ju¿ mowa i co
podkreœla³o te¿ Biuro Legislacyjne – nowelizuje-
my ustawê o charakterze epizodycznym, która
ukoñczy³a swój ¿ywot prawny ostatniego dnia
grudnia 2010 r. Ta ustawa powinna byæ zrealizo-
wana do ostatniego dnia grudnia 2010 r., tak wiêc
nowelizujemy coœ, co faktycznie w tej chwili,
w kwietniu 2011 r., nie istnieje w bycie prawnym,
w obowi¹zuj¹cym bycie prawnym. Jest to sytua-
cja wielce niezrozumia³a.

W zesz³ym roku mieliœmy uzgodnienia miêdzy-
resortowe, pan minister wspomnia³, ¿e propozy-
cja nowelizacji by³a po uzgodnieniach, czyli bo-
daj¿e ju¿ we wrzeœniu, mamy te¿ raport Najwy¿-
szej Izby Kontroli z wrzeœnia ubieg³ego roku. Je-
dnak jakiœ dziwnym zbiegiem okolicznoœci nie by-
³o czasu, ¿eby w listopadzie czy te¿ w grudniu
2010 r. przeprowadziæ przez Sejm i Senat chocia¿
najprostsz¹ nowelizacjê, bo mogliœmy chocia¿
zmieniæ w tytule ustawy jej zakres czasowy i zapi-
saæ, ¿e obowi¹zuje nie do roku 2010, tylko do ro-
ku 2013. To by³aby najprostsza z mo¿liwych no-
welizacji, ale i tego nie zrobiliœmy. Byæ mo¿e za kil-
ka czy kilkadziesi¹t lat bêd¹ siê z nas naœmiewaæ,
pytaæ: co wy robiliœcie, co wy wyczynialiœcie z pol-
skim prawem?

Oczywiœcie nie ma najmniejszej dyskusji co do
tego, ¿e tê inwestycjê trzeba dokoñczyæ i zrealizo-
waæ, bo ona jest ju¿ prowadzona przez dziesiêcio-
lecia. A jak ju¿ by³o tu powiedziane, za to, co bu-
duje siê d³ugo, p³aci siê dwa razy wiêcej ni¿ za to,
co jest zrealizowane w bardzo krótkim czasie.

Szanowni Pañstwo! Zg³aszam poprawkê mo¿e
bardziej do za³¹cznika do tej ustawy. Chodzi mi
o to, aby ka¿de z tych zadañ – tak jak by³o to opisa-
ne w ustawie matce – równie¿ mia³o swoj¹ nazwê,
opis, na co te pieni¹dze id¹. To nie powinny byæ
zadania bezimienne: pierwsze, drugie, trzecie,
czwarte, one powinny mieæ przyporz¹dkowane
nazwy, tak jak by³o w ustawie, któr¹ w tej chwili
nowelizujemy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Ze swej strony muszê potwierdziæ to, co pan

mówi³. 13 stycznia 2010 r. wystêpowa³em z tej
mównicy i w ramach oœwiadczenia mówi³em w³a-
œnie o nowelizacji tej ustawy.

Pan senator Sepio³, proszê bardzo.
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Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Koñczy siê wielkie przedsiêwziêcie, a powinien

siê zacz¹æ, mo¿e siê zacz¹æ powa¿ny projekt regio-
nalny. Mówiê o tym, maj¹c w tle doœwiadczenia ze
zbiornikami wczeœniej ukoñczonymi, jak Klim-
kówka czy Nidzica. Za ka¿dym razem projekt tego
typu wywo³ywa³ powa¿ne zmiany w ca³ym subre-
gionie, a nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w wypadku
zbiornika wadowickiego te zmiany mog¹ byæ bar-
dzo powa¿ne. Tych zmian nie da siê ogarn¹æ, uj¹æ
i skoordynowaæ wy³¹cznie poprzez system planów
miejscowych. Po to zosta³a stworzona kategoria
planów obszarów funkcjonalnych, planów subre-
gionalnych, za które odpowiedzialny jest przede
wszystkim samorz¹d województwa, aby w³aœnie
nad t¹ sytuacj¹ zapanowaæ.

I z tego miejsca apelujê dzisiaj o przypilnowanie
tej sprawy. Kiedy w ci¹gu dwóch lat zbiornik zo-
stanie ukoñczony, powinniœmy dysponowaæ rów-
nie¿ wizj¹ sposobu zagospodarowania terenów
w szerokim ko³nierzu zbiornika Œwinna Porêba.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e pojawi¹ siê nowe zjawis-
ka gospodarcze, pojawi¹ siê ró¿ne pomys³y inwe-
stycyjne, i dobre, i z³e, i trzeba bêdzie na nie zarea-
gowaæ. Za jedno z podstawowych zadañ – jak po-
wiedzia³em, nie tylko samorz¹du województwa,
ale równie¿ ró¿nych agend rz¹dowych, RZGW
i w³aœciwych ministerstw – uwa¿am to, aby ukoñ-
czenie tego zbiornika sta³o siê pocz¹tkiem wzor-
cowych procesów przemian w zagospodarowaniu
przestrzennym i o¿ywieniu gospodarczym na tym
obszarze. Dziêkujê.

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Lepiej póŸno i nie lege artis ani¿eli wcale – tak

bym podsumowa³ tê ustawê. PóŸno, bo reguluje-
my ustawê, która ju¿ wygas³a, i w³aœnie te¿ dlate-
go nie jest to lege artis. Z punktu widzenia praw-
nego jest to pewnego rodzaju absurd, ¿e usi³uje-
my przed³u¿yæ byt ustawy, która pod wzglêdem
prawnym ju¿ nie istnieje, bo utraci³a moc prawn¹
z dniem 31 grudnia 2010 r. Ale proszê pañstwa,
sprawa jest wa¿na dlatego, ¿e ta inwestycja jest
rzeczywiœcie prowadzona niebywale – ¿eby nie po-
wiedzieæ: skandalicznie – d³ugo. I najwy¿sza pora,
¿eby j¹ zakoñczyæ i zrealizowaæ to, co by³o obieca-
ne zw³aszcza tym ludziom, którzy tam mieszkaj¹
i od kilkudziesiêciu lat ¿yj¹ w stanie totalnej tym-
czasowoœci. Spotka³em siê z wójtami tych gmin,
o których wspomina³ mój przedmówca, pan sena-

tor Bisztyga. I oni wyra¿ali ogromne zaniepokoje-
nie, mówili o troskach mieszkañców, a zarazem
ich w³asnych, jako gospodarze tych terenów, tros-
kach o to, kiedy ta inwestycja zostanie wreszcie
zakoñczona. Przecie¿ nie mo¿na ¿yæ w stanie ci¹g-
³ej budowy i tymczasowoœci przez dziesi¹tki lat,
a taki w³aœnie jest los tych mieszkañców, którzy
z t¹ inwestycj¹ maj¹ do czynienia na co dzieñ.

Pozostaje nadzieja, ¿e te œrodki finansowe, któ-
re s¹ zapewnione i o które zabiegaliœmy… A przy-
pomnê, ¿e zabiegaliœmy o nie równie¿ przy okazji
omawiania bud¿etu, ale poniewa¿ te zabiegi wy-
chodzi³y z niew³aœciwej strony, to oczywiœcie zo-
sta³y przez matematyczn¹ wiêkszoœæ odrzucone.
Pora zatem na siêgniêcie do racjonalnego myœle-
nia i uregulowanie tego w taki sposób, aby ta in-
westycja rzeczywiœcie zosta³a zakoñczona. Wyra-
¿am nadziejê, ¿e wystarczy tych œrodków i za dwa
lata wreszcie bêdziemy mieli zakoñczon¹ inwesty-
cjê, a nowy region, bardzo zmieniony po jej wyko-
naniu, bêdzie podobny do ró¿nych piêknych
miejsc, jakie znamy na ca³ym œwiecie, w których
dziêki po³¹czeniu piêkna natury z w³aœciwym za-
gospodarowaniem i rozwojem ekonomicznym te-
renu rozwija siê turystyka. Mam nadziejê, ¿e tak
siê stanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê o komunikaty…
(Senator Tadeusz Gruszka: Jeszcze tylko…)
A tak, oczywiœcie. Zamykam dyskusjê.
Senator Skurkiewicz z³o¿y³ wniosek legislacyj-

ny, który zostanie rozpatrzony przez komisjê.
Bardzo proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad odbêdzie

siê posiedzenie Komisji Ustawodawczej w celu
rozpatrzenia wniosków zg³oszonych do projektu
uchwa³y z okazji dziewiêædziesi¹tej rocznicy trze-
ciego powstania œl¹skiego.

(Senator Leon Kieres: Gdzie?)
No w³aœnie…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Chy-

ba w sali plenarnej, nie?)
Szukam, ale… Tak, w sali plenarnej.
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodo-

wej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji w celu rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektó-
rych innych ustaw odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w sali nr 176.

Piêtnaœcie minut po og³oszeniu przerwy odbê-
dzie siê wspólne posiedzenie Komisji Ustawodaw-
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czej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji w celu rozpatrzenia wniosków zg³o-
szonych do projektu ustawy o petycjach.

(Senator Leon Kieres: W sali plenarnej.)
W sali plenarnej, tak jest.
Trzydzieœci minut po og³oszeniu przerwy Komi-

sja Ustawodawcza, Komisja Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, Komisja Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
rozpatrz¹ wniosek zg³oszony do projektu ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich. To tak¿e w sali posiedzeñ plenarnych.

Posiedzenie Komisji Œrodowiska w sprawie roz-
patrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Program
budowy zbiornika wodnego Œwinna Porêba w la-
tach 2006–2010”, odbêdzie siê pó³ godziny po
og³oszeniu przerwy w obradach Senatu w sali
nr 176.

I to ju¿ wszystkie komunikaty.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do 16.30, wtedy odbêd¹ siê

g³osowania.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 04
do godziny 16 minut 35)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa! Proszê o wygaszenie rozmów.
I wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli miejsca.
Jest wniosek z sali.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku, sk³adam wniosek formalny.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-

natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o postêpowaniu w sprawach nielet-
nich – i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e

wniosek zosta³ przyjêty.

Sprzeciwu nie ma, wobec tego punkt ten bêdzie
rozpatrywany jako ostatni.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: zmiany w sk³adzie
komisji senackich.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 1180.

Proszê senatora sprawozdawcê Zbigniewa Sza-
leñca o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich sk³adam wniosek w spra-
wie zmiany w sk³adach komisji, dotycz¹cy
uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W art. 1 mówi ona, ¿e Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Se-
natu odwo³uje senatora Grzegorza Czeleja z Ko-
misji Spraw Zagranicznych. Z kolei w art. 2 mówi,
¿e Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senato-
ra Grzegorza Czeleja do Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, senatora Wies³awa Dobkow-
skiego – do Komisji Zdrowia, a senator Alicjê Za-
j¹c – do Komisji Spraw Zagranicznych. W art. 3
w uchwale jest mowa o tym, ¿e uchwa³a wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia. Uchwa³a jest przygoto-
wana na wniosek zainteresowanych senatorów.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie? Nikt.
Wobec tego mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania

nad przedstawionym przez Komisjê Regulamino-
w¹, Etyki i Spraw Senatorskich projektem
uchwa³y w sprawie zmian w sk³adzie komisji se-
natorskich.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 81 senatorów, 80

popar³o uchwa³ê, 1 by³ przeciw. (G³osowanie
nr 9)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy
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o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpiecze-
niowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
siê ono w druku nr 1159Z.

Proszê sprawozdawcê Henryka WoŸniaka
o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszê
bardzo.

(G³os z sali: Gdzie senator? Œpi?)
(Senator Piotr Zientarski: Panie Senatorze!

Czas, czas.)
(G³os z sali: WoŸniak, WoŸniak!)
Pan senator WoŸniak jest proszony na mównicê.
(G³os z sali: To siê zaspa³o, Panie Senatorze…)

Senator Henryk WoŸniak:
Bardzo przepraszam, Panie Marsza³ku, Wyso-

ka Izbo… Przepraszam bardzo.
Komisja Zdrowia rekomenduje Wysokiej Izbie

przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek wymienio-
nych w punkcie drugim oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹: szóstej, siódmej, dziewi¹tej, trzynastej,
czternastej, piêtnastej i szesnastej. Mam na myœli
poprawki z druku nr 1189Z. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê, ¿ebyœmy mogli siê skupiæ na g³o-

sowaniach.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, se-

natora Stanis³awa Karczewskiego, o przedstawie-
nie wniosku popartego przez mniejszoœæ komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja bym chcia³

zachêciæ wszystkich do odrzucenia tej ustawy i do
g³osowania za moim wnioskiem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator Karczewski chce jeszcze zabraæ

g³os jako wnioskodawca?
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, dziêkujê

bardzo.)

Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-

lejnoœci zostanie przeprowadzone g³osowanie nad
wnioskiem o odrzucenie ustawy, a nastêpnie,
w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przed-
stawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Karczewskiego o odrzucenie ustawy, po-
partym przez mniejszoœæ komisji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwóch nie g³osowa³o… Ju¿ w porz¹dku.
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, 33

popar³o wniosek, 53 by³o przeciw. (G³osowanie
nr 10)

W tej sytuacji wniosek nie zosta³ przyjêty.
I przystêpujemy do g³osowania nad popraw-

kami.
Poprawki pierwsz¹, drug¹ i czwart¹ nale¿y

przeg³osowaæ ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek
wyklucza g³osowanie nad poprawkami: szóst¹,
trzynast¹ i czternast¹. Poprawki pierwsza i druga
zmierzaj¹ do tego, aby uprawnienia przyznane
przez ustawê spadkobiercom – do wgl¹du w doku-
mentacjê po œmierci pacjenta w nastêpstwie zda-
rzenia medycznego oraz do z³o¿enia wniosku
o ustalenie zdarzenia medycznego – mieli zamiast
nich najbli¿si cz³onkowie rodziny pacjenta. Po-
nadto poprawka czwarta zmierza do tego, aby tak-
¿e wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego za-
wiera³ imiê i nazwisko przedstawiciela ustawowe-
go albo najbli¿szego cz³onka rodziny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba. Tak?
85 senatorów g³osowa³o, 32 popar³o poprawki

pierwsz¹, drug¹ i czwart¹, 53 by³o przeciw. (G³o-
sowanie nr 11)

Poprawki nie zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia ma na celu wyd³u¿enie termi-

nu do z³o¿enia wniosku o ustalenie zdarzenia me-
dycznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów, 32

popar³o poprawkê, 53 by³o przeciw. (G³osowanie
nr 12)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹ta, dziesi¹ta, jedenasta i dwuna-

sta zmierzaj¹ do tego, aby propozycja wysokoœci
odszkodowania i zadoœæuczynienia przedstawia-
na przez ubezpieczyciela nie by³a ograniczana wy-
sokoœci¹ wskazan¹ w ustawie, ale sum¹ gwaran-
cyjn¹ zawart¹ w umowie ubezpieczenia.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, po-

prawki zosta³y poparte przez 33 senatorów, 53 by-
³o przeciw. (G³osowanie nr 13)

Poprawki nie zosta³y przyjête.
Poprawki szóst¹ i czternast¹ nale¿y przeg³oso-

waæ ³¹cznie. G³osowanie nad poprawkami szóst¹
i czternast¹ nastêpuje tylko w przypadku odrzu-
cenia poprawek pierwszej, drugiej i czwartej, co
mia³o miejsce. Poprawka szósta zmierza do wpro-
wadzenia obowi¹zku do³¹czania do wniosku
o ustalenie zdarzenia medycznego pe³nomocni-
ctwa do reprezentowania spadkobierców, je¿eli
wniosek z³o¿yli spadkobiercy. Poprawka czterna-
sta wprowadza cofniêcie tego pe³nomocnictwa ja-
ko przes³ankê umorzenia postêpowania w spra-
wie ustalenia zdarzenia medycznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 84 senatorów.

Poprawki szóst¹ i czternast¹ popar³o 60 senato-
rów, 24 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 14)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siódma uœciœla terminologiê ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, 69

popar³o poprawkê, 17 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 15)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu wyd³u¿enie termi-

nu przys³uguj¹cego komisji na wydanie orzecze-
nia o zdarzeniu medycznym z trzech do szeœciu
miesiêcy, a w sprawach szczególnie zawi³ych do
roku od dnia z³o¿enia wniosku.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów, 30

popar³o poprawkê, 54 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu wyd³u¿enie

o miesi¹c terminu przys³uguj¹cego komisji na
wydanie orzeczenia o zdarzeniu medycznym –
z trzech do czterech miesiêcy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów, 60

popar³o poprawkê, 25 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 17)

Poprawka trzynasta zmierza do wprowadzenia
³¹cznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do
wszystkich zdarzeñ medycznych objêtych ochro-
n¹ ubezpieczeniow¹ w dwunastomiesiêcznym
okresie ubezpieczenia w odniesieniu do jednego
pacjenta.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeden senator jeszcze nie zag³osowa³… O, ju¿

wszyscy.
G³osowa³o 86 senatorów, 59 popar³o popraw-

kê, 2 by³o przeciw, 25 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 18)

Przyjêta.
Poprawka czternasta by³a przeg³osowana ³¹cz-

nie z poprawk¹ szóst¹.
Poprawka piêtnasta dotyczy rozpatrywania

skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem
orzeczenia wojewódzkiej komisji i ma na celu wy-
³¹czenie z uczestniczenia w rozpatrywaniu tej
skargi cz³onka komisji, który bra³ udzia³ w wyda-
niu zaskar¿onego orzeczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 84 senatorów,

60 popar³o poprawkê, 24 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 19)

Poprawka piêtnasta zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta zmierza do zapewnienia

zgodnoœci uregulowañ ustawy w niezbêdnym za-
kresie z ustaw¹ o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

56 popar³o poprawkê szesnast¹, 2 by³o przeciw,
27 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

53 popar³o przyjêcie ustawy, 31 by³o przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 21)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyj-
nym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
siê ono w druku nr 1154Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Góreckiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia

rozpatrzy³a wnioski zg³oszone w toku debaty
i wnosi o przyjêcie przez Wysoki Senat poprawek
zawartych w punkcie oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹, poniewa¿ zosta³ wycofany wniosek
mniejszoœci o odrzucenie ustawy, a wiêc wnosi
o przyjêcie poprawek: pierwszej, drugiej, czwar-
tej, pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej,
dziesi¹tej, jedenastej, dwunastej, trzynastej,
czternastej, piêtnastej, szesnastej, siedemna-
stej, osiemnastej, dziewiêtnastej, dwudziestej,
dwudziestej pierwszej, dwudziestej drugiej,
dwudziestej trzeciej, dwudziestej czwartej, dwu-
dziestej pi¹tej, dwudziestej szóstej, dwudziestej
siódmej, dwudziestej ósmej, dwudziestej dzie-
wi¹tej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej, trzy-
dziestej drugiej, trzydziestej trzeciej, trzydziestej
czwartej, trzydziestej pi¹tej, trzydziestej szóstej
i trzydziestej siódmej.

Po konsultacji z biurem prawnym wnoszê je-
dnoczeœnie o przeg³osowanie w bloku nastêpu-
j¹cych poprawek: pi¹tej, ósmej, piêtnastej, szes-
nastej, siedemnastej, osiemnastej, dziewiêtna-
stej, dwudziestej, dwudziestej drugiej, dwudzie-
stej pi¹tej, trzydziestej drugiej i trzydziestej szó-
stej. S¹ to poprawki, które maj¹ charakter kory-
guj¹cy, s¹ to drobne zmiany doprecyzowuj¹ce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Górecki: Dziêkujê bardzo.)
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, se-

natora Kraskê.

Senator Waldemar Kraska:

Panie Marsza³ku, proszê Wysok¹ Izbê
o poparcie naszej poprawki. Jest to bardzo dobra
poprawka. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y sena-

tor sprawozdawcay chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Przypominam, ¿e wniosek z³o¿y³ senator Ok³a,

a sprawozdawc¹ mniejszoœci by³ senator Kar-
czewski. Nie ma chêtnych?

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym powiedzieæ, ¿e wycofa³em swój

wniosek o odrzucenie ustawy w ca³oœci. Wczoraj
zosta³em przekonany do tego, ¿e pewne elementy
ustawy faktycznie s¹ dobre. Element dotycz¹cy
likwidacji sta¿u jest jednak niedobry, bardzo z³y,
i bêdziemy g³osowali przeciwko likwidacji sta¿u
lekarskiego. Wycofa³em jednak swój wniosek
o odrzucenie ustawy w ca³oœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ wniosek zosta³ wycofany, pytam: czy

ktoœzpañstwachcepodtrzymaæwycofanywniosek?
Nie widzê chêtnych. Nikt nie podtrzyma³ wyco-

fanego wniosku, mo¿emy przyst¹piæ do g³osowa-
nia nad poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do zapewnienia usta-

wie spójnoœci z ustaw¹ o dzia³alnoœci leczniczej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów i 85

senatorów popar³o przed³o¿on¹ poprawkê. (G³o-
sowanie nr 22)

Przyjêta.
Poprawka druga wskazuje, ¿e dyplom lekarza

albo lekarza dentysty potwierdza odpowiednio
ukoñczenie co najmniej szeœcioletnich studiów na
kierunku lekarskim albo co najmniej piêcioletnich
studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 75 obecnych senatorów 73 popar³o popraw-
kê drug¹, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 23)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia przywraca wymóg odbycia

sta¿u podyplomowego jako przes³anki uzyskania
prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza
dentysty.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 86 obecnych senatorów 32

poprawkê popar³o, 49 by³o przeciw, 4 wstrzyma³o
sie od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 24)

W ten sposób poprawka trzecia nie zosta³a
przyjêta.

Poprawka czwarta doprecyzowuje, ¿e opieku-
nem osoby odbywaj¹cej praktyczne nauczanie za-
wodu mo¿e byæ lekarz lub lekarz dentysta bêd¹cy
nauczycielem akademickim albo inny lekarz lub
lekarz dentysta, posiadaj¹cy co najmniej trzyletni
sta¿ zawodowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów i 86

senatorów popar³o poprawkê czwart¹. (G³osowa-
nie nr 25)

Poprawka zosta³a przyjêta.
W tej chwili bêdziemy g³osowali nad blokiem

poprawek o charakterze formalnym.
Czy ktoœ zg³asza jakiœ sprzeciw?
G³osujemy nad poprawkami: pi¹t¹, ósm¹,

piêtnast¹, szesnast¹, siedemnast¹, osiemnast¹,
dziewiêtnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ drug¹,
dwudziest¹ pi¹t¹, trzydziest¹ drug¹ i trzydziest¹
szóst¹.

Czy ktoœ jest temu przeciwny?
(G³os z sali: Nie.)
Nie.
Wobec tego poddajê pod g³osowanie odczytane

poprawki. Czy jeszcze raz mam przeczytaæ, które
to poprawki?

(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 84 senatorów po-

par³o przed³o¿one poprawki, 2 nie g³osowa³o.
(G³osowanie nr 26)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

siódm¹, która zmierza do…
(G³os z sali: Szóst¹.)

Przepraszam, szóst¹. Dostosowuje ona ustawê
do przepisów okreœlaj¹cych zasady dzia³ania or-
ganów samorz¹du zawodowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 79 popar³o popraw-

kê szóst¹, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 3 nie g³osowa-
³o. (G³osowanie nr 27)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do wskazania formy

prawnej, w jakiej dzia³a Centrum Egzaminów Me-
dycznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 61, a 22 wstrzyma³o
siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dziewi¹t¹, która eliminuje z przepisów ustawy
okreœlenie „kontrola”, poniewa¿ zawiera siê ono
w u¿ywanym w tych samych przepisach pojêciu
„nadzór”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów, 85 popar³o popraw-

kê, 1 g³osowa³ przeciw. (G³osowanie nr 29)
Poprawka dziewi¹ta zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawkami

dziesi¹t¹ i jedenast¹, które zmierzaj¹ do zape-
wnienia nale¿ytej precyzji przepisom ustanawia-
j¹cym wymóg niekaralnoœci wobec cz³onków ko-
misji egzaminacyjnych przeprowadzaj¹cych eg-
zaminy lekarskie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 86 senatorów i 86 senatorów popar-

³o poprawki dziesi¹t¹ i jedenast¹. (G³osowanie
nr 30)

Poprawki te zosta³y przyjête.
Nad poprawkami dwunast¹ i trzydziest¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te okreœlaj¹ maksy-
maln¹ wysokoœæ op³at za przyst¹pienie do egza-
minu lekarskiego po raz czwarty i kolejny oraz za
egzamin sk³adany w jêzyku obcym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 82 popar³o popraw-

ki, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 31)
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Poprawki dwunasta i trzydziesta zosta³y przy-
jête.

Poprawka trzynasta wprowadza wymóg do-
³¹czenia do wniosku o przyst¹pienie do lekarskie-
go egzaminu koñcowego i lekarsko-dentystyczne-
go egzaminu koñcowego dokumentu potwierdza-
j¹cego wniesienie op³aty za egzamin zdawany po
raz czwarty i kolejny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 84 popar³o przed³o-

¿on¹ poprawkê. (G³osowanie nr 32)
Poprawka trzynasta zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta ustanawia podstawê do

wydania lekarzom dokumentów potwierdza-
j¹cych z³o¿enie lekarskiego egzaminu koñcowego
i lekarsko-dentystycznego egzaminu pañstwowe-
go oraz przekazywania danych o wynikach tych
egzaminów podmiotom prowadz¹cym postêpo-
wanie kwalifikacyjne do rozpoczêcia specjalizacji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów

i wszyscy poparli poprawkê czternast¹. (G³oso-
wanie nr 33)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ pierwsz¹, która okreœla zasady finan-
sowania rezydentur, wskazuj¹c, ¿e œrodki finan-
sowe niezbêdne do odbywania specjalizacji w ra-
mach rezydentury przez lekarzy, którzy zostali za-
kwalifikowani do jej odbywania lub odbywaj¹ j¹
w tym trybie, minister w³aœciwy do spraw zdrowia
przekazuje na podstawie umowy zawartej z pod-
miotem prowadz¹cym szkolenie specjalizacyjne
zatrudniaj¹cym tych lekarzy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 85 senatorów, wszyscy senatorowie

poparli poprawkê dwudziest¹ pierwsz¹. (G³oso-
wanie nr 34)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dwudziest¹ trzeci¹, uzupe³niaj¹c¹ katalog sytua-
cji, których wyst¹pienie przed³u¿a okres trwania
szkolenia specjalizacyjnego o nie d³u¿sz¹ ni¿ dwa-
naœcie miesiêcy przerwê, wynikaj¹c¹ z realizacji
specjalizacji odbywanej w ramach poszerzenia
zajêæ programowych stacjonarnych studiów do-
ktoranckich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów i 85

senatorów popar³o poprawkê dwudziest¹ trzeci¹.
(G³osowanie nr 35)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta doprecyzowuje,

¿e w uzasadnionych przypadkach zgodê na do-
datkowe przed³u¿enie okresu trwania szkolenia
specjalizacyjnego lekarza mo¿e wyraziæ wojewo-
da, a w odniesieniu do lekarzy odbywaj¹cych spe-
cjalizacjê w ramach rezydentury – minister w³a-
œciwy do spraw zdrowia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 85 senatorów, 84 popar³o poprawkê

dwudziest¹ czwart¹, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 36)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej szó-

stej, która uzupe³nia katalog danych zamieszcza-
nych w rejestrze lekarzy odbywaj¹cych szkolenie
specjalizacyjne.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 83 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 82 senatorów, a 1
wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma okreœla katalog

danych, które winien zawieraæ wniosek o przy-
st¹pienie do pañstwowego egzaminu specjaliza-
cyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 84 senatorów,

wszyscy poparli poprawkê. (G³osowanie nr 38)
Poprawka dwudziesta siódma zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej siód-

mej.
(G³os z sali: Dwudziestej ósmej.)
Tak, dwudziestej ósmej. Poprawka ta zwalnia

Centrum Egzaminów Medycznych z obowi¹zku
konsultowania pytañ na egzaminy lekarskie
z przedstawicielem w³aœciwego towarzystwa nau-
kowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 80 senatorów, 78

popar³o przed³o¿on¹ poprawkê, 2 wstrzyma³o siê
od g³osu. (G³osowanie nr 39)

Poprawka dwudziesta ósma zosta³a przyjêta.
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Poprawka dwudziesta dziewi¹ta upowa¿nia
ministra w³aœciwego do spraw zdrowia do okreœ-
lenia w drodze rozporz¹dzenia wykazu dokumen-
tów potwierdzaj¹cych z³o¿enie egzaminów równo-
wa¿nych z pañstwowym egzaminem specjaliza-
cyjnym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 85 senatorów i 85 senatorów popar-

³o poprawkê dwudziest¹ dziewi¹t¹. (G³osowanie
nr 40)

Przechodzimy do poprawki…
(Senator Bogdan Borusewicz: …zmiana.)
To ja mo¿e to ju¿ dokoñczê.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Poprawka trzydziesta pierwsza wskazuje na to,

¿e wynik pañstwowego egzaminu specjalizacyjne-
go nie stanowi decyzji w rozumieniu kodeksu po-
stêpowania administracyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jedna osoba jeszcze nie g³osowa³a… O, ju¿

wszyscy g³osowali.
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, po-

prawka trzydziesta pierwsza zosta³a poparta
przez 81 senatorów, wstrzyma³ siê od g³osu 1 se-
nator. (G³osowanie nr 41)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta trzecia nak³ada na pod-

miot, który zrealizowa³ kurs szkoleniowy objêty
programem danej specjalizacji, obowi¹zek prze-
kazania do Centrum Medycznego Kszta³cenia Po-
dyplomowego listy lekarzy, którzy ukoñczyli kurs
szkoleniowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 84 senatorów i 84 se-

natorów popar³o poprawkê trzydziest¹ trzeci¹, wo-
becczegozosta³aonaprzyjêta. (G³osowanienr42)

Poprawka trzydziesta czwarta rozszerza nowe-
lê o przepis przejœciowy, na podstawie którego
wnioski o przyst¹pienie do pañstwowego egzami-
nu specjalizacyjnego, z³o¿one przed dniem jej
wejœcia w ¿ycie, uznaje siê za z³o¿one zgodnie z no-
wymi przepisami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów, po-

par³o poprawkê trzydziest¹ czwart¹ 83 senato-
rów, nie g³osowa³o 2. (G³osowanie nr 43)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzydziestej siód-

mej…
(G³os z sali: Do trzydziestej pi¹tej.)
Aha, do trzydziestej pi¹tej. Wskazuje ona, ¿e

osoby powo³ane przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy do zespo³ów ekspertów lub komi-
sji egzaminacyjnych, o których mowa w przepi-
sach dotychczasowych, staj¹ siê cz³onkami ze-
spo³ów lub komisji utworzonych w oparciu o no-
we regulacje.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 82 senatorów, 82

senatorów popar³o poprawkê trzydziest¹ pi¹t¹,
wobec czego zosta³a ona przyjêta. (G³osowanie
nr 44)

Poprawka trzydziesta siódma wyd³u¿a o dwa
miesi¹ce termin wejœcia ustawy w ¿ycie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 81 senatorów

i wszyscy poparli poprawkê trzydziest¹ siódm¹.
(G³osowanie nr 45)

Poprawka ta zosta³a przyjêta.
Obecnie przystêpujemy do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

uchwa³a zosta³a poparta przez 51 senatorów,
przeciw by³o 33, nie g³osowa³ 1. (G³osowanie
nr 46)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹tego

porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o systemie informacji o ochronie zdrowia.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie znajduje siê w druku nr 1156Z.
Proszê sprawozdawcê, senatora Leszka Pie-

chotê, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Leszek Piechota:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia

bie¿¹cego roku rozpatrzy³a wnioski zg³oszone
w toku debaty nad ustaw¹ o systemie informacji
w ochronie zdrowia i przedstawia Wysokiemu Se-
natowi nastêpuj¹ce stanowisko. Mianowicie ko-
misja proponuje przyj¹æ poprawki od pierwszej do
dwudziestej pierwszej, bez pi¹tej. Ponadto wno-
szê o przeg³osowanie w bloku nastêpuj¹cych po-
prawek, maj¹cych charakter jêzykowy i porz¹d-
kowy: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, siód-
mej, jedenastej, trzynastej, czternastej, piêtna-
stej i osiemnastej. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca Ryszard Knosala

chce jeszcze zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Proszê o wycofanie poprawki pi¹tej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy ktoœ podtrzymuje poprawkê pi¹t¹?
(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Knosala: Ja nie.)
Nikt nie podtrzymuje.
Dobrze.
Poprawka zosta³a wycofana.
(Senator Ryszard Bender: Dlaczego? To trzeba

uzasadniæ.)
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem ca³ej uchwa³y ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Teraz g³osujemy nad poprawkami pierwsz¹,
drug¹, trzeci¹, czwart¹, siódm¹, jedenast¹, trzy-
nast¹, czternast¹, piêtnast¹ i osiemnast¹.

Czy ktoœ jest przeciwny przeg³osowaniu tych
poprawek w bloku, czyli razem? Nie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 82 g³osowa³o za, 3 nie g³oso-

wa³o. (G³osowanie nr 47)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szósta zmierza do uzupe³nienia ka-

talogu danych przetwarzanych w systemie infor-
macji dotycz¹cych uprawnieñ do œwiadczeñ zdro-

wotnych okreœlonego rodzaju, a tak¿e o datê utra-
ty tych uprawnieñ.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹

i dziewiêtnast¹ g³osujemy ³¹cznie.
Poprawka ósma zmierza do zapewnienia spój-

noœci terminologii ustawy, uwzglêdniaj¹c termino-
logiê przyjêtej ustawy o dzia³alnoœci leczniczej oraz
doprecyzowuje jej przepisy w zakresie podmiotów,
którym minister zdrowia mo¿e zleciæ prowadzenie
rejestrów medycznych. Uregulowania zawarte
w poprawkach dziewi¹tej, dziesi¹tej i dziewiêtna-
stej stanowi¹ konsekwencjê poprawki ósmej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 senatorów 84 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 49)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwunasta zmierza do uregulowania

delegacji do wydania rozporz¹dzenia w sposób za-
pewniaj¹cy sprawnoœæ teleinformatycznego sys-
temu RUM NFZ.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 81 senatorów 80 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki szesnast¹ i siedemnast¹ przeg³osu-

jemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do zapewnienia spój-
noœci ustawy z uregulowaniami systemowymi do-
tycz¹cymi kontroli.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta ma charakter dostoso-

wuj¹cy i jest zwi¹zana ze zmian¹ daty wejœcia
w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej – z dniem
1 lipca bie¿¹cego roku, nie zaœ 1 maja bie¿¹cego
roku.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?

74. posiedzenie Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r.
134 G³osowania



Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 83 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do

synchronizowania obowi¹zku przetwarzania da-
nych pozostaj¹cych w zakresie rejestrów powsta-
j¹cych na podstawie ustawy o systemie informa-
cji o ochronie zdrowia z obowi¹zkiem prowadze-
nia rejestrów na podstawie dotychczasowych
przepisów w systemie teleinformatycznym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 29 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 54)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1157.

Proszê pana senatora Jana Rulewskiego, spra-
wozdawcê, oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ Senatowi

przyjêcie ustawy bez poprawek.
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam, w scenariuszu by³ b³¹d…
(Senator Jan Rulewski: Ja z nazwiska nie re-

zygnujê.)

(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam, powinienem poprosiæ pana se-

natora Zientarskiego o przedstawienie sprawo-
zdania, ale tutaj by³ b³¹d.

Czy senator wnioskodawca lub senator spra-
wozdawca chce jeszcze zabraæ g³os? Nie.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku odrzu-
cenia tego wniosku, nad przedstawionymi po-
prawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Ustawodawczej popartym przez po³¹czo-
ne komisje o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za, 33

– przeciw. (G³osowanie nr 55)
Wniosek zosta³ przyjêty.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które usto-
sunkowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1158Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Macieja
Grubskiego,oprzedstawieniesprawozdaniakomisji.

Senator Maciej Grubski:
Panie Marsza³ku!
Po³¹czone komisje, Komisja Obrony Narodowej

oraz Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji wnosz¹ o przyjêcie poprawek pierwszej, dru-
giej, trzeciej, czwartej, pi¹tej, szóstej, dziewi¹tej,
dziesi¹tej, jedenastej i dwunastej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Proszê…
(G³os z sali: A trzynasta?)

Senator Maciej Grubski:

I trzynasta, przepraszam.
Przepraszam, Panie Marsza³ku.
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Chodzi o poprawki pierwsz¹, drug¹, trzeci¹,
czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, je-
denast¹, dwunast¹ i trzynast¹. Przepraszam
bardzo.

(G³os z sali: Dziêkujemy.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Piotra Kaletê,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Senator Piotr Kaleta:
Szanowny Panie Marsza³ku!
Mniejszoœæ komisji prosi o poparcie poprawek

ósmej i siódmej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy senator wnioskodawca, Piotr Zientarski, lub

pozostali senatorowie sprawozdawcy, Klimowicz,
Misio³ek, Górski, chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ustawy w ca³oœci, wraz ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do usuniêcia frag-
mentu przepisu, który powtarza normê prawn¹
zawart¹ ju¿ w innym przepisie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1

nie g³osowa³. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ujednolica terminologiê no-

welizowanej ustawy i wprowadza odwo³anie
w miejsce skargi.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia dostosowuje definicjê prze-

winienia dyscyplinarnego do terminologii ustawy
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta wprowadza nowy przepis,

który pozwala w wyj¹tkowych przypadkach na
przekazanie sprawy dyscyplinarnej wszczêtej
przeciwko sêdziemu s¹du wojskowego do rozpa-
trzenia przez s¹d dyscyplinarny ustanowiony
przez sêdziów s¹dów powszechnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta okreœla maksymaln¹ liczbê

kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego przed-
stawianych Krajowej Radzie S¹downictwa przez
zgromadzenie sêdziów s¹dów wojskowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta dostosowuje brzmienie do-

dawanych ustaw¹ przepisów do terminologii
stosowanej w ustawie o ustroju s¹dów wojsko-
wych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 61)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu przyznanie sê-

dziom s¹dów wojskowych prawa do zwrotu kosz-
tów przeniesienia w razie przeniesienia sêdziego
do innej miejscowoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za,

52 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 62)

Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka ósma ma na celu przyznanie sê-
dziom s¹dów wojskowych prawa do bycia delego-
wanym do pe³nienia obowi¹zków w miêdzynaro-
dowych organizacjach sêdziowskich, prawa do
zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miej-
scowoœci delegowania oraz – w przypadku delego-
wania do s¹du równorzêdnego – prawa do dodat-
ku funkcyjnego wizytatora.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 senator nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 63)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta usuwa zbêdny przepis

odsy³aj¹cy do odpowiedniego stosowania prze-
pisów ustawy o ustroju s¹dów powszechnych
w zakresie delegowania sêdziów na czas nieo-
kreœlony.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta poprawia oznaczenie je-

dnostki redakcyjnej, do której odsy³a zmieniany
przepis.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta wprowadza w miejsce

skrótu pe³n¹ nazwê organu samorz¹du sêdziow-
skiego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 67)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta wprowadza przepis przejœ-

ciowy nakazuj¹cy stosowanie przepisów ustawy
w dotychczasowym brzmieniu do spraw dyscypli-
narnych rozpoznawanych w wojskowym s¹dzie
dyscyplinarnym drugiej instancji.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, wraz ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 27 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 69)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o petycjach.

Senat, po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu ustawy, skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji i zobowi¹za³ te komisje
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje
siê ono w druku nr 1036X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Leona
Kieresa, o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym, 14 kwietnia, odby³o siê po-

siedzenie, na którym komisje popar³y poprawki
pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹,
siódm¹ i ósm¹. Komisje wnosz¹ o ich przyjêcie
przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy
o petycjach oraz projektem uchwa³y w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, za-
wartymi w druku nr 1036S.

Jednoczeœnie komisje informuj¹, ¿e na podsta-
wie art. 53 ust. 4 w zwi¹zku z art. 82 ust. 2 Regu-
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laminu Senatu senator Mieczys³aw Augustyn do-
kona³ zmiany treœci swojego wniosku. To jest
wniosek szósty w zestawieniu wniosków. Zmiana
polega na tym, ¿e oprócz Sejmu tak¿e Senat bê-
dzie otrzymywa³ od prezesa Rady Ministrów coro-
czne sprawozdanie, coroczn¹ informacjê o pety-
cjach rozpatrzonych przez ministrów i centralne
organy administracji rz¹dowej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? To znaczy pan senator Augustyn,
pan senator Romaszewski. Nie, nie widzê chêt-
nych. Dziêkujê.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawców w zwi¹zku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ takie zapy-
tanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, czyli jak w druku
nr 1036X, a nastêpnie nad przyjêciem projektu
w ca³oœci, to jest ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek – druk nr 1036S.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza okreœla termin, w jakim po-
twierdzenie zgody powinno zostaæ wyra¿one przez
podmiot, w interesie którego petycja jest sk³ada-
na, oraz skutki jego nieuzyskania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 senatorów 82 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu uszczegó³owienie

odes³ania do wskazanych przepisów.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia powoduje doprecyzowanie

sposobu liczenia terminu na rozpatrzenie petycji,
w przypadku gdy petycja dotyczy kilku spraw
podlegaj¹cych rozpatrzeniu przez ró¿ne organy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa fragment przepi-

su, który wy³¹cza mo¿liwoœæ rozpatrywania pe-
tycji przez osoby dzia³aj¹ce z upowa¿nienia or-
ganu rozpatruj¹cego petycjê we wszystkich in-
nych przypadkach, ni¿ wskazany w tym przepi-
sie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 senatorów 83 g³osowa³o za, 2 wstrzyma-

³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta powoduje, ¿e zasada dyskonty-

nuacji nie bêdzie mia³a zastosowania do projektu
ustawy wniesionego do Sejmu w wyniku rozpa-
trzenia petycji przez komisjê w³aœciw¹ na podsta-
wie Regulaminu Sejmu lub Regulaminu Senatu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta nak³ada na prezesa Rady Mi-

nistrów obowi¹zek corocznego sk³adania Sejmo-
wi i Senatowi informacji o petycjach rozpatrzo-
nych przez ministrów i centralne organy admini-
stracji rz¹dowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu doprecyzowanie,

¿e organ rozpatruj¹cy petycjê jest obowi¹zany do
corocznego umieszczania na stronie internetowej
informacji o rozpatrzonych petycjach.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.

74. posiedzenie Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r.
138 G³osowania

(senator L. Kieres)



Poprawka ósma ma na celu wskazanie, ¿e w za-
kresie nieuregulowanym w ustawie do petycji bê-
d¹ odpowiednio stosowane przepisy kodeksu po-
stêpowania administracyjnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 senatorów 85 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 77)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy, w ca³oœci ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek, oraz nad projek-
tem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ se-
natora Mieczys³awa Augustyna do reprezento-
wania Senatu w dalszych pracach nad projektem
ustawy.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów 83 g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o

siê od g³osu.(G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o petycjach i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Mieczys³awa Augustyna do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeŸ-
woœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Przypominam, ¿e dziœ zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz zo-
sta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie

obejmuje jedynie g³osowanie.
Przypominam, ¿e komisje po rozpatrzeniu

przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wprowadzi³y do niego poprawki – druk
nr 1074S. Komisje proponuj¹ ponadto, aby Senat
upowa¿ni³ senatora Kazimierza Jaworskiego do
reprezentowania 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 Sej-
mu tego projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 85 senatorów 33 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu.(G³osowanie nr 79)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat nie podj¹³ uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy i tym samym zakoñczy³
postêpowanie w tej sprawie.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y z okazji 90. rocznicy III Powstania
Œl¹skiego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
skierowa³ projekt do Komisji Ustawodawczej i zo-
bowi¹za³ komisjê do przedstawienia dodatkowego
sprawozdania jeszcze na obecnym posiedzeniu
Senatu. Znajduje siê ono w druku nr 1133X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania.
Proszê sprawozdawcê, pana senatora Piotra

Zientarskiego, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza, z udzia³em wniosko-

dawcy, stara³a siê znaleŸæ konsensus i w³aœciwie
jednog³oœnie przyjê³a zg³oszone poprawki. Co do
jednej poprawki, to wycofa³a j¹ pani senator Ma-
ria Pañczyk-Pozdziej.

Prosimy o poparcie wszystkich czterech popra-
wek, które s¹ w zestawieniu wniosków…

(G³os z sali: Trzech.)
Tak, trzech poprawek, które s¹ w zestawieniu

wniosków, w druku nr 1133X.
(G³osy z sali: Dwóch!)
Trzech, jest pomy³ka w naszych… Trzech.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, zobaczymy, jak jest w scenariuszu.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Pan senator Gruszka i pani Pañczyk-
-Pozdziej. Nie. Dziêkujê.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
i wnioskodawców w zwi¹zku z przedstawionym
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mam pytanie. Jaki by³ powód wycofania popraw-
ki o roli Koœcio³a katolickiego w podtrzymaniu…

(G³osy z sali: Nie, nie. To zosta³o!)

74. posiedzenie Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r.
G³osowania 139

(marsza³ek B. Borusewicz)



Senator Piotr Zientarski:

Nie, nie, ta poprawka oczywiœcie zosta³a
przyjêta.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê odpowiedzieæ na to pytanie. Jest pyta-
nie, proszê wiêc odpowiedzieæ, Panie Senatorze
Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Odpowiadam: ta poprawka zosta³a przyjêta,
nie by³a wycofana.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ta poprawka pani

Pañczyk-Pozdziej?)
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiœcie. To by³o

uzupe³nienie, a nie…)
Panowie, nie dyskutujcie miêdzy sob¹! Proszê

dyskutowaæ ze mn¹.
(G³os z sali: Uzupe³niono to dziêki pani sena-

tor.)
(Senator Piotr Zientarski: Dziêki pani senator,

tak.) (Oklaski)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ? Nie ma wiêcej pytañ.
Przypominam, ¿e senator Maria Pañczyk-Po-

zdziej wycofa³a swój wniosek – poprawkê drug¹
przedstawion¹ w druku nr 1133X.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wycofany wniosek?

(Senator Piotr Andrzejewski: Prosi³bym o poda-
nie treœci tego wniosku. Bo rozumiem, ¿e ten o Ko-
œciele…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: …¯e wycofa³a

wniosek dotycz¹cy Koœcio³a katolickiego.)
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie ten dotycz¹cy

Koœcio³a.)
Panie Senatorze, w tej chwili nie ma ju¿ pytañ.

Jest tylko informacja, któr¹ podajê, ¿e senator
wycofa³a wniosek.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, czyli z druku nr 1133X,
a nastêpnie nad przyjêciem projektu w ca³oœci,
czyli ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek – druk nr 1133S.

Poprawka pierwsza.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 81 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 83)
(Oklaski)
(Senator Ryszard Bender: Tak zawsze powinno

byæ.)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê z okazji 90. rocznicy III Po-
wstania Œl¹skiego.

(Senator Czes³aw Ryszka: Bêdzie jeszcze
czwarte, zobaczycie.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Program budowy
Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w la-
tach 2006–2010”.

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze jeden punkt,
jeszcze jeden punkt po drugim. Jeszcze jeden
punkt…)

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Œrodowiska, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
siê ono w druku nr 1168Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Marka
Konopkê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Marek Konopka: Panie Marsza³ku,
Wysoki Senacie…)
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(Senator Piotr Zientarski: Po drugim jeszcze je-
den punkt…)

(Senator Jan Rulewski: O, nowy marsza³ek!)
(Weso³oœæ na sali)
Proszê mnie nie przekrzykiwaæ, bo nie prze-

krzyczycie mnie pañstwo.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, komisja
wnioskuje o przyjêcie uchwa³y bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pa-

na senatora Zdzis³awa Pupê, o przedstawienie
wniosków popartych przez mniejszoœæ komisji.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Wniosek mniejszoœci zmierza do tego, aby bu-
dowa tego zbiornika by³a finansowana w 2011 r.
ze œrodków narodowego funduszu, a w latach
2012–2013...

(Senator Czes³aw Ryszka: Wniosek zmierza do
tego, ¿eby wodê…)

…ze œrodków bud¿etu pañstwa. Jednoczeœnie
zmierza te¿ do tego, aby umo¿liwiæ samorz¹dom
i ró¿nego rodzaju instytucjom finansowanie
wniosków z zakresu zadañ, które le¿¹ w kompe-
tencji Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Wojciech Skurkie-

wicz lub pozosta³y senator sprawozdawca Stani-
s³aw Gorczyca chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie
chc¹? Dziwiê siê, ale nie.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Œrodowiska o przyjêcie ustawy bez popra-
wek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za,

28 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 84)

Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program budowy Zbiornika Wodnego Œwinna
Porêba w latach 2006–2010”.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o postêpowa-
niu w sprawach nieletnich.

Drugie czytanie tego projektu ustawy odby³o
siê dzisiaj. Senat po przeprowadzeniu dyskusji
skierowa³ projekt ustawy do Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w celu usto-
sunkowania siê do zg³oszonych w toku dyskusji
wniosków i przygotowania dodatkowego sprawo-
zdania w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 1068X.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Piotra
Zientarskiego, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, cztery po³¹czo-

ne komisje nie popar³y ¿adnego wniosku i prosz¹
o przyjêcie przez Senat jednolitego tekstu projek-
tu ustawy zawartego w druku nr 1068. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Piotra Kaletê,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w imieniu

mniejszoœci po³¹czonych komisji wnoszê o przyjê-
cie niezwykle cennych poprawek: pierwszej, dru-
giej, trzeciej, czwartej i pi¹tej, autorem których
jest niezwykle sympatyczny senator Stanis³aw
Piotrowicz.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy senator wnioskodawca Stanis³aw Piotro-

wicz chce jeszcze zabraæ g³os?
(SenatorStanis³awPiotrowicz:Dziêkujêbardzo.)
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
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ców i wnioskodawców w zwi¹zku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(Senator Czes³aw Ryszka: Rulewski!)
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Do pana senatora Zientarskiego: czy mo¿emy

g³osowaæ bez poprawek?

Senator Piotr Zientarski:
Nie.
(Senator Jan Rulewski: Nie?)
Nie mo¿emy. Nie by³o takiego wniosku.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale ja proszê g³oœniej,

tak do protoko³u, bo ja nic nie s³yszê.)
(G³oszsali:Nieprzyjmujemy¿adnejpoprawki…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Piotr Zientarski:
Nie mo¿emy.
(Senator Jan Rulewski: Ja tego nie wiem, Panie

Senatorze. Proszê o odpowiedŸ, Panie Senatorze.)
Nie mo¿emy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie pro-

jektu ustawy…
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu – druk nr 1068 – a nastêp-
nie nad przyjêciem projektu w ca³oœci – druk
nr 1068S – ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do zawarcia
w ustawie o postêpowaniu w sprawach nieletnich
listy organów postêpowania wykonawczego
i przyznania tym organom prawa do wydawania
postanowieñ, zarz¹dzeñ i poleceñ.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 80 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 85)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga przyznaje kuratorom s¹do-

wym prawo do wnioskowania o zawieszenie po-
stêpowania wykonawczego w przypadku wy-
st¹pienia d³ugotrwa³ej szkody.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê.
Na 76 obecnych senatorów 28 g³osowa³o za,

45 – przeciw, 3 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 86)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia stanowi, ¿e wykonywanie

œrodków wychowawczych bêdzie ustawa³o
z mocy prawa z chwil¹ ukoñczenia przez nielet-
niego osiemnastego roku ¿ycia, chyba ¿e nielet-
ni uczêszcza do szko³y lub gdy kurator s¹dowy
zawnioskuje o przed³u¿enie wykonywania nad-
zoru.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 29 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta stanowi, ¿e w przypadku od-

dania nieletniego pod dozór kuratora s¹dowego
z mocy prawa bêd¹ ustawaæ stosowane wobec
nieletniego œrodki wychowawcze.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 88)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta wprowadza do ustawy szczegó-

³owe rozwi¹zania dotycz¹ce wykonywania orze-
czonych wobec nieletnich œrodków wychowaw-
czych polegaj¹cych na obowi¹zku naprawienia
szkody lub wykonania okreœlonych prac.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 78 senatorów 29 g³osowa³o za, 46 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 89)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

przedstawionego przez komisje projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy. Zawarty jest on
w druku nr 1068S.
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Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad projektem tej
ustawy.

(Rozmowy na sali)
Jeszcze nie zakoñczyliœmy g³osowania.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki: na 76 obecnych senatorów 47 g³oso-

wa³o za, 29 – przeciw. (G³osowanie nr 90)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o po-
stêpowaniu w sprawach nieletnich i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ se-
natora Piotra Zientarskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

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 siedemdziesi¹tego
czwartego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu. Marsza³ek odmówi przyjêcia nie-
wyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci nie
mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez se-
natora nie by³oby mo¿liwe w przys³uguj¹cym mu
na to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut. Nad
oœwiadczeniami senatorskimi nie przeprowadza
siê dyskusji.

Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-
tora Karczewskiego.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku!
Swoje oœwiadczenie, sk³adane wraz z senato-

rami Rzeczypospolitej Polskiej Klubu Parla-
mentarnego „Prawo i Sprawiedliwoœæ”, kierujê
do pana, Panie Marsza³ku. Dotyczy ono zacho-
wania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony
Rz¹du 10 kwietnia bie¿¹cego roku przed Pa³a-

cem Prezydenckim na Krakowskim Przedmie-
œciu.

Panie Marsza³ku!
10 kwietnia bie¿¹cego roku, w pierwsz¹ roczni-

cê tragicznej katastrofy pod Smoleñskiem, prag-
nêliœmy w modlitewnej zadumie uczciæ pamiêæ
œwiêtej pamiêci prezydenta profesora Lecha Ka-
czyñskiego i jego ma³¿onki Marii oraz dziewiêæ-
dziesiêciu czterech poleg³ych wybitnych Polaków,
w wiêkszoœci naszych przyjació³. Mieliœmy zagwa-
rantowane przez Biuro Ochrony Rz¹du, ¿e po
Mszy œwiêtej w koœciele seminaryjnym przejdzie-
my przez biuro przepustek pod Pa³ac Prezyden-
cki, aby tam, jak co miesi¹c, z³o¿yæ wieñce i zapa-
liæ znicze. Jak siê okaza³o, wokó³ pa³acu ustawio-
no metalowe barierki, odcinaj¹c w ten sposób du-
¿¹ czêœæ Krakowskiego Przedmieœcia. Dodatkowo
dostêpu do miejsca, gdzie kiedyœ sta³ krzy¿, broni-
li policjanci wspierani przez stra¿ miejsk¹. Ju¿ sa-
mo ustawienie masywnych barierek i odgrodze-
nie pa³acu od ludzi sugerowa³o zagro¿enie stwa-
rzane przez tych, którzy ka¿dego dziesi¹tego dnia
miesi¹ca manifestowali na Krakowskim Przed-
mieœciu. Skoro te osoby zagra¿a³y bezpieczeñ-
stwu publicznemu, to znaczy, ¿e s¹ one niebez-
pieczne. Ta decyzja by³a zatem stygmatyzowa-
niem uczestników, przypisywaniem im agresji
i z³ych intencji.

Niestety, przez Pa³ac Prezydencki funkcjona-
riusze BOR przepuœcili jedynie prezesa partii Pra-
wo i Sprawiedliwoœæ, pana premiera Jaros³awa
Kaczyñskiego, oraz oko³o dziesiêciu parlamenta-
rzystów. Ponad stu innych odgrodzono barierk¹,
co spowodowa³o ogromne zamieszanie, straszny
œcisk, poniewa¿ przed barierk¹ stali jedni, a z ty³u
napierali inni. W pewnym momencie kordon poli-
cjantów zosta³ przerwany i wielu z nas znalaz³o siê
przed masywnymi barierkami, które niektórzy
próbowali sforsowaæ. Wówczas rozpoczê³o siê
brutalne dzia³anie policji i funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rz¹du, odpychanie tych, którzy prze-
skoczyli przez barierki. Tysi¹ce osób by³y œwiad-
kami, jak parlamentarzystów Prawa i Sprawiedli-
woœci funkcjonariusze Policji i Biura Ochrony
Rz¹du traktuj¹ jak chuliganów. Nie pomog³y trzy-
mane w d³oniach legitymacje poselskie i senator-
skie, na nic zda³y siê okrzyki tysiêcy ludzi, aby
przepuœciæ pos³ów i senatorów. Dopiero inter-
wencja prezesa partii Prawo i Sprawiedliwoœæ, pa-
na premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, zakoñczy³a
ten incydent.

Panie Marsza³ku, dlaczego z niewyjaœnionych
przyczyn za barierki przepuszczono tylko dziesiê-
ciu parlamentarzystów, co doprowadzi³o do po-
turbowania niektórych pos³anek i senatorów?
Czy to dzia³anie nie mia³o znamion prowokacji?
Nie mo¿emy przechodziæ do porz¹dku dziennego
nad faktem, ¿e „stró¿e prawa” zachowali siê jak
bojówkarze partii rz¹dz¹cej, uniemo¿liwiaj¹c par-
lamentarzystom z³o¿enie ho³du ofiarom katastro-
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fy. Nie mo¿e byæ tak, ¿e pos³ów i senatorów bio-
r¹cych udzia³ w uroczystoœciach traktuje siê jak
rzezimieszków.

Dlatego prosimy Pana Marsza³ka, aby minister
MSWiA wyjaœni³, kto odpowiada za ca³e zajœcie.
Mamy nadziejê, ¿e opisana reakcja w³adzy na
obywatelskie obchody pierwszej rocznicy kata-
strofy smoleñskiej nie by³a wyrazem strachu par-
tii rz¹dz¹cej przed domaganiem siê przez Polaków
pe³nej prawdy o tej najwiêkszej po II wojnie œwia-
towej tragedii narodowej.

Z powa¿aniem, senatorowie Klubu Parlamen-
tarnego „Prawo i Sprawiedliwoœæ”… i dalej s¹ pod-
pisy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o z³o¿enie oœwiadczenia pana senatora

Gruszczyñskiego. Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, jest nastêpne oœwiad-

czenie. Je¿eli panów to nie interesuje, to dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, ja mam dwa krótkie oœwiad-

czenia.
Pierwsze oœwiadczenie skierowane jest do mi-

nister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak.
Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o udzie-

lenie wi¹¿¹cej informacji na temat niekorzy-
stnych dla miasta zamiarów restrukturyzacji In-
spektoratu Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
w Œremie. W imieniu bardzo zaniepokojonej spo-
³ecznoœci Œremu moj¹ uwagê na ten problem
zwróci³ burmistrz miasta.

Gminê Œrem zamieszkuje czterdzieœci dwa i pó³
tysi¹ca mieszkañców, przy czym zarejestrowan¹
czynn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi cztery
tysi¹ce osiemset podmiotów, w tym wiele firm
z kapita³em zagranicznym. Nie tak dawno temu
gmina Œrem przygotowa³a do sprzeda¿y œwietnie
po³o¿ony teren, który zosta³ zagospodarowany na
nowoczesn¹ siedzibê ZUS. W dobrze pojêtym inte-
resie mieszkañców i ZUS ze œrodków publicznych
urz¹dzono parkingi, wybudowano now¹ drogê.
Zatem dobry wizerunek œremski ZUS uzyska³
przy wydatnej pomocy miasta. Przesuniêcie za-
dañ ZUS do oddalonego o 30 km miasta, do które-
go dotarcie jest praktycznie niemo¿liwe, wp³ynie
na znaczne pogorszenie jakoœci obs³ugi klientów.

Podzielaj¹c w pe³ni zaniepokojenie, ¿al i rozgo-
ryczenie spo³ecznoœci œremskiej, proszê Pani¹ Mi-
nister o wyjaœnienie przyczyn tej decyzji i spowo-

dowanie, aby zmiany strukturalne w ka¿dym
przypadku zmierza³y do polepszenia, a nie pogor-
szenia jakoœci us³ug ZUS.

Drugie oœwiadczenie skierowane jest do mini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Przekazano mi apel Rady Powiatu GnieŸnieñ-

skiego, w którym zwraca siê ona do rz¹du Rzeczy-
pospolitej Polskiej o: uznanie spraw wsi i rolni-
ctwa, w tym zw³aszcza przysz³oœci wspólnej poli-
tyki rolnej, za jeden z zasadniczych priorytetów
prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w drugiej
po³owie 2011 r.; podjêcie stanowczych dzia³añ na
najwy¿szym szczeblu w celu zapewnienia polskim
rolnikom równego i niedyskryminuj¹cego pozio-
mu dop³at bezpoœrednich po 2013 r.; stanowcze
zabieganie o mo¿liwie najwy¿szy poziom finanso-
wania wspólnej polityki rolnej, który pozwoli na
rzeczywiste wyrównanie dop³at rolniczych; inicjo-
wanie i wspieranie takiego kierunku zmian we
wspólnej polityce rolnej, który bêdzie sprzyja³ sil-
niejszemu wsparciu ma³ych i œrednich gospo-
darstw rodzinnych; inicjowanie i wspieranie ta-
kich zmian we wspólnej polityce rolnej, które bê-
d¹ prowadziæ do jej uproszczenia i zmniejszenia
biurokracji.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o przedstawienie stanowiska w sprawie postula-
tów zawartych w tym apelu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana marsza³ka Romaszewskiego o wy-

g³oszenie oœwiadczenia.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do ministra spraw

zagranicznych i ministra sprawiedliwoœci.
W dniu 12 kwietnia mia³ miejsce w Parlamen-

cie Europejskim niezwykle przykry i zaskakuj¹cy
incydent, kiedy to wystawa poœwiêcona katastro-
fie smoleñskiej zosta³a przez tak zwanych kwesto-
rów ocenzurowana. Wszelkie podpisy, które zo-
sta³y zamieszczone, wyjaœniaj¹ce, czemu wysta-
wa s³u¿y, i dotycz¹ce przebiegu katastrofy oraz
przebiegu œledztwa, zosta³y po prostu zaklejone.

Muszê powiedzieæ, ¿e jest to o tyle zaskakuj¹ce,
¿e czyni¹ to Unia Europejska i jej parlament, któ-
re s¹ podmiotem realizuj¹cym Kartê Praw Podsta-
wowych.

(Senator Ryszard Bender: Maj¹ u siebie te¿ uli-
ce…)

Z ³atwoœci¹ mo¿na przekonaæ siê, ¿e Karta
Praw Podstawowych gwarantuje wolnoœæ s³owa,
gwarantuje wszystkim wolnoœæ wypowiedzi, a nie
tylko… Bo to jest ju¿ nawet ograniczenie dla par-
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lamentarzystów europejskich i wprowadzenie
cenzury prewencyjnej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Mini-
strów o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii. Po
pierwsze, jakie to podstawy prawne pos³u¿y³y do
ocenzurowania wystawy i zaklejenia napisów?
Czy ta procedura cenzurowania bêdzie siê nasila-
³a, czy mieliœmy do czynienia z jakimœ zupe³nie
wyj¹tkowym ekscesem? Po drugie, jakie dzia³ania
zamierza podj¹æ polski rz¹d, a¿eby tego rodzaju
praktyki w Unii Europejskiej nie mia³y miejsca?
W tej Unii Europejskiej, która równoczeœnie jest
zatroskana o wolnoœæ s³owa na Wêgrzech. Myœlê,
¿e po prostu bije to rekordy hipokryzji. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê pana senatora Klimowicza o wyg³osze-

nie oœwiadczenia.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujê do ministra skarbu Rze-

czypospolitej Polskiej.
Panie Ministrze, proszê o przedstawienie sta-

nowiska w sprawie planowanych dzia³añ Pana
Ministra, maj¹cych na celu realizacjê art. 7 usta-
wy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowe-
go charakteru strategicznych zasobów natural-
nych kraju. Zgodnie z art. 7 tej ustawy roszczenia
osób fizycznych, by³ych w³aœcicieli lub ich spad-
kobierców, z tytu³u utraty w³asnoœci zasobów wy-
mienionych w art. 1, w tym lasów, niektórych wód
i kopalin – cytujê: „zaspokojone zostan¹ w formie
rekompensat wyp³aconych ze œrodków bud¿etu
pañstwa na podstawie odrêbnych przepisów”.

Do tej chwili takie przepisy nie zosta³y wydane.
Powoduje to wszczynanie i prowadzenie spraw
administracyjnych i s¹dowych, zarówno przed
s¹dami powszechnymi, jak i administracyjny-
mi, w których ujawniana jest istotna nieprawid-
³owoœæ polegaj¹ca na niewydawaniu przepisów
mimo istnienia w tym zakresie prawnego obo-
wi¹zku.

Ocena zaniechania legislacyjnego zosta³a wy-
ra¿ona na przyk³ad w uzasadnieniu do wyroku
Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w War-
szawie z dnia 1 kwietnia 2009 r. – sygnatura IV
SA/Wa 105/09. Mówi siê w nim, ¿e wydanie prze-
pisu blankietowego – art. 7 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju – któ-
re nie poci¹gnê³o za sob¹ uchwalenia przepisów
odrêbnych, jest niew¹tpliwie zaniechaniem legis-

lacyjnym, które powinno zostaæ przerwane dzia-
³aniem ministra Skarbu Pañstwa. Minister Skar-
bu Pañstwa, wed³ug art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹do-
wej, jest obowi¹zany do inicjowania i opracowy-
wania polityki Rady Ministrów w stosunku do
dzia³u, którym kieruje, a tak¿e przedk³adania
w tym zakresie inicjatyw, projektów za³o¿eñ, pro-
jektów ustaw i projektów aktów normatywnych.
Skoro wiêc to minister Skarbu Pañstwa reprezen-
tuje Skarb Pañstwa w sprawach dotycz¹cych go-
spodarowania mieniem Skarbu Pañstwa, a tak¿e
jest dysponentem funduszu reprywatyzacyjnego,
to uznaæ nale¿y, ¿e winien on by³ wyst¹piæ ze sto-
sownym projektem maj¹cym na celu doprowa-
dzenie do wysdania przepisów odrêbnych.

A wiêc zarówno niepodjêcie przez wskazany or-
gan dzia³añ zmierzaj¹cych do uchwalenia przepi-
sów odrêbnych, jak i dzia³anie, jakiego dopuœci³ siê
w niniejszej sprawie, uznaæ nale¿y za naruszaj¹ce
wyra¿on¹ w art. 2 konstytucji zasadê demokraty-
cznego pañstwa prawa. Zasada ta wytycza kierun-
ki rozwoju ustroju pañstwa, stanowi nakaz dla
parlamentu, ale i ca³ego aparatu pañstwowego, by
jego dzia³alnoœæ s³u¿y³a realizacji tej zasady.

Proszê Pana Ministra o jednoznaczne stano-
wisko w tej sprawie, w tym w szczególnoœci o od-
powiedŸ na pytanie, czy i kiedy Pan Minister za-
mierza podj¹æ inicjatywê legislacyjn¹ w sprawie
wykonania art. 7 wspomnianej ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê pana senatora Gogacza o wyg³oszenie

oœwiadczenia.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Oœwiadczenie moje kierujê do Pana Premiera

Donalda Tuska.
Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Lublinie,

jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach
polityki rynku pracy, z zaniepokojeniem przy-
jê³a informacjê o drastycznym zmniejszeniu
œrodków Funduszu Pracy przeznaczonych na
finansowanie aktywnych form przeciwdzia³a-
nia bezrobociu w roku 2011 o oko³o 62% w sto-
sunku do roku ubieg³ego dla województwa lu-
belskiego.

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnie-
nia w Lublinie w dniu 1 marca bie¿¹cego roku od-
by³a siê debata, której wynikiem jest nastêpuj¹ce
stanowisko: „Lubelszczyzna, jako region o ogrom-
nym potencjale i ogromnych szansach na rozwój,
w szczególnoœci potrzebuje wsparcia w niwelowa-
niu barier rozwojowych istniej¹cych na rynku
pracy. Œrodki Funduszu Pracy s¹ wa¿nym ele-
mentem polityki rynku pracy w regionie i w po-
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wiatach. Tak znaczna dynamika decyzji na
szczeblu centralnym, prowadz¹ca ostatecznie do
zmniejszenia œrodków, utrudnia wdra¿anie za³o-
¿eñ lokalnych strategii i programów z zakresu po-
lityki rynku pracy oraz powoduje zmniejszenie
wiarygodnoœci instytucji rynku pracy jako par-
tnerów spo³ecznych”.

Wed³ug Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Lublinie, w obecnej sytuacji priorytetem jest pil-
ne uruchomienie rezerwy ministra finansów w ce-
lu zwiêkszenia puli dostêpnych œrodków i mo¿li-
woœci aktywnego przeciwdzia³ania bezrobociu.

Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Lublinie uwa-
¿a, ¿e polityka rynku pracy powinna byæ d³ugofalo-
wa, zintegrowana, sektorowa oraz transparentna.
Podejmowanie doraŸnych decyzji, zw³aszcza w za-
kresie zmian finansowania, istotnie zaburza za-
rz¹dzanie strategiczne w polityce rynku pracy.

Apelujemy o zwiêkszenie limitu œrodków Fun-
duszu Pracy i œrodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego na wspó³finansowanie programów
i aktywnych dzia³añ polityki rynku pracy.

Do tego apelu, który przedstawi³em, równie¿
siê do³¹czam jako senator i zwracam siê do Pana
Premiera o zajêcie stanowiska odnoœnie do przed-
stawionych tez. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz poproszê pana senatora Cichonia o wy-

g³oszenie oœwiadczenia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja pragnê skierowaæ dwa oœwiadczenia do pre-

zesa Rady Ministrów. Pierwsze w kwestii rozpa-
trywania skarg na pracowników w randze mini-
stra. Mianowicie zg³osi³ siê do mnie obywatel, któ-
ry ¿ali³ siê, ¿e z³o¿ona przez niego skarga na jedne-
go z dyrektorów departamentu zosta³a rozpozna-
na przez tego¿ samego dyrektora.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Przecie¿ to

jest oczywiste. A kto ma rozpoznawaæ?)
Oczywiœcie jest to absurd. To jest sprzeczne

z zasad¹ nemo iudex idoneus in propria sua causa,
czyli star¹ zasad¹ prawa rzymskiego, ¿e nikt nie
mo¿e byæ sêdzi¹ we w³asnej sprawie.

Po korespondencji z Kancelari¹ Prezesa Rady
Ministrów ten pan uzyska³ odpowiedŸ, ¿e taka jest
rzekomo w³aœciwa procedura.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa
Rady Ministrów, ¿eby zechcia³ podj¹æ interwencjê
w tej sprawie. Chodzi o to, ¿eby skargi do niego kie-
rowane nie by³y blokowane przez urzêdników mu
podleg³ych, tylko do niego dociera³y, i ¿eby zechcia³
je rozpoznawaæ, zgodnie z dyspozycj¹ art. 229
k.p.a., który stanowi, ¿e skargê zawsze rozpatruje
organ wy¿szego stopnia. W tym przypadku tym or-
ganem wy¿szego stopnia jest prezes Rady Mini-
strów i zarazem pracodawca okreœlonego dyrekto-
ra departamentu. To jest jedna kwestia.

Druga sprawa, z któr¹ pragnê siê zwróciæ do
Pana Prezesa Rady Ministrów, dotyczy kwestii or-
ganizacyjnych zwi¹zanych z korzystaniem z god³a
– oczywiœcie god³a pañstwowego – przez jednostki
pomocnicze, jakimi s¹ rady dzielnic.

Wiadomo, ¿e zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie te-
rytorialnym jednostki pomocnicze mog¹ byæ two-
rzone, ale nie musz¹. Szereg wiêkszych miast two-
rzy takowe jednostki pomocnicze, w³aœnie rady
dzielnicowe, dotyczy to zw³aszcza Krakowa i War-
szawy. Praktyka korzystania z god³a pañstwowego
jest ró¿na. W jednych instytucjach, to znaczy ra-
dach dzielnic, s¹ wywieszone te god³a, w innych
nie, na przyk³ad w Krakowie nie. Nale¿y to ujedno-
liciæ. Taka rozbie¿na praktyka wynika z bardzo
rozbie¿nej interpretacji stosownych przepisów.

Wzwi¹zkuz tymzwracamsiêdopana…przepra-
szam, w³aœciwie nie prezesa Rady Ministrów, bo
w tym momencie sobie uprzytomni³em, ¿e bardziej
w³aœciwy bêdzie minister spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji. A zatem prostujê: to moje wyst¹pienie,
w przeciwieñstwie do pierwszego, jest skierowane
nie do pana prezesa Rady Ministrów, tylko do mini-
stra spraw wewnêtrznych i administracji.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji o wskazanie orga-
nom administracji samorz¹dowej interpretacji
i wskazanie im, czy maj¹ prawo pos³ugiwaæ siê
god³em pañstwowym, czy te¿ nie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego

czwartego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony
senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedze-
niu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam siedemdziesi¹te czwarte posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-

dencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + ? ? + + + + + + + + + ? + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + - - . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
6 G.P. Banaœ . + + + + + ? - + + + + + . + + + + . +
7 R.J. Bender + + + + + + - - . + + + + ? ? - ? - ? ?
8 J. Bergier . - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
9 S. Bisztyga - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +

10 P.J. B³aszczyk + . . . . . . . . + + + + + + + + + ? ?
11 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 S. Gogacz + + + + + + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
24 S.A. Gorczyca . . . . . . . . + - - - - + + - + + + +
25 R.J. Górecki - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
26 H. Górski + + + + + + - - . . . . . . . . . . . .
27 M.T. Grubski - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
28 P.A. Gruszczyñski - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + - - + + + + + ? + + ? ? ? ?
30 A.S. Grzyb - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + - - + + + + + ? + + ? ? ? ?
32 S.A. Iwan - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
34 S. Jurcewicz - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + - - + + + + + ? + + ? ? ? ?
36 S. Karczewski + + + + + + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
37 L. Kieres - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
38 K.M. Kleina - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
39 M. Klima + + + + + + - - + + + + + + + + ? ? + +
40 P. Klimowicz . + + + - - + + + + - + + + + + + - ? -
41 R. Knosala - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
42 S. Kogut + + + + + + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
43 M. Konopka - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + - - + + + . + ? ? + ? ? ? ?
45 S. Kowalski - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
46 N.J. Krajczy + ? + + ? + + + + - - - - + + - + + + +
47 W.J. Kraska + . . . . . . . + + + + + ? ? + ? ? ? ?
48 K. Kwiatkowski . - + + - - + + . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk - - + + - - + + . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + . . . . . . . + + + + + ? ? + ? ? ? ?
51 A. Massalski + + + + . + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
52 Z.H. Meres - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . + - - - - + + - + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 A. Misio³ek - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
55 A.A. Motyczka - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
56 R.K. Muchacki - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
57 I. Niewiarowski - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
58 M. Ok³a - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
59 J. Olech - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + - - + + + + + ? + ? ? ? ? ?
61 A. Owczarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - + + - - + + . - - - - + + - + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + - ? + + + + + ? + + ? ? + +
64 Z.M. Paw³owicz - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
65 A. Person - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
68 K.M. Piesiewicz - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
69 S. Piotrowicz + . . . . . . - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
70 Z.S. Pupa + + + + + + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
71 J.W. Rachoñ - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
72 M.D. Rocki - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + - + + + + + + ? ? + ? ? + ?
74 J. Rotnicka - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
75 J. Rulewski - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
76 C.W. Ryszka . . . . . . . . + + + + + ? ? ? ? ? ? ?
77 S. Sadowski + + + + + + - - . . . . . . . . . . . .
78 J. Sepio³ - - + + - - + + - - - - - + + - + + + +
79 W. Sidorowicz - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
80 T.W. Skorupa + + + + + + - - + + + + + ? + + ? ? ? ?
81 W. Skurkiewicz + + + + + + - - + + + + + ? ? + ? ? ? ?
82 E.S. Smulewicz - - + + - - + + + - - - - + + - + + + +
83 H.T. Stok³osa - + + + - - + + + - - - - + + - + + + +
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 83 86 86 86 85 86 86 87 81 86 85 85 86 84 86 86 85 86 84 85
Za 33 34 86 86 31 32 55 56 80 33 32 32 33 60 69 30 60 59 60 56
Przeciw 50 51 0 0 53 53 29 29 1 53 53 53 53 0 0 54 0 2 0 2
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 24 17 2 25 25 24 27
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r.
Wyniki g³osowañ 149



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 S. Gogacz - + . + + + + ? + + + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 M.T. Grubski + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + - + + + + + + . + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka - + + + + + ? ? + + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Karczewski - + + + + + + ? + + + + + + + + + + . +
37 L. Kieres + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
40 P. Klimowicz - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
41 R. Knosala + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
45 S. Kowalski + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski - + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 A. Misio³ek + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
61 A. Owczarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + . - + + + + + + + + + + + + + + + +
69 S. Piotrowicz - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 J. Rotnicka + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + + . - + + . + + + + + + + + + + . . +
76 C.W. Ryszka - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
77 S. Sadowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 J. Sepio³ + + . - + + + + + + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz + + + - + + + + + + + + + + + . + + + +
80 T.W. Skorupa - + . + + + + ? + + + + + + + + . + . +
81 W. Skurkiewicz - + + + + + . ? + + + + + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + ? + + + . + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
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 85 85 75 86 86 86 83 83 86 86 84 84 85 85 85 85 83 84 80 85
Za 53 85 73 32 86 84 79 61 85 86 82 84 85 85 85 84 82 84 78 85
Przeciw 31 0 0 49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 1 4 0 0 1 22 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + + - + + + ? + + + ? - + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + . - # + + + + + + + - + + + + .
7 R.J. Bender ? + + + + - + + + + ? ? ? ? - + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + # + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
11 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 S. Gogacz + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
24 S.A. Gorczyca . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + . + - + + + + + . + ? - + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + - + + + + + + + - - + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + - + + + + + + + ? - + . + + +
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + + + - + + + + + + + + - + + + + +
40 P. Klimowicz + + + + + - + ? + + + + - - - + + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 W.J. Kraska + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + - + + + + + + + ? - + + . + +
51 A. Massalski + + + + + - + + + + + + + ? - + + . + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
61 A. Owczarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + # + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
74 J. Rotnicka . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski . . # + . # + + + + + + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + - + + + + + + + ? - + + + . +
77 S. Sadowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 J. Sepio³ + + # . + + + + + + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
80 T.W. Skorupa + + + + + - + + + + + + + ? - + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + + . + - # + + + + + + ? - + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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 82 84 85 82 81 85 85 85 84 81 86 85 86 86 86 86 85 84 85 85
Za 81 84 83 82 81 51 82 84 84 80 85 83 84 55 53 85 85 83 85 85
Przeciw 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 1 2 33 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 29 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + . ? + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + - - + + + + + + + + + + + + + + + . .
6 G.P. Banaœ + + + + + . . + . . + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + . + + + + + + ? + + + ? + + + + + + +
8 J. Bergier + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
9 S. Bisztyga + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 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 S. Gogacz + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + - - + + + + + + . + . + + # + + + - +
25 R.J. Górecki + - - . + + + + + + + + + + + + + + - +
26 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 M.T. Grubski + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
28 P.A. Gruszczyñski + - - + + + + + + + . + + + + + + + - +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
33 K. Jaworski + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + - + + + + + + + + ? + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
37 L. Kieres + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
38 K.M. Kleina + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
39 M. Klima + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
40 P. Klimowicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + ? +
41 R. Knosala + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
42 S. Kogut + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + - - + + + + + + + + # + + + + + + - +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
45 S. Kowalski + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
46 N.J. Krajczy + ? ? + + + + + + + + + + + + + + + - +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski . + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
53 T. Misiak + - + + + + + + + + + + + + + + + + - +

74. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r.
154 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 A. Misio³ek + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
55 A.A. Motyczka + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
56 R.K. Muchacki + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
57 I. Niewiarowski + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
58 M. Ok³a + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
59 J. Olech + - + + + + + + + + + + + + + + + + - +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + .
61 A. Owczarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 M. Pañczyk-Pozdziej + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
65 A. Person + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
68 K.M. Piesiewicz + - - + + + + + + + + + + ? + ? + + - +
69 S. Piotrowicz # + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
72 M.D. Rocki + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + ? . + + + + + + + + + +
74 J. Rotnicka + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
75 J. Rulewski + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
77 S. Sadowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78 J. Sepio³ + - - + . + + + + + + + + + + + + ? - +
79 W. Sidorowicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + ? + + + + + + + . + + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + - . + + + + + + + + + + + + + + + - +
83 H.T. Stok³osa + - - + + + + + + + + + + + + + + + - +
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 85 85 85 85 84 85 85 86 85 82 85 85 85 86 86 86 85 86 85 84
Za 83 31 35 85 84 85 85 86 57 82 84 84 83 85 85 85 85 83 33 83
Przeciw 0 52 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
Wstrzyma³o siê 1 2 2 0 0 0 0 0 27 0 1 0 2 1 0 1 0 3 3 0
Nie g³osowa³o 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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 S. Gogacz + + + - + + + + + -
24 S.A. Gorczyca + + + + - . - . . .
25 R.J. Górecki + + + + - - - - - +
26 H. Górski . . . . . . . . . .
27 M.T. Grubski + + + + - - - - - +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + - - - - - +
29 T.J. Gruszka + + + - + + + + + -
30 A.S. Grzyb + + + + - - - - - +
31 W.L. Idczak + + + - + + + + + -
32 S.A. Iwan + + + + - - - - - +
33 K. Jaworski + + + - + + + + + -
34 S. Jurcewicz + + + + - - - - - +
35 P.M. Kaleta + + + - + + + + + -
36 S. Karczewski + + + . + . + + + -
37 L. Kieres + + + + - - - - - +
38 K.M. Kleina + + + . - # - - - +
39 M. Klima + + + + + + + + + -
40 P. Klimowicz + + + + - - - - - +
41 R. Knosala + + + + - - - - - +
42 S. Kogut + + + - + + + + + -
43 M. Konopka + + + + - - - - - +
44 B.J. Korfanty + + + - + + + + + -
45 S. Kowalski + + + + - - - - - +
46 N.J. Krajczy + + + ? - - - - ? .
47 W.J. Kraska + + + - + + + + + -
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + - + + + + + -
51 A. Massalski + + + - . . . . . .
52 Z.H. Meres + + + + - - - - - +
53 T. Misiak + . + + + + - + - +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
54 A. Misio³ek + + + + - - - - - +
55 A.A. Motyczka + + + + - - - - - +
56 R.K. Muchacki + + + + - - - - - +
57 I. Niewiarowski + + + + - - - - - +
58 M. Ok³a + + + + - - - - - +
59 J. Olech + + + + . . . . . .
60 W.Z. Ortyl . . . . . . . . . .
61 A. Owczarek . . . . . . . . . .
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - - - - - +
63 B.J. Paszkowski + + + - + + + + + -
64 Z.M. Paw³owicz + + + + - - - - - +
65 A. Person + + + + - - - - - +
66 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . .
67 L.M. Piechota + + + + - - - - - +
68 K.M. Piesiewicz + + + + - - - - - +
69 S. Piotrowicz + + + - + + + + + -
70 Z.S. Pupa + + + - + + + + + -
71 J.W. Rachoñ + + + + - - - - - +
72 M.D. Rocki + + . . . . . . . .
73 Z. Romaszewski + . + - + + - + + -
74 J. Rotnicka + + + + - - - - - +
75 J. Rulewski + + + + - - - - - +
76 C.W. Ryszka + + + - + + + + + -
77 S. Sadowski . . . . . . . . . .
78 J. Sepio³ + + + + - - - - - +
79 W. Sidorowicz + + + + - - - - . .
80 T.W. Skorupa + + + ? + + + + + -
81 W. Skurkiewicz + + + - + + + + + -
82 E.S. Smulewicz + + + + - # - - - +
83 H.T. Stok³osa + + + + - - - - - +
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 84 81 83 79 80 76 79 78 78 76
Za 83 81 83 49 32 28 29 30 29 47
Przeciw 0 0 0 28 47 45 50 47 46 29
Wstrzyma³o siê 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 74. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Celem zmian przedstawionych w niniejszej ustawie jest okreœlenie zasad i trybu dzia³ania wojewódz-
kich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Organ ten bêdzie w³adny rozpatrywaæ
wnioski o ustalenie, czy w danym przypadku pope³niono b³¹d w zakresie diagnozy, leczenia lub zastoso-
wania produktu leczniczego b¹dŸ wyrobu medycznego, w nastêpstwie którego dosz³o do zaka¿enia pa-
cjenta, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia pacjenta albo jego œmierci. Przedmiotowy wniosek bêdzie
móg³ z³o¿yæ pacjent, a w okreœlonych okolicznoœciach tak¿e jego przedstawiciel ustawowy albo spadko-
biercy pacjenta. Procedura ta stanowiæ ma alternatywê dla dochodzenia odszkodowania i zadoœæuczy-
nienia na drodze procesu s¹dowego wytoczonego z powództwa cywilnego.

Pragnê w tym miejscu przytoczyæ przyk³ady najwa¿niejszych rozwi¹zañ zapisanych w ustawie, które
niew¹tpliwie przemawiaj¹ na korzyœæ zaproponowanych zmian.

Przede wszystkim warto wskazaæ przepisy, które umo¿liwiaj¹ przeprowadzenie wskazanego postêpo-
wania w sposób szybki. Zgodnie z art. 67j ust. 2 ustawy wojewódzka komisja zobowi¹zana jest wydaæ sto-
sowne orzeczenie nie póŸniej ni¿ w terminie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. Nastêpnie, o ile
w terminie czternastu dni od wydania orzeczenia nie zostanie z³o¿ony umotywowany wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, ubezpieczyciel winien w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomie-
nia o up³ywie terminu na z³o¿enie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przedstawiæ podmiotowi sk³a-
daj¹cemu wniosek propozycjê odszkodowania i zadoœæuczynienia. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e w okreœlo-
nych przypadkach poszkodowany pacjent bêdzie móg³ liczyæ na uzyskanie stosownego odszkodowania
ju¿ po up³ywie oko³o piêciu miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku. Jest to wynik niezaprzeczalnie lepszy ni¿
w przypadku ci¹gn¹cych siê nieraz latami postêpowañ s¹dowych w tym zakresie.

Ponadto w ustawie ustala siê sta³¹ wysokoœæ op³aty za z³o¿enie wniosku. Jak wynika z art. 67d ust. 3
omawianego aktu, op³ata ta wynosi 200 z³ i podlega zaliczeniu na poczet kosztów postêpowania przed woje-
wódzk¹ komisj¹. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów reguluj¹cych zasady postêpowania cywilnego oso-
ba, która zechce dochodziæ odszkodowania na drodze s¹dowej, podlega obowi¹zkowi uiszczenia wpisu
w wysokoœci 5% wartoœci przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskar¿enia, maksymalnie do kwoty 100 tysiê-
cy z³. Projektodawca s³usznie zauwa¿a, ¿e rozwi¹zanie to w wielu przypadkach prowadzi w istocie do ogra-
niczenia mo¿liwoœci dochodzenia przez pacjentów swoich praw. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e przedstawiona
w projekcie ustawy propozycja sta³ej a przy tym stosunkowo niskiej op³aty zas³uguje na aprobatê.

Ostatnim aspektem, na który chcia³bym zwróciæ uwagê, s¹ przepisy okreœlaj¹ce wymagania formalne
w odniesieniu do cz³onków wojewódzkich komisji. Cz³onkiem tego organu bêdzie mog³a byæ tylko osoba po-
siadaj¹ca kierunkowe wy¿sze wykszta³cenie w dziedzinie nauk medycznych albo nauk prawnych oraz co
najmniej piêcioletnie doœwiadczenie w danym obszarze albo stopieñ naukowy doktora nauk medycznych
lub doktora nauk prawnych. Ponadto osoby te powinny posiadaæ wiedzê w zakresie praw pacjenta. Projek-
todawca postanowi³, ¿e do ogólnego sk³adu wojewódzkiej komisji musi wejœæ jedna osoba powo³ana przez
rzecznika praw pacjenta, a ka¿da indywidualna sprawa bêdzie rozpatrywana przez gremium, w sk³ad któ-
rego wejdzie dwóch prawników oraz dwóch lekarzy – cz³onków wojewódzkiej komisji. Co wiêcej, art. 67g
przewiduje wiele okolicznoœci, które stanowi¹ podstawê do wy³¹czenia cz³onka wojewódzkiej komisji z da-
nego postêpowania. Ewentualne wystêpowanie wspomnianych okolicznoœci, które w konsekwencji powo-
duj¹ powstanie konfliktu interesów, musi byæ ujawnione przez cz³onka sk³adu orzekaj¹cego w „oœwiadcze-
niu o braku konfliktu interesów”, sk³adanym ka¿dorazowo przed powo³aniem do sk³adu orzekaj¹cego. Opi-
sane regulacje maj¹ na celu zapewnienie, ¿e sk³ad orzekaj¹cy bêdzie dysponowa³ w³aœciw¹ wiedz¹ niezbêd-
n¹ do przeprowadzenia postêpowania oraz ¿e cz³onkowie tego sk³adu bêd¹ dzia³aæ w sposób bezstronny.

Trudno w tej chwili jednoznacznie oceniæ, jak w praktyce sprawdzi siê nowy instrument ochrony praw
pacjenta przedstawiony w niniejszej ustawie. Jego faktyczna skutecznoœæ bêdzie bowiem mo¿liwa do
oceny dopiero z perspektywy czasu. Jak siê wydaje, miar¹ sukcesu bêdzie odsetek spraw rozpatrzonych
przez wojewódzkie komisje, w wyniku których dosz³o do ugody pomiêdzy pacjentem a szpitalem. Trzeba
jednak podkreœliæ, ¿e sukces ten bêdzie zale¿a³ w du¿ej mierze od postawy ubezpieczycieli, a w szczegól-
noœci od tego, czy wysokoœæ proponowanych przez nich rekompensat bêdzie adekwatna do poniesionych
szkód oraz, co najwa¿niejsze, czy bêdzie satysfakcjonowa³a wnioskodawców.

Niemniej jednak samo przyjêcie wspomnianych rozwi¹zañ pomo¿e konsekwentnie d¹¿yæ do podnosze-
nia œwiadomoœci pacjentów w zakresie ich praw do uzyskania stosownego odszkodowania i zadoœæuczy-
nienia. Rosn¹ca œwiadomoœæ pacjentów spowoduje z kolei wzmocnienie nadzoru spo³ecznego nad dzia-
³alnoœci¹ zak³adów opieki zdrowotnej, co w konsekwencji powinno przyczyniæ siê do stopniowego podno-
szenia standardów œwiadczonych us³ug. Bior¹c to pod uwagê, uwa¿am, ¿e przedstawiony projekt noweli-
zacji zas³uguje na przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, podobnie jak nowelizacja kwestii refundacji leków,
wpisuje siê w nurt reform systemu ochrony zdrowia. Ustawa ta okreœla zasady i organizacjê systemu in-
formacji w ochronie zdrowia, w którym przetwarzane s¹ dane niezbêdne do prowadzenia polityki zdro-
wotnej pañstwa.

System ów ma byæ regulowany przez Platformê Udostêpniania On-Line Us³ug i Zasobów Cyfrowych
Rejestrów Medycznych oraz Elektroniczn¹ Platformê Gromadzenia, Analizy i Udostêpniania Zasobów
Cyfrowych. Owe systemy teleinformatyczne korzystaj¹ miêdzy innymi z us³ug dostarczanych przez Elek-
troniczn¹ Platformê Us³ug Administracji Publicznej.

System informacyjny bêdzie funkcjonowa³ w ramach Systemu Informacji Medycznej, zwanego SIM,
rejestrów medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych. System Informacji Medycznej to
system s³u¿¹cy do przetwarzania danych dotycz¹cych udzielonych i planowanych œwiadczeñ opieki
zdrowotnej udostêpnianych przez systemy teleinformatyczne us³ugodawców.

SIM ma wspó³pracowaæ z Centralnym Wykazem Us³ugobiorców, Centralnym Wykazem Us³ugodaw-
ców oraz Centralnym Wykazem Pracowników Medycznych. Wykazy te obejmuj¹ wszystkie podmioty two-
rz¹ce rynek us³ug medycznych, co pozwoli traktowaæ go jako ca³oœæ oraz umo¿liwi œledzenie interakcji za-
chodz¹cych pomiêdzy publicznym a niepublicznym systemem opieki zdrowotnej. Wszelkie tworzone te-
raz i w przysz³oœci rejestry medyczne bêd¹ prowadzone przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia.

Ustawa mówi te¿ o funkcjonowaniu tak zwanych dziedzinowych systemów teleinformatycznych, które
obs³uguj¹ jednorodne zadaniowo obszary dzia³alnoœci pañstwa w zakresie ochrony zdrowia. Wyodrêb-
nione zosta³y nastêpuj¹ce systemy teleinformatyczne: System Rejestru Us³ug Medycznych NFZ, System
Statystyki w Ochronie Zdrowia, System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia, System Wspomagania Ra-
townictwa Medycznego, System Monitorowania Zagro¿eñ, System Monitorowania Dostêpnoœci do
Œwiadczeñ Opieki Zdrowotnej, System Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomi-
cznej Podmiotów Leczniczych, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
i System Monitorowania Kszta³cenia Pracowników Medycznych.

Podmioty prowadz¹ce bazy danych w zakresie ochrony zdrowia s¹ zobowi¹zane do stworzenia warun-
ków zapewniaj¹cych ochronê przetwarzania danych. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia w ramach
przys³uguj¹cych mu uprawnieñ w zakresie nadzoru i kontroli nad systemami informacyjnymi ma nadzo-
rowaæ spójnoœæ tych systemów, a tak¿e legalnoœæ, celowoœæ i rzetelnoœæ prowadzonych baz danych. Ma
tak¿e wydawaæ zalecenia pokontrolne w celu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoœci i wydawaæ de-
cyzje administracyjne zmierzaj¹ce do ich likwidacji. Sprawuje te¿ nadzór nad prawid³owoœci¹ dzia³ania
systemu informacji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotowa ustawa ma charakter kompleksowy i jest pomyœlana tak, aby usprawniæ system opieki

zdrowotnej w Polsce. Cele te s¹ nie tylko szczytne, ale i u¿yteczne, dlatego uwa¿am, ¿e warto tê ustawê
przyj¹æ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Przedstawiona ustawa jest bez w¹tpienia rozwi¹zaniem prze³omowym. Donios³oœæ zaprojektowanych
zmian wynika z faktu, ¿e system, który zostanie wdro¿ony w najbli¿szych latach, umo¿liwi zestawienie
informacji z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Dotychczas informacje te albo w ogóle nie by³y
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, albo te¿ by³y przetwarzane ma³o efektywnie – w rozproszo-
nych, niewspó³pracuj¹cych ze sob¹ systemach teleinformatycznych. Dlatego te¿ przy tworzeniu omawia-
nego aktu kierowano siê miêdzy innymi nastêpuj¹cymi priorytetami – chodzi³o o zapewnienie informacji
niezbêdnych do podejmowania decyzji dotycz¹cych polityki zdrowotnej poprzez uporz¹dkowanie istnie-
j¹cego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia.

Efektem prac by³o to, ¿e zaproponowano utworzenie ogólnokrajowego Systemu Informacji Medycznej
(SIM), w którym przetwarzane bêd¹ dane dotycz¹ce udzielonych, udzielanych i planowanych œwiadczeñ
opieki zdrowotnej, udostêpniane przez systemy teleinformatyczne poszczególnych us³ugodawców. System
bêdzie przetwarza³ te dane w powi¹zaniu z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Us³ugobiorców,
Centralnym Wykazie Us³ugodawców oraz w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych. S¹ to trzy
podstawowe rejestry medyczne, które powstan¹ w oparciu o niniejsz¹ ustawê. U¿ytkownicy systemu bêd¹
mieli do niego dostêp poprzez Platformê Udostêpniania On-Line Us³ug i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Me-
dycznych oraz Elektroniczn¹ Platformê Gromadzenia, Analizy i Udostêpniania Zasobów Cyfrowych o Zda-
rzeniach Medycznych. Istotnym uzupe³nieniem opisanego schematu bêd¹ dziedzinowe systemy informa-
tyczne (np. RUM – NFZ, System Statystyki w Ochronie Zdrowia, System Monitorowania Dostêpnoœci do
Œwiadczeñ Opieki Zdrowotnej, Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi).
W ten sposób mo¿liwe bêdzie zbieranie bardzo szczegó³owych informacji o funkcjonowaniu ochrony zdro-
wia w Polsce. Co wiêcej, informacje te bêd¹ mog³y byæ na bie¿¹co przetwarzane i analizowane.

Myœlê, ¿e w obecnych czasach nikogo nie trzeba bêdzie szczególnie przekonywaæ do korzyœci, jakie p³y-
n¹ z wdro¿enia nowoczesnych rozwi¹zañ informatycznych. Pozwolê sobie jednak na przytoczenie niektó-
rych zapisów art. 12 ust. 1 ustawy, okreœlaj¹cych cele przetwarzania danych w ramach SIM. Cele te mo¿-
na zinterpretowaæ jako obszary, w których oczekiwaæ nale¿y poprawy. Pañstwo zyska mo¿liwoœæ lepszego
monitorowania przep³ywu œrodków publicznych przeznaczonych na finansowanie œwiadczeñ. Mo¿liwe
bêdzie równie¿ prowadzenie szczegó³owych analiz tego, czy dostêp do tych œwiadczeñ jest zapewniony
w równym stopniu. Informacje te pozwol¹ na lepsze dostosowanie polityki zdrowotnej pañstwa do fakty-
cznych potrzeb œwiadczeniobiorców oraz na ograniczenie kosztów. Us³ugodawcy bêd¹ mogli w ³atwy spo-
sób dokonywaæ miêdzy sob¹ wymiany danych – za zgod¹ pacjenta – zawartych w elektronicznej doku-
mentacji medycznej w celu zapewnienia ci¹g³oœci leczenia, przez co na pewno poprawi siê efektywnoœæ
i jakoœæ oferowanych us³ug. Us³ugobiorcy z kolei uzyskaj¹ dostêp do zagregowanych danych o udzielo-
nych, udzielanych i planowanych œwiadczeniach opieki zdrowotnej. Bêd¹ mogli oni nadto monitorowaæ
swój status na listach oczekuj¹cych w celu uzyskania informacji o przewidywanym terminie udzielenia
œwiadczenia szpitalnego lub specjalistycznego.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, nale¿y stwierdziæ, ¿e konsekwencj¹ przyjêcia poddanej dzisiaj pod dys-
kusjê ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia bêdzie zdecydowana poprawa dostêpnoœci do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej poprzez przyjêcie narzêdzi, które umo¿liwi¹ zwiêkszenie efektywnoœci go-
spodarowania posiadanymi zasobami. Uwa¿am zatem, ¿e akt ten zas³uguje na akceptacjê. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Zmiany w kodeksie karnym, którymi zajmuje siê obecnie Wysoki Senat, wynikaj¹ z koniecznoœci im-
plementacji prawa wspólnotowego, a konkretnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony œrodowiska przez prawo karne. Decyzja instytucji
europejskiej zobowi¹zuje cz³onków UE do wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego sankcji karnych
za naruszenie przepisów prawa unijnego w zakresie ochrony œrodowiska. Jest ona zwi¹zana ze wzrostem
w krajach Unii liczby przestêpstw przeciwko œrodowisku.

Zasadnicze zmiany w kodeksie karnym znajduj¹ siê w jego XXII rozdziale. Dotycz¹ one przede wszyst-
kim poszerzania zakresu penalizacji przez wskazanie, ¿e zanieczyszczenie wody, powietrza lub powie-
rzchni ziemi ma podlegaæ karze, gdy bêdzie stanowi³o zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia choæ jednej osoby,
oraz gdy bêdzie powodowaæ obni¿enie jakoœci wody, powietrza albo powierzchni ziemi. Za te dzia³ania
przewidziana jest odpowiedzialnoœæ karna.

Nowelizacja zak³ada te¿ uzupe³nienie znamion czynu zabronionego o czynnoœci sprawcze takie jak wy-
rabianie, przetwarzanie, transport, przechowywanie, posiadanie, wykorzystywanie i pos³ugiwanie siê
materia³em j¹drowym i innymi Ÿród³ami promieniowania jonizuj¹cego. Wprowadzona zostaje tak¿e kon-
strukcja odrêbnego typu kwalifikowanego nastêpstwem w postaci ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu cz³o-
wieka, co bêdzie zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci do dziesiêciu lat.

Zmiany nie obejmuj¹ wy³¹cznie kodeksu karnego, lecz stosuj¹ siê równie¿ do innych przepisów. Cho-
dzi w nich przede wszystkim o wprowadzenie nowych typów czynów zabronionych i rozszerzenie zakresu
odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych. Tymi nowelizowanymi ustawami s¹: ustawa o odpowiedzial-
noœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o substan-
cjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany naszego prawa karnego ze wzglêdu na chêæ i potrzebê ochrony
œrodowiska naturalnego s¹ konieczne nie tylko ze wzglêdu na obowi¹zek implementacji prawa unijnego.
Przede wszystkim ten krok s³u¿y wziêciu przez nas odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne; jakkol-
wiek patetycznie by to brzmia³o, jest ono naszym najwiêkszym dobrem i dziedzictwem, które pozostawi-
my dla kolejnych pokoleñ. Ostatnie tragiczne wydarzenia w Japonii pokazuj¹ nam to najdobitniej i s¹ ko-
lejnym argumentem za przyjêciem omawianej tu nowelizacji. W moim odczuciu te zmiany s¹ nam niezbê-
dne i powinniœmy je bezwarunkowo przyj¹æ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Jednym z motywów przyjêcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ochrony œrodowiska poprzez prawo karne by³o zaniepokojenie Wspólnoty wzrostem prze-
stêpstw przeciw œrodowisku i ich skutkami. Skutki zanieczyszczenia œrodowiska maj¹ nierzadko wymiar
transgraniczny. Dlatego te¿ tak istotne jest przyjêcie we wszystkich krajach cz³onkowskich zbli¿onych
unormowañ, co pozwoli na zastosowanie skuteczniejszych metod prowadzenia dochodzeñ w szczególno-
œci wtedy, gdy wymagaj¹ one udzia³u kilku pañstw. Wykonaniem postanowieñ wskazanej dyrektywy jest
przedstawiona ustawa zmieniaj¹ca kodeks karny oraz niektóre inne ustawy.

Na wstêpie wypada zauwa¿yæ, ¿e zmiany co do zasady nie dotycz¹ wymiaru kary, jak¹ zagro¿one s¹
przestêpstwa przeciw œrodowisku. Kierunek zmian dotyczy przede wszystkim dookreœlenia znamion
strony przedmiotowej danego czynu zabronionego. Propozycje nowych uregulowañ w odniesieniu do
norm kodeksowych dotycz¹ przestêpstw polegaj¹cych na zanieczyszczeniu wody, powietrza lub powie-
rzchni ziemi substancj¹ albo promieniowaniem jonizuj¹cym, bezprawnym sk³adowaniu, przetwarzaniu,
odzyskiwaniu, usuwaniu lub transportowaniu odpadów lub substancji, niew³aœciwym postêpowaniu
z materia³em j¹drowym albo innym Ÿród³em promieniowania jonizuj¹cego, opisanych w art. 182-184 ko-
deksu karnego.

Na gruncie zapisów ustawy proponuje siê, aby dany czyn móg³ zostaæ uznany jako przestêpstwo ju¿
w przypadku, gdy mo¿e on zagroziæ „¿yciu lub zdrowiu cz³owieka”. W œwietle obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ
czyn taki musi zagra¿aæ „¿yciu lub zdrowiu wielu osób”. Ponadto czynem zabronionym bêdzie czyn, który
mo¿e „spowodowaæ istotne obni¿enie jakoœci wody, powietrza lub powierzchni ziemi”. Opisane zmiany s¹
zasadne, bowiem umo¿liwi¹ one podejmowanie odpowiednich dzia³añ na gruncie prawa karnego tak¿e
w przypadku, kiedy okreœlony czyn stanowi zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia choæby jednej osoby. Ponadto
dzia³ania odpowiednich organów nie bêd¹ ju¿ uzale¿nione od tego, czy analizowane zachowanie mog³o spo-
wodowaæ zniszczenie w œwiecie roœlinnym lub zwierzêcym w znacznych rozmiarach. Wystarczy bowiem, ¿e
mog³o ono doprowadziæ do „obni¿enia jakoœci wody, powietrza lub powierzchni ziemi”.

Uwa¿am nadto za s³uszne okreœlenie typu kwalifikowanego przestêpstwa okreœlonego w nowelizowa-
nym art. 182 kodeksu karnego, polegaj¹cego na pope³nieniu danego czynu w zwi¹zku z eksploatacj¹ insta-
lacji w zak³adzie. Rozwi¹zanie to pozwoli bowiem, niejako a contrario, zaakcentowaæ fakt, ¿e do odpowie-
dzialnoœci karnej z tytu³u pope³nienia przestêpstwa okreœlonego we wspomnianym artykule mog¹ zostaæ
poci¹gniête tak¿e, powiedzia³bym, zwyk³e osoby, jeœli ich dzia³anie wype³ni znamiona czynu zabronionego.

Omawiana ustawa przewiduje nadto zmiany w trzech innych ustawach: ustawie o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, ustawie o ochronie przyrody, ustawie
o substancjach zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹. Zmiany te tak¿e podyktowane s¹ wymogiem wdro¿enia
przepisów wymienionej na wstêpie dyrektywy.

Koñcz¹c, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w naszym spo³eczeñstwie niestety nadal bardzo czêsto zdarzaj¹ siê
przypadki odprowadzania œcieków komunalnych bezpoœrednio do rzek czy jezior albo spalania w instala-
cjach centralnego ogrzewania wszelkiego rodzaju odpadów. Dzia³ania takie przynosz¹ oczywiœcie szkodê
dla œrodowiska oraz nierzadko zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia ludzi. Niemniej jednak nadal spotykaj¹
siê one z pewn¹ akceptacj¹ spo³eczn¹, przez co trudno im przeciwdzia³aæ. Dlatego te¿ mam g³êbok¹ na-
dziejê, ¿e przyjêcie omówionych rozwi¹zañ prawnych przyczyni siê do skuteczniejszego kszta³towania
oraz egzekwowania zachowañ i postaw s³u¿¹cych ochronie œrodowiska naturalnego. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!

Procedowana nowelizacja ustawy – Kodeks karny, zmieniaj¹ca treœæ art. 182 k.k., jest ze wszech miar
potrzebna. Znowelizowany art. 182 §1 rozszerza bowiem zakres penalizacji za czyny w nim opisane po-
przez wskazanie, ¿e zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancj¹ lub promienio-
waniem jonizuj¹cym bêdzie podlega³o karze, gdy bêdzie ono stanowiæ zagro¿enie nawet dla jednej osoby.
S³usznie zauwa¿ono, i¿ dotychczasowa regulacja obejmuj¹ca dyspozycj¹ zagro¿enie dla ¿ycia lub zdro-
wia wielu osób jest niewystarczaj¹ca.

Tragedia ska¿enia promieniowaniem w Japonii wydaje siê potwierdzaæ zasadnoœæ proponowanej re-
gulacji wzmacniaj¹cej ochronê ¿ycia i zdrowia ka¿dego cz³owieka.

Konsekwentnie nale¿y zgodziæ siê równie¿ z zasadnoœci¹ rozszerzenia karalnoœci czynów, wskutek
których zanieczyszczenie takie bêdzie mog³o spowodowaæ istotne obni¿enie jakoœci wody, powietrza lub
powierzchni ziemi.

Nowelizacja pozosta³ych przepisów kodeksu karnego (art. 183–186 k.k.), stanowi¹ca wdro¿enie posta-
nowieñ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
ochrony œrodowiska poprzez prawo karne, jest zatem niezbêdna do zapewnienia odpowiedniego poziomu
prawnokarnej ochrony ka¿dej osoby.
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Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z druku senackiego nr 1157
zas³uguje na nasze pe³ne poparcie.

Proponowane zmiany stanowi¹ przede wszystkim implementacjê dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony œrodowiska do prawa karnego. W tym
zakresie obowi¹zek przyjêcia danych rozstrzygniêæ nak³ada na nas Unia Europejska. Dokument ten nie
jest zatem motywowany pobudkami politycznymi ani nie ma na celu wprowadzenia drastycznych zmian
w charakterze i konstrukcji przyjêtych rozwi¹zañ legislacyjnych. Tym bardziej nieuzasadnione wydaj¹ siê
g³osy krytyczne, podnosz¹ce zarzut, jakoby ustawa ta mia³a spowodowaæ zdelegalizowanie pewnych form
przedsiêbiorczoœci, zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug w zakresie ch³odnictwa. G³osy te – jak siê wydaje –
mog¹ wynikaæ albo z niezrozumienia przepisów prawa, albo z celowego d¹¿enia do wprowadzenia zamêtu.
Art. 4 omawianej ustawy nie delegalizuje ¿adnej z form dzia³alnoœci, które uprzednio by³y prawnie dopusz-
czone. W zwi¹zku z tym uznajê, ¿e proponowana ustawa powinna zostaæ przyjêta w ca³oœci i nie wymaga
ona wprowadzenia poprawek, co jest zgodne z ustaleniami Komisji Ustawodawczej.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

G³ównym zamierzeniem proponowanej zmiany jest uregulowanie zasad postêpowania dotycz¹cego
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów wojskowych podobnie do zasad dotycz¹cych sêdziów s¹dów
powszechnych. Proponowana zmiana jest z za³o¿enia s³uszna, aczkolwiek nale¿a³oby siê zastanowiæ nad
ca³oœciow¹, to jest systemow¹, zmian¹ przedmiotowego zagadnienia.

Nie raz ju¿ podnoszono tê kwestiê i proponowano, aby s¹downictwo wojskowe i prokuratura wojskowa
zosta³y po³¹czone z s¹downictwem powszechnym na zasadzie stworzenia wydzia³ów wojskowych, na
przyk³ad przy s¹dach okrêgowych. Argumentem przeciw by³a zawsze du¿a liczba ¿o³nierzy poborowych.
W obecnym stanie prawnym, gdy mamy tylko wojsko zawodowe, liczba zawodowych ¿o³nierzy jest sta³a
i ograniczona. Przyszed³ zatem czas, aby ponowiæ dyskusjê na temat s³usznoœci utrzymywania s¹dów
wojskowych i prokuratur wojskowych.

Argumentem przemawiaj¹cym za likwidacj¹ s¹dów garnizonowych albo za tym, o czym mówi³em, czyli
w³¹czeniem s¹downictwa wojskowego do s¹downictwa powszechnego, jest niewielka liczba spraw, które
zostaj¹ rozpoznane co roku oraz wysokie koszta utrzymania s¹downictwa wojskowego. Obecni sêdziowie
wojskowi, utrzymuj¹c stopnie wojskowe oraz zwierzchnoœæ oficersk¹ prze³o¿onych, mogliby z powodze-
niem orzekaæ w wyszczególnionych wydzia³ach wojskowych s¹dów powszechnych. Powy¿sza zmiana
mog³aby daæ du¿e oszczêdnoœci bud¿etowe oraz mo¿liwoœci wykorzystania infrastruktury po s¹dach woj-
skowych.
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Przemówienie senatora Piotra Zientarskiego
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie wymaga przypomnienia, ¿e projekt ustawy o petycjach – chodzi o druki senackie nr 1036 i 1036S –

to inicjatywa senacka, nasza. To dziêki naszemu zaanga¿owaniu i wspólnej pracy projekt ten mia³ szansê
zaistnieæ, zarazem to na nas spoczywa g³ówny ciê¿ar doprowadzenia go do koñca i odpowiedzialnoœæ za
jego kszta³t. Dziêki naszym staraniom petycja z powrotem zaistnia³a w œwiadomoœci obywateli. Obecnie
dziêki marsza³kowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi oraz cz³onkom senackiej Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji ta forma dialogu obywatelskiego odnosi ju¿ pierwsze sukcesy. Konieczne s¹ je-
dnak dalej id¹ce zmiany.

Przepis art. 63 konstytucji przyznaje ka¿demu prawo do sk³adania petycji. Przyjmuj¹c projekt, nad
którym debatujemy, zrealizujemy obowi¹zek ustawowego uregulowania wynikaj¹cy z art. 63 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednoczeœnie zagwarantujemy œrodki i procedury wnoszenia oraz rozpatrywa-
nia petycji.

Petycja jest jedn¹ z najwa¿niejszych form bezpoœredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawo-
wania w³adzy, dlatego apelujê do Wysokiego Senatu o przyjêcie tego projektu.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt ustawy w celu usprawnienia postêpowañ w sprawach nieletnich proponuje: dopuszczenie,

oprócz opinii rodzinnych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, opinii bieg³ych lub innych specjali-
stycznych placówek; zmiany w przepisach odnosz¹cych siê do umieszczania nieletnich w policyjnej izbie
dziecka; zmiany w przepisach reguluj¹cych dzia³alnoœæ kuratorów i wykonywanego przez nich nadzoru;
uregulowanie zasad kierowania i przebywania nieletnich w hostelu.

Potrzeb¹ uzyskania wiêkszej sprawnoœci postêpowania uzasadniona jest zmiana art. 25 §1 ustawy po-
przez umo¿liwienie zlecania opinii bieg³emu lub bieg³ym, na przyk³ad zespo³owi, obok opinii rodzinnych
oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych albo innych podmiotów opiniuj¹cych w sprawach rodzinnych
i nieletnich, chodzi na przyk³ad o powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Powodem zmiany
jest przed³u¿aj¹ce siê oczekiwanie na sporz¹dzenie i przed³o¿enie opinii s¹dowi przez rodzinne oœrodki
diagnostyczno-konsultacyjne, przez co dochodzi do przewlek³oœci postêpowania oraz negatywnych skut-
ków dla osób objêtych postêpowaniem.

Wybór podmiotu wykonuj¹cego opiniê bêdzie ka¿dorazowo zale¿a³ od decyzji s¹du, tak¿e uznanie, czy
uzyskana opinia bieg³ego lub bieg³ych dostarcza s¹dowi kompleksowej diagnozy osobowoœci nieletniego.
Jednoczeœnie s¹dowi dano mo¿liwoœæ zlecenia opinii innemu podmiotowi opiniuj¹cemu, to jest takiej je-
dnostce, która w zakresie swojego dzia³ania, co wynika na przyk³ad ze statutu, ma mo¿liwoœci postawie-
nia diagnozy co do osoby poddanej badaniom psychologicznym, pedagogicznym lub innym, wystarcza-
j¹cej do sprawnego zakoñczenia postêpowania i objêcia takiej osoby w³aœciwym oddzia³ywaniem wycho-
wawczym.

Dotychczasowe przepisy dotycz¹ce umieszczania nieletnich w policyjnej izbie dziecka by³y niewystar-
czaj¹ce w stosunku do potrzeb praktyki zwi¹zanej z koniecznoœci¹ sprawnego prowadzenia postêpowa-
nia wzglêdem nieletnich. Proponowane zmiany pozwala³yby umieszczaæ nieletnich w policyjnej izbie
dziecka w innych sytuacjach ni¿ wynikaj¹ce z art. 40. Zdarza siê bowiem, ¿e przepis ten w praktyce jest
obchodzony ze wzglêdu na istniej¹ce trudnoœci, wynikaj¹ce z braku w systemie oœrodków resocjalizacyj-
nych, w których mo¿liwe by³oby tymczasowe umieszczanie nieletnich z jednej strony w celu sprawnego
prowadzenia postêpowania wobec nieletniego, a z drugiej strony w celu powstrzymania procesu pog³ê-
biania siê demoralizacji u nieletniego.

Celem proponowanych rozwi¹zañ legislacyjnych jest potrzeba podzia³u odpowiedzialnoœci za wynik
postêpowania wykonawczego wzglêdem nieletniego miêdzy s¹d oraz kuratora s¹dowego, sprawuj¹cego
nadzór nad nieletnim. Dotychczas bowiem kurator nie móg³ zainicjowaæ samodzielnej czêœci postêpowa-
nia wykonawczego, a ewentualne nieformalne wnioski kuratora traktowane by³y co najwy¿ej jako sygna³
do wszczêcia stosownego etapu postêpowania wykonawczego przez s¹d z urzêdu. Tymczasem w toku wy-
konywania œrodka wychowawczego polegaj¹cego na nadzorze kuratora s¹dowego kurator nie tylko dys-
ponuje aktualn¹ i najlepsz¹ wiedz¹ o nieletnim, ale z racji przygotowania zawodowego jest zdolny do oce-
ny wyników wykonywania œrodka wychowawczego. Z podobnych powodów kurator s¹dowy na zarz¹dze-
nie sêdziego rodzinnego bêdzie zobowi¹zany do kontroli wykonania orzeczeñ o zastosowaniu innych
œrodków wychowawczych, gdy¿ nabywa prawo do oceny ich trafnoœci dobrania i skutecznoœci wzglêdem
konkretnego nieletniego.

W przypadku powierzenia nadzoru nad nieletnim organizacjom m³odzie¿owym lub innym organiza-
cjom spo³ecznym, zak³adowi pracy lub osobie godnej zaufania, podmioty te powinny byæ wyposa¿one
w uprawnienia przyznane kuratorom s¹dowym w zwi¹zku z wykonywanym nadzorem. Nowatorskim roz-
wi¹zaniem jest mo¿liwoœæ tworzenia tak zwanych hosteli spo³ecznych przez stowarzyszenia, fundacje lub
inne organizacje spo³eczne, których celem dzia³ania jest pomoc w readaptacji spo³ecznej nieletnich.

Precyzyjniejsze okreœlenie praw i obowi¹zków podmiotów wykonuj¹cych nadzór nad nieletnim, w tym
podmiotów bêd¹cych organizacjami m³odzie¿owymi lub innymi organizacjami spo³ecznymi, zak³adami
pracy lub osobami godnymi zaufania, mo¿e przyczyniæ siê tak¿e do czêstszego korzystania z tego œrodka
wychowawczego, zamiast siêgania po œrodek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora s¹dowego, co
ostatecznie mo¿e prze³o¿yæ siê na ni¿sze wydatki dla kuratorów spo³ecznych w zwi¹zku z wykonywanym
nadzorem.

Projekt zosta³ pozytywnie oceniony przez Krajow¹ Radê S¹downictwa, ministra sprawiedliwoœci oraz
rzecznika praw dziecka.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W tym roku mija dziewiêædziesi¹t lat odk¹d nasi przodkowie, walcz¹c o granice odrodzonego pañstwa

polskiego, stoczyli trwaj¹ce dwa miesi¹ce – od nocy z 2 na 3 maja do 5 lipca 1921 r. – walki podczas trze-
ciego powstania œl¹skiego.

Œl¹sk, dawna dzielnica Polski, od XIV wieku znajdowa³ siê poza jej granicami, zaœ w wieku XVIII sta³ siê
czêœci¹ pañstwa pruskiego. Polska œwiadomoœæ narodowa, która nie zanik³a mimo kilkusetletniego od-
³¹czenia od Rzeczypospolitej, a która zaczê³a siê odradzaæ w XIX stuleciu, zaowocowa³a jasno deklarowa-
nym przez mieszkañców Górnego Œl¹ska poczuciem przynale¿noœci wspomnianych terenów do Rzeczy-
pospolitej, zaœ ich samych – do polskiej historii, kultury i tradycji. Owe deklaracje mieszkañcy Górnego
Œl¹ska poparli konkretnymi czynami: udzia³em w wyborach do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu i uzna-
niem w³adzy Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu. O ten cel byli gotowi walczyæ, czego dowiod³y dwa wcze-
œniejsze zrywy, z sierpnia 1919 r. oraz z sierpnia 1920 r.

Na ten stan rzeczy, zwiastuj¹cy realn¹ mo¿liwoœæ powrotu Œl¹ska w granice Rzeczypospolitej – zw³asz-
cza w kontekœcie zbli¿aj¹cego siê plebiscytu rozstrzygaj¹cego o przynale¿noœci tych ziem, którego termin
wyznaczono na 20 marca 1921 r. – ówczesne w³adze niemieckie zareagowa³y szeregiem represji: areszto-
waniami, zawieszeniem polskich gazet i wprowadzeniem stanu oblê¿enia. Wynik plebiscytu z 20 marca
1921 r. dopuszczaj¹cego równie¿ udzia³ osób, które na Œl¹sku siê urodzi³y, ale na nim nie mieszka³y, oka-
za³ siê zdecydowanie mniej korzystny dla Polski ni¿ uznawane za w pe³ni oddaj¹ce stosunki narodowo-
œciowe wybory samorz¹dowe. Niereprezentatywnoœæ plebiscytu by³a tym wiêksza, ¿e osób urodzonych na
Œl¹sku, lecz mieszkaj¹cych poza nim przyby³o na g³osowanie z marca 1920 r. oko³o dwudziestokrotnie
wiêcej z Niemiec ni¿ z Polski: na plebiscyt przyjecha³o mniej wiêcej dwieœcie tysiêcy Niemców i dziesiêæ ty-
siêcy Polaków.

Wobec niemo¿liwoœci osi¹gniêcia przez aliantów porozumienia w kwestii podzia³u Górnego Œl¹ska,
a zw³aszcza wa¿nego terenu przemys³owego, pomiêdzy Polskê i Niemcy, Œl¹zacy, od lat pragn¹cy przy-
³¹czenia tych terenów do Polski i uwa¿aj¹cy siê za Polaków, uznali, ¿e jedynym wyjœciem jest walka –
w trzecim z kolei zrywie. Powstanie, trwaj¹ce najd³u¿ej, bo prawie dwa miesi¹ce, i obejmuj¹ce mniej wiê-
cej po³owê obszaru plebiscytowego, anga¿uj¹ce si³y oko³o piêædziesiêciu tysiêcy powstañców, okupione
przez wielu z nich najwy¿sz¹ ofiar¹, poœwiêceniem ¿ycia, wywar³o ogromny wp³yw na losy Górnego Œl¹s-
ka. To ich ofierze zawdziêczamy przyznanie Polsce 3,2 tysiêcy km2, co stanowi³o 29% obszaru plebiscyto-
wego, zamieszkanego niemal przez milion ludnoœci polskiej, na którym znajdowa³a siê wiêkszoœæ kopalñ
wêgla, cynku i o³owiu, tak wa¿nych dla rozwoju przemys³u. To patriotyzm i walka powstañców sprawi³y,
¿e Katowice, Królewska Huta – obecnie Chorzów – i Rybnik, miasta rozwiniête gospodarczo, sta³y siê pol-
skie, co uroczyœcie potwierdzono, w³¹czaj¹c przyznane tereny do Polski wiosn¹ 1922 r.

Walka ludnoœci œl¹skiej o powrót do macierzy, o polski jêzyk, kulturê i tradycjê, przekazywane przez
wieki z pokolenia na pokolenie i okupione wielkimi ofiarami, budzi wdziêcznoœæ i szacunek. Nie zawsze
by³o to nale¿ycie eksponowane, zaœ wiedzy na temat tak wa¿nych wydarzeñ zarówno dla ziemi œl¹skiej,
jak i dla Polski dopiero od niedawna próbuje siê przywróciæ miejsce nale¿ne jej w historii Polski. W dzie-
wiêædziesi¹t¹ rocznicê wydarzeñ na Górnym Œl¹sku, kiedy to powstañcy po raz trzeci chwycili za broñ, by
walczyæ o to, co by³o dla nich najdro¿sze, o polskoœæ, winniœmy szczególnie pamiêtaæ o ich bohaterstwie
i oddaæ im ho³d. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Nowa ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych oraz

o tytule w zakresie sztuki zawiera zapis, ¿e bierne prawo wyborcze przys³uguje nauczycielom akademic-
kim zatrudnionym w uczelni w podstawowym miejscu pracy, a w przypadku osób posiadaj¹cych tytu³
profesora – do siedemdziesi¹tego roku ¿ycia.

Istnieje grupa profesorów, która ma ukoñczony siedemdziesi¹ty rok ¿ycia, naby³a uprawnienia emery-
talne i pe³ni obecnie stanowisko rektora. Grupa tych osób chcia³aby nadal zachowaæ prawa emerytalne
i pe³niæ stanowisko rektora, a to wi¹¿e siê z przerwaniem stosunku pracy.

Powstaje pytanie, jak pogodziæ mo¿liwoœæ zachowania uprawnieñ emerytalnych i kontynuacjê trwa-
j¹cej kadencji rektora w przedstawionej sytuacji w nawi¹zaniu do obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów
ustawy.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem zaniepokojony pogarszaj¹cym siê stanem drogi krajowej nr 1 na odcinku £êczyca – Kroœniewi-

ce oraz licznymi pretensjami kierowców dotycz¹cymi utrudnienia w ruchu. Szczególnie uci¹¿liwy dla kie-
rowców jest odcinek £êczyca – Daszyna.

Spraw¹ tego odcinka, jego fatalnego stanu, zainteresowa³y siê równie¿ lokalne media, szuka³y one odpo-
wiedzialnych za tak szybkie zniszczenie jej konstrukcji. Dziury usiane na ca³ej nawierzchni drogi s¹ bardzo
niebezpieczne dla kierowców samochodów. Na tym odcinku ustawiono znak ograniczenia prêdkoœci do
50km/h. Kierowcy poruszaj¹ siê œrodkiem drogi b¹dŸ poboczem. W takich warunkach nietrudno o wypa-
dek, kolizjê, nie wspomnê ju¿ o masowych uszkodzeniach aut. Ten odcinek jest szczególnie niebezpieczny
noc¹, w warunkach ograniczonej widocznoœci. Kierowcy nie s¹ w stanie omin¹æ dziur.

Maj¹c na uwadze liczne uwagi i pretensje mieszkañców powiatu ³êczyckiego, gminy Daszyna, w tym
przede wszystkim kierowców, zwracam siê z proœb¹ o szczegó³owe przedstawienie dokumentacji techni-
cznej dotycz¹cej przyjêcia przedmiotowego odcinka drogi, z uwzglêdnieniem wykonawcy.

Zwracam siê równie¿ z zapytaniem o uwzglêdnienie naprawy b¹dŸ ca³kowitej wymiany nawierzchni na
odcinku drogi £êczyca – Kroœniewice w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.

Chcia³bym tak¿e zapytaæ, w jaki sposób resort infrastruktury planuje sfinansowaæ remont drogi wo-
bec znacznego ograniczenia pomocy strukturalnej.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister w zwi¹zku z licznymi wyst¹pieniami œrodowiska pielêgniarek i po³o¿-
nych, które mimo wielokrotnych wniosków i uzgodnieñ czynionych ze stron¹ rz¹dow¹ wci¹¿ pozostaje
najgorzej uposa¿on¹ grup¹ pracowników s³u¿by zdrowia, niewspó³miernie do roli, jak¹ odgrywa w ca³ym
systemie i procesie opieki medycznej.

Niestety, trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawa z dnia 22 paŸdziernika o zmianie ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej, choæ potocznie nazywana podwy¿kow¹, nie spe³ni³a w ca³oœci wi¹zanych z ni¹ nadziei
i nie przynios³a znacz¹cej poprawy sytuacji materialnej pracowników SP ZOZ, w tym w szczególnoœci pie-
lêgniarek i po³o¿nych. W dalszym ci¹gu pielêgniarka czy po³o¿na, legitymuj¹c siê wy¿szym wykszta³ce-
niem, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na poziomie oko³o 1,8 tysi¹ca z³ brutto.

Wobec tego nie ma innego rozwi¹zania ni¿ powrót do zg³aszanego przez œrodowisko pielêgniarskie po-
stulatu wprowadzenia ustawowych gwarancji p³acy minimalnej na poziomie co najmniej trzyipó³krotno-
œci minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia brutto.

Rozpoczêcie konsultacji z samorz¹dem zawodowym oraz pielêgniarskimi zwi¹zkami zawodowymi
w tym zakresie stanowi³oby wyjœcie naprzeciw istotnemu oczekiwaniu spo³ecznemu, tym bardziej ¿e od
d³u¿szego ju¿ czasu Pani ministerstwo i rz¹d wybieraj¹ opcjê dyktatu wobec wniosków œrodowiska, z po-
miniêciem elementów dialogu i dochodzenia do konsensusu, czego œwiadectwem sta³y siê zapisy ustawy
o dzia³alnoœci leczniczej.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana w zwi¹zku z praktyk¹ dzia³ania podleg³ych Panu dyrektorów delegatur Najwy¿szej

Izby Kontroli, w sposób istotny utrudniaj¹c¹ osi¹ganie przez tê instytucjê celów prewencyjnych i napraw-
czych, na co zwróci³y moj¹ uwagê lokalne media, napotykaj¹ce powa¿ne problemy w kontaktach z NIK.

Chodzi o nadinterpretacjê art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli (DzU
z 12 grudnia 2007 r., nr 231, poz. 1701 ze zmianami). Jego zapis jest jasny i mówi wyraŸnie, i¿ „Prezes Naj-
wy¿szej Izby Kontroli podaje do wiadomoœci publicznej, po przed³o¿eniu Sejmowi, analizê wykonania bu-
d¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci Najwy¿szej Izby Kontroli”.
Tymczasem na podstawie tego przepisu odmawia siê parlamentarzystom, mediom czy te¿ osobom dzia³a-
j¹cym w trybie ustawy o dostêpie do informacji tak¿e prawa do wgl¹du do protoko³ów (w dotychczasowej
procedurze), jak i wyst¹pieñ pokontrolnych NIK z poszczególnych kontrolowanych jednostek czy organów.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e praktyka taka ani nie znajduje uzasadnienia w cytowanym przepisie, ani te¿ nie
oddaje ducha ustawy o NIK czy te¿ sensu funkcjonowania tej instytucji. Takie rozumienie art. 10 wy¿ej wy-
mienionej ustawy czêstokroæ opóŸnia bowiem informowanie opinii publicznej o ustaleniach kontroli o rok
do dwóch lat, tyle bowiem czasu niekiedy mija od daty przeprowadzenia danej kontroli do przed³o¿enia
zbiorczej informacji na temat jej wyników dla ca³ego kraju na forum Sejmu. Z punktu widzenia ustaleñ dla
danej jednostki – a wiêc tak¿e na przyk³ad z psunktu widzenia monitorowania efektywnoœci ich wdra¿ania
– nie ma to ju¿ najmniejszego sensu i mo¿e mieæ jedynie charakter przyczynkarski.

Jeœli Izba chce faktycznie spe³niaæ funkcjê prewencyjn¹, musi odnosiæ siê do problemów bie¿¹cych,
a jeœli ma tak¿e wychowywaæ do poszanowania przepisów, winna przedstawiaæ te informacje w sposób
maksymalnie szybki i transparentny. Tak przynajmniej staram siê rozumieæ kierunek wytyczony dla tej
instytucji przez jej prezesa – œp. prezydenta Lecha Kaczyñskiego.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Prezesa o jednoznaczne ustalenie, czy udostêpnienie in-
formacji na temat zakoñczenia kontroli w kontretnych instytucjach w istocie zak³óca proces sporz¹dza-
nia informacji przewidzianej ustaw¹, a jeœli tak – o wskazanie, jakie dzia³ania nale¿a³oby podj¹æ celem
usprawnienia prac Izby w tym zakresie.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 4 sierpnia 2010 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra finansów w sprawie wykonania niektó-

rych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug z dnia 22 grudnia 2010 r., DzU z 2010 r. nr 246
poz. 1649. Zgodnie z §13 ust. 1 pkt 18 tego¿ rozporz¹dzenia zwalnia siê od podatku us³ugi o podwy¿szonej
op³acie, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, DzU nr 171
poz. 1800 z póŸniejszymi zmianami, œwiadczone w celu zebrania œrodków pieniê¿nych w trakcie zbiórki
publicznej organizowanej przez organizacjê po¿ytku publicznego, z wyj¹tkiem us³ug przedp³aconych.

Zapis ten jest rezultatem debaty publicznej, która mia³a na celu uchwalenie przepisów pozwalaj¹cych
na przekazanie organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ charytatywn¹ ca³ej kwoty darowizny dokonywa-
nej za pomoc¹ SMS przez u¿ytkowników telefonów komórkowych.

Wielu prawników oraz specjalistów od prawa podatkowego alarmuje, i¿ brzmienie przedmiotowego
rozporz¹dzenia budzi w¹tpliwoœci w kontekœcie jego zgodnoœci z dyrektyw¹ 2006/112/WE Rady z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej. Katalog us³ug podlega-
j¹cych zwolnieniu z opodatkowania jest bowiem œciœle okreœlony w dyrektywie dotycz¹cej VAT i nie mo¿e
byæ swobodnie rozszerzany przez pañstwa cz³onkowskie. Zgodnie z nim ¿adne us³ugi telekomunikacyjne
nie powinny byæ zwolnione z VAT.

Dodatkowo szczegó³owa analiza treœci rozporz¹dzenia budzi w¹tpliwoœci co do przyjêtych w nim roz-
wi¹zañ. Podnosi siê, ¿e rozporz¹dzenie w obecnym kszta³cie mo¿e uniemo¿liwiæ organizacjom pozarz¹do-
wym uzyskanie zgody MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej w wymaganym czasie i terminie. Nie-
które organizacje s¹ wrêcz wykluczone z mo¿liwoœci korzystania z przepisów rozporz¹dzenia.

Operatorzy najczêœciej rezygnuj¹ z pobierania jakiejkolwiek op³aty od organizacji, na rzecz której pro-
wadzona jest zbiórka. Zrzeczenie siê prowizji powoduje, ¿e ca³oœæ op³aty SMS nale¿y potraktowaæ jako
wartoœæ tak zwanej us³ugi o podwy¿szonej op³acie bez œwiadczenia na rzecz operatora. Jednak¿e docho-
dzi wówczas do œwiadczenia nieodp³atnego na rzecz organizacji, co powoduje, ¿e operator musi wyzna-
czyæ jako podstawê opodatkowania VAT takiej us³ugi poniesiony koszt jej œwiadczenia, zgodnie z art. 29
ust. 12 ustawy o VAT, a w konsekwencji zap³aciæ podatek.

Podstaw¹ opodatkowania VAT dla operatora powinna byæ rzeczywista kwota wynagrodzenia za us³u-
gê. Je¿eli operatorzy siê go zrzekaj¹, to nie ma podstawy do zap³aty podatku VAT.

Rozwi¹zanie takie obowi¹zuje w kilkunastu pañstwach unijnych, w których teraz, gdy wysy³a siê SMS
charytatywne, ca³oœæ darowizn dokonywanych przez obywateli trafia do organizacji charytatywnych.

Dodatkowo z konstytucyjnego punktu widzenia w¹tpliwoœci budzi fakt, ¿e SMS charytatywny przesy³a-
ny z telefonu na abonament zosta³ w ca³oœci zwolniony z VAT, z wykluczeniem us³ug przedp³aconych.

Skutek tego jest taki, ¿e rozporz¹dzenie to pozostaje od piêciu miesiêcy martwym aktem prawnym,
z którego nikt nie mo¿e skorzystaæ. W takim stanie rzeczy uzasadnione zdaje siê rozwa¿enie podjêcia prac
nad zmian¹ brzmienia rozporz¹dzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i us³ug z dnia 22 grudnia 2010 r.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy planowana jest zmiana maj¹ca na celu dostosowanie polskich regulacji do prawa wspólnotowego
w omawianym temacie w zakresie podatku VAT.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 36, poz. 181 zosta³y opublikowane zmiany do ustawy z dnia 26 czer-

wca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie wydawania pracownikom œwiadectw pracy. Wesz³y one w ¿ycie
w dniu 21 marca 2011 r. Celem tej nowelizacji by³o uproszczenie zasad wydawania œwiadectw pracy oraz
ograniczenie zbêdnych obci¹¿eñ biurokratycznych na³o¿onych na pracodawców.

Przed przedmiotow¹ nowelizacj¹ pracodawca musia³ wydawaæ œwiadectwo pracy po rozwi¹zaniu ka¿-
dej umowy z pracownikiem. Wyj¹tkiem by³a sytuacja, w której pracodawca zawiera³ z tym samym praco-
wnikiem kolejn¹ umowê bezpoœrednio po rozwi¹zaniu poprzedniej. W praktyce oznacza³o to, ¿e jeœli po-
miêdzy zawarciem kolejnych umów nastêpowa³a choæby jednodniowa przerwa, pracodawca mia³ obo-
wi¹zek wydawania pracownikowi œwiadectwa pracy.

Po wejœciu w ¿ycie nowelizacji, jeœli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na
podstawie umowy o pracê na okres próbny, na czas okreœlony lub na czas wykonania okreœlonej pracy,
firma musi wydaæ mu œwiadectwo pracy obejmuj¹ce zakoñczone okresy zatrudnienia na podstawie tych
umów zawartych w ci¹gu dwudziestu czterech miesiêcy, poczynaj¹c od zawarcia pierwszej umowy.
Wprowadzenie takiej zmiany oznacza, ¿e pracownikowi zatrudnianemu na podstawie kolejnych umów
o pracê nale¿y wydaæ jedno œwiadectwo za okres dwóch lat. Wyj¹tkiem od tej regu³y jest sytuacja, gdy pra-
cownik sam za¿¹da od pracodawcy œwiadectwa po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu ka¿dej z umów termino-
wych. W tej sytuacji od momentu z³o¿enia pisemnego wniosku pracownika o wydanie œwiadectwa pracy
pracodawca ma siedem dni na jego wydanie.

Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e ustawodawca w omawianej regulacji pomin¹³ sytuacjê dalszego pozosta-
wania w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony, która w za³o¿eniu jest kontrak-
tem najlepiej chroni¹cym pracownika. W razie zatrudnienia danej osoby najpierw na czas okreœlony,
a nastêpnie na czas nieokreœlony, niewydanie œwiadectwa pracy po zakoñczeniu pierwszej umowy bêdzie
sprzeczne z przepisami kodeksu pracy, bowiem przepisy nie precyzuj¹, czy nale¿y wówczas wydaæ œwia-
dectwo po zakoñczeniu zatrudnienia na czas okreœlony, czy te¿ dopiero po dwudziestu czterech mie-
si¹cach od zawarcia pierwszej umowy terminowej, czyli ju¿ w trakcie obowi¹zywania umowy sta³ej.
Wi¹¿¹ siê z tym równie¿ negatywne skutki dla pracodawcy, gdy¿ niewydanie œwiadectwa pracy w sytua-
cji, gdy taki obowi¹zek wynika z przepisów prawa, jest na podstawie art. 282 kodeksu pracy wykrocze-
niem przeciwko prawom pracowniczym i wi¹¿e siê z kar¹ grzywny do 30 tysiêcy z³.

Maj¹c to na uwadze, warto podkreœliæ, ¿e nowelizacja ta jest niespójna z podstawowymi zasadami ko-
deksu pracy, które stanowi¹, ¿e umowa o pracê na czas nieokreœlony powinna zapewniaæ pracownikowi
najwiêksz¹ stabilizacjê. Dodatkowo nowe przepisy nie precyzuj¹, kiedy nale¿y wydaæ œwiadectwo pracy,
jeœli okres zatrudnienia na podstawie umów na czas okreœlony bêdzie trwa³ krócej ni¿ dwadzieœcia cztery
miesi¹ce. Na podstawie nowych przepisów mo¿na przyj¹æ w takiej sytuacji dwie interpretacje: po up³ywie
dwudziestu czterech miesiêcy od podpisania pierwszej umowy terminowej, jeœli oczywiœcie sam praco-
wnik nie za¿¹da go wczeœniej, lub po zakoñczeniu zatrudnienia danego pracownika na podstawie czaso-
wej umowy pracy.

Podsumowuj¹c, nowe przepisy zamiast u³atwiæ zasady wydawania œwiadectw pracy nak³adaj¹ na pra-
codawców dodatkowe obowi¹zki w postaci monitorowania up³ywu dwudziestoczteromiesiêcznego czasu
pracy oraz powoduj¹ niejasnoœci interpretacyjne.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o przedstawienie wi¹¿¹cej wyk³adni
przepisu reguluj¹cego sytuacjê, kiedy nale¿y wydaæ œwiadectwo pracy, jeœli okres zatrudnienia na pod-
stawie umów na czas okreœlony bêdzie trwa³ krócej ni¿ dwadzieœcia cztery miesi¹ce oraz o udzielenie od-
powiedzi na pytanie, czy planowana jest zmiana maj¹ca na celu dostosowanie nowej regulacji w zakresie
umów o pracê na czas nieokreœlony.

Pragnê nadmieniæ, i¿ do niniejszego oœwiadczenia za³¹czam stosown¹ propozycjê legislacyjn¹.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 125 i 126 kodeksu postêpowania cywilnego teoretycznie daj¹ stronom mo¿liwoœæ sk³adania pism

procesowych drog¹ elektroniczn¹. W praktyce takiej mo¿liwoœci nie ma. Powodem tego jest bez w¹tpienia
brak stosownych aktów wykonawczych.

Zgodnie z §4 art. 125 kodeksu postêpowania cywilnego minister sprawiedliwoœci zobowi¹zany jest do
okreœlenia w rozporz¹dzeniu szczegó³owych zasad i terminu wprowadzenia techniki informatycznej; wa-
runków, jakim powinny odpowiadaæ informatyczne noœniki danych, na których maj¹ byæ wnoszone pis-
ma procesowe; trybu odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposobu ich przechowywania i zabez-
pieczania, uwzglêdniaj¹c stan wyposa¿enia s¹dów w odpowiednie œrodki techniczne i poziom rozwoju te-
chnik informatycznych.

Od wprowadzenia w ¿ycie omawianego przepisu min¹³ ponad rok, a rozporz¹dzenie nadal nie zosta³o
wydane.

Rozwój techniki poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ tworzenia nowych œrodków komunikowania siê. W tym
celu wprowadzono mo¿liwoœæ wnoszenia pism procesowych na informatycznych noœnikach danych albo
drog¹ elektroniczn¹, czyli za pomoc¹ systemu teleinformatycznego. Niestety konstrukcja odnosz¹ca siê
do wnoszenia pism na elektronicznych noœnikach ma jedynie charakter ramowy. Niezbêdne s¹ przepisy
reguluj¹ce taki tryb wnoszenia pism procesowych wydane przez ministra sprawiedliwoœci w drodze od-
powiedniego rozporz¹dzenia.

W toku prac legislacyjnych Polskie Towarzystwo Informatyczne zg³osi³o uwagi co do proponowanej tre-
œci art. 125 §4 k.p.c., wskazuj¹c, ¿e delegacja nie odnosi siê do kwestii kszta³tu pism w sensie informaty-
cznym. Konieczne jest wskazanie m.in. regu³ tworzenia metadanych umieszczanych w takich dokumen-
tach. Polskie Towarzystwo Informatyczne proponuje równie¿, by delegacja ustawowa wskazywa³a na ko-
niecznoœæ kierowania siê kompatybilnoœci¹ rozwi¹zañ teleinformatycznych z rozwi¹zaniami przyjmowa-
nymi w innych sferach publicznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy planowane jest wydanie odpowiedniego rozporz¹dzenia dotycz¹cego zasad i terminu wprowadzenia
techniki informatycznej; warunków, jakim powinny odpowiadaæ informatyczne noœniki danych, na któ-
rych pisma procesowe maj¹ byæ wnoszone; trybu odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposobu
ich przechowywania i zabezpieczania, uwzglêdniaj¹c stan wyposa¿enia s¹dów w odpowiednie œrodki te-
chniczne i poziom rozwoju technik informatycznych.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Od d³u¿szego czasu docieraj¹ do mnie sygna³y o nieprawid³owoœciach zwi¹zanych z przyznawaniem

zasi³ków macierzyñskich przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Szczególnie niepokoj¹ce s¹ masowe
odmowy przyznania zasi³ku kobietom prowadz¹cym dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zatrudnionym nied³u-
go przed zajœciem w ci¹¿ê. W przypadku takiej odmowy kobiety i ca³e rodziny czêsto znajduj¹ siê w szcze-
gólnie trudnej sytuacji.

Mam nadziejê, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej dysponuje statystykami obrazuj¹cymi skalê
opisanego przeze mnie zjawiska i prowadzi monitoring dzia³ania ZUS w tej sprawie.

Bêdê wdziêczny za przekazanie mi danych dotycz¹cych liczby decyzji ZUS o odmowie przyznania za-
si³ku macierzyñskiego, odwo³añ od tych decyzji i korzystnych dla kobiet orzeczeñ s¹dowych w tych spra-
wach. Bêdê wdziêczny za przekazanie danych na ten temat z ostatnich piêciu lat.

Proszê równie¿ o informacjê, czy w Pani resorcie tocz¹ siê jakiekolwiek prace nad zmian¹ stanu praw-
nego dotycz¹cego przyznawania zasi³ków macierzyñskich.

£¹czê wyrazy uszanowania
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat media donosz¹ o niepokoj¹cym zjawisku masowego zmniejszania siê liczby rodzin pszcze-

lich na œwiecie. Problem ten dotyczy równie¿ Polski. Mam nadziejê, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi monitoruje liczbê rodzin pszczelich w naszym kraju.

Proszê o informacje dotycz¹ce stanu pszczelarstwa w Polsce w ostatnich latach i dzia³añ resortu ma-
j¹cych na celu poprawê sytuacji pszczelarzy w naszym kraju.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Podzielam g³êbokie zaniepokojenie burmistrza miasta Kêtrzyna Krzysztofa Heæmana wywo³ane dra-

stycznym zmniejszeniem œrodków Funduszu Pracy przyznanych miastu na finansowanie w 2011 r. pro-
gramów na rzecz ³agodzenia skutków bezrobocia. Kêtrzyn od lat znajduje siê w czo³ówce miast wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego o wysokiej stopie bezrobocia.

Dotychczasowe œrodki finansowe przeznaczone dla miasta na programy dotycz¹ce aktywnych form
przeciwdzia³ania bezrobociu w ramach Funduszu Pracy skierowane by³y na realizacjê form aktywizacji
bezrobotnych, miêdzy innymi roboty publiczne i prace interwencyjne. Powodowa³y one okresowe zmniej-
szenie stopy bezrobocia, a czêsto by³y jedynym Ÿród³em œrodków na ¿ycie i edukacjê dzieci mieszkañców
miasta. W mieœcie Kêtrzynie samorz¹d lokalny wspólnie z powiatowym urzêdem pracy od lat jest organi-
zatorem programu robót publicznych i prac interwencyjnych, w które corocznie by³o zaanga¿owanych
oko³o dwustu bezrobotnych. Zdajê sobie sprawê ze szczególnie trudnej sytuacji finansów publicznych,
jednak¿e œrodki, które optymalnie mog¹ byæ przeznaczone na zmniejszenie poziomu stopy bezrobocia,
powinny byæ kierowane na tê formê wsparcia bezrobotnych.

Praca jest najlepsz¹ form¹ aktywizacji cz³owieka, wsparcia w jego potrzebach materialnych, a tak¿e
s³u¿y swoistemu uzdrowieniu sytuacji, szczególnie w rodzinach patologicznych, które nigdy nie bêd¹
mog³y ani nie bêd¹ chcia³y skorzystaæ z programów szkoleniowych czy te¿ z pomocy przy tworzeniu w³as-
nych miejsc pracy. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, i¿ pieni¹dze kierowane na programy dotycz¹ce aktywnych
form przeciwdzia³ania bezrobociu w ramach Funduszu Pracy z jednej strony przyczyniaj¹ siê do
budowania poczucia godnoœci tych ludzi i wzbudzania zaufania do pañstwa, a z drugiej strony zmniejsza-
j¹ ich zainteresowanie biernymi miejscami wsparcia materialnego.

Trzykrotne ograniczenie œrodków finansowych na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu pog³êbi
ubóstwo i biedê spo³eczeñstwa miasta. Dodatkowo rzesza mieszkañców zostanie pozbawiona jakiejkol-
wiek propozycji aktywizacji zawodowej i bêdzie zmuszona do korzystania tylko i wy³¹cznie z pomocy spo-
³ecznej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej o podjêcie wszelkich mo¿li-
wych dzia³añ zwi¹zanych z przyznaniem dodatkowych œrodków finansowych na aktywne formy przeciw-
dzia³ania bezrobociu dla tych powiatów w województwach, w których stopa bezrobocia przekracza dwu-
krotnoœæ stopy krajowej, oraz weryfikacjê podzia³u œrodków na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobo-
ciu w ramach Funduszu Pracy na poszczególne województwa.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
W swoim oœwiadczeniu zwracam siê z proœb¹ o wprowadzenie do zak³adek senatorów na stronie inter-

netowej www.senat.pl dodatkowych funkcji, takich jak:
– wyst¹pienia w trakcie posiedzenia Senatu
– zapytania zadane podczas posiedzenia Senatu
– g³osowania
Uwa¿am, ¿e wprowadzenie powy¿szych funkcji jest potrzebne do realizacji zasady przejrzystoœci ¿ycia

publicznego. Tego typu funkcje s¹ ju¿ od daswna dostêpne na stronie internetowej Sejmu RP. Wiêkszoœæ
izb parlamentu w innych pañstwach korzysta z tego typu funkcji. Moja propozycja jest tym bardziej zasa-
dna, ¿e na stronie Senatu jest ju¿ dostêpna funkcja dotycz¹ca oœwiadczeñ senatorskich.

Mam nadziejê, ¿e powy¿sze rozwi¹zania spotkaj¹ siê z Pana aprobat¹ i stopniowo uda siê je wdro¿yæ
w ¿ycie.

Z powa¿aniem
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Ju¿ blisko pó³ roku minê³o od czasu uchwalenia nowelizacji kodeksu drogowego. Zmiany w kodeksie
mia³y skutecznie uporz¹dkowaæ zachowanie kierowców na terenach osiedli i terenach sklepowych. Jak
do tej pory, stra¿ miejska, która najczêœciej interweniuje w sytuacjach na ww. terenach, jest bezradna
z prozaicznego powodu – braku og³oszenia rozporz¹dzenia, które okreœli³oby wzory znaków „strefa ru-
chu” oraz „koniec strefy ruchu”.

Kiedy wejdzie w ¿ycie rozporz¹dzenie definiuj¹ce wzory tych znaków? Procedura wprowadzania dwóch
nowych znaków œwiadczy o opiesza³oœci ministerstwa, na któr¹ skar¿¹ siê mieszkañcy mojego okrêgu
wyborczego.

Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Serdecznie dziêkujê za przekazan¹ odpowiedŸ na moje oœwiadczenie przedstawione podczas 69. posie-

dzenia Senatu dnia 27 stycznia 2011 r., a dotycz¹ce problemu wy³¹czenia wydatków obarczonych b³ê-
dem systemowym z refundacji w ramach p³atnoœci przekazywanych beneficjentowi, a w szczególnoœci
wysokoœci na³o¿onej korekty.

OdpowiedŸ wyjaœnia w sposób wystarczaj¹cy procedurê nak³adania korekt za tzw. b³êdy systemowe,
lecz trudno zgodziæ z kwesti¹ odpowiedzialnoœci finansowej beneficjenta, bowiem korekta w istocie na-
k³adana jest w formie kary za niezawiniony przez niego b³¹d. Brak jednoznacznego stanowiska instytucji
zarz¹dzaj¹cej stawia pod du¿ym znakiem zapytania realnoœæ dalszego finansowania inwestycji obarczo-
nych tym b³êdem.

Jak s³usznie Pani wskazuje, na beneficjencie – zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie –
ci¹¿y obowi¹zek zrealizowania projektu w pe³nym zakresie. Nie wyjaœnia Pani jednak, jak beneficjent ma
zrealizowaæ projekt, je¿eli zostanie pozbawiony czêœci œrodków finansowych zagwarantowanych w umo-
wie o dofinansowaniu przedsiêwziêcia. Co prawda próbuje siê rozwi¹zaæ kwestiê zabezpieczenia ci¹g³oœci
finansowania poprzez udzielenie dodatkowej po¿yczki w wysokoœci b³êdu systemowego (5,5 miliona z³),
tak jak by³o w przypadku budowy Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starogardzie
Gdañskim, lecz w dalszym ci¹gu brakuje rozwi¹zañ systemowych, które pozwoli³yby na zwrot nies³u-
sznie zatrzymanych œrodków.

W jeszcze trudniejszej sytuacji znajduje siê Zak³ad Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdañsku Szadó³kach, który
musi zwróciæ wraz z odsetkami kwotê 8 milionów 84 tysiêcy 104 z³, a wy³¹czenie z powodu b³êdu wydatków
kwalifikowanych na ³¹czn¹ kwotê 29 milionów z³ spowoduje zmniejszenie przyznanej dotacji o kolejne 11 mi-
lionów z³. W skali kraju wartoœæ zatrzymanych z tego tytu³u kwot wynosi co najmniej 77 milionów z³, a to za-
gra¿a realnoœci zakoñczenia tak wa¿nych i potrzebnych Polsce inwestycji infrastrukturalnych.

Osobn¹ kwesti¹ jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby czy te¿ instytucje, które nie
zapewni³ymechanizmusfinansowaniakorekt zbud¿etupañstwa iprzez tonara¿aj¹Polskênakonsekwencje
wynikaj¹ce z przegrania procesu o zwrot zatrzymanych œrodków. Pojawia siê pytanie: czy Polskê staæ na po-
niesienie dodatkowych kosztów postêpowania s¹dowego z góry skazanego na przegran¹?

Niezrozumia³e jest stwierdzenie, i¿ „zasadnym wydaje siê, aby do czasu ostatecznego rozliczenia projek-
tu nie obci¹¿aæ w ca³oœci bud¿etu pañstwa kwotami nieprawid³owoœci”. Je¿eli instytucja zarz¹dzaj¹ca stoi
na takim stanowisku, to proszê o odpowiedŸ: kto ma byæ w koñcu obci¹¿onym za b³êdy systemowe le¿¹ce
po stronie pañstwa, a wynikaj¹ce z niepe³nej transpozycji prawa wspólnotowego? Dlaczego zaburza siê
p³ynnoœæ finansow¹ realizowanych projektów, przerzucaj¹c moment wyp³aty œrodków na koniec projektu
i nara¿aj¹c Skarb Pañstwa na dodatkowe koszty, a projekty na niepotrzebne ryzyko?

Deklaruj¹ Pañstwo, ¿e nie chc¹ karania beneficjentów, ale dzia³ania zarówno instytucji zarz¹dzaj¹cej,
jak i instytucji wdra¿aj¹cych zmierzaj¹ do tego, aby wszelkie konsekwencje oraz ciê¿ar b³êdów pope³nio-
nych przez wdra¿aj¹cych dyrektywy europejskie na poziomie krajowym przerzuciæ na beneficjentów i tak
ju¿ obarczonych wieloma problemami zwi¹zanymi z realizacj¹ inwestycji. W dalszym ci¹gu nie mo¿na za-
obserwowaæ woli do wypracowania i zabezpieczenia odpowiednich kwot w bud¿ecie pañstwa, które bêd¹
przeznaczone na pokrycie b³êdów wynikaj¹cych z niepe³nej i b³êdnej transpozycji prawa wspólnotowego
w prawie krajowym.

Proszê o zajêcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Od 11 kwietnia obowi¹zuje znowelizowany kodeks postêpowania administracyjnego (ustawa z dnia
3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o po-
stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, DzU z 2011 r. nr 6 poz. 18). Pozwala on sk³adaæ za¿alenie
na pracê urzêdów w sytuacji, gdy te bêd¹ przewlekaæ za³atwienie sprawy, odk³adaj¹c j¹ na póŸniej, lub
wykonywaæ czynnoœci pozorne. Teraz za¿alenie mo¿emy z³o¿yæ równie¿ wtedy, gdy zamiast rozpatrzyæ
wniosek urzêdnik bêdzie wysy³a³ nam kolejne wezwania do dostarczenia dokumentów niemaj¹cych ¿a-
dnego znaczenia dla sprawy lub gdy czynnoœci bêd¹ co prawda wykonywane, ale w bardzo du¿ych odstê-
pach czasu.

Niestety nowela nie definiuje terminu przewlek³oœci. O tym, kiedy mamy z ni¹ do czynienia, bêdzie de-
cydowa³ organ, który zajmie siê rozpatrzeniem za¿alenia. Wobec tego organy administracyjne bêd¹ tak
naprawdê sêdziami we w³asnej sprawie, gdy¿ organ nadrzêdny bêdzie okreœla³, czy za³atwienie sprawy
administracyjnej trwa d³u¿ej, ni¿ jest to konieczne.

Wydaje siê, ¿e mo¿liwoœci i skutki takiego rozwi¹zania prawnego, które z za³o¿enia mia³o pomóc oby-
watelom w walce z przewlek³oœci¹ pracy urzêdników, s¹ niestety pozorne. Przewlek³oœæ winna byæ jasno
okreœlona jako ka¿de przekroczenie konkretnego lub ogólnego terminu administracyjnego obowi¹zu-
j¹cego w sprawie, niezale¿nie od jej zawi³oœci.

Nadto, jak ju¿ wczeœniej napisa³em, nale¿y gruntownie zmieniæ kodeks postêpowania administracyj-
nego, tak aby obywatel by³ w nim traktowany jako podmiot, a nie jako przedmiot postêpowania admini-
stracyjnego. Zmian nale¿y dokonaæ tak¿e w zwi¹zku z koniecznoœci¹ uwspó³czeœnienia i dostosowania
norm prawno-administracyjnych do dzisiejszych europejskich standardów.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Z du¿ym zaniepokojeniem przyj¹³em zamieszczon¹ w dzisiejszej prasie informacjê dotycz¹c¹ planów
likwidacji Huty Miedzi „Legnica”. Wspomniany projekt zmian dotyczy miejsca pracy dziewiêciuset osób.
Huta jest, zaraz po szpitalu, najwiêkszym pracodawc¹ mieszkañców i trwale wros³a w historiê miasta,
wi¹¿¹c z sob¹ losy wielu pokoleñ rodzin w niej zatrudnionych.

Jak rz¹d polski chce zapobiec negatywnym skutkom tych zmian? Czy jest przygotowany na negatywne
skutki planowanej restrukturyzacji?

Mo¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê nad wstrzymaniem takich projektów i kierowaæ siê solidaryzmem i od-
powiedzialnoœci¹ za ludzi, którzy przez dziesiêciolecia lojalnie pracowali na sukces koncernu?

Z wielk¹ trosk¹ oczekujê zdecydowanych kroków rz¹du w tej tak wa¿nej dla Legnicy i okolic sprawie.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Informacje w prasie na temat planów restrukturyzacji spó³ki EnergiaPro SA, która trwale wros³a
w nasz region, budz¹ moje obawy. Projekt zmian dotyczy wielu miejsc pracy na Dolnym Œl¹sku. Propono-
wane pomys³y degraduj¹ ambicje Dolnego Œl¹ska, a wielu pracowników zostaje postawionych przed dra-
matycznymi wyborami.

W jaki sposób polski rz¹d chce zapobiec negatywnym skutkom tych zmian? Czy jest przygotowany na
negatywne efekty tej restrukturyzacji miêdzy innymi w postaci utraty miejsc pracy? Mo¿e nale¿a³oby,
kieruj¹c siê wspó³czuciem i odpowiedzialnoœci¹ za ludzi ciê¿ko pracuj¹cych przez dziesiêciolecia na suk-
ces spó³ki, zastanowiæ siê nad zatrzymaniem restrukturyzacji?

Oczekujê zdecydowanych kroków rz¹du w tej presti¿owej dla Dolnego Œl¹ska sprawie.

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dotyczy przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj¹cych pojazdami.
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego ponownie wp³ynê³y protesty od przedstawicieli

oœrodków szkolenia kierowców a tak¿e Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Oœrodków Szkolenia Kierow-
ców dotycz¹ce zapisów ustawy o kieruj¹cych pojazdami. Wed³ug autorów protestu powo³uj¹cych siê na
ekspertyzê prof. Andrzeja Ba³abana aktualne zapisy naruszaj¹ konstytucyjn¹ zasadê równoœci i zasadê
swobody dzia³alnoœci gospodarczej.

Najwiêksze zastrze¿enia budzi art. 31 ustawy okreœlaj¹cy specjalne wymogi dla super-OSK, które
w praktyce prowadz¹ do stosowania monopolu i dyskryminuj¹ wiêkszoœæ oœrodków szkoleniowych.
Szko³y niespe³niaj¹ce wskazanych warunków zostan¹ pozbawione swych dotychczasowych uprawnieñ,
a to naruszy zasadê ochrony ich praw nabytych. W œwietle art. 26 ust. 2 ustawy zwyk³e oœrodki szkolenia
kierowców bêd¹ pozbawione mo¿liwoœci nauczania na odleg³oœæ z wykorzystaniem technik komputero-
wych i internetowych, poniewa¿ techniki te zosta³y zarezerwowane wy³¹cznie dla super-OSK. W praktyce
oznacza to odebranie tysi¹com mniejszych oœrodków takiej mo¿liwoœci i jest ingerencj¹ w ich metody dy-
daktyczne i w równoœæ szans na konkurencyjnym rynku.

Ustawa daje mo¿liwoœæ wykonywania szkolenia teoretycznego w formie e-learningu wy³¹cznie tzw. su-
peroœrodkom szkolenia kierowców. Pozornie chodzi o jakoœæ kszta³cenia, lecz w praktyce szerokoœæ za-
kresu kszta³cenia – szkolenie we wszystkich kategoriach – nie musi automatycznie oznaczaæ jego najwy¿-
szej jakoœci. By staæ siê takim tak zwanym superoœrodkiem trzeba spe³niæ kilka warunków, a w szczegól-
noœci posiadaæ uprawnienia do szkolenia kierowców wszystkich kategorii (A, B, C, D), a to wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ zakupu drogich pojazdów (ciê¿arówek i autobusów) s³u¿¹cych do szkolenia w powy¿szych
kategoriach. O kategoriê C ubiega siê tylko oko³o 6% zainteresowanych, a o D mniej ni¿ 1%. i dlatego wiele
œwietnie szkol¹cych oœrodków ogranicza siê tylko do kategorii A i B. Powy¿sze warunki w praktyce prowa-
dz¹ do eliminacji z rynku mniejszych oœrodków szkoleniowych, które znikn¹ z rynku, gdy¿ w przeciwieñ-
stwie do super-OSK nie bêd¹ w stanie prowadziæ najtañszej i najwygodniejszej dla klienta formy nauki,
jak¹ jest e-learning.

Poprzez treœæ art. 54 ust. 2 odbiera siê prawo do uzyskania zapisu z egzaminu pañstwowego na prawo
jazdy, który to zapis zapewnia transparentnoœæ i mo¿liwoœæ odwo³ania siê od wyniku egzaminu. Art. 53
ust. 1 i 4 ustawy utrzymuj¹ zasadê prowadzenia egzaminów na pojazdach posiadanych przez wojewódz-
kie oœrodki ruchu drogowego (takie rozwi¹zanie funkcjonuje jedynie w dwóch krajach europejskich,
w Polsce i na Litwie, zaœ we wszystkich innych krajach mo¿na zdawaæ na pojeŸdzie wskazanym przez eg-
zaminuj¹cego), co pozbawia zdaj¹cych mo¿liwoœci wyboru samochodu na egzamin. Prowadzi to te¿ w dal-
szej konsekwencji do koniecznoœci dostosowania samochodów posiadanych przez oœrodki szkoleniowe
do takich, jakie aktualnie posiadaj¹ WORD. Ka¿da zmiana spowodowana na przyk³ad koniecznoœci¹ og-
³oszenia przetargów na ich zakup powoduje niepotrzebny wzrost kosztów prowadzenia OSK i wzrost ko-
sztów uzyskania uprawnieñ przez ich klientów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy kierowany przez Pana resort przea-
nalizowa³ zastrze¿enia przedstawione we wczeœniej przywo³anej ekspertyzie i czy przewiduje mo¿liwoœæ
wprowadzenia stosownych poprawek do przedmiotowej ustawy.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z przekazanym na moje rêce stanowiskiem Rady Powiatu

Koœciañskiego w sprawie „Wojewódzkiego planu dzia³ania systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne
dla województwa wielkopolskiego”.

W uzasadnieniu czytamy:
„Rada Powiatu Koœciañskiego uwa¿a, ¿e proponowane w wy¿ej wymienionym planie wy³¹czenie gminy

/ miasta Krzywiñ z rejonu operacyjnego powiatu koœciañskiego zdecydowanie przyczyni siê do pogorsze-
nia obecnych rozwi¹zañ, obni¿aj¹c dostêp mieszkañców powiatu do us³ug ratownictwa medycznego.

Przewidywane w «Wojewódzkim planie»… miejsce stacjonowania karetki typu «P.» w miejscowoœci
K¹kolewo oraz karetki specjalistycznej w mieœcie Leszno bêdzie rozwi¹zaniem zdecydowanie niekorzy-
stnym i nieuzasadnionym. Spowoduje to koniecznoœæ zmiany trasy dojazdu, skutkuj¹c znacznym wy-
d³u¿eniem czasu dotarcia karetki do oczekuj¹cego pomocy mieszkañca gminy/miasta Krzywiñ. Nieuza-
sadnione wyd³u¿enie czasu dotarcia karetki do osoby potrzebuj¹cej pomocy rodzi w¹tpliwoœci nie tylko
natury etycznej, ale tak¿e normatywnej. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, art. 24 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, od chwili przyjêcia zg³oszenia
przez dyspozytora medycznego maksymalny czas dotarcia karetki nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 20 minut, po-
za miastem powy¿ej 10 tysiêcy mieszkañców. W œwietle proponowanych zmian gwarancja realizacji tego
zapisu jest nierealna, gdy¿ w przypadku otrzymania wezwania od mieszkañca z terenu gminy Krzywiñ
dotarcie karetki typu «S» jest niemo¿liwe”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: w jaki sposób proponowane zmiany
w „Wojewódzkim planie dzia³ania systemu Pañstwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielko-
polskiego” wp³yn¹ na polepszenie jego funkcjonowania?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z przekazanym na moje rêce stanowiskiem Rady Powiatu

Gostyñskiego w sprawie zapewnienia bezpieczeñstwa w zakresie ratownictwa medycznego mieszkañcom
powiatu gostyñskiego.

W uzasadnieniu czytamy, i¿ Rada Powiatu Gostyñskiego, maj¹c na uwadze dobro mieszkañców po-
wiatu, wyra¿a sprzeciw wobec okreœlenia przez wojewodê wielkopolskiego w projekcie wojewódzkiego
planu dzia³ania systemu na lata 2011–2015 rejonu operacyjnego sk³adaj¹cego siê z piêciu obszarów
dzia³ania obejmuj¹cych powiaty: leszczyñski, gostyñski, œremski, koœciañski i rawicki.

Powiat gostyñski jest jednym z wiêkszych powiatów w Wielkopolsce – jest zamieszka³y przez mniej wiê-
cej 76 tysiêcy mieszkañców. Dziêki wielkim wysi³kom samorz¹du powiatowego oraz samorz¹dów gmin-
nych uda³o siê stworzyæ system ratownictwa, uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy oraz standardy doty-
cz¹ce personelu, sprzêtu i logistyki dzia³ania. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e doskonale spe³nia on swoj¹
funkcjê.

Powiêkszenie regionu operacyjnego do piêciu powiatów, obs³ugiwanych przez jedno centrum powia-
damiania, spowodowa³oby organizacyjne ograniczenie sprawnoœci s³u¿b ratunkowych. Wprowadzenie
zmian w systemie jest niezasadne tak¿e ze wzglêdu na dobre rozeznanie pracowników ratownictwa me-
dycznego w danym terenie, co skraca czas reakcji i przyczynia siê do skutecznego wykonywania zadañ
zwi¹zanych z ratowaniem ¿ycia ludzkiego.

Propozycja ta mo¿e doprowadziæ do likwidacji dzia³u ratownictwa medycznego wchodz¹cego w sk³ad
Samodzielnego Publicznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. A to poci¹gnie za sob¹ olbrzymie
skutki finansowe. Wi¹¿e siê to miêdzy innymi ze zwolnieniami pracowników i wyp³aceniem im odszkodo-
wañ z racji tego tytu³u.

W 2009 r. SP ZOZ w Gostyniu zakupi³ dwa ambulanse w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i Œrodowisko”, priorytet XII „Bezpieczeñstwo zdrowotne i poprawa efektywnoœci systemu zdrowia”.
W przypadku likwidacji dzia³u ratownictwa medycznego dojdzie do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o pozostawienie w projekcie wojewódz-
kiego planu dzia³ania systemu na lata 2011–2015 rejonu operacyjnego sk³adaj¹cego siê z obszaru dzia³a-
nia obejmuj¹cego powiat gostyñski.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Leona Kieresa

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
W za³¹czeniu przesy³am list pana Jana Bronsia, burmistrza Oleœnicy, dotycz¹cy decyzji o uruchomie-

niu automatycznego systemu poboru op³at za przejazd pojazdów powy¿ej 12 t obwodnic¹ Oleœnicy od
1 lipca 2011 r., zawieraj¹cy uprzejm¹ proœbê o odpowiedŸ autorowi listu.

Bêdê wdziêczny za rozwa¿enie argumentów przytoczonych przez pana Bronsia i poinformowanie mnie
o decyzji dotycz¹cej tej sprawy.

£¹czê wyrazy szacunku
Leon Kieres
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê obywatele, którzy sygnalizuj¹ mi problem zwi¹zany z bra-

kiem centralnej informacji na temat licytacji publicznych prowadzonych przez komorników s¹dowych
dzia³aj¹cych przy s¹dach powszechnych.

Na wstêpie warto zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z powszechnie przedstawianym stanowiskiem proces informaty-
zacji jest jednym z najistotniejszych elementów, które maj¹ wp³ywaæ na poprawê funkcjonowania organów
administracji publicznej. Prace z tym zwi¹zane postêpuj¹ od wielu lat, zarówno na szczeblu administracji
centralnej, jak i lokalnej (samorz¹dowej). Poszczególne gminy w zró¿nicowanym tempie wdra¿aj¹ procedu-
ry umo¿liwiaj¹ce obywatelowi za³atwianie kolejnych spraw administracyjnych za poœrednictwem interne-
tu. Postêpowanie takie niew¹tpliwie wp³ywa na usprawnienie funkcjonowania procedur administracyj-
nych, pozwala ograniczyæ obieg dokumentów w formie papierowej, a tym samym prowadzi do szybszego za-
³atwienia spraw, z którymi zg³aszaj¹ siê obywatele. Za przyk³ad udanego wdro¿enia projektu informatyza-
cyjnego mo¿na uznaæ tak¿e elektroniczny dostêp do Krajowego Rejestru S¹dowego – strona internetowa
Ministerstwa Sprawiedliwoœci umo¿liwia ka¿demu obywatelowi bezp³atny dostêp do podstawowych infor-
macji na temat podmiotów zapisanych w tym rejestrze. Poszczególne gminy na swoich stronach interneto-
wych umo¿liwiaj¹ dostêp do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, dziêki czemu ka¿dy mo¿e sprawnie
i szybko sprawdziæ dane identyfikacyjne lokalnego przedsiêbiorcy.

W œwietle opisanych powy¿ej dzia³añ zmierzaj¹cych do u³atwienia obywatelowi dostêpu do informacji
publicznych oraz procedur administracyjnych brak centralnej publicznej informacji na temat licytacji
komorniczych prowadzonych przez komorników s¹dowych jawiæ siê mo¿e jako zasadnicze zaniedbanie.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów komornik, który zamierza przeprowadziæ publiczn¹ licytacjê maj¹t-
ku d³u¿nika, zobowi¹zany jest do zamieszczenia informacji w tym przedmiocie poprzez wywieszenie og³o-
szenia w siedzibie s¹du rejonowego, przy którym dzia³a. Ze znanej mi praktyki wynika, i¿ co do zasady
obowi¹zek ten jest wype³niany – na korytarzach s¹dów znajduj¹ siê specjalne gabloty, w których wywie-
szane s¹ informacje o licytacjach komorniczych. Jednak¿e maj¹c na wzglêdzie postêp w zakresie metod
komunikacji publicznej, jak równie¿ oceniaj¹c ten stan faktyczny z punktu widzenia wspó³czesnych
standardów udostêpniania informacji, nie mo¿na uznaæ tej metody przekazywania informacji o licyta-
cjach za najbardziej efektywny mechanizm. Faktu tego nie zmienia tak¿e okolicznoœæ, ¿e czêœæ og³oszeñ
komorniczych publikowana jest w gazetach codziennych.

Wobec powy¿szego, w mojej ocenie, zasadne wydaje siê rozwa¿enie przez Pana Ministra mo¿liwoœci zai-
nicjowania wraz z Krajow¹ Rad¹ Komornicz¹ programu zmierzaj¹cego do uruchomienia ogólnodostêpnego
portalu internetowego, na którym publikowane bêd¹ informacje o wszystkich licytacjach komorniczych or-
ganizowanych w Polsce. Portal taki powinien mieæ mechanizmy umo¿liwiaj¹ce wyszukanie licytacji wed³ug
okreœlonych kryteriów, wed³ug miejsca po³o¿enia nieruchomoœci, powierzchni, ceny wywo³awczej; prze-
znaczenia zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego itp.

Jestem przekonany, ¿e uruchomienie tego typu portalu internetowego doprowadzi³oby do poprawie-
nia jakoœci funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce. W zwi¹zku z powy¿szym zwra-
cam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci dostrzega problem zwi¹zany z dostêpem do informacji o licyta-
cjach komorniczych?

2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci prowadzi prace zmierzaj¹ce do u³atwienia obywatelom dostêpu
do informacji o licytacjach komorniczych?

3. Czy w celu szerszego udostêpnienia obywatelom dostêpu do informacji o licytacjach komorniczych
Ministerstwo Sprawiedliwoœci bierze pod uwagê mo¿liwoœæ stworzenia portalu internetowego?

4. Czy stworzenie oraz uruchomienie w/w portalu internetowego nie powinno byæ w ocenie Pana Mini-
stra jednym z elementów programu informatyzacji pañstwa?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Izabela Kacprzak i Piotr Nisztor w opublikowanym w „Rzeczpospolitej” z 19–20 marca bie¿¹cego roku

tekœcie „Agencja dla ¿ony i ziêcia” poinformowali opiniê publiczn¹ o tym, i¿ 40% pracowników Polskiej
Agencji ¯eglugi Powietrznej, czyli szeœæset siedemdziesi¹t osiem osób na tysi¹c siedemset piêtnaœcie, ma
wœród innych zatrudnionych w tej firmie cz³onków bli¿szej lub dalszej rodziny. Fakt ten mia³a wykazaæ
kontrola Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Panie Premierze! Jeœli to doniesienie jest prawdziwe, to znaczy, ¿e w instytucji odpowiedzialnej za bez-
pieczeñstwu ruchu statków powietrznych nad Polsk¹ dobór pracowników nastêpowa³ w znacznej mierze
w oparciu o kryteria rodzinne, a nie profesjonalne. Uzyskanie tak wysokiego wskaŸnika nepotyzmu, wy-
nosz¹cego a¿ 40%, wymaga³o co najmniej kilku lat prowadzenia konsekwentnej polityki kumoterskiej.
Prosimy o informacjê, jakie dzia³ania podj¹³ Pan w tej niew¹tpliwie wymagaj¹cej szybkiej reakcji sprawie
oraz jak zamierza Pan uspokoiæ pasa¿erów polskich samolotów, których bezpieczeñstwo powierzono te-
mu rodzinnemu przedsiêbiorstwu.

Prosimy tak¿e o informacjê, czy wed³ug Pana wiedzy mo¿na znaleŸæ w Europie inne pañstwo, w którym
taki wynik kontroli nie poci¹gn¹³by za sob¹ dymisji ministra odpowiedzialnego za bran¿ê.

I jeszcze jedno pytanie: czy w warunkach integracji wojskowych i cywilnych s³u¿b ruchu lotniczego wa-
dy tych drugich nie wp³ywaj¹ na bezpieczeñstwo lotów pañstwowych statków powietrznych?

Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów:
Macieja Klimê, Henryka Górskiego,Witolda Idczaka,

Piotra Kaletê i Bronis³awa Korfantego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

W zwi¹zku z og³oszeniem przez S¹d Rejonowy w Gdañsku upad³oœci Stoczni Marynarki Wojennej SA
zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o opiniê i wyjaœnienia w nastêpuj¹cych sprawach.

– Jakie bêd¹ konsekwencje og³oszenia upad³oœci stoczni dla realizacji projektu 621 (korweta wieloza-
daniowa)?

– Czy Stocznia Marynarki Wojennej bêdzie nadal prowadzi³a dzia³alnoœæ produkcyjn¹ na rzecz Mini-
sterstwa Obrony Narodowej oraz s³u¿b ratownictwa morskiego?

– Kto bêdzie zabezpiecza³ potrzeby remontowe Marynarki Wojennej RP w zakresie niezbêdnych napraw
i modernizacji okrêtów wojennych?

– Czy istniej¹ zobowi¹zania finansowe Ministerstwa Obrony Narodowej wobec Stoczni Marynarki Wo-
jennej SA?

– Jakie ewentualne straty finansowe ponios³o Ministerstwo Obrony Narodowej w zwi¹zku z upad³oœci¹
Stoczni Marynarki Wojennej SA?

– Jakie jest zaanga¿owanie finansowe Ministerstwa Obrony Narodowej od pocz¹tku realizacji projektu
621 (korweta wielozadaniowa)?

– Jaki jest stopieñ zaawansowania prac stoczniowych w projekcie 621 (korweta wielozadaniowa)?

Z powa¿aniem
Henryk Górski
Maciej Klima
Witold Idczak
Piotr Kaleta
Bronis³aw Korfanty
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Od 1 lutego 2010 r. osoby fizyczne bêd¹ce przedsiêbiorcami maj¹ mo¿liwoœæ aktualizacji danych jedy-
nie za pomoc¹ wniosku o zmianê wpisu w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, sk³adanego na formularzu
EDG-1. Tym samym osoby te nie mog¹ ju¿ aktualizowaæ danych na druku NIP-1. Z informacji, jakie uzys-
ka³em, wynika, i¿ organy ewidencyjne niejednokrotnie nie chc¹ przyj¹æ wniosku o zmianê wpisu, je¿eli
nowe dane oznaczaj¹ na przyk³ad jedynie aktualizacjê danych dotycz¹cych numeru firmowego, konta
bankowego lub miejsca przechowywania dokumentacji podatkowej. Wspomnianego formularza aktuali-
zacyjnego nie mo¿na z³o¿yæ równie¿ bezpoœrednio w urzêdzie skarbowym, gdy¿ w opinii s³u¿b skarbo-
wych formularz EDG-1 mo¿e byæ z³o¿ony wy³¹cznie w organie ewidencyjnym, który nastêpnie przesy³a je-
go odpisy odpowiednio do ZUS lub KRUS, urzêdu statystycznego i w³aœciwego urzêdu skarbowego.

Jak siê wydaje, istot¹ problemu jest to, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra finansów z 29 wrzeœnia
2009 r. w sprawie wzorów zg³oszeñ identyfikacyjnych, nowy wzór NIP-1 przeznaczony jest dla osób fizycz-
nych prowadz¹cych samodzielnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, z wyj¹tkiem tych, które s¹ przedsiêbiorcami,
przed nowelizacj¹ zaœ formularz NIP-1 by³ przeznaczony tak¿e dla przedsiêbiorców. Dokonany podzia³
jest niezrozumia³y i powoduje wykluczenie znacznej grupy przedsiêbiorców z mo¿liwoœci wywi¹zania siê
z obowi¹zków aktualizacyjnych. Warto dodaæ, ¿e to na przedsiêbiorcy spoczywa odpowiedzialnoœæ za nie-
dokonanie wymaganej aktualizacji zg³oszenia identyfikacyjnego – zaniechanie takie jest wykroczeniem
skarbowym.

Podzia³ osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na te, które s¹, i na te, które nie s¹
przedsiêbiorcami, jest w mojej ocenie sprzeczny z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³al-
noœci gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem ka¿da osoba fizyczna prowadz¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹
uznawana jest za przedsiêbiorcê.

Podatnicy maj¹ obowi¹zek aktualizowania danych objêtych zg³oszeniem identyfikacyjnym przez do-
konanie zg³oszenia aktualizacyjnego do w³aœciwego naczelnika urzêdu skarbowego. Brak jest jednak
wzoru formularza aktualizacyjnego dla osób fizycznych bêd¹cych przedsiêbiorcami. Dlatego te¿ podmio-
ty te w celu aktualizacji danych stosuj¹ wniosek o wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Przedsiê-
biorca, aby zg³osiæ zmianê na przyk³ad numeru rachunku bankowego, sk³ada druk EDG-1 odpowiednie-
mu organowi ewidencyjnemu. Prawo nak³ada na przedsiêbiorców obowi¹zek aktualizowania danych do-
tycz¹cych rachunku bankowego, lecz nie przewiduje okreœlonej formy dope³nienia tego obowi¹zku. Dla-
tego te¿ przedsiêbiorca mo¿e dokonaæ zg³oszenia aktualizacyjnego w tym zakresie co najwy¿ej zwyk³ym
pismem. Niemniej jednak zdecydowanie bardziej praktycznym rozwi¹zaniem by³aby mo¿liwoœæ wykorzy-
stania w tym przypadku istniej¹cego formularza EDG-1.

Opisany stan rzeczy, wynikaj¹cy w istocie z luki prawnej, jest niedopuszczalny z punktu widzenia inte-
resów podatnika. Wprawdzie niektóre urzêdy skarbowe, próbuj¹c niejako ratowaæ sytuacjê, sk³onne s¹
do przyjmowania omawianych zg³oszeñ na drukach EDG-1 lub rzadziej na nowych formularzach NIP-1,
jednak¿e takie rozwi¹zanie problemu wydaje siê prowizoryczne.

Proszê zatem o rozwa¿enie, czy w tym przypadku nie by³oby zasadne podjêcie stosownej inicjatywy
ustawodawczej.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolonta-
riacie organizacjami pozarz¹dowymi s¹ niebêd¹ce jednostkami sektora finansów publicznych (w rozu-
mieniu przepisów o finansach publicznych) i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku osoby prawne lub je-
dnostki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw – w tym fundacje
i stowarzyszenia.

Zakres i skala zadañ realizowanych przez organizacje pozarz¹dowe s¹ ró¿ne, tak samo jak ró¿ne s¹ po-
szczególne organizacje. Czêœæ z nich osi¹ga bardzo niewielkie dochody, co wiêcej, niektóre organizacje
pozarz¹dowe nie prowadz¹ nawet dzia³alnoœci gospodarczej. Niemniej jednak przepisy ustawy z dnia
29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci nakazuj¹ takim podmiotom, bez ró¿nicy, prowadzenie pe³nej spra-
wozdawczoœci w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci. Realizacja tego obowi¹zku wi¹¿e siê z istotnymi kosz-
tami, wynikaj¹cymi miêdzy innymi z op³at za obs³ugê rachunkow¹ oraz sprawozdawcz¹. W przypadku
ka¿dej niewielkiej – ale jak¿e istotnej ze spo³ecznego punktu widzenia – lokalnej inicjatywy koszty te sta-
nowi¹ nierzadko obci¹¿enie nieproporcjonalne w stosunku do prowadzonej przez taki podmiot dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego. Warto zauwa¿yæ, ¿e ustawa o rachunkowoœci w odniesieniu do niektórych grup
podmiotów dopuszcza ró¿nicowanie zakresu jej stosowania (dla przyk³adu, spó³ki cywilne osób fizycz-
nych objête s¹ obowi¹zkiem stosowania ustawy dopiero jeœli ich przychody netto w roku obrotowym
osi¹gnê³y co najmniej równowartoœæ w walucie polskiej 1 200 000 euro).

Maj¹c na uwadze ogromn¹ rolê organizacji pozarz¹dowych, zw³aszcza w rozwi¹zywaniu problemów
spo³ecznych, uwa¿am, i¿ warto rozwa¿yæ wprowadzenie do przepisów o rachunkowoœci stosownych
uproszczeñ w zakresie obowi¹zków ksiêgowych spoczywaj¹cych na tych organizacjach. Uproszczenia te
powinny w szczególnoœci obj¹æ podmioty osi¹gaj¹ce najmniejsze dochody.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Koszty u¿ywania przez pracowników pojazdów prywatnych w celach s³u¿bowych do jazd lokalnych
mog¹ byæ rozliczane w formie miesiêcznego rycza³tu lub tzw. kilometrówki. Pracodawca (podatnik) ma
prawo zaliczaæ te wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Jednak¿e w sytuacji, gdy wydatki z tytu³u
u¿ywania samochodu pracownika rozliczane s¹ wed³ug liczby kilometrów przejechanych na potrzeby
jazd lokalnych, s¹ one kosztem podatkowym jedynie w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej stawki za 1 km
przebiegu pojazdu.

Stawki za 1 km przebiegu samochodu s¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury z dnia
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u¿ywania
do celów s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebêd¹cych w³asnoœci¹ praco-
dawcy. Aktualnie wynosz¹ one: 0,5214 z³ dla samochodu o pojemnoœci skokowej silnika do 900 cm3

i 0,8358 z³ – dla samochodu o pojemnoœci skokowej silnika powy¿ej 900 cm3. Wydatki przekraczaj¹ce
kwoty obliczone wed³ug wy¿ej wymienionych stawek nie s¹ uznawane za koszt podatkowy. W tym miej-
scu wypada jednak wyraziæ w¹tpliwoœæ, czy obowi¹zuj¹cy aktualnie próg dotycz¹cy pojemnoœci silnika –
do 900 cm3 oraz powy¿ej 900 cm3 – w sytuacji, kiedy prawie wszystkie sprzedawane obecnie samochody
wyposa¿one s¹ w silniki o wiêkszej pojemnoœci, spe³nia jeszcze swoj¹ rolê.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê o rozwa¿enie dokonania stosownych zmian we wspomnianym roz-
porz¹dzeniu. W mojej ocenie zasadne jest podniesienie wspomnianego progu do poziomu 1400 cm3 albo
nawet 1600 cm3.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne osób prowadz¹cych pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, spe³niaj¹cych warunki okreœlone w art. 18a ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych, stanowi zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak ni¿ 30% kwoty minimal-
nego wynagrodzenia. Zasada ta ma zastosowanie w okresie pierwszych dwudziestu czterech miesiêcy ka-
lendarzowych od dnia rozpoczêcia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Minimalne wynagrodzenie
za pracê w 2011 r. wynosi 1.386 z³, zatem najni¿sza podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³e-
czne to 415,80 z³. Od takiej podstawy sk³adka obliczona ³¹cznie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe
i chorobowe wynosi 116,30 z³ (emerytalne – 81,16 z³, rentowe – 24,95, chorobowe – 10,19 z³, nie uwzglê-
dniam tu sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe, albowiem – zgodnie z rozporz¹dzeniem – jest ona uzale¿-
niona od stopnia ryzyka). Z kolei podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne dla przedsiê-
biorców op³acaj¹cych sk³adki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie ni¿sza jednak ni¿
60% prognozowanego przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego przyjêtego do ustalenia kwoty ograni-
czenia rocznej podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, og³oszonego na dany
rok kalendarzowy. W 2011 r. podstaw¹ obliczenia sk³adki jest kwota 2.015,40 z³. Od takiej podstawy
sk³adka obliczona ³¹cznie na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe wynosi 563,71 z³ (emerytal-
ne – 393,41 z³, rentowe – 120,92, chorobowe – 49,38 z³, tutaj tak¿e nie uwzglêdni³em sk³adki na ubezpie-
czenie wypadkowe).

Z powy¿szego wynika, ¿e przedsiêbiorcy rozpoczynaj¹cy prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej mog¹,
co do zasady, skorzystaæ z preferencji w zakresie op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Jakkol-
wiek regulacja dotycz¹ca preferencji w op³acaniu sk³adek wydaje siê jak najbardziej uzasadniona, to nie
mo¿na tego samego powiedzieæ o ustalaniu podstawy ubezpieczenia dla przedsiêbiorców op³acaj¹cych
sk³adki na zasadach ogólnych. Ta druga regulacja statuuje bowiem wszystkie podmioty gospodarcze na
tym samym poziomie.

Dla przyk³adu, przedsiêbiorca zatrudniaj¹cy jednego pracownika i maj¹cy miesiêczny dochód w wyso-
koœci 4 tysiêcy z³ bêdzie op³aca³ sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne w tej samej wysokoœci, co przedsiê-
biorca zatrudniaj¹cy trzysta osób i maj¹cy miesiêczny dochód w wysokoœci 4 milionów z³. Moim zdaniem
przedmiotowa regulacja powinna uwzglêdniaæ w ustalaniu podstawy wymiaru sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne zarówno dochód przedsiêbiorcy (na przyk³ad za poprzedni rok), jak i to, czy dany podmiot jest
mikroprzedsiêbiorc¹, ma³ym przedsiêbiorc¹ czy te¿ œrednim przedsiêbiorc¹.

Bior¹c to pod uwagê, proszê o rozwa¿enie, czy nie by³oby zasadne podjêcie inicjatywy ustawodawczej
w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Chcia³bym zwróciæ uwagê na problem dotycz¹cy stosowania przepisów ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r.
o dostêpie do informacji publicznej. Przedmiotowa ustawa zobowi¹zuje organy w³adzy publicznej oraz inne
podmioty wykonuj¹ce zadania publiczne do zapewnienia dostêpu do informacji publicznej. Na mocy tych
przepisów wskazane jednostki maj¹ obowi¹zek prowadzenia wyodrêbnionej strony internetowej, zwanej
Biuletynem Informacji Publicznej (BIP), na której og³aszane s¹ informacje publiczne.

Wypada w tym miejscu stwierdziæ, ¿e o ile niektóre podmioty realizuj¹ wspomniany obowi¹zek wzoro-
wo, o tyle w innych przypadkach sposób prowadzenia stron BIP pozostawiaæ mo¿e wiele do ¿yczenia.
Chocia¿ przepisy prawa okreœlaj¹ minimalne wymagania dotycz¹ce biuletynu (na przyk³ad wymagania
natury technicznej, standardy struktury stron, podstawowy zakres informacji publicznej podlegaj¹cej
udostêpnieniu), to jednak okazuje siê, ¿e s¹ one zbyt ogólne. Wiele podmiotowych stron nadal jest reda-
gowana w sposób ma³o czytelny, przez co u¿ytkownicy maj¹ nierzadko spore problemy z odnalezieniem
interesuj¹cych ich informacji.

Dlatego te¿ jestem przekonany o koniecznoœci ustanowienia mechanizmów prawnych umo¿liwia-
j¹cych wzmo¿enie nadzoru w zakresie realizacji obowi¹zku udostêpniania informacji publicznej w biule-
tynie. Wniosek ten jest zasadny tak¿e z uwagi na fakt, ¿e w wielu przypadkach zakres informacji udostêp-
nianych w BIP jest nieproporcjonalnie ma³y w stosunku do zakresu informacji, które – maj¹c na uwadze
interes osób zainteresowanych – mog³yby lub powinny byæ tam udostêpnione.

Warto dodaæ, ¿e w opisanych przypadkach trudno zastosowaæ jakiekolwiek sankcje, bowiem ustawa
przewiduje je jedynie za nieudostêpnienie informacji publicznej wbrew wyraŸnemu obowi¹zkowi. Proszê
zatem o rozwa¿enie mo¿liwoœci rozwi¹zania opisanych problemów.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W imieniu swoich wyborców zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o poinformowanie mnie o stanie

realizacji projektu i zabezpieczenia œrodków finansowych na budowê mostu na Odrze w okolicach Brzegu
w ci¹gu drogi krajowej nr 39. Obecnie zachodzi niebezpieczeñstwo parali¿u komunikacyjnego tej miej-
scowoœci ze wzglêdu na zwiêkszenie natê¿enia ruchu i koniecznoœæ przeprawiania siê przez funkcjonu-
j¹cy stary, zabytkowy most, któremu grozi zawalenie. Parali¿ komunikacyjny dotyczy powiatów brzeskie-
go, o³awskiego i namys³owskiego w województwach opolskim i dolnoœl¹skim.

Budowa nowego mostu by³a, wed³ug Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaplanowana
w „Projekcie poprawy warunków bezpieczeñstwa ruchu drogowego w mieœcie Brzeg w ci¹gu drogi krajo-
wej nr 39”. Otrzyma³em tak¹ informacjê w odpowiedzi na moje oœwiadczenie z³o¿one do Pana Dyrektora
na dwudziestym pierwszym posiedzeniu Senatu w dniu 7 listopada 2008 r.

Proszê o poinformowanie mnie o dalszych pracach w tej sprawie.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Niezwykle popularna ulga internetowa mo¿e byæ rozliczana tylko na podstawie faktury papierowej lub
e-faktury z bezpiecznym podpisem elektronicznym, a niestety nie mo¿e byæ rozliczana na podstawie
zwyk³ej e-faktury.

Fakt ten wywo³uje liczne protesty internautów i w zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o przeanalizo-
wanie tego zagadnienia i rozwa¿enie wprowadzenia mo¿liwoœci rozliczania ulgi równie¿ na podstawie
zwyk³ej e-faktury.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Od 2008 r. preparaty przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku miêdzy drugim miesi¹cem a pi¹tym
rokiem ¿ycia nale¿¹cych do grup wysokiego ryzyka s¹ refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Chodzi o dzieci na przyk³ad po przebytych urazach b¹dŸ takie, które cierpi¹ na zaburzenia odpornoœci.

Jednak wed³ug przedstawicieli œrodowisk lekarskich korzystne by³oby wprowadzenie powszechnego
szczepienia przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci w wieku do drugiego roku ¿ycia. W wojewódz-
twie œwiêtokrzyskim, gdzie od 2006 r. szczepionki te s¹ refundowane dla wszystkich dzieci, znacz¹co ob-
ni¿y³a siê liczba hospitalizacji z powodu zapalenia ucha czy p³uc. Zdaniem przedstawicieli œrodowisk me-
dycznych w perspektywie kilku lat oszczêdnoœci wynikaj¹ce z tego tytu³u znacznie przewy¿sz¹ koszty re-
fundacji szczepionki.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o przeanalizowanie zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Ile osób bêd¹cych na kierowniczych stanowiskach w spó³kach Skarbu Pañstwa i w podmiotach od

nich zale¿nych (spó³ki córki, spó³ki wnuczki itp.) pe³ni dubluj¹ce siê funkcje (na przyk³ad jest cz³onkiem
zarz¹du w spó³kach Skarbu Pañstwa i prezesem lub cz³onkiem zarz¹du w spó³ce od niej zale¿nej)? Czy s¹
to pojedyncze przypadki, czy zjawisko jest nagminne?

2. Które projekty energetyczne (oparte na wêglu kamiennym i brunatnym) bêd¹ realizowane po nego-
cjacjach rz¹du z UE w kwestii emisji CO2? Jaka jest przewidywana wielkoœæ nowo wybudowanych obiek-
tów (w MW)?

3. O ile wzros³o w latach 2007-2010 wynagrodzenie, liczone procentowo, w zarz¹dach i radach nadzor-
czych spó³ek, w których Skarb Pañstwa jest wiêkszoœciowym w³aœcicielem?

4. Jakie korzyœci ekonomiczne i spo³eczne maj¹ pracownicy i akcjonariusze siedmiu przedsiêbiorstw
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w województwie mazowieckim po procesie prywatyzacji prze-
prowadzonym w 2010 r.?

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Mo¿liwoœæ wykonywania zawodu prawniczego w Polsce zosta³a zawarowana w nastêpuj¹cych aktach

prawnych: prawo o adwokaturze, prawo o notariacie, ustawa o radcach prawnych, ustawa o ustroju
s¹dów powszechnych oraz ustawa o prokuraturze. Podstawowym sposobem uzyskania uprawnieñ do
wykonywania wskazanych wy¿ej zawodów jest odbycie odpowiedniej aplikacji, zdanie egzaminu, a na-
stêpnie uzyskanie wpisu na odpowiedni¹ listê lub te¿ otrzymanie powo³ania do pe³nienia urzêdu.

Przytoczone powy¿ej ustawy przewiduj¹ szereg wyj¹tków od koniecznoœci odbycia aplikacji oraz zda-
nia egzaminu. Wszystkie przywo³ane ustawy zwalniaj¹ z tego obowi¹zku profesorów i doktorów habilito-
wanych wy¿szych uczelni ze wzglêdu na ich wiedzê, dorobek naukowy i doœwiadczenie zawodowe (chodzi
tutaj o przepisy art. 66 pkt 1 ust. 1 prawa o adwokaturze, art. 12 §1 ust. 1 prawa o notariacie, art. 25 pkt 1
ust. 1 ustawy o radcach prawnych, art. 61 §2 ust. 3 prawa o ustroju s¹dów powszechnych, art. 14 pkt 3
ust. 1 ustawy o prokuraturze).

Nale¿y w tym miejscu zauwa¿yæ, i¿ wiele z tych osób (tzn. osób wykonuj¹cych zawód prawniczy niepo-
siadaj¹cych stopnia naukowego doktora habilitowanego ani tytu³u profesora) jednoczeœnie jest zatrud-
nionych w wy¿szych uczelniach w oparciu o umowê o pracê lub umowê cywilnoprawn¹, przy czym pod
wzglêdem zaszeregowania p³acowego oraz zakresu obowi¹zków i uprawnieñ s¹ oni zrównani z osobami
posiadaj¹cymi tytu³ zawodowy magistra.

St¹d te¿ rodzi siê pytanie, czy w œwietle przytoczonych wy¿ej przepisów istnia³aby mo¿liwoœæ zrówna-
nia, przynajmniej w jakiejœ czêœci, ich uprawnieñ z uprawnieniami osób posiadaj¹cych tytu³ profesora
lub stopieñ doktora habilitowanego. Osoby wykonuj¹ce zawody prawnicze maj¹ przecie¿ ogromn¹ wie-
dzê, kompetencje i doœwiadczenie, podobnie jak osoby posiadaj¹ce stopieñ lub tytu³ naukowy. Ponadto
mamy tutaj do czynienia z jednostronnym dzia³aniem wymagañ i uprawnieñ w odniesieniu do grupy
osób, które oprócz wiedzy teoretycznej s¹ w stanie przekazaæ studentom równie¿ wiedzê praktyczn¹.

Drugie pytanie dotyczy kwestii, czy istnieje w obecnym stanie prawnym mo¿liwoœæ zatrudniania osób
wykonuj¹cych zawody prawnicze posiadaj¹cych du¿e doœwiadczenie i dorobek zawodowy (nieposiada-
j¹cych stopnia naukowego doktora habilitowanego ani tytu³u profesora) na stanowiskach profesorów
lub adiunktów.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Problem zanieczyszczenia wód podziemnych trichloroetylenem i tetrachloroetylenem na terenie po-

wiatu tarnogórskiego zosta³ rozpoznany ju¿ w latach 90. Z uwagi na stwierdzenie nieprzydatnoœci wody
do spo¿ycia, spowodowane przekroczeniem dopuszczalnych norm stê¿enia substancji chlorowcopocho-
dnych, pocz¹wszy od roku 2000 wy³¹czano z eksploatacji kolejne ujêcia wody. Przeprowadzone kontrole,
a tak¿e wyniki badañ nie wskaza³y jednoznacznie Ÿród³a zanieczyszczenia wód podziemnych. W celu kon-
trolowania i prognozowania zmian zachodz¹cych w œrodowisku wód podziemnych i powierzchniowych
WIOŒ w Katowicach wdro¿y³ system monitoringu wód na terenie powiatu tarnogórskiego, obejmuj¹cy
dwanaœcie punktów wód podziemnych oraz trzy punkty wód powierzchniowych. Monitoring prowadzony
od 2005 r. wskazuje na wystêpuj¹ce w sposób ci¹g³y zanieczyszczenie wód podziemnych zbiornika GZWP
330 Gliwice, uniemo¿liwiaj¹ce eksploatacjê czêœci ujêæ wód podziemnych ze wzglêdu na wielokrotne
przekroczenia wartoœci dopuszczalnej dla wody pitnej, wynosz¹cej 10 �g/l dla sumy trichloroetenu i te-
trachloroetenu. Stê¿enia trichloroetylenu osi¹ga³y w przedmiotowym okresie wartoœci od 0,01 do 960
�g/l, a tetrachloroetenu od 0,01 do 640 �g/l. We wrzeœniu 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œro-
dowiska w Katowicach otrzyma³ informacjê od pañstwowego inspektora sanitarnego w Bytomiu o stwier-
dzeniu ponadnormatywnej wartoœci sumy trichloroetenu i tetrachloroetenu w próbkach wody z ujêæ
w Zbros³awicach.

Problem zanieczyszczenia wód tri- i tetrachloroetylenem w bezpoœredni sposób dotyka obecnie miesz-
kañców powiatu tarnogórskiego, ale mo¿e rozprzestrzeniæ siê na wiêkszy obszar. Gminy staj¹ przed groŸ-
b¹ zamykania kolejnych studni. Problem nie dotyczy ca³kowitego pozbawienia wody zdatnej do picia, lecz
wysokoœci op³aty, jak¹ mieszkañcy bêd¹ musieli zap³aciæ za dostarczon¹ wodê, kiedy wszystkie lokalne
ujêcia zostan¹ zamkniête.

W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ WIOŒ w Katowicach pismem z dnia 23 grudnia 2010 r. zwróci³ siê do starosty
powiatu tarnogórskiego o przejêcie koordynacji dzia³añ w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych
tri- i tetrachloroetylenem. Powy¿sze wynika³o z faktu, i¿ problem zanieczyszczenia wód podziemnych
w powiecie tarnogórskim zosta³ rozpoznany przed dat¹ wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493 z póŸn. zm.). W zwi¹zku z po-
wy¿szym zgodnie z ustaw¹ – Prawo ochrony œrodowiska (art. 35 ustawy o zapobieganiu szkodom w œro-
dowisku i ich naprawie) organem w³aœciwym dla prowadzenia postêpowania w sprawie zanieczyszczenia
wód podziemnych jest starosta.

Starosta tarnogórski zaj¹³ w tej sprawie odmienny pogl¹d. Wskaza³, i¿ z uwagi na domniemanie, ¿e
Ÿród³o zanieczyszczenia nie przesta³o byæ aktywne, sprawê zakwalifikowa³ jako „szkodê w œrodowisku”
i postanowieniem z dnia 17 marca 2011 r. przekaza³ do rozpatrzenia regionalnemu dyrektorowi ochrony
œrodowiska w Katowicach, powo³uj¹c siê m.in. na art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w œrodowisku, wskazuj¹cy regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska jako organ ochrony
œrodowiska w³aœciwy w sprawach odpowiedzialnoœci za zapobieganie szkodom w œrodowisku i naprawê
szkód w œrodowisku.

W zwi¹zku z rozbie¿nymi stanowiskami kierujê pytanie: który organ, jako w³aœciwy kompetencyjnie,
powinien zaj¹æ siê przedmiotow¹ spraw¹?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie coraz czêœciej w³adze samorz¹dowe nag³aœniaj¹ problem zwi¹zany z lokalizacjami

stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie ich gmin i kwestiê braku œrodków prawnych, pozwala-
j¹cych wp³ywaæ w³adzom gminy na te lokalizacje. Temat stacji bazowych od wielu lat wzbudza emocje
i obawy mieszkañców, szczególnie tych, którym przysz³o ¿yæ w ich s¹siedztwie.

Do lipca 2010 r. obowi¹zuj¹ce przepisy dawa³y gminom mo¿liwoœæ wp³ywania na lokalizacje obiektów
tego typu na przyk³ad przez odpowiednie zapisy w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego. W praktyce oznacza³o to ewentualne blokowanie budowy stacji, kiedy mia³a znajdo-
waæ siê zbyt blisko domów, co wzbudza³o niepokój mieszkañców.

Obowi¹zuj¹ca ustawa z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju i us³ug sieci telekomunikacyjnych pozba-
wi³a gminy tych instrumentów prawnych. Skutki s¹ takie, ¿e operatorzy telefonii komórkowej zaczynaj¹
budowaæ wie¿e nadawcze w centrach wsi, miast, w bezpoœrednim s¹siedztwie szkó³, przedszkoli i domów
mieszkalnych. Operatorzy sieci komórkowych wybieraj¹ dzia³ki miêdzy domami, bo te wyposa¿one s¹ we
wszystkie media i postawienie masztu jest wtedy mniej kosztowne, nawet nie bior¹ pod uwagê propono-
wanych przez gminê innych lokalizacji, oddalonych od zamieszkiwanych budynków.

Mieszkañcy maj¹ uzasadnione obawy co do oddzia³ywania na ludzkie zdrowie wytwarzanego przez na-
dajniki pola elektromagnetycznego. Wbrew pozorom nie ma dowodów na to, ¿e ich s¹siedztwo nie zagra¿a
zdrowiu ludzi, bo przekazywane jako pewnik wyniki ekspertyz wykonywane s¹ na zlecenie operatorów
sieci komórkowych. Zagraniczne Ÿród³a przedstawiaj¹ ten temat zgo³a odmienne.

Nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e telefony komórkowe zrewolucjonizowa³y œwiat, ¿e s¹ potrzebne, wrêcz
niezbêdne, ale gdy w grê wchodzi ludzkie ¿ycie i zdrowie, to prawo musi dawaæ mo¿liwoœæ ochrony miesz-
kañców przed uci¹¿liwym s¹siedztwem stacji bazowych i lokalizowania ich w miejscach oddalonych od
zabudowañ mieszkalnych. To nie interesy operatorów sieci komórkowych s¹ tu nadrzêdne.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszê o przeanalizowanie aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa
w tej sprawie i próbê podjêcia dzia³añ w celu znalezienia z³otego œrodka, tak by samorz¹dy gminne mia³y
mo¿liwoœæ wp³ywania na decyzje o lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych, bo to do nich
w pierwszej kolejnoœci zwracaj¹ siê mieszkañcy obawiaj¹cy siê zbyt bliskiego s¹siedztwa takich stacji.

£¹czê wyrazy 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!
Wymiana m³odzie¿y akademickiej miêdzy pañstwami UE jest jednym z owoców otwarcia siê Polski na

œwiat, które wyraŸnie da³o siê odczuæ po zmianie ustroju na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku. M³odzi ludzie korzystaj¹cy z programów wymiany studentów maj¹ szansê poznawaæ jêzyki, kultu-
rê, obyczaje dziêki zagranicznej edukacji oraz czerpaæ dobre wzorce i pomys³y z krajów, które mieli okazjê
odwiedziæ, by póŸniej zaszczepiaæ je w naszym kraju.

W Polsce z du¿ym powodzeniem funkcjonuj¹ g³ównie trzy programy wymiany studentów: Erasmus,
Comenius oraz przeznaczony dla doktorantów MOST. Uczestnicz¹cy w tych programach maj¹ zapewnio-
ny kontakt naukowy z zagraniczn¹ uczelni¹ oraz wsparcie finansowe na utrzymanie podczas swojego po-
bytu w miejscu wymiany. Niestety niemal wszystkie oferty zagranicznych wyjazdów dotycz¹ tylko pañstw
Unii Europejskiej. Wyjazdy do najwiêkszych i najbardziej renomowanych uczelni œwiata, które dysponu-
j¹ najlepsz¹ kadr¹ naukow¹ oraz najnowoczeœniejszymi oœrodkami badawczymi, jak przede wszystkim
uniwersytety w Stanach Zjednoczonych i Japonii, s¹ bardzo trudne. Nawet jeœli potencjalny chêtny jest
w stanie w znacznej mierze utrzymaæ siê na miejscu z w³asnych œrodków, nie decyduje siê na taki wyjazd,
poniewa¿ nie ma w ogóle prawnego dostêpu do bazy dydaktycznej.

Czy taki stan rzeczy wynika z braku dwustronnych porozumieñ miêdzy uczelniami? Czy inicjatywa
wymiany studentów z pañstwami poza Europ¹ wymaga podpisania stosownych umów miêdzynarodo-
wych na szczeblu rz¹dowym?

W jaki sposób ministerstwo mo¿e zachêcaæ polskie uczelnie do pozyskiwania nowych partnerów wœród
najlepszych uczelni na œwiecie? Dla podniesienia jakoœci wymian studenckich warto podj¹æ starania
o nawi¹zanie wspó³pracy z najlepszymi uczelniami œwiata, co niew¹tpliwie wzbogaci nasz¹ m³odzie¿ aka-
demick¹.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przeanalizowanie tego
zagadnienia oraz zajêcie stanowiska w przedmiocie proponowanych rozwi¹zañ systemowych umo¿liwia-
j¹cych wymianê studentów z najlepszymi pozaeuropejskimi uczelniami œwiata,

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracaj¹ siê do mnie przedstawiciele w³adz gminnych w sprawie dróg, które nie zosta³y objête uw³asz-

czeniem w chwili reformy samorz¹dowej w 1999 r. Drogi nie zosta³y objête uw³aszczeniem przez samo-
rz¹d terytorialny, poniewa¿ wczeœniej nie mia³y statusu dróg publicznych i choæ w ewidencji gruntów
i budynków by³y ujête jako drogi, w ksiêgach wieczystych pozostawa³y w³asnoœci¹ osób prywatnych. Pro-
blem polega na tym, ¿e dojazd tymi prywatnymi drogami by³ uwzglêdniany w postêpowaniach inwesty-
cyjnych i w tej chwili s¹ nieruchomoœci, które nie maj¹ innego po³¹czenia z sieci¹ dróg publicznych. Z per-
spektywy samorz¹du jedynym sposobem w³¹czenia tych dróg do sieci jest ich nabycie od obecnych pry-
watnych w³aœcicieli po ¿mudnych negocjacjach.

Proszê o informacjê, jak w opinii Pana Ministra mo¿na rozwi¹zaæ problem komunalizacji dzia³ek zajê-
tych pod drogi niezaliczone do kategorii dróg publicznych, ale spe³niaj¹ce analogiczne funkcje.

Z wyrazami szacunku
Ireneusz Niewiarowski

74. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r.
208 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 74. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (DzU

z 2003 r., nr 221, poz. 2199 z póŸn. zm.) zwracam siê do Pana Prokuratora z proœb¹ o dokonanie, w ra-
mach sprawowanego nadzoru, kontroli dzia³ania Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, któr¹ kieruje pro-
kurator Mariola Herwart, w sprawach dotycz¹cych pañstwa Cecylii i Marka Wosiów.

W zwi¹zku z wieloma interwencjami dotycz¹cymi sposobu prowadzenia postêpowania przez Prokuratu-
rê Rejonow¹ w Gryfinie za stosowne i uzasadnione uzna³em powiadomienie Pana Prokuratora o poni¿szych
sytuacjach. Zbyt wiele jest bowiem doniesieñ (tak¿e medialnych) dotycz¹cych sposobu traktowania nie-
których prominentnych obywateli – zw³aszcza przez pani¹ prokurator Mariolê Herwart. Na szczególn¹
uwagê zas³uguje objêcie nadzorem spraw dotycz¹cych wójta gminy Stare Czarnowo, pana Marka Wosia
i jego ma³¿onki Cecylii, która do pewnego czasu prowadzi³a Pogotowie Rodzinne w Gryfinie.

Dzia³alnoœæ Pana Marka Wosia wzbudza w¹tpliwoœci nie od dzisiaj. Sprawy przeciwko niemu by³y wie-
lokrotnie wnoszone do organów œcigania, jednak za ka¿dym razem zarzuty by³y umarzane. Nie wszystkie
zarzuty by³y bezpodstawne, co wynika³o nawet z postanowieñ prokuratora, bowiem czêœæ postêpowañ
by³a umarzana ze wzglêdu na, zdaniem prokuratora, ma³¹ szkodliwoœæ czynu b¹dŸ brak danych dostate-
cznie uzasadniaj¹cych pope³nienie czynu zabronionego. Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, i¿ wójt Marek
Woœ ci¹gle przesiaduje w prokuraturze. Niemniej jednak wszystkie sprawy, które s¹ prowadzone w Gryfi-
nie przez prokuraturê, s¹ umarzane. Jak¿e inaczej wygl¹da sytuacja, kiedy sprawa trafia na wokandê
z powództwa cywilnego. Grupa radnych rzekomo pomówi³a wójta, w zwi¹zku z powy¿szym wójt wniós³
powództwo cywilne. Za spraw¹ pani Haliny Hoduñ, która by³a radn¹ (obecnie zosta³a wybrana na szóst¹
kadencjê 2010–2014), udowodniono wójtowi wiele zarzutów. Pan Marek Woœ musia³ przeprosiæ, zwróciæ
koszty s¹dowe i zap³aciæ zadoœæuczynienie nies³usznie pozwanym do s¹du.

W zwi¹zku z powy¿szym rodzi siê pytanie: czy sprawiedliwoœci nale¿y szukaæ wy³¹cznie na drodze
s¹dowej z powództwa prywatnego? Dlaczego takie same b¹dŸ podobne sytuacje s¹ tak ró¿nie oceniane
przez Prokuraturê w Gryfinie i przez niezawis³e s¹dy?

Moja interpelacja spowodowana jest tak¿e bezkarn¹ dzia³alnoœci¹ pani Cecylii Woœ, prywatnie
ma³¿onki pana wójta. Otó¿ prowadzi³a ona pogotowie rodzinne. W pogotowiu tym przebywa³y miêdzy in-
nymi dwie dziewczynki, Amelka i Patrycja. Pierwsza zmar³a w swoje trzecie urodziny, gdy – wed³ug opie-
kunów, to jest Cecylii i Marka Wosiów – wypad³a z piêtrowego ³ó¿ka. Druga, która mia³a siñce i po³amane
koœci, wed³ug lekarzy by³a maltretowana. Rozbie¿noœci medyczne to jedno, ale sposób, w jaki próbuje siê
zakoñczyæ postêpowanie na korzyœæ pani Cecylii Woœ, ur¹ga zasadom d¹¿enia do prawdy obiektywnej
i wszelakim regu³om wspó³¿ycia spo³ecznego, o zaufaniu do organów pañstwa nie wspominaj¹c.

Przez fakt, ¿e pogotowie rodzinne prowadzi³a ¿ona jednego z wójtów, nast¹pi³a swoista zmowa milcze-
nia wokó³ tej sprawy. Pañstwo Woœ mogliby dalej prowadziæ pogotowie, gdyby nie tragiczne okolicznoœci
œmierci Amelki, bliŸniaczej siostry Patrycji. Kiedy dziecko w bardzo z³ym stanie trafi³o do szpitala w Szcze-
cinie – na jej ciele, w szczególnoœci w okolicach krêgos³upa, by³y widoczne liczne siñce i obicia – wówczas
do lekarza prowadz¹cego, dr. Cezarego Pakulskiego, kierownika Centrum Leczenia Urazów Wielona-
rz¹dowych, zaczê³y zg³aszaæ siê wp³ywowe osoby z Gryfina, które usi³owa³y przekonaæ lekarza, ¿e krzyw-
dzi pañstwa Wosiów, rzucaj¹c na nich cieñ poprzez sugerowanie maltretowania dzieci.

Siniaki na ciele Patrycji zdaniem gryfiñskiej prokuratury prawdopodobnie powsta³y przypadkowo. Tak¹
ekspertyzê potwierdzi³ bieg³y lekarz s¹dowy z £odzi, który nawet dziewczynki nie widzia³. Prokurator Mariola
Herwart zProkuraturyRejonowejwGryfinieuzna³a, ¿eprzedstawionybieg³emumateria³wocenieprokuratora
i w ocenie bieg³ego by³ na tyle kompletny, ¿e wystarczy³ do wydania opinii. Patrycja wychowywa³a siê w pogoto-
wiurodzinnympañstwaWosiów,poczymtrafi³adorodzinyzTrzciñska-Zdroju.Nowaopiekunkazauwa¿y³a, ¿e
dziewczynka ma liczne obra¿enia, a lekarze ze szpitala odkryli tak¿e nieleczone z³amanie obu r¹k. Dwaj nieza-
le¿ni lekarze wykluczaj¹ wersjê prokuratury, ¿e obra¿enia u Patrycji mog³y powstaæ przypadkowo.

Dzisiaj pogotowie rodzinne w Gryfinie ju¿ nie istnieje. Prokuratura Rejonowa w Gryfinie uzna³a, ¿e
œmieræ dziecka by³a nieszczêœliwym wypadkiem. Twierdzenie oparto na ekspertyzie bieg³ego, który uzna³,
¿e nie ma podstaw, by stwierdziæ, ¿e obra¿enia powsta³y na skutek dzia³ania osób trzecich. W opinii bieg-
³ego dziecko zmar³o w wyniku nieszczêœliwego upadku z wysokoœci. Zdaniem prokurator Marioli Herwart
nie by³o tak¿e jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, aby wobec dzieci powierzonych rodzinie Wosiów
stosowana by³a przemoc. Na szczêœcie wznowiono œledztwo wczeœniej umorzone, poniewa¿ kontrola wy-
kaza³a niedoci¹gniêcia.
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Wykonuj¹c obowi¹zki senatora Rzeczypospolitej Polskiej, powierzone mi w zaufaniu przez spo³eczeñ-
stwo, uzna³em za stosowne poinformowanie Pana jako prokuratora generalnego, zwierzchnika polskich
prokuratorów, o pojawiaj¹cych siê uzasadnionych w¹tpliwoœciach dotycz¹cych funkcjonowania Proku-
ratury Rejonowej w Gryfinie. Jednoczeœnie liczê, ¿e zajmie siê Pan poruszonymi problemami i przeka¿e
wyczerpuj¹c¹ informacjê na ten temat.

Z powa¿aniem
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Na 66. posiedzeniu Senatu w dniu 25 listopada 2010 r. zwróci³em siê z oœwiadczeniem senatorskim do Mi-

nisterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z proœb¹ o udzielenie informacji w kwestii deklarowanej
przez rz¹d pomocy przedsiêbiorcom, instytucjom i osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r.

Z pisma, jak ie otrzyma³em z MSWiA, datowanego 20 grudnia 2010 r . (sygnatura
BMP-0724-6-4/10/MM), bêd¹cego odpowiedzi¹ na z³o¿one przeze mnie oœwiadczenie senatorskie, wyni-
ka, ¿e ze wzglêdu na z³o¿onoœæ problematyki, któr¹ poruszy³em w wymienionym oœwiadczeniu, czêœæ
nurtuj¹cych mnie problemów wychodzi poza zakres w³aœciwoœci MSWiA, przy czym organem w³aœciwym
w tym zakresie jest minister gospodarki.

Z tego wzglêdu zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji, ile osób, przedsiêbior-
ców oraz ró¿nych instytucji dotkniêtych ubieg³oroczn¹ powodzi¹ do tej pory nie otrzyma³o pomocy ze
strony rz¹du.

W za³¹czeniu przesy³am kopiê oœwiadczenia senatorskiego oraz kopiê odpowiedzi z MSWiA (sygnatura
BMP-0724-6-4/10/MM).

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³a siê do mnie z proœb¹ mnie o pomoc i wyjaœnienie grupa rolników gospodaruj¹cych na terenie

gminy Czermin w powiecie mieleckim. Wspomniana grupa wyst¹pi³a z zapytaniem o mo¿liwoœæ rozsze-
rzenia wykazu obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) o tê gminê.

G³ównym powodem wydzielenia na terenie Polski obszarów o niekorzystnych warunkach gospodaro-
wania jest wsparcie gospodarstw na terenach zagro¿onych wyludnieniem oraz zapobieganie degradacji
krajobrazu w wyniku od³ogowania gruntów najs³abszych. P³atnoœci, jakie rolnicy otrzymuj¹ w ramach
ONW, maj¹ im zrekompensowaæ trudne warunki produkcji rolnej.

Z g³osów, jakie do mnie docieraj¹, wynika, ¿e tereny gminy Czermin z niezrozumia³ych powodów nie
zosta³y zaliczone do ONW. Na obszarze wspomnianej gminy dominuj¹ gleby V i VI klasy, a dodatkowo
z powodu specyficznych warunków terenowych gleby te s¹ okresowo podmok³e. W gminie przewa¿aj¹
ma³e gospodarstwa rodzinne, które stanowi¹ podstawê utrzymania wiêkszoœci gospodaruj¹cych na nich
rolników. Trudn¹ i tak sytuacjê komplikuj¹ tak¿e klêski nawiedzaj¹ce gminê. Ju¿ dwukrotnie, w 1997 r.
oraz 2010 r., jej tereny zosta³y powa¿nie zniszczone w wyniku powodzi, co oczywiœcie nie pozosta³o bez
wp³ywu na sytuacjê gospodarstw rolnych.

W zwi¹zku z powy¿szym ponawiam zapytanie: czy w najbli¿szym czasie planowane s¹ zmiany w wyka-
zie obszarów ONW i uwzglêdnienie nowych terenów? Chodzi w szczególnoœci o te gminy, w których proces
weryfikacji nie zosta³ dotychczas przeprowadzony, w tym tak¿e o gminê Czermin.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Czujê siê zobowi¹zany do zabrania g³osu niejako w geœcie solidarnoœci z ogromn¹ rzesz¹ aplikantów

radcowskich Okrêgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Statystyka prezentowana przez warszaw-
sk¹ Okrêgow¹ Izbê Radców Prawnych wydaje siê zbie¿na z danymi, które aplikanci uzyskali na podstawie
porównania liczebnoœci grup aplikanckich na I i II roku, gruntownej analizy protoko³ów egzaminacyj-
nych, jak równie¿ wynika z porównania z danymi publikowanymi w prasie.

Publicznie dostêpne dane wskazuj¹, ¿e I rok szkolenia na aplikacji radcowskiej w 2010 r. rozpoczê³o
2 170 osób, a zakoñczy³y go z pozytywnym wynikiem 1 253 osoby. Przesz³o 900 osób nie ukoñczy³o I roku.
Rezygnacja czêœci aplikantów z udzia³u w kolokwiach nie wynika³a z ich suwerennej decyzji. Zosta³a po-
dyktowana g³ównie ograniczeniami regulaminowymi oraz informacjami udzielanymi przez Okrêgow¹ Iz-
bê Radców Prawnych, z których wynika³o jednoznacznie, ¿e aplikant, który nie zda³ choæby jednego kolo-
kwium w trakcie roku szkoleniowego, nie mia³ ju¿ szansy na zaliczenie I roku. W³aœnie dlatego przystêpo-
wanie do dalszych kolokwiów by³o, z punktu widzenia takiego aplikanta, pozbawione sensu. Okrêgowa
Izba Radców Prawnych nie wyprowadza³a aplikantów z tego przekonania.

O mo¿liwoœci zaliczania kolokwiów w trybie tzw. wpisu warunkowego aplikanci dowiedzieli siê 29 gru-
dnia 2010 r. Jednak¿e zaliczenie kilku egzaminów w zaproponowanym trybie i terminie (wszystkie szeœæ
kolokwiów odbywa³o siê tego samego dnia, jedno po drugim) by³o praktycznie niemo¿liwe.

Z uwagi na powy¿sze nie dziwi fakt, i¿ prawie 80% osób, które zdo³a³y podejœæ do kolokwiów w trybie
warunkowym, nie zaliczy³o ich.

Zainteresowane osoby rozpoczê³y szkolenia na aplikantów radcowskich od uzyskania informacji, i¿
w stosunku do ich rocznika bêdzie obowi¹zywa³ okreœlony na 76% próg zaliczenia kolokwiów. W wyniku
interwencji zainteresowanych zosta³ on obni¿ony do 67% (chocia¿ wystêpowano o 60%). Próg zaliczenia
67% jest nadal wy¿szy od tego, jaki stosowano wobec osób z poprzednich roczników, a tak¿e wobec osób
z innych okrêgowych izb radców prawnych w kraju. Próg ten jest wy¿szy tak¿e od progu, jaki dotyczy eg-
zaminu radcowskiego.

Nie jest sprawiedliwe i pedagogiczne rozwi¹zanie polegaj¹ce na tym, ¿e aplikanci, wobec których zasto-
sowano tak srogie kryteria zaliczenia I roku, zostali postawieni przed koniecznoœci¹ zaliczania wszyst-
kich kolokwiów od nowa i ponoszenia po raz kolejny op³aty za powtarzanie ca³ego I roku w sytuacji, gdy
nie zosta³o zdane na przyk³ad jedno z szeœciu kolokwiów.

Ostra selekcja, jaka zosta³a tu przeprowadzona, mo¿e zostaæ uznana za formê ograniczenia dostêpu do
zawodu.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z zapytaniem: czy resort dostrzega ten problem i jakie widzi roz-
wi¹zania na przysz³oœæ?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³awa Gaw³owskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi z dnia 15 lipca 2010 r. udzielonej przez podsekretarza stanu, pana Bernarda B³aszczy-

ka, w sprawie oœwiadczenia skierowanego do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska (pismo z dnia
28 maja 2010 r.) dotycz¹cego budowy kolejnego stopnia wodnego poni¿ej W³oc³awka, wyjaœnia Pan, i¿ ist-
nieje sta³y kontakt pomiêdzy firm¹ Energa SA z Gdañska, która prowadzi prace dokumentacyjne, a Kra-
jowym Zarz¹dem Gospodarki Wodnej. Z odpowiedzi na moje oœwiadczenie wynika tak¿e, i¿ w 2010 r. pod-
pisano umowê na wykonanie opracowania pod nazw¹ „Dokumentacja niezbêdna do budowy zapory
i elektrowni na Wiœle poni¿ej W³oc³awka”. Wykonawc¹ tego projektu jest firma Ove Arup & Partners Inter-
national Limited Sp. z o.o. W umowie miêdzy tymi podmiotami przyjêto, i¿ do koñca 2010 r. zostan¹ do-
starczone okreœlone produkty b¹dŸ ich sk³adowe: okreœlenie celów i sposobów ich realizacji, operat
hydrologiczno-hydroenergetyczny, obliczenia hydrauliczne, raport dotycz¹cy mo¿liwoœci wykorzystania
Wis³y jako drogi wodnej klasy IV, analizy koniecznoœci przeprowadzenia zmian w istniej¹cych dokumen-
tach programowych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dokumentacjach planistycz-
nych na ww. poziomach, raport z przegl¹du danych archiwalnych z wykonaniem ich aktualizacji.

Powszechnie znany jest termin zakoñczenia owego projektu œrodowiskowego – po³owa 2012 r. Nieba-
wem up³ynie rok od podjêcia ww. przedsiêwziêæ. Pomimo podjêcia pewnych dzia³añ maj¹cych usprawniæ
budowê nowej tamy na Wiœle, mieszkañcy W³oc³awka, jak i okolicznych miejscowoœci, ka¿dego dnia boj¹
siê o swoje bezpieczeñstwo. Brak drugiego stopnia wodnego na Wiœle doprowadzi³ do deformacji kszta³tu
koryta rzeki. Zagro¿eni s¹ nie tylko mieszkañcy, ale tak¿e ruroci¹gi do transportu etylenu z Petrochemii
P³ock do „Anwilu”, produkty naftowe przedsiêbiorstwa PERN oraz gazoci¹g Jama³-Europa.

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020 uznaje budowê drugiego
stopnia na Wiœle za przedsiêwziêcie konieczne, oznaczone jako priorytet. Tym samym w³oc³awianie ¿ywi¹
nadziejê, ¿e problem bêdzie jak najszybciej rozwi¹zany.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: na jakim etapie s¹ obecnie prace zwi¹zane z bu-
dow¹ kolejnego stopnia wodnego na wysokoœci Nieszawy?

Z powa¿aniem
Andrzej Person

74. posiedzenie Senatu w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 r.
214 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 74. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracaj¹ siê do mnie przedsiêbiorcy w sprawie ewentualnych zmian w ustawie o zamówieniach publi-

cznych, w szczególnoœci co do regulacji dotycz¹cej tak zwanej najkorzystniejszej ceny. Przedsiêbiorcy
wskazuj¹, ¿e w wiêkszoœci przypadków najkorzystniejsza cena interpretowana jest jako cena najni¿sza,
a to prowadzi do obni¿enia standardów pracy i p³acy oraz zagra¿a jakoœci us³ug. Przedsiêbiorcy zwracaj¹
uwagê, ¿e istniej¹ skuteczne rozwi¹zania prawne polegaj¹ce na tym, ¿e najni¿sza i najwy¿sza cena s¹ eli-
minowane z przetargu.

Proszê Pana Ministra o opiniê w przedmiotowej sprawie i ewentualne podjêcie dzia³añ legislacyjnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zwracaj¹ siê przedsiêbiorcy w sprawach zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z zak³adami ener-

getycznymi. Przedsiêbiorcy funkcjonuj¹cy na rynku budowlanym wskazuj¹ na istniej¹ce w tym zakresie
bariery, przede wszystkim na d³ugie terminy realizacji przez zak³ady energetyczne ró¿nego rodzaju przy-
³¹czeñ, przed³u¿aj¹ce siê ró¿nego rodzaju uzgodnienia, a to niekorzystnie wp³ywa na wykonywanie
wszelkich inwestycji w zakresie budownictwa, w tym budownictwa mieszkaniowego. Podkreœlê, ¿e
przedsiêwziêcia w zakresie budowy mieszkañ maj¹ istotne znaczenie spo³eczne.

Proszê Pana Ministra o opiniê w tej sprawie oraz o ewentualne podjêcie dzia³añ legislacyjnych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

OœwiadczenieskierowanedoprezesaAgencjiRestrukturyzacji iModernizacjiRolnictwaTomaszaKo³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z nowelizacj¹ rozporz¹dzenia o warunkach i trybie przyznawania oraz wyp³aty pomocy

w ramach dzia³ania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw” warto podkreœliæ, ¿e te rozwi¹zania s¹ ko-
rzystne dla beneficjentów. Umo¿liwiaj¹ one miêdzy innymi wprowadzenie zmian w z³o¿onych dokumen-
tach, a tak¿e w podpisanych umowach o dofinansowanie projektu, jeœli chodzi o liczenie piêcioletniego
okresu osi¹gniêcia i zachowania celu operacji objêtej wnioskiem.

Proszê o informacjê, w jakich terminach planowane s¹ kolejne nabory wniosków w ramach przedmio-
towego dzia³ania.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Chcia³bym podkreœliæ, wypowiadaj¹c siê w imieniu kierowców i u¿ytkowników dróg oraz mieszkañców

pó³nocnego Mazowsza, ¿e informacja o wpisaniu drogi ekspresowej S10 do Programu Budowy Dróg Kra-
jowych na lata 2011–2015 jest bardzo pozytywn¹ informacj¹. Droga S10 bêdzie przebiegaæ miêdzy inny-
mi przez P³oñsk, Drabin i Sierpc oraz miejscowoœæ Góra w Gminie StaroŸreby w powiecie p³ockim.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Dyrektora o jak najszybsze podjêcie wszelkich dzia³añ zwi¹za-
nych z uzyskaniem niezbêdnej dokumentacji technicznej, pozwoleñ i decyzji, co przyspieszy realizacje
przedmiotowej inwestycji.

Zwracam siê do Pana Dyrektora z proœb¹ o to, aby prace przygotowawcze oraz realizacje inwestycji
w pierwszej kolejnoœci dotyczy³y budowy obwodnic miast Sierpca, Drabina i miejscowoœci Góra.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Inwestycje drogowe podjête przez pañstwo polskie w zwi¹zku z Euro 2012 s¹ przedsiêwziêciami bu-
dz¹cymi szacunek i uznanie, ale tylko pod warunkiem, ¿e nie blokuj¹ innych inwestycji drogowych,
o które od lat zabiega³y tamtejsze spo³ecznoœci.

Pó³nocna czêœæ Wielkopolski – dziêki jej mieszkañcom dwa miesi¹ce temu powierzono mi mandat se-
natora – jest tym regionem kraju, przez który nie przebiega ¿adna droga ³¹cz¹ca z sob¹ miasta gospodarzy
pi³karskich zmagañ i w zwi¹zku z tym zatrzymano tutaj kilka wa¿nych inwestycji drogowych, spoœród
których wymieniê dwie: budowê obwodnicy Ujœcia i budowê obwodnicy Czarnkowa.

Dziœ chcia³bym zabraæ g³os w tej pierwszej sprawie. Sk³oni³ mnie do tego apel Rady Miejskiej w Ujœciu
oraz coraz bardziej gwa³towne protesty mieszkañców tej miejscowoœci, s³usznie zaniepokojonych i roz-
dra¿nionych lekcewa¿¹cym traktowaniem ich przez w³adze centralne. Od dwunastu lat obiecuj¹ one ob-
wodnicê, a potem zwlekaj¹ z jej budow¹. Obwodnica umo¿liwi³aby normaln¹ egzystencjê mieszkañcom
miasteczka nêkanym przez intensywny ruch drogowy na drodze krajowej nr 11.

„Potrzebê pilnej budowy obwodnicy miasta Ujœcia sygnalizujemy ju¿ od 1999 roku” – pisz¹ radni z Uj-
œcia – „Rozpoczêcie inwestycji planowano pocz¹tkowo na 2006 rok, przesuwaj¹c nastêpnie termin reali-
zacji na lata 2009–2010. Równie¿ te plany nie zosta³y zrealizowane. Jesteœmy g³êboko zaniepokojeni tak¹
sytuacj¹.

Zwarta zabudowa mieszkaniowa wzd³u¿ drogi krajowej nr 11 w Ujœciu powoduje, ¿e mieszkañcy, przy
bardzo wysokim natê¿eniu ruchu, w szczególnoœci w okresie wiosenno-letnim, nara¿eni s¹ na znaczne
uci¹¿liwoœci. Ruch pojazdów powoduje wstrz¹sy oraz pêkanie œcian budynków, nastêpuje przekraczanie
wszelkich norm zwi¹zanych z natê¿eniem ha³asu oraz norm zwi¹zanych z emisj¹ spalin.

Zaniepokojenie nasze budzi wstrzymanie prac projektowych zwi¹zane z koniecznoœci¹ przeprowadze-
nia ponownych prac badawczych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska naturalnego.

Obawiamy siê, ¿e w zwi¹zku z tymi badaniami, realizacja tej tak d³ugo oczekiwanej inwestycji, istotnej
dla wszystkich u¿ytkowników drogi, a w szczególnoœci dla mieszkañców Ujœcia zostanie od³o¿ona jeszcze
bardziej w czasie”.

Te obawy radnych okaza³y siê uzasadnione.
Podczas walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” burmistrz

Ujœcia Henryk Kazana zapozna³ siê z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015.
W za³¹czniku nr 1 tego programu: lista zadañ inwestycyjnych, których realizacja rozpocznie siê do ro-

ku 2013, jest tylko jedno zadanie dotycz¹ce Wielkopolski. W pozycji 39 jest zapis o zachodniej obwodnicy
Poznania, z kwot¹ inwestycji w wysokoœci 796 milionów z³, a w ca³ym za³¹czniku jest umieszczonych sie-
demdziesi¹t osiem zadañ z terenu kraju na ³¹czn¹ kwotê ponad 78 miliardów z³.

W za³¹czniku nr 2 – lista zadañ, których realizacja przewidziana jest po roku 2013 (brak okreœlenia ro-
ku koñcowego – tym samym, na przyk³ad, rok 2050 jest równie¿ rokiem nastêpuj¹cym po roku 2013)
w poz. 22 zamieszczona zosta³a budowa drogi S11: Ko³obrzeg, Koszalin, Poznañ, Ostrów Wielkopolski,
Tarnowskie Góry. W punkcie 3.2 tego projektu zamieszczone s¹ priorytety inwestycyjne do roku 2015,
wœród których nie ma drogi ekspresowej S11. W pozycji „obwodnice”, w za³¹czniku dotycz¹cym zadañ
przewidzianych do realizacji po roku 2013, mimo obietnic polityków sk³adanych miêdzy innymi na ot-
wartej sesji Rady Miejskiej w czerwcu 2008 r. i deklaracji, ¿e w roku 2011 bêdzie kompletna dokumenta-
cja techniczna wraz z decyzj¹ œrodowiskow¹ oraz bêdzie dokonywany wykup gruntów, obwodnicy Ujœcia
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 nie ma.

Spo³ecznoœæ Ujœcia win¹ za ten stan rzeczy obarcza parlamentarzystów, którzy – jak to sformu³owa³
burmistrz w jednym z wywiadów w miejscowej prasie – nie potrafili odpowiednio lobbowaæ na rzecz ca³ej
Wielkopolski, bo na szesnaœcie województw dla Wielkopolski zaplanowano zaledwie jeden procent wy-
datków znajduj¹cych siê na liœcie zadañ planowanych do roku 2013.

Ta ocena burmistrza – co stwierdzam z przykroœci¹ – nie jest pozbawiona racji. Za kuriozaln¹ nale¿y
bowiem uznaæ wypowiedŸ Maksa Kraczkowskiego, pos³a Prawa i Sprawiedliwoœci, warszawiaka wybra-
nego w Pile, który skomentowa³ to tak: „Jako pose³ zabiega³em o budowê obwodnicy Wyrzyska, bo by³a
ona inicjatyw¹ Prawa i Sprawiedliwoœci. Jak widaæ, uda³o nam siê zrealizowaæ to zadanie w stu procen-
tach. Obwodnica Ujœcia by³a sztandarowym has³em Platformy Obywatelskiej. Mamy w parlamencie kilka
osób z naszego regionu, nale¿¹cych do PO. Niech oni zabiegaj¹ o budowê ujskiej obwodnicy”.

Wynika z tego, ¿e nawet obwodnice maj¹ swoje barwy polityczne.
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Protestujê przeciwko takiemu traktowaniu obywateli Ujœcia i w ich imieniu zwracam siê do Pana Mini-
stra z proœb¹ o wyznaczenie realnych terminów budowy obwodnicy, a tak¿e o spotkanie przedstawicieli
ministerstwa ze wzburzonymi mieszkañcami tej gminy, którzy kilkanaœcie dni temu, w ramach protestu,
zablokowali ruch na drodze krajowej nr 11.

Nie nale¿y lekcewa¿yæ potrzeb i s³usznych ¿¹dañ mieszkañców Ujœcia tylko dlatego, ¿e w instytucjach
centralnych od lat panuje przekonanie, ¿e Wielkopolanie zawsze sobie jakoœ poradz¹.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Zgodnie z nowelizacj¹ ustawy – Prawo o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych minister sprawiedli-
woœci przej¹³ na siebie obowi¹zki zwi¹zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów adwokackie-
go i radcowskiego. Sprawa ta by³a szeroko omawiana w kontekœcie problemu dostêpu do zawodów prawni-
czych i powszechnego dostêpu do us³ug prawnych. Budzi³a wtedy wiele kontrowersji. Nale¿a³o zatem ocze-
kiwaæ, ¿e minister sprawiedliwoœci wywi¹¿e siê ze swojego obowi¹zku w sposób rzetelny, tym bardziej ¿e
w czasie, gdy przeprowadzanie egzaminów le¿a³o w gestii samorz¹dów, k³opotów z nimi nie by³o. Tymcza-
sem sta³o siê inaczej. Podczas egzaminów w 2010 r. pope³niono wiele b³êdów, miêdzy innymi taki, ¿e osoby
do nich przystêpuj¹ce by³y pozbawione mo¿liwoœci korzystania z komputerów przenoœnych.

W tej sytuacji samorz¹dy adwokacki i radcowski podjê³y dzia³ania maj¹ce na celu zmianê regu³y przepro-
wadzania egzaminów i unikniêcie tych b³êdów. Inicjatywa ta doprowadzi³a do tego, ¿e jeszcze w lipcu 2010 r.
minister sprawiedliwoœci zadeklarowa³, ¿e tegoroczne egzaminy adwokacki i radcowski zostan¹ przeprowa-
dzone z mo¿liwoœci¹ u¿ycia komputerów przez osoby zdaj¹ce. Taka obietnica pad³a podczas spotkania w sie-
dzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w obecnoœci aplikantów adwokackich reprezentuj¹cych ka¿d¹ z okrêgo-
wych rad adwokackich, a tak¿e w spotkaniach z przedstawicielami samorz¹du radcowskiego.

Pan Minister, staraj¹c siê wywi¹zaæ z tej obietnicy, w dniu 30 marca 2011 r. na stronach interneto-
wych Ministerstwa Sprawiedliwoœci zamieœci³ komunikat wskazuj¹cy warunki, na jakich przystêpuj¹cy
do egzaminu mo¿e korzystaæ z komputera. Z jego treœci wynika, ¿e warunkiem koniecznym jest korzysta-
nie z programu blokuj¹cego, który zostanie dostarczony zdaj¹cemu w dniu egzaminu. Jednoczeœnie zo-
sta³a za³¹czona wersja testowa takiego programu do komputerów z systemem operacyjnym Windows.

Do dnia dzisiejszego jest to jedyna wersja tego programu. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e ministerstwo
nie przygotowa³o wersji blokuj¹cej dla posiadaczy komputerów z innym systemem operacyjnym, co jest
powa¿nym b³êdem. Na polskim rynku istnieje bowiem znaczna liczba laptopów operuj¹cych na bazie in-
nych systemów ni¿ Windows. Dotyczy to w szczególnoœci posiadaczy komputerów popularnej marki Ap-
ple z systemem operacyjnym Mac OS.

W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie: dlaczego minister sprawiedliwoœci stawia w uprzywilejowanej po-
zycji posiadaczy komputerów z Windows? W obecnym stanie rzeczy osoba posiadaj¹ca komputer z innym
systemem operacyjnym bêdzie zmuszona albo do zakupu komputera z systemem operacyjnym Win-
dows, albo do pisania egzaminu adwokackiego w archaiczny sposób, czyli rêcznie.

Czy jest to zwyk³e niedopatrzenie ze strony ministerstwa, przejaw urzêdniczej bezmyœlnoœci, czy te¿
œwiadectwo nierzetelnego wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ przyjêtych jeszcze w lipcu 2010 r.?

W ramach konsultacji przeprowadzonych w samorz¹dach adwokackim i radcowskim zosta³a poruszona
ponadto kwestia przerzucania odpowiedzialnoœci za wady oprogramowania na zdaj¹cego egzamin, co wy-
nika z projektów rozporz¹dzeñ ministra sprawiedliwoœci. Jest ona szczególnie wa¿na i budzi obawy zda-
j¹cych, gdy¿ testowanie oprogramowania pokaza³o, ¿e jest ono wadliwe. W testach stwierdzono miêdzy in-
nymi rozci¹ganie tekstu, gubienie pliku przy zmianie czcionki i inne wady. Wobec tych b³êdów muszê po-
stawiæ kolejne pytanie: czy ministerstwo zapewni wyeliminowanie wad oprogramowania systemu bloku-
j¹cego, tak aby zapewniæ zdaj¹cym bezpieczne korzystanie z komputerów podczas egzaminów?

Pytania te zadajê w imieniu wielu tysiêcy aplikantów przygotowuj¹cych siê obecnie do egzaminów za-
wodowych, osób, które stoj¹ przed szans¹ wykonywania zawodów zaufania publicznego i uczestniczenia
w przysz³oœci w kszta³towaniu obrazu polskiego wymiaru sprawiedliwoœci.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezydenta miasta Czêstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

Szanowny Panie Prezydencie!
Od d³u¿szego czasu media relacjonuj¹ konflikt naros³y wokó³ wykorzystywania lawet samochodowych

ustawianych w strefie p³atnego parkowania jako noœników reklam. Lawety redukuj¹ liczbê miejsc prze-
znaczonych dla samochodów, a to budzi sprzeciw mieszkañców naszego miasta. Zgadzaj¹cy siê z negaty-
wn¹ ocen¹ tego zjawiska miejscy urzêdnicy twierdz¹, ¿e prawo nie daje im ¿adnych narzêdzi pozwala-
j¹cych na zmniejszenie tego problemu, bowiem lawety niebêd¹ce pojazdami samochodowymi nie podle-
gaj¹ op³atom za parkowanie.

Nie kwestionujê tego faktu, ale proszê Pana Prezydenta o informacjê, dlaczego w³adze miasta nie ko-
rzystaj¹ z narzêdzia, jakiego dostarcza im art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Prze-
pis ten nak³ada op³aty za wykorzystywanie (zajêcie) pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, prze-
budow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg. Wykorzystanie pasa na takie cele wymaga zezwolenia
zarz¹dcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Brak zezwolenia upowa¿nia do pobrania
zwiêkszonej op³aty. Mo¿liwoœæ zastosowania tego przepisu w odniesieniu do lawet samochodowych zo-
sta³a potwierdzona w licznych orzeczeniach s¹dów administracyjnych.

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu na rynku ¿ywnoœci odnotowujemy znacz¹cy wzrost cen. W zwi¹zku z tym wœród

konsumentów pojawi³a siê opinia, i¿ wraz ze wzrostem cen ¿ywnoœci rosn¹ zyski rolników. Liczne publi-
kacje prasowe informuj¹ce, ¿e w³aœciciele gospodarstw zarobili w zesz³ym roku o 77% wiêcej ni¿
w 2009 r., zdaj¹ siê potwierdzaæ opinie, ¿e kryzys daje zarobiæ rolnikom. Tym samym czêœæ konsumentów
podnosi niezasadnoœæ dalszego wspierania dochodów rolniczych, skoro s¹ one a¿ tak wysokie. Jednak¿e,
jak pokazuj¹ wnikliwe analizy ³añcucha ¿ywnoœciowego, w wiêkszoœci przypadków rolnicy nie zarabiaj¹
na zwy¿ce cen na rynkach œwiatowych, bo ceny zazwyczaj gwa³townie wzrastaj¹ d³ugo po zbiorach. Zys-
kuj¹ zatem poœrednicy. Panie Ministrze, od dawna wiadomo, ¿e nie zarabia siê na produkcji ¿ywnoœci tyl-
ko na handlu ¿ywnoœci¹. Tylko ¿e bez produkcji ¿ywnoœci kraj nie zapewni sobie bezpieczeñstwa ¿ywno-
œciowego, a w obliczu kryzysu i braku ¿ywnoœci musi za ni¹ p³aciæ du¿o, o wiele za du¿o.

Proszê zatem Pana Ministra o szczegó³owe informacje w zakresie zmian tendencji dotycz¹cych docho-
dów rolników w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat oraz o przedstawienie prognoz w tym zakresie. Dla porów-
nania proszê tak¿e o zaznaczenie tendencji zmian cen ¿ywnoœci w tym okresie.

Jak siê okazuje, na wzroœcie cen ¿ywnoœci zarabiaj¹ g³ównie poœrednicy i handlujacy, a nie rolnicy pro-
ducenci, którzy w wiêkszoœci przypadków nie maj¹ mo¿liwoœci wp³ywu na cenê skupu, gdy¿ wiêkszoœæ
towarów rolnych jest sezonowa, a jak wiadomo w sezonie cena spada ze wzglêdu na du¿¹ dostêpnoœæ to-
warów. Wiêkszoœæ rolników nie ma mo¿liwoœci przechowania towarów, np. owoców, w szczególnoœci
miêkkich, co skutecznie wykorzystuj¹ poœrednicy (firmy skupuj¹ce, zak³ady przetwórcze) i obni¿aj¹ ce-
nê, by nastêpnie j¹ podnieœæ, sprzedaj¹c towar do dalszej produkcji lub bezpoœrednio konsumentom.

Panie Ministrze, proszê tak¿e o informacje odnoœnie do dzia³añ podejmowanych przez resort rolnictwa
w zakresie zmniejszenia ró¿nicy pomiêdzy cenami ¿ywnoœci p³aconymi przez konsumentów a otrzymy-
wanymi przez producentów. Czy s¹ opracowywane konkretne rozwi¹zania legislacyjne, by zminimalizo-
waæ wp³yw poœredników na wzrost cen w ³añcuchu ¿ywnoœciowym i zapewniæ producentom mo¿liwoœæ
negocjacji cen, które zapewni¹ zwrot kosztów produkcji i uzyskanie dochodu? Jakie dzia³ania podejmie
resort w celu stabilizacji rynków ¿ywnoœciowych?

Panie Ministrze, uprzejmie proszê tak¿e o informacje dotycz¹ce parytetu dochodów ludnoœci rolniczej
w stosunku do ludnoœci nierolniczej od roku 2000 do chwili obecnej.

Ponadto proszê Pana Ministra o ustosunkowanie siê do odpowiedzi udzielonej przez Komisjê Europej-
sk¹ pos³owi Januszowi Wojciechowskiemu na jego interpelacjê z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie certyfi-
kowania firm eksportuj¹cych swoje towary do pañstw trzecich.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nowymi informacjami na temat postêpowania upad³oœciowego w sprawie nr XIVGup/810

prowadzonego w S¹dzie Rejonowym £ódŸ-Œródmieœcie, dotycz¹cego jednej ze spó³ek dzia³aj¹cych na te-
renie Rawy Mazowieckiej, a bêd¹cego przedmiotem mojego oœwiadczenia z³o¿onego na szeœædziesi¹tym
dziewi¹tym posiedzeniu Senatu w dniu 27 stycznia br., pragnê prosiæ o szczegó³ow¹ odpowiedŸ w nastê-
puj¹cych kwestiach.

1. Czy w sprawie, o której pisa³em w poprzednim oœwiadczeniu, syndyk masy upad³oœciowej przekaza³ ja-
kiekolwiekkwotynarzeczwierzycieli,w tymnarzeczZUS, zwnioskuktóregoog³oszonazosta³aupad³oœæ?

2. Jakie s¹ dotychczasowe koszty dzia³alnoœci syndyka?
3. Czy prawd¹ jest, ¿e po uchyleniu przez s¹d drugiej instancji pierwszego postanowienia o og³oszeniu

upad³oœci w ponownym postêpowaniu upad³oœæ og³oszona zosta³a na posiedzeniu niejawnym, o terminie
którego d³u¿niczka nie zosta³a poinformowana? Jeœli tak, to czy to postêpowanie s¹du by³o prawid³owe?

4. Jak ocenia Pan Minister efektywnoœæ postêpowania syndyka oraz nadzór sêdziego komisarza w tej
sprawie?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokurato-
ra generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwrócili siê do mnie rolnicy z powiatu grójeckiego, którzy w 2009 r. zostali oszukani przez nierzeteln¹

firmê A. Firma A. nie dokona³a na ich rzecz zap³aty za dostarczone owoce.
Ustali³em, ¿e Prokuratura Rejonowa w Grójcu prowadzi w tej sprawie œledztwo o sygnatu-

rze 2Ds277/09. Postêpowanie trwa ju¿ ponad dwa lata, a w sierpniu 2010 r. zosta³o zawieszone z uwagi na
zasiêgniêcie opinii bieg³ego z zakresu ksiêgowoœci. Z treœci postanowienia prokuratury wynika, ¿e œledztwo
dotyczy wielu oszustw, w wyniku których rolnicy zostali poszkodowani na ponad 3 miliony z³.!

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, w pierwszej kolejnoœci do prokuratora generalnego, Pana
Andrzeja Seremeta.

Po pierwsze, dlaczego to œledztwo tak siê wlecze? Czy prokuratura nie jest w stanie zakoñczyæ takiej
sprawy w rozs¹dnym terminie? Czy prokuratura nie powinna byæ bardziej operatywna w tej sprawie?

Po drugie, czy prawd¹ jest, ¿e w³aœciciel firmy, która nie zap³aci³a rolnikom ponad 3 milionów z³ za do-
starczony towar, nadal bez przeszkód prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zajmuje siê skupem p³odów
rolnych? Czy prokuratura nie dostrzega w jego postêpowaniu kolejnych przestêpstw przeciwko obrotowi
gospodarczemu, polegaj¹cych na przenoszeniu maj¹tku na inne firmy? Czy ta kwestia pozostaje w krêgu
zainteresowañ prokuratury?

Po trzecie, czy prokuratura dokona³a zabezpieczenia mienia nieuczciwego przedsiêbiorcy na poczet
gro¿¹cych mu kar i roszczeñ?

Po czwarte, czy prokuratura udzieli³a poszkodowanym rolnikom jakiejkolwiek pomocy w dochodzeniu
nale¿nych im roszczeñ?

Po pi¹te, kiedy zakoñczy siê œledztwo i czy oszukani rolnicy mog¹ liczyæ na jak¹kolwiek pomoc ze stro-
ny prokuratury?

Mam te¿ pytania do ministra sprawiedliwoœci, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.
1. Czy w sprawie wymienionej firmy A., której upad³oœæ zosta³a og³oszona w postêpowaniu upad³oœcio-

wym o sygnaturze V GU 51/09 S¹du Rejonowego w Radomiu, syndyk masy upad³oœciowej wyegzekwo-
wa³ na rzecz wierzycieli jakieœ kwoty, a jeœli tak, to jakie?

2. Czy w sprawie firmy A. zosta³y podjête jakiekolwiek skuteczne czynnoœci komorników s¹dowych,
zw³aszcza komornika S¹du Rejonowego w Grójcu, czy dokonano zajêcia ruchomoœci b¹dŸ nieruchomoœci
tej firmy na rzecz zaspokojenia jej wierzycieli?

Na zakoñczenie mam te¿ ogólne pytania do Pana Prokuratora Generalnego. Sprawa grójecka nie jest
odosobniona, skargi rolników na oszukuj¹ce firmy skupowe s³yszê z ca³ej Polski. Chcia³bym szerzej zaj¹æ
siê tym problemem i dlatego zwracam siê do Pana z proœb¹ o przedstawienie zbiorczej informacji.

1. Ile zawiadomieñ o przestêpstwach wy³udzenia nale¿noœci za dostarczone p³ody rolne otrzyma³y pro-
kuratury w ca³ym kraju poczynaj¹c od 1 stycznia 2008 r.?

2. Jaka jest ogólna kwota wy³udzeñ, których dotyczy³y te zawiadomienia?
3. Ile œledztw w tego rodzaju sprawach wszczêto, ile zakoñczono, ile wniesiono aktów oskar¿enia, ile za-

pad³o wyroków skazuj¹cych?
4. Czy w œledztwach tego rodzaju prokuratura dokonywa³a zajêcia mienia osób podejrzanych na poczet

kar i odszkodowañ? Jaka by³a ogólna kwota tych zabezpieczeñ?
5. Czy Pan Prokurator Generalny zamierza wydaæ jakieœ wytyczne i zarz¹dzenia zmierzaj¹ce do przy-

spieszenia biegu w tego rodzaju sprawach i lepszej ochrony rolników przed oszustami?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Alicjê Zaj¹c

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Problemy szkolnictwa zwi¹zane z utrzymywaniem szkó³ i placówek oœwiatowych w zwi¹zku ze zmniej-
szaniem siê liczby dzieci s¹ zauwa¿alne ju¿ od kilku lat. Do mojego biura senatorskiego trafiaj¹ proœby,
zarówno w³adz gmin, jak i rodziców uczniów ze szkó³ zagro¿onych likwidacj¹, o podjêcie dzia³añ, które
w przysz³oœci zapobiegn¹ zamykaniu placówek. Gminy, zw³aszcza obejmuj¹ce tereny wiejskie czy ma³o-
miasteczkowe, borykaj¹ siê z trudnoœciami zwi¹zanymi z utrzymaniem szkó³ i placówek oœwiatowych
i niestety niejednokrotnie s¹ zmuszane do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ich likwidacji. Takie drasty-
czne dzia³ania spowodowane s¹ tym, ¿e coraz wiêcej zadañ spada na gminy, chocia¿ nie zapewnia siê im
w³aœciwych œrodków z bud¿etu. Wzrost kosztów, jak chocia¿by coroczne podwy¿ki dla nauczycieli czy
wzrost cen w porównaniu z latami ubieg³ymi, powoduje, ¿e wielkoœæ dop³at gmin do oœwiaty kszta³tuje siê
na poziomie czterdziestu i wiêcej procent ca³kowitych kosztów funkcjonowania oœwiaty. Stanowi to oko³o
14–20% dochodów gmin. Subwencja oœwiatowa jest niewystarczaj¹ca, szczególnie w tych szko³ach, gdzie
klasy s¹ ma³e (dziesiêciu uczniów), a to powoduje, ¿e stan oœwiaty siê pogarsza. W przysz³oœci grozi to ko-
niecznoœci¹ zamykania kolejnych placówek oœwiatowych i szkó³. Stale rosn¹ce koszty funkcjonowania
oœwiaty, brak wzrostu subwencji, a tak¿e zmniejszanie siê liczby dzieci, doprowadz¹ do tego, ¿e gminy bê-
d¹ zmuszone anga¿owaæ œrodki z innych Ÿróde³ albo likwidowaæ szko³y.

Sytuacja taka zauwa¿alna jest nie tylko w powiecie jasielskim, ale tak¿e w innych gminach wiejskich
czy gminach z ma³ymi miasteczkami na terenie ca³ego kraju. Zdaniem wielu, obecny przydzia³ subwencji
jest niesprawiedliwy dla gmin, w których jest ma³a liczba dzieci. Dlatego konieczne by³oby rozwa¿enie
zmiany przepisów w tym zakresie.

Przede wszystkim, wychodz¹c naprzeciw opiniom samorz¹dów gmin i powiatów, nale¿a³oby zmieniæ
zasady przyznawania subwencji oœwiatowej i uwzglêdniaæ etat nauczycielski, a nie liczbê uczniów. Po-
nadto znacznym u³atwieniem dla gmin by³oby wprowadzenie mo¿liwoœci nawi¹zywania stosunku pracy
z nauczycielem na podstawie przepisów kodeksu pracy w sytuacjach, gdy liczba dzieci w szko³ach pod-
stawowych jest mniejsza ni¿ sto, a w gimnazjach mniejsza ni¿ piêædziesi¹t. Pozwoli³oby to pozostawiæ
szko³y jako placówki publiczne w rêkach gminnych i nie przekazywaæ ich stowarzyszeniom.

Czy ministerstwo rozwa¿a wprowadzenie zmian w zakresie przyznawania subwencji oœwiatowej i zwiê-
kszenie jej wysokoœci w taki sposób, aby jej przydzia³ pokrywa³ potrzeby samorz¹dów gminnych?

Czy rozwa¿ane s¹ inne zmiany, które w przysz³oœci zahamowa³yby postêpuj¹cy proces likwidowania
szkó³ w ma³ych gminach?

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy problem likwidacji ma³ych
szkó³ i placówek oœwiatowych jest analizowany przez ministerstwo i czy podjêto w tym zakresie stosowne
dzia³ania?

Alicja Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Kszta³t szkolnictwa wy¿szego w ka¿dym kraju, w tym i w Polsce, jest uzale¿niony w ogromnej mierze od

studentów, którzy podejmuj¹ naukê w wybranych przez siebie placówkach po napisaniu egzaminu do-
jrza³oœci. Wielu z nich decyduje siê dzisiaj na studia miêdzywydzia³owe czy te¿ na studiowanie na drugim,
zupe³nie innym kierunku, a¿eby w przysz³oœci byæ bardziej interesuj¹cym, atrakcyjnym i konkurencyj-
nym na rynku pracy. Ten perspektywiczny sposób myœlenia na pewno jest uzasadniony i s³uszny, ale wy-
maga wiele wysi³ku, samozaparcia oraz nak³adu odpowiednich œrodków finansowych. Tu pojawia siê
doœæ powa¿ny problem, poniewa¿ Ÿród³a finansowania studentów z ubo¿szych rodzin czy te¿ rodzin wie-
lodzietnych mog¹ byæ w du¿ym stopniu ograniczone.

Jednak¿e nie stypendia socjalne czy te¿ wszelkiego rodzaju zapomogi s¹ przedmiotem mojego zainte-
resowania, jest nim kwestia stypendiów naukowych przyznawanych za wybitne b¹dŸ ponadprzeciêtne
wyniki w nauce lub osi¹gniêcia. Jako ¿e odpowiednie motywowanie studentów mo¿e prze³o¿yæ siê na
podniesienie poziomu nauczania akademickiego poprzez wprowadzenie wiêkszej konkurencji czy te¿ za-
biegania o najlepsze stopnie, chcia³bym zapytaæ o wielkoœæ œrodków finansowych przeznaczonych z bu-
d¿etu pañstwa na tego typu stypendia naukowe. Jak ministerstwo edukacji zapatruje siê na przysz³e roz-
wi¹zania w tej kwestii?

Kolejna sprawa dotyczy m³odych Polaków pos³uguj¹cych siê œwietnie jêzykami obcymi, którzy opusz-
czaj¹ nasz kraj w celu odbywania edukacji za granic¹. W tej chwili nawet te kraje, które pobieraj¹ op³aty
za naukê na uniwersytetach pañstwowych, s¹ atrakcyjne z powodu korzystnych tak zwanych kredytów
studenckich, które s¹ bardzo przystêpnie oprocentowane i czêsto sp³aca siê je dopiero po spe³nieniu
dwóch warunków, to jest pe³nym ukoñczeniu edukacji i osi¹gniêciu pewnego pu³apu finansowego czy
poziomu zarobków w skali roku. St¹d coraz wiêcej m³odych Polaków z obecnego ju¿ ni¿u demograficzne-
go, z roczników od 1992 do 1995, decyduje siê na wyjazd ze wzglêdu na wiêksze prawdopodobieñstwo
podjêcia dobrej pracy – co wa¿ne, w zawodzie (!) – tu¿ po ukoñczeniu edukacji w wybranej placówce.

Nasuwa mi siê nastêpuj¹ce pytanie. Jak ministerstwo zamierza zachêcaæ m³odych do pozostania
w kraju? Co jest im w stanie zaoferowaæ? Dlaczego powinno siê wybraæ studia w Polsce, a nie na przyk³ad
w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech?

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych Wojciecha Skiby

Szanowny Panie Prezesie!
Generowany szum informacyjny w sprawie zasad rozliczeñ, dofinansowañ i refundacji z Pañstwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (dalej: Fundusz) powoduje skonfundowanie wœród
przedsiêbiorców. W zwi¹zku z niepokoj¹cymi sygna³ami oraz pytaniami nap³ywaj¹cymi do mojego biura
senatorskiego pragnê zwróciæ siê do Pana Prezesa o weryfikacjê informacji dotycz¹cych rozliczeñ i uzys-
kiwania œrodków z Funduszu.

Przede wszystkim chcia³bym prosiæ o wskazanie zmian proceduralnych i kryteriów dofinansowañ oraz
refundacji z Funduszu na przestrzeni ostatniego roku oraz o projektowane zmiany wraz z opini¹ na rok
najbli¿szy. W kwestii przysz³ych zmian szczególnie istotny jest projektowany kszta³t zasad po 1 stycznia
2012 r. Jednoczeœnie prosi³bym o za³¹czenie zestawienia dotycz¹cego udzielonych œrodków w 2010 r.

Wa¿n¹ informacjê, wymagaj¹c¹ weryfikacji, stanowi tak¿e zestawienie by³ych-obecnych-przysz³ych
faktycznych zasad rozliczeñ z Funduszem. W tej kwestii szczególnie istotny aspekt stanowi¹ zasady rozli-
czania pracy w³asnej.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 74. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Grzegorza Czeleja z Komisji Spraw Zagranicznych.

Art. 2.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:
1) senatora Grzegorza Czeleja do Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
2) senatora Wies³awa Dobkowskiego do Komisji Zdrowia,
3) senator Alicjê Zaj¹c do Komisji Spraw Zagranicznych.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5, w art. 67d w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „pkt 2” dodaje siê wyrazy „, oraz pe³nomocni-

ctwo do reprezentowania pozosta³ych spadkobierców, w przypadku z³o¿enia wniosku przez co naj-
mniej jednego z nich”;

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 67i w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „uwzglêdnia” zastêpuje siê
wyrazem „rozpatruje”;

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 67j w ust. 2 wyrazy „3 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „4 miesiêcy”;
4) w art. 1 w pkt 5, w art. 67k:

a) w ust. 6 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Oœwiadczenie z³o¿one przez spadkobiercê reprezentuj¹cego pozosta³ych spadkobierców, o któ-

rych mowa w art. 67d ust. 2 pkt 3, jest skuteczne wobec pozosta³ych.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Maksymalna wysokoœæ œwiadczenia (odszkodowania i zadoœæuczynienia) w 12 miesiêcznym

okresie ubezpieczenia, w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ medycznych objêtych ochron¹ ubez-
pieczeniow¹, wynosi 1 200 000 z³, z tym ¿e w przypadku:
1) zaka¿enia, uszkodzenia cia³a lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 z³,
2) œmierci pacjenta – wynosi 300 000 z³

– w odniesieniu do jednego pacjenta.”,
c) dodaje siê ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 7, lub niezawarcia umowy ubezpie-
czenia, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia … o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U.
Nr …, poz. …), przepisy ust. 1-4, 8 i 9 w zakresie w jakim dotycz¹ ubezpieczyciela, stosuje siê do
podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital.

11. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia, po zasiêgniêciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Na-
czelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Pol-
skiej Izby Ubezpieczeñ, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owy zakres i warunki ustala-
nia wysokoœci œwiadczenia, o którym mowa w ust. 7, oraz jego wysokoœæ w odniesieniu do jed-
nego pacjenta w przypadku poszczególnych rodzajów zdarzeñ medycznych, kieruj¹c siê konie-
cznoœci¹ zapewnienia ochrony interesów pacjenta oraz koniecznoœci¹ przejrzystoœci w ustala-
niu ich wysokoœci.”;

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 67l w ust. 2 w pkt 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 3
w brzmieniu:
„3) cofniêcia pe³nomocnictwa, o którym mowa w art. 67d ust. 2 pkt 3.”;

6) w art. 1 w pkt 5, w art. 67m w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „art. 67g i 67h” zastêpuje siê wyrazami
„art. 67g, 67h i art. 67j ust. 8 zdanie drugie”;

7) w art. 2 skreœla siê pkt 1 i 3.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych uzupe³niaj¹ i uœciœlaj¹
przyjête przez Sejm uregulowania.

Wprowadzono kilka poprawek dotycz¹cych postêpowania przed wojewódzk¹ komisj¹ do spraw orze-
kania o zdarzeniach medycznych. Zmierzaj¹ one do usprawnienia dzia³ania przed komisj¹ osób upra-
wnionych, a w nastêpstwie tego tak¿e s³u¿¹ wzmocnieniu zasady ekonomii postêpowania przed komisj¹.
Dla spadkobierców wnosz¹cych o ustalenie zdarzenia medycznego po œmierci pacjenta wprowadzono
mo¿liwoœæ zast¹pienia ich w podejmowanych dzia³aniach przez jednego z nich (je¿eli wniosek o ustalenie
zdarzenia zosta³ z³o¿ony przez wiêcej ni¿ jedn¹ osobê i zostanie do niego do³¹czone pe³nomocnictwo do re-
prezentowania pozosta³ych spadkobierców). Oœwiadczenia z³o¿one przez spadkobiercê reprezentuj¹cego
pozosta³ych spadkobierców, dotycz¹ce przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji wysokoœci od-
szkodowania i zadoœæuczynienia jest skuteczne wobec pozosta³ych spadkobierców. Poza tym cofniêcie
pe³nomocnictwa ma stanowiæ jedn¹ z przes³anek umorzenia postêpowania w sprawie ustalenia zdarze-
nia medycznego (poprawki nr 1 i 5).

Ze wzglêdu na miesiêczny termin przys³uguj¹cy szpitalowi i ubezpieczycielowi na ustosunkowanie siê
do wniosku pacjenta o ustalenie zdarzenia medycznego, nale¿a³o wyd³u¿yæ termin na rozpatrzenie
wniosku, zbadanie sprawy oraz wydanie orzeczenia, przys³uguj¹cy komisji (poprawka nr 3).

Poprawka nr 2 uœciœla terminologiê ustawy w zakresie rozpatrywania przez komisjê przedstawionych
dowodów.

Poprawka nr 6 dotyczy rozpatrywania skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem orzeczenia woje-
wódzkiej komisji i wprowadza wy³¹czenie z uczestniczenia w rozpatrywaniu tej skargi, cz³onka komisji,
który bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿onego orzeczenia.

W poprawce nr 4 doprecyzowano zakres maksymalnej wysokoœci kwoty odszkodowania i zadoœæuczy-
nienia. Poprawka wprowadza ³¹czn¹ sumê ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeñ medycz-
nych objêtych ochron¹ ubezpieczeniow¹ w 12 -miesiêcznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do jed-
nego pacjenta. Argumentem za przyjêciem tej poprawki by³o zagwarantowanie uregulowañ, które wp³yn¹
na koszt funkcjonowania ubezpieczenia, oddzia³uj¹c w sposób istotny na ustalanie wysokoœci sk³adek,
tak, aby nie podlega³y wzrostowi spowodowanemu ryzykiem ponoszonym przez ubezpieczycieli.

Zapewnieniu, w niezbêdnym zakresie, zgodnoœci uregulowañ ustawy z ustaw¹ z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z póŸn. zm.) s³u¿y poprawka nr 7.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 1, w ust. 3 po wyrazach „podmiotem leczniczym” dodaje siê wyrazy „, o którym mowa w art. 4
ustawy z dnia … o dzia³alnoœci leczniczej (Dz. U. Nr …, poz. …)”,

b) w pkt 13, w art. 16i w ust. 1 skreœla siê wyrazy „(Dz. U. Nr …, poz. …)”;
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 w lit. a:

a) przed wyrazem „szeœcioletnich” dodaje siê wyrazy „co najmniej”,
b) przed wyrazem „piêcioletnich” dodaje siê wyrazy „co najmniej”;

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 5 w ust. 13 po wyrazie „posiadaj¹cy” dodaje siê wyrazy „co najmniej”;
4) w art. 1 w pkt 3, w art. 5f wyrazy „do odbycia sta¿u adaptacyjnego, o którym mowa w art. 5c ust. 2, albo

testu umiejêtnoœci,” zastêpuje siê wyrazami „do odbycia sta¿u adaptacyjnego albo testu umiejêtno-
œci, o których mowa w art. 5c ust. 2,”;

5) w art. 1 w pkt 5, w ust. 1a wyrazy „okrêgowa izba lekarska” zastêpuje siê wyrazami „okrêgowa rada le-
karska”;

6) w art. 1 w pkt 9, w art. 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Lekarski Egzamin Koñcowy (LEK) i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Koñcowy (LDEK) organizu-

je i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „CEM”. CEM jest pañstwow¹ je-
dnostk¹ bud¿etow¹ podleg³¹ ministrowi w³aœciwemu do spraw zdrowia.”;

7) w art. 1 w pkt 9, w art. 14a:
a) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „student VI roku” zastêpuje siê wyrazami „student 6. roku”,
b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „student V roku” zastêpuje siê wyrazami „student 5. roku”;

8) w art. 1:
a) w pkt 9, w art. 14a w ust. 10,
b) w pkt 13, w art. 16r w ust. 11

– wyrazy „sprawuj¹ce nadzór i kontrolê w zakresie przeprowadzanych egzaminów” zastêpuje siê
wyrazami „sprawuj¹ce nadzór nad ich prowadzeniem”;

9) w art. 1:
a) w pkt 9, w art. 14b po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Cz³onkiem Komisji Egzaminacyjnej nie mo¿e byæ osoba skazana prawomocnym wyrokiem
s¹du za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe.”,

b)wpkt13,wart. 16uwust.4wyrazy „art. 14bust.5–8” zastêpujesiêwyrazami „art. 14bust.2a i5–8”;
10) w art. 1 w pkt 9, w art. 14b w ust. 7 i w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „przestêpstwo umyœlne œcigane z urzêdu”

zastêpuje siê wyrazami „przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego”;
11) w art. 1 w pkt 9, w art. 14c w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku z³o¿enia wniosku, o którym mowa w art. 14a ust. 5, do LEK albo LDEK po raz czwarty
i kolejny oraz za LEK albo LDEK sk³adany w jêzyku obcym, o którym mowa w art. 5 ust. 4, osoba
zdaj¹ca wnosi op³atê egzaminacyjn¹ w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ 10 % przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku za ubieg³y rok, og³aszanego
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia ka¿dego roku.”;

12) w art. 1 w pkt 9, w art. 14c w ust. 6:
a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dokument potwierdzaj¹cy wniesienie op³aty egzaminacyjnej do³¹cza siê do wniosku.”,
b) skreœla siê zdanie trzecie;

13) w art. 1 w pkt 9, w art. 14c po ust. 8 dodaje siê ust. 8a i 8b w brzmieniu:
„8a. Osobie, która z³o¿y³a LEK albo LDEK, dyrektor CEM wydaje œwiadectwo z³o¿enia LEK albo œwia-

dectwo z³o¿enia LDEK w terminie 21 dni od dnia z³o¿enia egzaminu.
8b. Wyniki LEK i LDEK dyrektor CEM przekazuje organom, o których mowa w art. 16c ust. 8.”;

14)wart. 1wpkt9,wart. 14ewust.1wpkt7wyrazy „art. 14cust.8” zastêpujesiêwyrazami „art. 14cust.6”;
15) w art. 1 w pkt 12, w art. 16 w ust. 3 wyrazy „art. 16c ust. 8” zastêpuje siê wyrazami „art. 16c ust. 7”;
16) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 2 w pkt 16 skreœla siê wyrazy „, je¿eli dotyczy”;



17) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 6 wyrazy „ust. 15 lub 16” zastêpuje siê wyrazami „ust. 13 lub 14”;
18) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W postêpowaniu konkursowym uwzglêdnia siê:”;
19) w art. 1 w pkt 13, w art. 16c w ust. 10:

a) w pkt 1 wyrazy „w trybie rezydentury” zastêpuje siê wyrazami „objêtej rezydentur¹”,
b) w pkt 2 i 3 wyrazy „w trybie pozarezydenckim” zastêpuje siê wyrazami „nieobjêtej rezydentur¹”;

20) w art. 1 w pkt 13, w art. 16j po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Œrodki finansowe niezbêdne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez lekarzy,

którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywaj¹ j¹ w tym trybie, minister w³aœciwy
do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadz¹cym szkolenie
specjalizacyjne zatrudniaj¹cym tych lekarzy. Umowa ta okreœla wysokoœæ œrodków i ich przezna-
czenie.”;

21) w art. 1 w pkt 13, w art. 16j w ust. 4 wyrazy „kieruj¹c siê koniecznoœci¹ zapewnienia dostêpnoœci pa-
cjentów do œwiadczeñ specjalistycznych” zastêpuje siê wyrazami „kieruj¹c siê koniecznoœci¹ zape-
wnienia dostêpnoœci œwiadczeñ specjalistycznych dla pacjentów”;

22) w art.1 w pkt 13, w art.16l w ust. 1:
a) w pkt 4 przed wyrazami „urlopu bezp³atnego” dodaje siê wyrazy „z powodu”,
b) w pkt 5 przed wyrazem „przerwy” dodaje siê wyrazy „z powodu”,
c) dodaje siê pkt 6 w brzmieniu:

„6) z powodu przerwy nie d³u¿szej ni¿ 12 miesiêcy wynikaj¹cej z realizacji specjalizacji odbywanej
w trybie, o którym mowa w art. 16h ust. 2 pkt 5.”;

23) w art. 1 w pkt 13, w art. 16l ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W uzasadnionych przypadkach zgodê na dodatkowe przed³u¿enie okresu trwania szkolenia spe-

cjalizacyjnego mo¿e wyraziæ wojewoda, a w odniesieniu do lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê
w ramach rezydentury - minister w³aœciwy do spraw zdrowia.”;

24) w art. 1 w pkt 13, w art. 16o:
a) w ust. 3 skreœla siê wyrazy „pkt 3–6”,
b) w ust. 4 w pkt 1 wyrazy „ust. 1 pkt 3, 4 i 6” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 1–4 i 6”;

25) w art. 1 w pkt 13, w art. 16p w ust. 2 w pkt 14 po wyrazach „zajmowane stanowisko” dodaje siê wyrazy
„oraz dane, o których mowa w pkt 4”;

26) w art. 1 w pkt 13, w art. 16r po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Wniosek o przyst¹pienie do PES zawiera nastêpuj¹ce dane:

1) imiê (imiona) i nazwisko;
2) datê urodzenia;
3) miejsce urodzenia;
4) numer PESEL, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ:

nazwê i numer dokumentu oraz kraj wydania;
5) obywatelstwo;
6) adres zamieszkania;
7) adres do korespondencji;
8) wskazanie jednostki, w której lekarz odbywa³ szkolenie i jej adresu;
9) posiadane specjalizacje;

10) ukoñczona uczelnia, data wystawienia i numer uzyskanego dyplomu lekarza;
11) informacje o posiadanym prawie wykonywania zawodu lekarza: jego numer, data wydania i or-

gan wydaj¹cy;
12) tryb szkolenia;
13) liczba dotychczasowych zg³oszeñ do PES;
14) informacje o ewentualnym skróceniu sta¿u specjalizacyjnego;
15) stopieñ lub tytu³ naukowy oraz imiê i nazwisko kierownika specjalizacji;
16) adres do korespondencji kierownika specjalizacji i numer telefonu kontaktowego;
17) wskazanie wojewody prowadz¹cego postêpowanie specjalizacyjne.”;

27) w art. 1 w pkt 13, w art. 16r w ust. 10 skreœla siê wyrazy „oraz przedstawicielem w³aœciwego towarzy-
stwa naukowego”;

28) w art. 1 w pkt 13, w art. 16r w ust. 12 po wyrazach „w ca³oœci albo w czêœci” dodaje siê wyrazy „, oraz
wykaz dokumentów potwierdzaj¹cych z³o¿enie takich egzaminów”;

29) w art. 1 w pkt 13, w art. 16t w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zg³oszenia do PES po raz czwarty i kolejny lekarz ponosi op³atê w wysokoœci nie wy¿-

szej ni¿ 25 % przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at
nagród z zysku za ubieg³y rok, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
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w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, do
dnia 15 stycznia ka¿dego roku.”;

30) w art. 1 w pkt 13, w art. 16w w ust. 1 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Wynik PES nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postêpowania administracyjnego.”;

31) w art. 1 w pkt 15, w art. 19f w ust. 11 wyrazy „art. 19 ust. 1 i 3” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 i 3”;
32) w art. 1 w pkt 15, w art. 19g dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

„6. Podmiot, który zrealizowa³ kurs szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do CMKP listê
lekarzy, którzy ukoñczyli kurs szkoleniowy, zawieraj¹c¹ imiê i nazwisko oraz numer PESEL leka-
rza, a w przypadku jego braku – cechy dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ: nazwê i numer
dokumentu oraz kraj wydania.”;

33) w art. 2 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wnioski o przyst¹pienie do Pañstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z³o¿one przed dniem wejœ-

cia w ¿ycie ustawy uznaje siê za z³o¿one zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”;

34) po art. 2 dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Osoby powo³ane przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy do zespo³u ekspertów do wy-

dania opinii w sprawie spe³niania wymogów akredytacyjnych przez jednostki prowadz¹ce szkole-
nie specjalizacyjne albo ubiegaj¹ce siê o jego prowadzenie, zespo³u ekspertów do opracowania
i aktualizacji programów specjalizacji, komisji egzaminacyjnej przeprowadzaj¹cej Lekarski Egza-
min Pañstwowy albo Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Pañstwowy oraz Pañstwowej Komisji Eg-
zaminacyjnej przeprowadzaj¹cej Pañstwowy Egzamin Specjalizacyjny, staj¹ siê odpowiednio,
z zachowaniem pe³nionych funkcji, cz³onkami:
1) zespo³u ekspertów, o którym mowa w art. 19f ust. 4,
2) zespo³u ekspertów, o którym mowa w 16f ust. 4,
3) Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 14b,
4) Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w art. 16u ust. 1

– ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”;
35) w art. 3 w ust. 1 wyraz „zapewnienia” zastêpuje siê wyrazem „zapewnia”;
36) w art. 10 wyrazy „1 maja 2011 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 lipca 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, postanowi³ wprowadziæ do niej 36 poprawek.

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano rozszerzenie definicji wykonywania zawodu lekarza w ten spo-
sób, aby by³o nim tak¿e kierowanie podmiotem leczniczym. Okreœlenie „podmiot leczniczy” stanowi no-
vum w porz¹dku prawnym, a wprowadza je po raz pierwszy ustawa o dzia³alnoœci leczniczej. Senat uzna³,
¿e w celu zapewnienia ustawie spójnoœci z systemem prawa, nale¿y doprecyzowaæ znaczenie tego pojêcia
(poprawka nr 1).

W zwi¹zku z wprowadzonym na niektórych uczelniach medycznych modelem uzupe³niaj¹cych stu-
diów na kierunku lekarskim dla absolwentów kierunków pokrewnych, Senat doprecyzowa³ w poprawce
nr 2, ¿e dyplom lekarza albo lekarza dentysty potwierdza odpowiednio ukoñczenie co najmniej szeœciolet-
nich studiów na kierunku lekarskim albo co najmniej piêcioletnich studiów na kierunku
lekarsko-dentystycznym.

Poprawka nr 5 dostosowuje ustawê do przepisów okreœlaj¹cych zasady dzia³ania organów samorz¹du
zawodowego lekarzy. Zgodnie z art. 6a ust. 1a ustawy (art. 1 pkt 5 noweli), w przypadku stwierdzenia
w dokumentach braków formalnych okrêgowa izba lekarska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania do-
kumentów, wzywa do ich uzupe³nienia. W myœl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le-
karskich, okrêgowe izby lekarskie s¹ jednostkami organizacyjnymi samorz¹du zawodowego lekarzy i le-
karzy dentystów, dzia³aj¹cymi przez swoje organy. Poniewa¿ art. 6 ust. 1 stanowi, ¿e prawo wykonywania
zawodu lekarza przyznaje albo go odmawia okrêgowa rada lekarska, ten sam organ winien mieæ kompe-
tencjê, aby wzywaæ zainteresowanego do uzupe³nienia braków formalnych.

W poprawce nr 6 Senat postanowi³ przes¹dziæ o formie prawnej, w której dzia³a Centrum Egzaminów
Medycznych oraz wskaza³, ¿e CEM podlega ministrowi w³aœciwemu do spraw zdrowia. Zakres kompeten-
cji Centrum, a w szczególnoœci jego dyrektora jest bardzo szeroki i w sposób istotny wp³ywa na prawa
i obowi¹zki lekarzy zdaj¹cych egzaminy koñcowe albo specjalizacyjne. W kontekœcie pozycji ustrojowej
Centrum Egzaminów Medycznych, powa¿ne w¹tpliwoœci Izby budzi³o jego umocowanie prawne (za-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Centrum Egzaminów Medycznych). Zgo-
dnie z § 4 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej w ustawie mo¿na odsy³aæ do przepisów tej samej lub innej
ustawy oraz do aktów prawnych o charakterze ponadkrajowym. Niedopuszczalne jest odsy³anie do roz-
porz¹dzeñ (maj¹cych wszak przymiot aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego), a tym bardziej do ak-
tów o charakterze wewnêtrznym – np. zarz¹dzeñ ministra. Dyrektywa wynikaj¹ca z § 4 Zasad techniki
prawodawczej nie ma w opinii Senatu charakteru jedynie wytycznej legislacyjnej, poniewa¿ wi¹¿e siê
œciœle z obowi¹zkiem przestrzegania konstytucyjnego systemu Ÿróde³ prawa. Aby uczyniæ zadoœæ wymo-
gom Rozdzia³u III Konstytucji, Senatorowie uznali, ¿e przynajmniej kwestie zwi¹zane z form¹ prawn¹
CEM i jego usytuowaniem w strukturze instytucji publicznych, powinny siê znaleŸæ w ustawie.

W poprawce nr 8 Senat wyeliminowa³ z przepisów ustawy okreœlenie „kontrola”, poniewa¿ zawiera siê
ono w u¿ywanym w tych samych przepisach pojêciu „nadzór”. W nauce prawa administracyjnego przyjê-
to, ¿e nadzór oznacza kontrolê oraz prawo wydawania przez nadzoruj¹cego w³adczych poleceñ podmioto-
wi nadzorowanemu. Poniewa¿ nadzór jest pojêciem szerszym od kontroli, pos³ugiwanie siê tymi okreœle-
niami jednoczeœnie jest zbêdne.

Poprawki nr 9 i 10 zmierzaj¹ do zapewnienia nale¿ytej precyzji przepisom ustanawiaj¹cym wymóg nie-
karalnoœci wobec cz³onków komisji egzaminacyjnych przeprowadzaj¹cych egzaminy lekarskie. W myœl
art. 14b ust. 8 pkt 4 dyrektor CEM odwo³uje cz³onka Komisji Egzaminacyjnej m.in. w przypadku skaza-
nia prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne œcigane z urzêdu lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe. W celu przeprowadzenia LEK i LDEK w ustalonych terminach i miejscach dyrektor CEM wy-
znacza spoœród cz³onków Komisji Egzaminacyjnej Zespo³y Egzaminacyjne (art. 14b ust. 4). Cz³onkowie
Zespo³u Egzaminacyjnego przed rozpoczêciem LEK albo LDEK sk³adaj¹ dyrektorowi CEM pisemne
oœwiadczenie, ¿e nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne œcigane
z urzêdu lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (art. 14b ust. 7). Literalna wyk³adnia powo³anych przepi-
sów prowadzi do wniosku, ¿e osoba karana mo¿e zostaæ cz³onkiem Komisji Egzaminacyjnej, choæ nie mo-
¿e zostaæ powo³ana do Zespo³u Egzaminacyjnego. Opisana sprzecznoœæ jest wynikiem luki prawnej pole-
gaj¹cej na braku ogólnej przes³anki niekaralnoœci wobec cz³onków Komisji Egzaminacyjnej. Przyjête
przez Senat poprawki zmierzaj¹ tak¿e do zapewnienia ustawie spójnoœci z systemem prawa karnego, po-
s³uguj¹cym siê okreœleniem „przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego” a nie „przestêpstwo œciga-
ne z urzêdu”.

Uchwalaj¹c poprawki nr 11 i 29, Senat postanowi³ okreœliæ maksymaln¹ wysokoœæ op³at za przyst¹pie-
nie do egzaminu lekarskiego po raz czwarty i kolejny oraz za egzamin sk³adany w jêzyku obcym. Zgodnie
z art. 14c ust. 6 (art. 1 pkt 9 noweli), w przypadku z³o¿enia wniosku o przyst¹pienie do do LEK albo LDEK
po raz czwarty i kolejny oraz za LEK albo LDEK sk³adany w jêzyku obcym, osoba zdaj¹ca wnosi op³atê eg-
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zaminacyjn¹. Wysokoœæ op³aty ma okreœlaæ minister w³aœciwy do spraw zdrowia w rozporz¹dzeniu wyda-
nym na podstawie art. 14e ust. 1. Podobn¹ konstrukcjê przewidziano w art. 16t ust. 1 w stosunku do
Pañstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Taka metoda okreœlania wysokoœci op³at mo¿e, zdaniem Se-
natorów, zostaæ podwa¿ona w œwietle art. 2 Konstytucji RP. Z powo³anej normy konstytucyjnej Trybuna³
Konstytucyjny wywiód³ zasadê, zgodnie z któr¹ na³o¿one na adresatów ustawy op³aty za czynnoœci w niej
wskazane powinny byæ okreœlone w tym samym akcie prawnym, a nie delegowane do przepisów wyko-
nawczych. Je¿eli ustawodawca zdecyduje siê jednak przekazaæ te kwestie do rozporz¹dzenia, powinien
przynajmniej wskazaæ górne granice op³at.

Poprawka nr 12 wprowadza wymóg do³¹czenia do wniosku o przyst¹pienie do Lekarskiego Egzaminu
Koñcowego i Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Koñcowego, dokumentu potwierdzaj¹cego wniesie-
nie op³aty za egzamin zdawany po raz czwarty i kolejny. Zmiana taka ma w za³o¿eniu Izby usprawniæ pra-
cê Centrum Egzaminów Medycznych.

Poprawka nr 13 ustanawia podstawê do wydawania lekarzom dokumentów potwierdzaj¹cych z³o¿enie
Lekarskiego Egzaminu Koñcowego i Lekarsko –Dentystycznego Egzaminu Pañstwowego oraz przekazy-
wania danych o wynikach tych egzaminów podmiotom prowadz¹cym postêpowanie kwalifikacyjne do
rozpoczêcia specjalizacji.

W poprawce nr 20 Senat doprecyzowa³ zasady finansowania rezydentur wskazuj¹c, ¿e œrodki finansowe
niezbêdne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani
do jej odbywania lub odbywaj¹ j¹ w tym trybie, minister w³aœciwy do spraw zdrowia przekazuje na podsta-
wie umowy zawartej z podmiotem prowadz¹cym szkolenie specjalizacyjne zatrudniaj¹cym tych lekarzy.

Poprawka nr 22 uzupe³nia katalog sytuacji, których wyst¹pienie przed³u¿a okres trwania szkolenia
specjalizacyjnego, o nie d³u¿sz¹ ni¿ 12 miesiêcy przerwê wynikaj¹c¹ z realizacji specjalizacji odbywanej
w ramach poszerzenia zajêæ programowych stacjonarnych studiów doktoranckich. Przes³anka taka ist-
nieje w przepisach obecnie obowi¹zuj¹cych, natomiast pominiêto j¹ w nowym stanie prawnym.

W poprawce nr 23 Senat postanowi³ doprecyzowaæ, ¿e w uzasadnionych przypadkach zgodê na dodat-
kowe przed³u¿enie okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego lekarza mo¿e wyraziæ wojewoda, a w od-
niesieniu do lekarzy odbywaj¹cych specjalizacjê w ramach rezydentury - minister w³aœciwy do spraw
zdrowia. Poniewa¿ finansowanie rezydentur jest obowi¹zkiem ministra w³aœciwego do spraw zdrowia,
dodatkowe przed³u¿enie odbywania specjalizacji w tym trybie winno pozostawaæ w jego kompetencjach.

Poprawka nr 26 okreœla katalog danych, które winien zawieraæ wniosek o przyst¹pienie do Pañstwo-
wego Egzaminu Specjalizacyjnego. Senat uzna³, ¿e o zakresie danych we wniosku powinna przes¹dziæ
ustawa, poniewa¿ bêd¹ one nastêpnie gromadzone przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 27 Senat postanowi³ zwolniæ Centrum Egzaminów Medycznych od obowi¹z-
ku konsultowania pytañ na egzaminy lekarskie z przedstawicielem w³aœciwego towarzystwa naukowego.
Wed³ug Wnioskodawców zmiana taka usprawni procedury ustalania testów na dany egzamin. Pytania
egzaminacyjne bêd¹ zg³aszane przez ró¿ne podmioty, natomiast decyzja co do ostatecznego ich wyboru -
pozostanie w gestii konsultanta krajowego i dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

W poprawce nr 28 Senat upowa¿ni³ ministra w³aœciwego do spraw zdrowia do okreœlenia w drodze rozpo-
rz¹dzenia wykazu dokumentów potwierdzaj¹cych z³o¿enie egzaminów równowa¿nych z Pañstwowym Egza-
minem Specjalizacyjnym. Pozwoli to na jednoznaczne wskazanie dokumentów wydawanych przez europej-
skie towarzystwa naukowe, na podstawie których dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych bêdzie móg³
ustaliæ czy lekarzmo¿euzyskaæuznanieegzaminueuropejskiegoza równowa¿nyzczêœci¹alboca³oœci¹PES.

Poprawka nr 30 przes¹dza, ¿e wynik Pañstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego nie stanowi decyzji
w rozumieniu przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego. Intencj¹ Izby by³o wprowadzenie
w przypadku PES konstrukcji analogicznej do przyjêtej w ustawie w odniesieniu do LEK i LDEK.

Poprawka nr 32 nak³ada na podmiot, który zrealizowa³ kurs szkoleniowy objêty programem danej spe-
cjalizacji, obowi¹zek przekazania do Centrum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego listy lekarzy,
którzy ukoñczyli kurs szkoleniowy. Zmiana taka u³atwi Centrum kontrolê szkoleñ specjalizacyjnych.

Uchwalaj¹c poprawki nr 33 i 34 Senat – respektuj¹c zasady przyzwoitej legislacji oraz kieruj¹c siê po-
trzeb¹ zapewnienia ci¹g³oœci procesu egzaminacyjnego – wprowadzi³ do ustawy dwa przepisy przejœcio-
we. Poprawka nr 33 rozszerza nowelê o przepis, na podstawie którego wnioski o przyst¹pienie do Pañ-
stwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z³o¿one przed dniem jej wejœcia w ¿ycie, uznaje siê za z³o¿one zgo-
dnie z nowymi przepisami. Poprawka nr 35 wskazuje, ¿e osoby powo³ane przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy do zespo³ów ekspertów lub komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach do-
tychczasowych, staj¹ siê cz³onkami zespo³ów lub komisji utworzonych w oparciu o nowe regulacje.

Poprawka nr 36 wyd³u¿a o dwa miesi¹ce termin wejœcia ustawy w ¿ycie, aby dostosowaæ jej vacatio le-
gis do przyjêtego wczeœniej w ustawie o dzia³alnoœci leczniczej.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub zapewniaj¹ usta-
wie jednolitoœæ terminologiczn¹.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 6 w lit. a wyrazy „apteki ogólnodostêpnej lub punktu aptecznego” zastêpuje siê wyraza-

mi „aptek¹ ogólnodostêpn¹ lub punktem aptecznym”;
2) w art. 3 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazie „rejestr” dodaje siê wyrazy „podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ

lecznicz¹”;
3) w art. 3 w ust. 3 w pkt 12 wyraz „udzielenie” zastêpuje siê wyrazem „udzielanie”;
4) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 w lit. j wyrazy „adres zamieszkania” zastêpuje siê wyrazami „adres miejsca za-

mieszkania”;
5) w art. 4 w ust. 3 w pkt 1 w lit. o na koñcu dodaje siê wyrazy „oraz datê utraty tych uprawnieñ”;
6) w art. 13 w czêœci wspólnej po wyrazie „zadañ” skreœla siê przecinek;
7) w art. 19 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia mo¿e zleciæ prowadzenie rejestrów medycznych, o których
mowa w ust. 1, podmiotom wykonuj¹cym dzia³alnoœæ lecznicz¹ w rozumieniu ustawy z dnia...
o dzia³alnoœci leczniczej oraz jednostkom podleg³ym lub nadzorowanym przez tego ministra.”;

8) w art. 19 dodaje siê ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Dane do rejestrów, o których mowa w ust. 1, s¹ przekazywane przez:

1) us³ugodawców;
2) podmioty prowadz¹ce rejestry publiczne i rejestry medyczne.

8. Podmiot prowadz¹cy rejestr okreœlony w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 jest
obowi¹zany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczêcia przetwarzania danych osobowych, poinformo-
waæ ka¿d¹ osobê, której dane dotycz¹ i s¹ przetwarzane w rejestrze o:
1) adresie swojej siedziby i pe³nej nazwie;
2) celu, zakresie i sposobie przetwarzania dotycz¹cych jej danych;
3) prawie dostêpu do treœci swoich danych oraz ich poprawiania;
4) kategoriach odbiorców, którym dane z rejestru s¹ udostêpniane;
5) dobrowolnoœci albo obowi¹zku podania danych, które s¹ przetwarzane w rejestrze, a je¿eli taki

obowi¹zek istnieje, o jego podstawie prawnej.”;
9) w art. 20:

a) w ust. 1:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiot prowadz¹cy rejestr,”,
- skreœla siê pkt 6,
- czêœæ wspólna otrzymuje brzmienie:

„- maj¹c na uwadze analizê potrzeb utworzenia rejestru, o której mowa w art. 19 ust. 2, oraz za-
pewnienie proporcjonalnoœci zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z cela-
mi utworzenia rejestru.”,

b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych, o których mowa w art. 19

ust. 1, jest minister w³aœciwy do spraw zdrowia.”;
10) w art. 20 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie „oraz” skreœla siê dwukropek;
11) w art. 22 w ust. 7 przed wyrazem „funkcjonalnoœæ” dodaje siê wyraz „minimaln¹”;
12) w art. 24 w ust. 2 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) informacje o wyrobach medycznych okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 17
ust. 2 ustawy z dnia... o dzia³alnoœci leczniczej.”;

13) w art. 28 w ust. 1 wyrazy „art. 37” zastêpuje siê wyrazami „art. 41”;
14) w art. 29:

a) w pierwszym ust. 2 w pkt 1 skreœla siê u¿yte po raz drugi wyrazy „z dnia”,
b) drugi ust. 2 i ust. 3 oznacza siê jako odpowiednio jako ust. 3 i 4;

15) w art. 38 skreœla siê pkt 4;
16) w art. 39:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:



„9. Protokó³ kontroli wskazuje nieprawid³owoœci stwierdzone w funkcjonowaniu podmiotu kon-
trolowanego albo zawiera informacjê o niestwierdzeniu nieprawid³owoœci.”,

b) w ust. 11 po zdaniu pierwszym dodaje siê zdanie w brzmieniu:
„Informacjê o uwzglêdnieniu lub odrzuceniu zastrze¿eñ wraz z uzasadnieniem zamieszcza siê

w protokole kontroli.”,
c) dodaje siê ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Na podstawie ustaleñ zawartych w protokole kontroli minister w³aœciwy do spraw zdrowia
wydaje zalecenie pokontrolne nakazuj¹ce usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoœci wraz
z okreœleniem terminu ich usuniêcia.”;

17) w art. 48 w pkt 3, w art. 107 w ust. 8 po wyrazie „rozporz¹dzenia” skreœla siê dwukropek;
18) w art. 53 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W terminie 6 miesiêcy od dnia utworzenia rejestru w sposób okreœlony w art. 20 ust. 1, podmiot
prowadz¹cy rejestr jest obowi¹zany przekazaæ ka¿dej osobie, której dane s¹ przetwarzane w tym
rejestrze, informacje okreœlone w art. 19 ust. 8.”;

19) w art. 55 wyrazy „30 kwietnia 2015 r.” zastêpuje siê wyrazami „30 czerwca 2015 r.”;
20) w art. 57:

a) dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepisy:

1) art. 11h ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 43,
2) art. 8 ust. 4b ustawy, o której mowa w art. 44,
3) art. 83 ust. 2 i art. 107 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 48

- w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, stosuje siê od dnia 1 listopada 2012 r.”,
b) dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisy art. 23a ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 49, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹, stosuje siê od dnia 1 stycznia 2013 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Poprawki Senatu wniesione do ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdro-
wia stanowi¹ uzupe³nienie przyjêtych przez Sejm uregulowañ.

Dokonano uszczegó³owienia dotycz¹cego danych osobowych przetwarzanych w systemie informacji,
które odnosz¹ siê do uprawnieñ do œwiadczeñ zdrowotnych okreœlonego rodzaju, rozszerzaj¹c ich zakres
tak¿e o datê utraty tych uprawnieñ (poprawka nr 5).

Zmierzaj¹c do zapewnienia spójnoœci terminologii ustawy z terminologi¹ przyjêtej przez Senat na 73.
posiedzeniu ustawy o dzia³alnoœci leczniczej oraz doprecyzowania przepisów ustawy o systemie informa-
cji w ochronie zdrowia w zakresie podmiotów, którym minister w³aœciwy do spraw zdrowia mo¿e zleciæ
prowadzenie rejestrów medycznych, wniesiono poprawki nr 7, 8, 9 i 18.

W przepisach delegacji do wydania rozporz¹dzenia wykonawczego do ustawy o systemie informacji
w ochronie zdrowia, przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem w³aœci-
wym do spraw informatyzacji, dotycz¹cego teleinformatycznego systemu RUM-NFZ, dokonano zmiany
zapewniaj¹cej sprawnoœæ oraz mo¿liwoœæ rozwoju tego systemu (poprawka nr 11).

Poprawki nr 15 i 16 dostosowuj¹ przepisy ustawy dotycz¹ce kontroli do regulacji w zakresie kontroli
w systemie prawa, przewiduj¹c zalecenia pokontrolne, nie zaœ instrumenty administracyjne, oraz usz-
czegó³owienie procedur.

Dostosowuj¹cy charakter ma tak¿e poprawka nr 19, dotycz¹ca przepisu przejœciowego ustawy (przetwa-
rzanie m. in. danych dotycz¹cych rodzaju zawodów, w których mo¿na uzyskaæ tytu³ specjalisty w ochronie
zdrowia oraz sposobu i trybu uzyskiwania tego tytu³u), wymagaj¹cego zmiany ze wzglêdu na przyjêty termin
wejœcia w ¿ycie ustawy o dzia³alnoœci leczniczej z dniem 1 lipca br., nie zaœ z dniem 1 maja br.

Zsynchronizowania (co do terminu pocz¹tkowego) obowi¹zku przetwarzania danych objêtych zakre-
sem rejestrów medycznych, powstaj¹cych na podstawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdro-
wia, w systemie teleinformatycznym, z obowi¹zkiem prowadzenia w tym systemie rejestrów, dzia³aj¹cych
na podstawie przepisów dotychczasowych, dokonano w poprawce nr 20.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter porz¹dkowy: jêzykowy (poprawka nr 1, 3, 6, 10 i 17), terminologi-
czny (poprawka nr 2 i 4), zapewniaj¹ prawid³owe odes³ania (poprawka nr 12, 13) albo doprecyzowuj¹cy
(poprawka nr 14).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 marca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w pkt 5 wyrazy „spoœród sêdziów s¹dów wojskowych” zastêpuje siê wyrazem „dyscyp-

linarnego”;
2) w art. 1 w pkt 8 dodaje siê lit. c w brzmieniu:

„c) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym

mowa w § 4, zainteresowanemu s³u¿y odwo³anie do S¹du Najwy¿szego.”; ”;
3) w art. 1 w pkt 9, w § 2 wyrazy „zasad honoru i godnoœci ¿o³nierskiej” zastêpuje siê wyrazami „zasad

etyki, honoru i godnoœci ¿o³nierza”;
4) w art. 1 po pkt 9 dodaje siê pkt 9a w brzmieniu:

„9a) w art. 39a dodaje siê § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Je¿eli z powodu wy³¹czenia sêdziów rozpoznanie sprawy w danym s¹dzie dyscyplinarnym nie

jest mo¿liwe i nie ma równie¿ mo¿liwoœci przekazania tej sprawy innemu równorzêdnemu
s¹dowi dyscyplinarnemu, S¹d Najwy¿szy – Izba Wojskowa przekazuje sprawê do rozpoznania
odpowiedniemu s¹dowi dyscyplinarnemu ustanowionemu dla sêdziów s¹dów powsze-
chnych.”; ”;

5) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Spoœród sêdziów s¹dów wojskowych Zgromadzenie wybiera co najwy¿ej 3 kandydatów na rzecz-

nika dyscyplinarnego.”;
6) w art. 1 w pkt 13, rozdzia³ 8a otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia³ 8a

Asystenci sêdziów, urzêdnicy i inni pracownicy s¹dów wojskowych
Art. 64a. W s¹dach wojskowych mog¹ byæ zatrudniani asystenci sêdziów.
Art. 64b. § 1. W s¹dach wojskowych s¹ zatrudniani urzêdnicy i inni pracownicy s¹dowi.

§ 2. Zasady zatrudniania urzêdników i innych pracowników s¹dów wojskowych oraz ich obowi¹zki
i prawa okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury
(Dz. U. Nr 162, poz. 1125, z póŸn. zm.).”;

7) w art. 1 w pkt 14, we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 77 § 2, 2a i 4-6” zastêpuje siê wyrazami
„art. 77 § 2, 2a, 5 i 6”;

8) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „art. 32 § 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 32a § 1”;
9) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „Wobec sêdziów wojskowych” zastêpuje siê wyrazami „Wobec sêdziów s¹dów

wojskowych”;
10) w art. 6 wyrazy „Zgromadzenie Sêdziów” zastêpuje siê wyrazami „Zgromadzenie Sêdziów S¹dów Woj-

skowych”;
11) po art. 6 dodaje siê art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Do spraw rozpoznawanych w s¹dzie dyscyplinarnym drugiej instancji niezakoñczonych do

dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, stosuje siê przepisy dotychczasowe.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw zosta³a
rozpatrzona przez Senat na 74. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 14 kwietnia 2011 r. Senat propo-
nuje wprowadzenie do ustawy 11 poprawek.

Wprowadzenie poprawki nr 1 by³o spowodowane stwierdzeniem przez Senat, ¿e w zmienianym przepi-
sie ustawy zbêdne jest wskazanie, ¿e rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastêpcê wybiera siê spoœród
sêdziów s¹dów wojskowych. Wymóg ten zawarty jest w innych przepisach zmienianej ustawy tj. w art. 40
§ 2 i 3. Wobec powy¿szego Senat proponuje usuniêcie tego fragmentu przepisu, który powtarza normê
prawn¹ zawart¹ ju¿ w innym przepisie.

Poprawka nr 2 jest konsekwencj¹ zmian wprowadzonych do ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojsko-
wych, polegaj¹cych na przemianowaniu nazwy œrodka odwo³awczego wnoszonego do S¹du Najwy¿szego
ze „skargi” na „odwo³anie” – czyli tak jak œrodek ten jest okreœlany w przepisach ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych.

Poprawka nr 3 dotyczy definicji przewinienia dyscyplinarnego zawartej w art. 37 w § 2 zmienianej usta-
wy. Definicja zawiera stwierdzenie, ¿e przewinieniem bêdzie naruszenie „zasad honoru i godnoœci
¿o³nierskiej”. Tymczasem ustawa o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych w art. 108a stanowi, ¿e:

„Zasady etyki oraz honoru i godnoœci ¿o³nierzy zawodowych okreœla Kodeks Honorowy ¯o³nierza Za-
wodowego Wojska Polskiego, opracowany i przyjêty przez organy przedstawicielskie ¿o³nierzy zawodo-
wych.”.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat proponuje dostosowanie definicji przewinienia dyscyplinarnego do
terminologii ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych.

W poprawce nr 4 Senat wprowadza nowy przepis, który pozwala w wyj¹tkowych przypadkach na prze-
kazanie sprawy dyscyplinarnej wszczêtej przeciwko sêdziemu s¹du wojskowego, do rozpatrzenia przez
s¹d dyscyplinarny ustanowiony dla sêdziów s¹dów powszechnych. Przyczyn¹ wprowadzenia takiej po-
prawki s¹, spowodowane niewielk¹ liczb¹ sêdziów s¹dów wojskowych uprawnionych do orzekania
w sprawach dyscyplinarnych, trudnoœci ze skompletowaniem sk³adów orzekaj¹cych (w przypadkach wy-
³¹czenia choæby kilku sêdziów).

W trakcie prac nad ustaw¹ Senat dostrzeg³, ¿e uchwalona przez Sejm w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustawa
o Krajowej Radzie S¹downictwa okreœla w art. 6 liczbê kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego, któ-
rych wy³ania Zgromadzenie Sêdziów S¹dów Wojskowych. Senat zdecydowa³ siê dokonaæ (w ramach sko-
relowania prac nad obiema ustawami) poprawki polegaj¹cej na przeniesieniu do ustawy – Prawo o ustro-
ju s¹dów wojskowych informacji, ilu konkretnie kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego mo¿e wy³o-
niæ Zgromadzenie. Senat zdecydowa³ siê na zaproponowanie liczby „co najwy¿ej trzech” co oznacza, ¿e
Zgromadzenie mo¿e przedstawiæ Krajowej Radzie S¹downictwa jednego, dwóch lub maksymalnie trzech
kandydatów.

Senat stwierdzi³, ¿e w art. 1 w pkt 14 ustawy, we wprowadzeniu do wyliczenia znajduje siê odes³anie do
odpowiedniego stosowania w s¹dach wojskowych przepisu art. 77 § 4 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych. Przepis ten reguluje zasady postêpowania wobec sêdziego delegowanego na czas nieo-
kreœlony. Tymczasem ustawa – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych nie przewiduje mo¿liwoœci delegowa-
nia sêdziego na czas nieokreœlony. Przepisy znowelizowanego art. 26 w § 1-3 przewiduj¹ wy³¹cznie okreœ-
lony czas delegowania sêdziów s¹dów wojskowych. St¹d Senat proponuje poprawkê nr 7, która usuwa
zbêdne odes³anie do odpowiedniego stosowania przepisu art. 77 ust. 4 ustawy o ustroju s¹dów powsze-
chnych w zakresie delegowania sêdziów na czas nieokreœlony.

Poprawka oznaczona nr 11 wprowadza przepis przejœciowy nakazuj¹cy stosowanie przepisów ustawy
w dotychczasowym brzmieniu do spraw dyscyplinarnych rozpoznawanych w wojskowym s¹dzie dyscyp-
linarnym drugiej instancji. Przepis ten ma zapobiec potrzebie rozpoznawania spraw dyscyplinarnych od
pocz¹tku ze wzglêdu na dokonane zmiany dotycz¹ce postêpowania dyscyplinarnego spowodowane
wprowadzeniem obowi¹zku stosowania przepisu art. 70 § 1 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych równie¿ do wyznaczania sk³adów orzekaj¹cych w sprawach dyscyplinarnych.

Pozosta³e poprawki zapewniaj¹ ustawie jednolitoœæ terminologiczn¹ (poprawki nr 6 i 9), koryguj¹ b³ê-
dne odes³anie (poprawka nr 8) oraz wprowadzaj¹ w miejsce skrótu pe³n¹ nazwê organu samorz¹du sê-
dziowskiego (poprawka nr 10).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o petycjach

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o petycjach.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Mieczys³awa Augustyna do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o petycjach1)

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady sk³adania i rozpatrywania petycji, sposób postêpowania oraz w³aœciwoœæ or-
ganów w sprawach dotycz¹cych petycji.

Art. 2.

1. Petycja mo¿e byæ z³o¿ona przez osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ niebêd¹c¹
osob¹ prawn¹ do organu w³adzy publicznej, a tak¿e do organizacji lub instytucji spo³ecznej, wykonu-
j¹cej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

2. Petycja mo¿e byæ z³o¿ona w interesie publicznym, podmiotów j¹ sk³adaj¹cych lub podmiotów trze-
cich za ich zgod¹.

3. Przedmiotem petycji mog¹ byæ sprawy dotycz¹ce ¿ycia zbiorowego lub wartoœci wymagaj¹cych szcze-
gólnej ochrony w imiê dobra wspólnego, mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ i kompetencji organu w³a-
dzy publicznej bêd¹cego jej adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizacjê lub instytu-
cjê spo³eczn¹ bêd¹c¹ jej adresatem zadañ zleconych z zakresu administracji publicznej.

4. Celem petycji jest sk³onienie adresata do podjêcia okreœlonego dzia³ania, zaniechania podjêtego
dzia³ania lub zajêcia okreœlonego stanowiska.

Art. 3.

1. Petycjê sk³ada siê w formie pisemnej albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej na adres po-
czty elektronicznej wskazany na stronie internetowej adresata petycji lub urzêdu go obs³uguj¹cego.

2. Petycja powinna zawieraæ:
1) imiê i nazwisko albo nazwê sk³adaj¹cego petycjê, miejsce jego zamieszkania albo siedzibê oraz ad-

res do korespondencji;

1) Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawê z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego.



2) oznaczenie adresata petycji;
3) wskazanie szczegó³owego przedmiotu petycji i jej celu.

3. Petycja sk³adana w formie pisemnej powinna byæ podpisana przez sk³adaj¹cego petycjê.
4. Petycja sk³adana za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej powinna zawieraæ tak¿e adres po-

czty elektronicznej sk³adaj¹cego petycjê.

Art. 4.

1. Petycja sk³adana w interesie podmiotów trzecich zawiera tak¿e imiê i nazwisko albo nazwê, miejsce
zamieszkania albo siedzibê oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmio-
tów, w interesie których jest sk³adana.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wyra¿aj¹ zgodê na z³o¿enie w ich interesie petycji w formie pisem-
nej albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest do³¹czana do petycji.

3. W razie powstania w¹tpliwoœci co do istnienia lub zakresu zgody, o której mowa w ust. 2, adresat pe-
tycji mo¿e, w ci¹gu 30 dni od dnia wp³ywu petycji, zwróciæ siê do podmiotu, w interesie którego pety-
cja jest sk³adana, o potwierdzenie zgody w terminie 14 dni z pouczeniem, ¿e w przypadku braku ta-
kiego potwierdzenia petycja nie bêdzie rozpatrzona. Potwierdzenie zgody nastêpuje w formie, o której
mowa w ust. 2.

Art. 5.

Podmiot wykonuj¹cy zawodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹ nie mo¿e sk³adaæ petycji w sprawie projektu
aktu normatywnego bêd¹cego przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, lub ujêtego i og³oszo-
nego w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów, je¿eli prowadzi, na rzecz osób trzecich, dzia³al-
noœæ lobbingow¹ dotycz¹c¹ tego projektu.

Art. 6.

Petycja mo¿e zawieraæ zgodê na ujawnienie danych osobowych sk³adaj¹cych petycjê lub podmiotów,
o których mowa w art. 4 ust. 1.

Art. 7.

O tym czy pismo jest petycj¹ decyduje treœæ pisma, a nie jego forma zewnêtrzna.

Art. 8.

1. Petycjê sk³ada siê do jednego z organów (organizacji lub instytucji), o których mowa w art. 2 ust. 1,
zwanego dalej „organem rozpatruj¹cym”, w³aœciwego ze wzglêdu na przedmiot petycji.

2. Adresat petycji, który uzna³ siê za niew³aœciwy do jej rozpatrzenia, przesy³a j¹ niezw³ocznie, nie póŸ-
niej jednak ni¿ w ci¹gu 30 dni od dnia jej z³o¿enia, do w³aœciwego organu rozpatruj¹cego, zawiada-
miaj¹c o tym równoczeœnie sk³adaj¹cego petycjê.

3. Je¿eli petycja dotyczy kilku spraw podlegaj¹cych rozpatrzeniu przez ró¿ne organy, adresat petycji
rozpatruje sprawy nale¿¹ce do jego w³aœciwoœci, a pozosta³e przekazuje niezw³ocznie, nie póŸniej je-
dnak ni¿ w terminie, którym mowa w ust. 2, do w³aœciwych organów rozpatruj¹cych, zawiadamiaj¹c
o tym równoczeœnie sk³adaj¹cego petycjê.

Art. 9.

1. Organ rozpatruj¹cy w³aœciwy do rozpatrzenia petycji, która nie spe³nia wymogów okreœlonych
w art. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1, wzywa, w ci¹gu 30 dni od dnia wp³ywu petycji, sk³adaj¹cego petycjê do
uzupe³nienia lub wyjaœnienia treœci petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, ¿e petycja, której treœæ
nie zostanie uzupe³niona lub wyjaœniona nie bêdzie rozpatrzona.

2. Petycjê niezawieraj¹c¹ danych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 pozostawia siê bez rozpatrzenia.

Art. 10.

1. Na stronie internetowej organu rozpatruj¹cego petycjê lub urzêdu go obs³uguj¹cego zamieszcza siê
informacjê zawieraj¹c¹ zwiêz³y opis treœci petycji, datê jej wp³ywu oraz - w przypadku wyra¿enia zgo-
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dy, o której mowa w art. 6 - imiê i nazwisko albo nazwê sk³adaj¹cego petycjê lub podmiotu, w intere-
sie którego petycja jest sk³adana.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest niezw³ocznie aktualizowana o dane dotycz¹ce przebiegu po-
stêpowania, w szczególnoœci dotycz¹ce zasiêganych opinii, przewidywanego terminu rozpatrzenia
oraz wyniku rozpatrzenia petycji.

Art. 11.

1. Petycja z³o¿ona do Sejmu lub Senatu jest rozpatrywana przez wskazan¹ w regulaminie odpowiednio
Sejmu lub Senatu w³aœciw¹ komisjê.

2. Statut jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e przewidywaæ rozpatrywanie petycji skierowanych
do organu stanowi¹cego tej jednostki przez w³aœciw¹ komisjê.

Art. 12.

1. Petycja powinna byæ rozpatrzona bez zbêdnej zw³oki, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 3 miesiêcy od
dnia jej z³o¿enia.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 9 ust. 1, termin na rozpatrzenie petycji liczy
siê odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez w³aœciwy organ rozpatruj¹cy albo od dnia uzu-
pe³nienia lub wyjaœnienia treœci petycji.

3. W przypadku wyst¹pienia okolicznoœci niezale¿nych od organu rozpatruj¹cego petycjê uniemo¿li-
wiaj¹cych rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w ust. 1, termin ten ulega przed³u¿eniu,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do 3 miesiêcy, licz¹c od up³ywu terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 13.

1. Je¿eli w ci¹gu miesi¹ca od otrzymania petycji przez w³aœciwy organ rozpatruj¹cy sk³adane s¹ dalsze
petycje dotycz¹ce tej samej sprawy, rozpatruj¹cy petycjê mo¿e zarz¹dziæ ³¹czne rozpatrywanie pety-
cji (petycja wielokrotna).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej organu rozpatruj¹cego lub urzêdu go
obs³uguj¹cego og³asza siê okres oczekiwania na dalsze petycje nie d³u¿szy ni¿ 2 miesi¹ce, licz¹c od
dnia og³oszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy siê od dnia up³ywu okresu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim.

3. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, rozpatruj¹cy petycjê wielokrotn¹ og³asza wezwanie
do uzupe³nienia lub wyjaœnienia treœci petycji. Og³oszenie to zastêpuje wezwanie, o którym mowa
w art. 9 ust. 1.

4. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, rozpatruj¹cy petycjê og³asza wynik rozpatrzenia pe-
tycji wielokrotnej. Og³oszenie to zastêpuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 15 ust. 2.

Art. 14.

1. Petycjê z³o¿on¹ w sprawie, która by³a ju¿ przedmiotem rozpatrzonej petycji, mo¿na pozostawiæ bez
rozpatrzenia.

2. W przypadku pozostawienia petycji bez rozpatrzenia organ rozpatruj¹cy petycjê niezw³ocznie infor-
muje sk³adaj¹cego petycjê o poprzednim wyniku rozpatrzenia.

Art. 15.

1. Wynik rozpatrzenia petycji zawiera oznaczenie rozpatruj¹cego petycjê, sposób za³atwienia petycji
oraz uzasadnienie.

2. O wyniku rozpatrzenia petycji zawiadamia siê sk³adaj¹cego petycjê w formie pisemnej albo za pomo-
c¹ œrodków komunikacji elektronicznej.

3. Wynik rozpatrzenia petycji nie mo¿e byæ przedmiotem skargi.

Art. 16.

Projekt ustawy wniesiony w wyniku rozpatrzenia petycji przez komisjê w³aœciw¹ na podstawie regula-
minu Sejmu lub regulaminu Senatu, w stosunku do którego postêpowanie ustawodawcze nie zosta³o za-
koñczone w trakcie kadencji Sejmu, w której zosta³ wniesiony, jest rozpatrywany przez Sejm nastêpnej
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kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu ustawy. W takim wypadku Marsza³ek Sejmu za-
rz¹dza ponowne drukowanie projektu ustawy oraz jego dorêczenie pos³om.

Art. 17.

1. Komisje w³aœciwe na podstawie regulaminu Sejmu i regulaminu Senatu sk³adaj¹ corocznie odpowie-
dnio Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 czerwca, sprawozdanie z rozpatrzonych petycji.

2. Prezes Rady Ministrów sk³ada corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do dnia 30 czerwca, infor-
macjê o petycjach rozpatrzonych przez ministrów i centralne organy administracji rz¹dowej.

Art. 18.

Organ rozpatruj¹cy petycjê corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na stronie interneto-
wej informacje o rozpatrzonych petycjach.

Art. 19.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do petycji stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu postêpo-
wania administracyjnego dotycz¹ce skarg i wniosków.

Art. 20.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z póŸn. zm.2)) art. 221 otrzymuje brzmienie:
„Art. 221.

§ 1. Zagwarantowane ka¿demu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo sk³adania skarg
i wniosków do organów pañstwowych, organów jednostek samorz¹du terytorialnego, organów sa-
morz¹dowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji spo³ecznych realizowane
jest na zasadach okreœlonych przepisami niniejszego dzia³u.

§ 2. Skargi i wnioski mog¹ byæ sk³adane do organizacji i instytucji spo³ecznych w zwi¹zku z wykony-
wanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

§ 3. Skargi i wnioski mo¿na sk³adaæ w interesie publicznym, w³asnym lub innej osoby za jej zgod¹.”.

Art. 21.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Wyjaœnienie celu ustawy

Projekt ustawy o petycjach stanowi realizacjê postulatów i uwag organizacji spo³ecznych kierowanych
do Parlamentarnego Zespo³u ds. Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi.

Projekt ustawy ma na celu wype³nienie obowi¹zku dostosowania ustawodawstwa zwyk³ego do przepi-
sów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do okreœlonego w art. 63 obowi¹zku ustawowego ure-
gulowania trybu rozpatrywania petycji.

W myœl przywo³anego powy¿ej art. 63 ustawy zasadniczej ka¿dy ma prawo sk³adaæ petycje, wnioski
i skargi do organów w³adzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spo³ecznych w zwi¹zku z wykonywa-
nymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Natomiast tryb rozpatrywania
petycji, skarg i wniosków okreœla ustawa.

Pojêcie petycji nie zosta³o zdefiniowane w Konstytucji RP. W jêzyku polskim pojêcie to oznacza „pismo
skierowane do w³adz, zwykle w imieniu zbiorowoœci zawieraj¹ce postulaty, proœby”1), „oficjalne pismo
z jak¹œ proœb¹ lub ¿¹daniem skierowane do jakichœ w³adz i zwykle podpisane przez wiele osób”2). W œwiet-
le polskiej tradycji ustrojowej obywatele maj¹ prawo wnosiæ pojedynczo lub zbiorowo petycje do wszel-
kich cia³ reprezentacyjnych i w³adz publicznych, pañstwowych i samorz¹dowych (art. 107 Konstytucji
Marcowej). Ponadto doktryna podkreœla dawnoœæ prawa petycji uznaj¹c je za jedno „z najstarszych, tra-
dycyjnych praw ludzkich”3), „najstarszych praw jednostki gwarantowanych w pañstwach demokratycz-
nych”4). Prawo petycji uznawane jest w literaturze prawa konstytucyjnego za „najbardziej powszechn¹
i naj³atwiej dostêpn¹ formê dochodzenia przez jednostki i grupy osób praw i obrony interesów nie tylko
w³asnych, ale i cudzych, jak równie¿ interesu ogólnego”. Nale¿y podkreœliæ, ¿e instytucja petycji pojawia
siê ju¿ w pierwszych nowo¿ytnych konstytucjach XVIII i XIX wieku. Instytucjê petycji przewiduje te¿ pra-
wo Unii Europejskiej, w myœl którego wszyscy obywatele Unii, jak równie¿ wszystkie osoby fizyczne lub
prawne maj¹ce miejsce zamieszkania lub statutow¹ siedzibê w Pañstwie Cz³onkowskim, maj¹ prawo kie-
rowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu Europej-
skiego w sprawach objêtych zakresem dzia³ania Wspólnoty, które dotycz¹ ich bezpoœrednio.

Prawo petycji nale¿y do kategorii praw politycznych, co wynika z umieszczenia go w podrozdziale „Wol-
noœci i prawa polityczne” rozdzia³u II Konstytucji RP. Charakter petycji, jako prawa politycznego wynika
z tego, ¿e petycje sk³adane s¹ do organów w³adzy publicznej w interesie publicznym, a gdy s¹ sk³adane do
organizacji i instytucji spo³ecznych winny mieæ zwi¹zek ze zleconymi im zadaniami z zakresu administra-
cji publicznej. Polityczna natura petycji wynika tak¿e z charakteru motywów, którymi kierowa³ siê usta-
wodawca wprowadzaj¹c prawo petycji do Konstytucji RP. Z prac nad projektem Konstytucji wynika, ¿e
petycje, a tak¿e wnioski i skargi wraz z prawem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, skargi konsty-
tucyjnej mia³y zast¹piæ i tym samym wype³niæ lukê, jaka powsta³a po odrzuceniu w Komisji Konstytucyj-
nej Zgromadzenia Narodowego propozycji prawa do partycypacji obywateli w dzia³alnoœci publicznej,
o którym traktowa³y niektóre projekty Konstytucji zg³oszone do Komisji.

Prawo petycji jest publicznym prawem podmiotowym o charakterze roszczeniowym. Rodzi po stronie
adresatów petycji, okreœlonych w art. 63 Konstytucji RP, obowi¹zek zbadania sprawy (rozpatrzenia),
a wiêc zajêcia stanowiska i udzielenia odpowiedzi podmiotowi sk³adaj¹cemu petycjê. Prawo petycji musi
tak¿e zagwarantowaæ temu podmiotowi niestosowanie wobec niego negatywnych konsekwencji, je¿eli
tylko treœæ petycji nie ma znamiona przestêpstwa.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e pomimo wspólnej regulacji prawnej w art. 63 prawo petycji jest odrêbnym pra-
wem, ró¿nym od skarg i wniosków. Wynika to z okreœlenia tego prawa podmiotowego inn¹, w³asn¹ nazw¹,
wysuniêcia petycji w porz¹dku przepisu Konstytucji RP na plan pierwszy, a tak¿e historycznych zwi¹z-
ków z takim prawem w Konstytucji Marcowej z 1921 r. oraz zwi¹zków porównawczych z petycjami w pra-
wie innych pañstw demokratycznych (Holandii, Belgii, Szwajcarii, RFN, Hiszpanii, Portugalii, Grecji).

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie oraz wskazanie ró¿nic pomiêdzy dotych-
czasowym a przewidywanym stanem prawnym

W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów o prawie petycji mówi jedynie art. 221 Kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego, zwanego dalej „Kpa”, który stanowi, i¿ zagwarantowane ka¿demu w Konstytucji RP pra-
wo sk³adania petycji, skarg i wniosków do organów pañstwowych, organów jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, organów samorz¹dowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji spo³ecz-
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nych realizowane jest na zasadach okreœlonych przepisami dzia³u VIII. Zgodnie z jego postanowieniami
petycje, skargi i wnioski mog¹ byæ sk³adane do organizacji i instytucji spo³ecznych w zwi¹zku z wykony-
wanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Ponadto wymieniona ustawa
stanowi, ¿e petycje, skargi i wnioski mo¿na sk³adaæ w interesie publicznym, w³asnym lub innej osoby za
jej zgod¹.

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w nastêpnych artyku³ach u¿ywa siê ju¿ tylko dwóch terminów, tj. wnio-
sek i skarga. W œwietle art. 222 Kpa o tym, czy pismo jest skarg¹ albo wnioskiem, decyduje jego treœæ,
a nie forma zewnêtrzna. Brak wprowadzenia petycji do pozosta³ych przepisów dzia³u VII Kpa mo¿e pro-
wadziæ do stwierdzenia, ¿e w zale¿noœci od treœci petycji mo¿e byæ ona kwalifikowana jako skarga, wnio-
sek lub wadliwie zatytu³owane pismo strony postêpowania administracyjnego lub s¹dowego5). Nie ma
mowy o petycji nawet w art. 226 Kpa, w którym znajduje siê upowa¿nienie dla Rady Ministrów do wyda-
nia przepisów o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W konsekwencji o petycjach
nie wspomina siê w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przy-
jmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Procedura ta nie dotyczy jednak petycji sk³adanych do Sejmu i Senatu, z uwagi na fakt, i¿ stosowanie
do tych organów postanowieñ Kpa zosta³o wy³¹czone. Dlatego te¿ do Regulaminu Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej wprowadzono regulacjê dotycz¹c¹ procedury rozpatrywania petycji kierowanych do Senatu
i jego organów.

Obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce postêpowania z petycjami ³¹cz¹ je z prawem sk³adania wniosków
i skarg w jedn¹ kategoriê i przewiduj¹, ¿e tryb ich rozpatrywania okreœla ustawa, czyli Kpa. Przyjête roz-
wi¹zania nie wykluczaj¹ jednak mo¿liwoœci stworzenia regulacji prawnych pozwalaj¹cych na osi¹gniêcie
jednoznacznej i pe³nej zgodnoœci z postanowieniami Konstytucji RP poprzez skonkretyzowanie i dookreœ-
lenie prawa petycji w odrêbnej ustawie, czego skutkiem bêdzie uporz¹dkowanie dotychczasowego stanu
prawnego w tym zakresie.

W zwi¹zku z powy¿szym projekt ustawy o petycjach stanowi realizacjê postanowieñ art. 63 Konstytucji
RP poprzez uregulowanie zasad sk³adania i rozpatrywania petycji, sposobu postêpowania oraz okreœle-
nia w³aœciwoœci organów w sprawach dotycz¹cych petycji (art. 1).

Art. 2 okreœla podmiotowy oraz przedmiotowy zakres ustawy. W œwietle art. 63 ustawy zasadniczej
prawo sk³adania petycji przys³uguje ka¿demu, co w terminologii konstytucyjnej oznacza wiele bli¿ej nie-
okreœlonych podmiotów. Oprócz osób fizycznych, zgodnie z przyjêt¹ w prawie konstytucyjnym wyk³a-
dni¹, podmiotami uprawnionymi do sk³adania petycji s¹ ró¿ne spo³eczne podmioty zbiorowe niezale¿nie
od posiadanej osobowoœci prawnej, a wiêc zwi¹zki zawodowe, zwi¹zki pracodawców, organizacje
spo³eczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorz¹dy spo³eczne i zawodowe, fundacje, itp. organi-
zacje spo³eczeñstwa obywatelskiego. Natomiast adresatami petycji, zgodnie z art. 63 Konstytucji RP, s¹
dwie grupy podmiotów: organy w³adzy publicznej oraz organizacje i instytucje spo³eczne w zwi¹zku z wy-
konywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z zakresem kon-
stytucyjnego pojêcia „organy w³adzy publicznej” adresatami petycji s¹ zatem zarówno organy pañstwo-
we, jak i organy samorz¹du terytorialnego bez wzglêdu na terytorialny zasiêg ich dzia³ania oraz charakter
ich funkcji. Druga grupa adresatów petycji obejmuje organizacje i instytucje spo³eczne, które wykonuj¹
zadania z zakresu administracji publicznej. Wyk³adnia bli¿sza litery Konstytucji RP (formu³y w „zwi¹zku”
z wykonywaniem takich zadañ) nakazywa³aby przyj¹æ, ¿e chodzi o mo¿liwoœæ kierowania petycji nie tylko
do podmiotów wykonuj¹cych zadania zlecone w³adzy publicznej, lecz tak¿e w sprawach zwi¹zanych z wy-
konywaniem tych zdañ. Przepisy Konstytucji RP daj¹ prawo sk³adania petycji nie tylko w interesie publi-
cznym, lecz tak¿e w³asnym lub innej osoby za jej zgod¹. W zwi¹zku z powy¿szym w projekcie ustawy przy-
jêto, i¿ petycja mo¿e byæ z³o¿ona przez osobê fizyczn¹, osobê prawn¹ lub jednostkê organizacyjn¹ niebê-
d¹c¹ osob¹ prawn¹ do organu w³adzy publicznej, a tak¿e do organizacji lub instytucji spo³ecznej, wyko-
nuj¹cej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Natomiast przedmiotem petycji mog¹ byæ
sprawy dotycz¹ce ¿ycia zbiorowego lub wartoœci wymagaj¹cych szczególnej ochrony w imiê dobra wspól-
nego, mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ i kompetencji organu w³adzy publicznej bêd¹cego jej adresatem al-
bo w zakresie wykonywanych przez organizacjê lub instytucjê spo³eczn¹ bêd¹c¹ jej adresatem zadañ zle-
conych z zakresu administracji publicznej.

Projekt okreœla formê, w jakiej mo¿e byæ z³o¿ona petycja oraz wymagane elementy, jakie powinna za-
wieraæ (art. 3). Ponadto doprecyzowuje, jakie elementy powinna zawieraæ petycja sk³adana w interesie
osób trzecich (art. 4).

W projekcie zaproponowano (art. 5) by podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ lobbingow¹ dotycz¹c¹ pro-
jektu aktu normatywnego ,bêd¹cego przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu lub Senatu, a tak¿e ujê-
tego i og³oszonego w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów, nie mog³y sk³adaæ petycji w tej spra-
wie. Wy³¹czenie mo¿liwoœci sk³adania petycji przez podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lobbingow¹,
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w przywo³anym powy¿ej zakresie, ma na celu rozró¿nienie i oddzielenie zawodowej dzia³alnoœci prowa-
dzonej przez okreœlone podmioty od przys³uguj¹cego ka¿demu konstytucyjnego prawa do udzia³u w ¿y-
ciu publicznym poprzez sk³adanie petycji.

Projekt przewiduje, ¿e petycja mo¿e zawieraæ zgodê na ujawnienie danych osobowych sk³adaj¹cych
petycjê (art. 6).

Natomiast z uwagi na to, ¿e osoba wnosz¹ca petycjê nie ma obowi¹zku wykazania siê znajomoœci¹ pra-
wa, wprowadzony zosta³ przepis (wzorowany na art. 222 Kpa), w myœl którego o tym czy pismo jest petycj¹
decyduje jego treœæ a nie zewnêtrzna forma (art. 7).

Projekt ustawy przewiduje zasadê dzia³ania adresatów petycji w ramach ich w³aœciwoœci, która powin-
na byæ ustalana stosownie do materii, której petycja dotyczy i zakresu kompetencji organu niezbêdnego
do jej rozpatrzenia. Organ, do którego b³êdnie wniesiono petycjê, jest obowi¹zany do przekazania jej orga-
nowi w³aœciwemu (art. 8).

Wprowadzona zosta³a tak¿e mo¿liwoœæ uzupe³nienia lub wyjaœniania treœci petycji, która nie spe³nia
okreœlonych ustawowo wymogów (art. 9). Nale¿y dodaæ, ¿e petycja niezawieraj¹ca takich danych, jak
imiê i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji, nie bêdzie rozpatrywana.

Projekt ustawy nak³ada na organ rozpatruj¹cy petycjê lub urz¹d go obs³uguj¹cy obowi¹zek zamiesz-
czania na stronie internetowej informacji zawieraj¹cych m.in. zwiêz³y opis treœci petycji. Ponadto infor-
macje te powinny byæ aktualizowane o dane dotycz¹ce przebiegu postêpowania (art. 10). Powy¿szy obo-
wi¹zek ma na celu zapewnienie jawnoœci i transparentnoœci postêpowania dotycz¹cego rozpatrywanych
petycji, a tak¿e mo¿liwoœci zapoznania siê z ich przedmiotem przez zainteresowane osoby.

W projekcie ustawy doprecyzowano tryb rozpatrywania petycji z³o¿onej do Sejmu i Senatu, a tak¿e or-
ganu stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego. W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ petycja z³o¿ona
do Sejmu lub Senatu bêdzie rozpatrywana przez wskazan¹ w regulaminie, odpowiednio Sejmu lub Sena-
tu, w³aœciw¹ komisjê (art. 11 ust. 1).

Z uwagi na to, ¿e organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ organami kolegialnymi,
obraduj¹cymi na sesjach, które s¹ zwo³ywane w okreœlonych terminach, projekt przewiduje, ¿e petycje
sk³adane do tych organów mog¹ byæ rozpatrywane na zasadach okreœlonych w ich statucie przez w³aœci-
w¹ komisjê (art. 11 ust. 2).

Projekt okreœla termin, w którym petycja powinna byæ rozpatrzona. W myœl przyjêtych rozwi¹zañ pety-
cja powinna byæ rozpatrzona bez zbêdnej zw³oki, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 3 miesiêcy od dnia jej
z³o¿enia (art. 12).

W celu zapewnienia sprawnoœci, oszczêdnoœci oraz ekonomiki postêpowania uregulowane zosta³y
tak¿e zasady rozpatrywania tzw. petycji wielokrotnej. W przypadku, gdy w ci¹gu miesi¹ca od otrzymania
petycji przez w³aœciwy organ sk³adane s¹ dalsze petycje dotycz¹ce tej samej sprawy, rozpatruj¹cy petycjê
mo¿e zarz¹dziæ ³¹czne rozpatrzenie petycji (art. 13).

Wprowadzony zosta³ przepis maj¹cy na celu zapobie¿enie wielokrotnemu rozpatrywaniu tych samych
spraw, spowodowanych uporczywym wnoszeniem petycji niezawieraj¹cych ¿adnych nowych treœci, lecz
ponawianych z niewiedzy lub pobudek pieniackich. W takim przypadku rozpatruj¹cy petycjê bêdzie móg³
pozostawiæ j¹ bez rozpatrzenia, ale jednoczeœnie musi poinformowaæ sk³adaj¹cego petycjê o poprzednim
wyniku rozpatrzenia (art. 14).

W projekcie ustawy okreœlona zosta³a forma powiadomienia sk³adaj¹cego petycjê o wyniku jej rozpa-
trzenia, a tak¿e jego elementy (art. 15).

Wprowadzony zosta³ tak¿e przepis maj¹cy na celu wy³¹czenie stosowania zasady dyskontynuacji
w odniesieniu do projektu wniesionego do Sejmu w wyniku rozpatrzenia petycji przez w³aœciw¹ komisjê
sejmow¹ lub senack¹ – w sposób analogiczny, jak w przypadku obywatelskiego projektu ustawy czyni to
ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 16).

Projekt ustawy przewiduje, ¿e Prezes Rady Ministrów bêdzie sk³ada³ corocznie Sejmowi i Senatowi in-
formacjê o petycjach rozpatrzonych przez poszczególnych ministrów oraz centralne organy administracji
rz¹dowej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e do Sejmu i Senatu bêd¹ wp³ywa³y jedynie informacje dotycz¹ce rozpatrzo-
nych petycji, natomiast nie bêdzie dokonywana ocena trafnoœci za³atwionych spraw. Wydaje siê zasa-
dnym, aby w³aœnie do tych organów wp³ywa³y dane dotycz¹ce rozpatrywanych petycji (art. 17). Pozwoli to
na ogóln¹ orientacjê, a tak¿e analizê zakresu przedmiotowego wnoszonych petycji. Liczba i treœæ petycji
mo¿e byæ traktowana jako jeden ze wskaŸników pracy organów pañstwowych, ale przede wszystkim jako
Ÿród³o inspiracji, zmian i ulepszeñ.

Ponadto w celu umo¿liwienia zapoznania siê z informacjami dotycz¹cymi rozpatrywania petycji tak¿e
przez inne podmioty w³adzy publicznej oraz podmioty niepubliczne, na organy rozpatruj¹ce petycje zo-
sta³ na³o¿ony obowi¹zek umieszczania na stronie internetowej, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji
o rozpatrzonych petycjach (art. 18).

W zakresie nieuregulowanym w ustawie w sprawach petycji projekt (w art. 19) przewiduje odes³anie do
przepisów Kpa dotycz¹cych skarg i wniosków, w szczególnoœci w zakresie dotycz¹cym pomocniczego
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ustalania w³aœciwoœci organów ze wzglêdu na przedmiot petycji, jak równie¿ okreœlania organu wy¿szego
stopnia.

Wprowadzone zosta³y tak¿e zmiany w Kodeksie postêpowania administracyjnego wynikaj¹ce z uregu-
lowania prawa do sk³adania petycji w odrêbnej ustawie (art. 20).

Projekt przewiduje wejœcie w ¿ycie ustawy po up³ywie 6 miesiêcy od dnia jej og³oszenia. Wydaje siê, ¿e
bêdzie to wystarczaj¹cy czas na przygotowanie siê organów do rozpatrywania petycji, w tym opracowania
strony internetowej, na której bêd¹ zamieszczane informacje dotycz¹ce petycji (art. 21).

3. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ przes³any w celu zaopiniowania: Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji, Ministrowi Sprawiedliwoœci, Ministrowi Spraw Zagranicznych, Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
S¹dowi Najwy¿szemu, Naczelnemu S¹dowi Administracyjnemu, Krajowej Radzie S¹downictwa oraz Kra-
jowej Radzie Radców Prawnych.

Ponadto swoje uwagi, zastrze¿enia, a tak¿e wyrazy poparcia dla podjêtej inicjatywy ustawodawczej
zg³osi³y nastêpuj¹ce organizacje pozarz¹dowe: Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Fundacja im. Stefa-
na Batorego, Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Spraw Obywatelskich.

Uwzglêdnione zosta³y m.in. uwagi dotycz¹ce:
– wprowadzenia regulacji, okreœlaj¹cej sposób postêpowania adresata petycji, w przypadku gdy pe-

tycja dotyczy kilku spraw podlegaj¹cych rozpatrzeniu przez ró¿ne organy,
– doprecyzowania sposobu liczenia okreœlonych w projekcie terminów,
– okreœlenia terminu, w jakim organ rozpatruj¹cy petycjê wzywa sk³adaj¹cego petycjê do jej uzu-

pe³nienia lub wyjaœnienia,
– wprowadzenia przepisu, w myœl którego je¿eli w petycji nie wskazano imienia i nazwiska albo adre-

su podmiotu, który j¹ sk³ada, petycjê pozostawia siê bez rozpatrzenia,
– wprowadzenia obowi¹zku, a nie jedynie mo¿liwoœci informowania sk³adaj¹cego petycjê o pozosta-

wieniu petycji bez rozpatrzenia, w przypadku gdy petycja zosta³a z³o¿ona w sprawie, która by³a ju¿
przedmiotem rozpatrzonej petycji,

– obowi¹zania wszystkich podmiotów, do których mog¹ byæ wnoszone petycje, do udostêpniania na
ich stronach internetowych informacji o rozpatrzonych petycjach.

Z uwagi na rangê petycji nie zosta³a uwzglêdniona uwaga przemawiaj¹ca za zasadnoœci¹ ³¹cznego ure-
gulowania petycji w jednym akcie prawnym wraz ze skargami i wnioskami.

4.Przedstawienieoczekiwanychskutkówspo³ecznych, gospodarczych, finansowych iprawnych

Ustawa o petycjach mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia udzia³u, a tak¿e wp³ywu spo³eczeñstwa na
dzia³alnoœæ publiczn¹.

Wejœcie w ¿ycie ustawy mo¿e spowodowaæ zwiêkszenie wydatków z bud¿etu pañstwa oraz bud¿etów je-
dnostek samorz¹du terytorialnego. Mog¹ byæ one zwi¹zane z modernizacj¹ stron internetowych oraz
ewentualn¹ koniecznoœci¹ stworzenia nowych stanowisk pracy dla osób odpowiedzialnych za realizacjê
obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy. Skala tego rodzaju wydatków jest jednak trudna do oszacowania.

5. Oœwiadczenie o zgodnoœci projektu z prawem Unii Europejskiej

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

z okazji 90. rocznicy III Powstania Œl¹skiego

W tym roku mija 90. rocznica wybuchu III Powstania Œl¹skiego. Jest to wyj¹tkowa okazja do refleksji
nad przyczynami i skutkami wydarzeñ zapocz¹tkowanych w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku.

Odbudowa II Rzeczypospolitej by³a procesem z³o¿onym, a jednym z jej elementów by³ powrót Górnego
Œl¹ska do Macierzy. Choæ ta stara piastowska ziemia przez ponad 600 lat pozostawa³a poza granicami
Polski, jej mieszkañcy nie zatracili narodowej to¿samoœci i wytrwale stali na stra¿y ojczystej mowy.
W okresie plebiscytu i III Powstania Œl¹skiego na terenie ca³ego kraju powstawa³y komitety pomocy, a na
Górny Œl¹sk przybywali ochotnicy, którzy nara¿ali ¿ycie w walce o tê ziemiê. Sukces Powstania, jednego
z nielicznych zwyciêskich w historii naszej ojczyzny, by³ zatem sukcesem nie tylko Œl¹zaków, ale wszyst-
kich Polaków. Jego wspó³twórc¹ by³ Wojciech Korfanty – Œl¹zak, Polski Komisarz Plebiscytowy na Gór-
nym Œl¹sku oraz dyktator III Powstania Œl¹skiego.

III Powstanie Œl¹skie by³o nie tylko zwyciêstwem o charakterze zbrojnym, ale tak¿e donios³ym wyda-
rzeniem, dziêki któremu Górny Œl¹sk i jego mieszkañcy wnieœli do Polski takie wartoœci jak œl¹ski patrio-
tyzm, umi³owanie tradycji i etos pracy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagê na ogromn¹ rolê Koœcio³a w utrzymaniu polskoœci na
Œl¹sku. Dziêki ksiê¿om wielu m³odych Œl¹zaków zdobywa³o wykszta³cenie na polskim Œl¹sku, co prze-
k³ada³o siê na rosn¹ce poczucie to¿samoœci narodowej.

Województwo œl¹skie, które powsta³o w efekcie zbrojnego zrywu naszych przodków, odegra³o niezwyk-
le wa¿n¹ rolê w rozwoju gospodarczym II Rzeczypospolitej oraz w odbudowie naszego kraju ze zniszczeñ II
wojny œwiatowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, upamiêtniaj¹c i oddaj¹c ho³d bohaterom sprzed 90 lat, deklaruje swo-
je wsparcie dla dalszego rozwoju województwa œl¹skiego i województwa opolskiego – regionów o bogatej
tradycji i historii.

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

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program budowy Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w latach 2006-2010”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Œwinna
Porêba w latach 2006-2010”, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich

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 postêpowaniu w sprawach
nieletnich.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

Ustawa

z dnia

o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r.
Nr 33, poz. 178) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 25 § 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„§ 1. W razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowoœci nieletniego, wymagaj¹cej wie-
dzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej, oraz okreœlenia w³aœciwych kierunków od-
dzia³ywania na nieletniego, s¹d rodzinny zwraca siê o wydanie opinii do rodzinnego oœrodka
diagnostyczno-konsultacyjnego. S¹d mo¿e zwróciæ siê o wydanie opinii tak¿e do innej specjalisty-
cznej placówki lub bieg³ego albo bieg³ych spoza rodzinnego oœrodka diagnostyczno-konsu-
ltacyjnego.

§ 2. Przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w m³odzie¿owym oœrodku wychowaw-
czym, m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii, publicznym zak³adzie opieki zdrowotnej, domu pomo-
cy spo³ecznej albo zak³adzie poprawczym, s¹d zwraca siê wydanie opinii, o której mowa w § 1, chy-
ba ¿e dysponuje tak¹ opini¹ sporz¹dzon¹ w innej sprawie w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych
wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego.”;

2) w art. 40 § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W policyjnej izbie dziecka mo¿na równie¿ umieœciæ nieletniego w trakcie samowolnego pobytu

poza schroniskiem dla nieletnich lub zak³adem poprawczym albo poza m³odzie¿owym oœrodkiem
wychowawczym lub m³odzie¿owym oœrodkiem socjoterapii, na czas niezbêdny do przekazania
nieletniego w³aœciwej jednostce, nie d³u¿ej jednak ni¿ na 5 dni.”;

3) po art. 40 dodaje siê art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. § 1. Nieletniego mo¿na równie¿ umieœciæ w policyjnej izbie dziecka:

1) na czas uzasadnionej przerwy w konwoju, lecz nie d³u¿ej ni¿ na 24 godziny;
2) na polecenie s¹du na czas niezbêdny do wykonania czynnoœci nieprzekraczaj¹cy 48 godzin.



§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, Policja mo¿e umieœciæ nieletniego w policyjnej izbie
dziecka bez zarz¹dzenia s¹du rodzinnego, zawiadamiaj¹c o tym s¹d, na obszarze którego w³aœci-
woœci znajduje siê policyjna izba dziecka. Na zarz¹dzenie s¹du kierownik policyjnej izby dziecka
niezw³ocznie zwalnia nieletniego.

§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, mo¿na zatrzymaæ nieletniego, je¿eli jest to niezbêdne do
umieszczenia go w policyjnej izbie dziecka.

§ 4. Na postanowienie s¹du, o którym mowa w § 1 pkt 2, przys³uguje za¿alenie.”;
4) po art. 70 dodaje siê art. 70a-70e w brzmieniu:

„Art. 70a.
§ 1. Kurator s¹dowy, sprawuj¹c nadzór nad nieletnim, organizuje i prowadzi dzia³ania maj¹ce na

celu pomoc nieletniemu w zmianie nagannych zachowañ i postaw, w kierunku postaw spo³e-
cznie akceptowanych.

§ 2. Do zakresu dzia³ania kuratora s¹dowego nale¿y w szczególnoœci:
1) kontrolowanie zachowania nieletniego w okresie wykonywania nadzoru;
2) odwiedzanie osób, których dotyczy postêpowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu

oraz kontaktowanie siê z ich rodzin¹ i szko³¹ lub miejscem nauki zawodu;
3) ¿¹danie niezbêdnych informacji i wyjaœnieñ od nieletniego lub innych osób objêtych kon-

trol¹ lub na które na³o¿ono obowi¹zki;
4) wspó³dzia³anie z w³aœciwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie

poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego;
5) przegl¹danie akt s¹dowych i sporz¹dzanie z nich odpisów w zwi¹zku z wykonywaniem

czynnoœci zleconych przez s¹d;
6) przeprowadzanie wywiadów œrodowiskowych i gromadzenie niezbêdnych informacji uzys-

kanych od organów administracji rz¹dowej, jednostek samorz¹du terytorialnego, zak³a-
dów pracy, stowarzyszeñ, organizacji i instytucji;

7) podejmowanie innych czynnoœci niezbêdnych dla prawid³owego wykonywania œrodków
wychowawczych;

8) udzielanie nieletniemu innej stosownej pomocy;
9) sk³adanie wniosków o zmianê lub uchylenie orzeczonego wobec nieletniego œrodka wycho-

wawczego;
10) sk³adanie wniosków o zmianê lub uchylenie œrodka wychowawczego zastosowanego

w okresie próby w zwi¹zku z warunkowym zwolnieniem z zak³adu poprawczego oraz o od-
wo³anie warunkowego zwolnienia z zak³adu poprawczego;

11) sk³adanie wniosków o zarz¹dzenie wykonania œrodka poprawczego;
12) sk³adanie wniosków o zmianê lub uchylenie zastosowanego wzglêdem nieletniego œrodka

tymczasowego;
13) sk³adanie wniosków o odroczenie lub przerwê w wykonywaniu œrodka wychowawczego,

o przed³u¿enie odroczenia lub przerwy oraz o odwo³anie odroczenia lub przerwy w wykony-
waniu œrodka wychowawczego;

14) sk³adanie wniosków o na³o¿enie, zmianê lub uchylenie obowi¹zków, o których mowa
w art. 7 § 1 wobec rodziców lub opiekuna nieletniego;

15) udzia³ w posiedzeniach s¹du dotycz¹cych nieletniego, wobec którego zastosowano nadzór
kuratora;

16) kontrolowanie, na zarz¹dzenie sêdziego rodzinnego, wykonywania innych œrodków wycho-
wawczych zastosowanych wobec nieletniego.

Art. 70b.
§ 1. Je¿eli zachowanie nieletniego wskazuje, ¿e jest on w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie

dzia³aj¹cego œrodka, kurator s¹dowy mo¿e zobowi¹zaæ nieletniego do poddania siê badaniu
w celu ustalenia w organizmie nieletniego obecnoœci alkoholu lub innego œrodka u¿ytego w ce-
lu wprowadzenia siê w stan odurzenia przy u¿yciu metod niewymagaj¹cych badania laborato-
ryjnego.

§ 2. Nieletniego odmawiaj¹cego poddania siê badaniu, o którym mowa w § 1, uznaje siê za osobê
uchylaj¹c¹ siê od nadzoru kuratora, o czym kurator s¹dowy poucza nieletniego, zobowi¹zuj¹c
go do poddania siê badaniu, o którym mowa w § 1.

§ 3. W razie ustalenia obecnoœci alkoholu lub innego œrodka u¿ytego w celu wprowadzenia siê
w stan odurzenia w organizmie nieletniego albo w wypadku, o którym mowa w § 2, kurator mo-
¿e wyst¹piæ do s¹du rodzinnego z wnioskiem o zmianê œrodka wychowawczego.

§ 4. Minister Sprawiedliwoœci w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia, okreœli,
w drodze rozporz¹dzenia, warunki i sposób przeprowadzania badañ na obecnoœæ alkoholu lub
innego œrodka u¿ytego w celu wprowadzenia siê w stan odurzenia w organizmie nieletniego
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oraz procedury dokumentowania badañ oraz sposoby weryfikacji wyników testu, uwzglêdnia-
j¹c w szczególnoœci cel stosowanego nadzoru kuratora s¹dowego oraz potrzebê powstrzymania
dalszego procesu demoralizacji nieletniego.

Art. 70c. Przepisy art. 70a stosuje siê odpowiednio do organizacji m³odzie¿owej lub innej organizacji
spo³ecznej, zak³adu pracy lub osoby godnej zaufania w wypadku powierzenia im nadzoru nad nie-
letnim.

Art. 70d.
§ 1. Sêdzia rodzinny przyznaje, na wniosek przedstawiciela organizacji m³odzie¿owej lub innej or-

ganizacji spo³ecznej, zak³adu pracy lub osoby godnej zaufania, którym powierzono sprawowa-
nie nadzoru, miesiêczny rycza³t z tytu³u zwrotu kosztów ponoszonych w zwi¹zku ze sprawowa-
nym nadzorem, p³atny do 20 dnia ka¿dego miesi¹ca.

§ 2. Rycza³t za sprawowanie jednego nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla
kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej
sferze bud¿etowej.

Art. 70e. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady i tryb wykonywania
nadzoru nad nieletnim, szczegó³owy sposób wykonywania obowi¹zków i uprawnieñ przez kurato-
rów s¹dowych w zakresie sprawowania nadzoru, kontrolowania wykonania przez nieletniego na-
³o¿onych na niego obowi¹zków okreœlonego postêpowania, jak równie¿ kontrolowania obowi¹z-
ków, o których mowa w art. 7 § 1, na³o¿onych na rodziców lub opiekuna nieletniego, a tak¿e szcze-
gó³owy sposób wykonywania obowi¹zków i uprawnieñ przez organizacje m³odzie¿owe lub inne or-
ganizacje spo³eczne, zak³ady pracy albo osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie
nadzoru, maj¹c na wzglêdzie dobór w³aœciwych metod wychowania resocjalizacyjnego wobec nie-
letniego, prawid³owe wype³nianie przez rodziców lub opiekuna nieletniego na³o¿onych na nich
obowi¹zków oraz sprawnoœæ i cele prowadzonego postêpowania wykonawczego.”;

5) po art. 90 dodaje siê art. 90a-90c w brzmieniu:
„Art. 90a.

§ 1. Dyrektor zak³adu poprawczego mo¿e umieœciæ nieletniego na czas okreœlony w hostelu, je¿eli
jest to uzasadnione prowadzonym procesem usamodzielniania siê wychowanka lub przygoto-
waniem do zwolnienia go z zak³adu, a nieletni w czasie pobytu w hostelu podejmie pracê b¹dŸ
naukê.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, dyrektor zak³adu poprawczego mo¿e umieœciæ nieletnie-
go tak¿e w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundacjê lub inn¹ organizacjê spo³ecz-
n¹, której celem dzia³ania jest pomoc w readaptacji spo³ecznej nieletnich.

§ 3. O decyzji w sprawie umieszczenia nieletniego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie,
fundacjê lub inn¹ organizacjê spo³eczn¹, jak równie¿ o decyzji w sprawie pokrywania przez nie-
letniego wydatków zwi¹zanych z kosztami utrzymania go w hostelu, dyrektor zak³adu zawia-
damia s¹d rodzinny, który wykonuje orzeczenie, przedstawiaj¹c uzgodnione z nieletnim zasa-
dy pobytu w hostelu.

§ 4. Kierownik hostelu prowadzonego przez stowarzyszenie, fundacjê lub inn¹ organizacjê spo³e-
czn¹ informuje okresowo s¹d rodzinny, który wykonuje orzeczenie, o zachowaniu siê nieletnie-
go w hostelu, w tym o przebiegu nauki i zatrudnienia.

§ 5. Nieletni przebywaj¹cy w hostelu zobowi¹zany jest do czêœciowego pokrywania wydatków
zwi¹zanych z kosztami utrzymania go w hostelu w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 25% tych wy-
datków, ustalonej przez dyrektora zak³adu poprawczego zgodnie z regulaminem zak³adu lub
przez kierownika hostelu, o którym mowa w § 2, zgodnie z regulaminem pobytu w hostelu. Za-
sady zwalniania nieletnich z obowi¹zku pokrywania wydatków zwi¹zanych z kosztami utrzy-
mania ich w hostelu okreœla regulamin pobytu w hostelu.

§ 6. Dyrektor zak³adu poprawczego lub kierownik hostelu, o którym mowa w § 2, mo¿e w ka¿dym
czasie stwierdziæ brak podstaw do dalszego pobytu nieletniego w hostelu. W takim wypadku
nieletni jest umieszczany w zak³adzie poprawczym, z którego zosta³ skierowany do hostelu.

§ 7. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zasady przyjmowania, pobytu
i zwalniania nieletnich z hosteli, w tym prowadzonych przez stowarzyszenie, fundacjê lub inn¹
organizacjê spo³eczn¹, a tak¿e sposób wykonywania nadzoru dyrektora zak³adu poprawczego
nad nieletnimi umieszczonymi w hostelach, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia w³aœci-
wych warunków pobytu i przestrzegania praw nieletnich.

Art. 90b.
§ 1. Na pokrycie wydatków zwi¹zanych z pobytem nieletnich w hostelach, o których mowa

w art. 90a § 2, stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje spo³eczne otrzymuj¹ œrodki fi-
nansowe z bud¿etu pañstwa.
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§ 2. Finansowanie pobytu nieletnich w hostelach, o których mowa w art. 90a § 2, mo¿e odbywaæ
siê tak¿e z innych Ÿróde³ pozyskiwanych przez stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje
spo³eczne prowadz¹ce hostel. Przepis art. 90a § 5 stosuje siê odpowiednio.

§ 3. Wysokoœæ œrodków finansowych, o których mowa w § 2, jak równie¿ tryb i terminy ich przeka-
zywania okreœla ka¿dorazowo porozumienie zawarte przez Ministra Sprawiedliwoœci z przed-
stawicielem organizacji prowadz¹cej hostel.

§ 4. Umieszczenie nieletniego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenie, fundacjê lub inn¹ or-
ganizacjê spo³eczn¹ mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie po zawarciu porozumienia, o którym mowa w § 3.

Art. 90c.
§ 1. Wobec nieletniego, który uciek³ z zak³adu poprawczego lub samowolnie przed³u¿y³ urlop lub

przepustkê, przepisów art. 90 lub 90a nie stosuje siê w okresie 6 miesiêcy od dnia ponownego
umieszczenia nieletniego w zak³adzie.

§ 2. Przepis § 1 nie wy³¹cza zastosowania œrodków dyscyplinarnych lub innych œrodków przewi-
dzianych w regulaminie zak³adu poprawczego za ucieczkê lub samowolne przed³u¿enie urlopu
lub przepustki”.

Art. 2.

Do wykonywania orzeczeñ, które sta³y siê wykonalne przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, stosuje siê
przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

I. Uwagi ogólne

Ustawa z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach nieletnich (dalej zwana „upn”) sta-
nowi³a w chwili jej uchwalenia znacz¹ce osi¹gniêcie legislacyjne, a przewidziane w niej rozwi¹zania odpo-
wiada³y przyjmowanym w tym czasie na œwiecie standardom. Stanowi³a tak¿e wyraŸny przejaw uznania
koniecznoœci odmiennego traktowania spraw osób, które nie ukoñczy³y 18 lat i które wesz³y w konflikt
z prawem lub powszechnie uznawanymi normami wspó³¿ycia spo³ecznego.

Od czasu wejœcia w ¿ycie ustawy minê³o ju¿ ponad 25 lat. Potrzeba jej nowelizacji wynika przede wszy-
stkim ze zmian w rzeczywistoœci spo³ecznej, które nastêpuj¹ w sposób ci¹g³y i maj¹ charakter trwa³y, co
wyra¿a siê m.in. w rosn¹cej iloœci spraw s¹dowych zwi¹zanych z ró¿nymi przejawami demoralizacji nie-
letnich. Z danych statystycznych za 2009 rok wynika, ¿e przyby³o spraw nieletnich w postêpowaniu wy-
jaœniaj¹cym (oko³o 95.000 - wzrost o 8,8% w stosunku do roku 2004) i w postêpowaniu
opiekuñczo-wychowawczym (oko³o 60.000 - wzrost o 15,3% w stosunku do roku 2004), zaœ uby³o w po-
stêpowaniu poprawczym (1.570 - spadek o 37% w stosunku do 2004 roku). Za zmian¹ upn przemawia
tak¿e koniecznoœæ ci¹g³ego podnoszenia poziomu sprawnoœci postêpowania i zapewnienia skutecznoœci
procesu wychowawczego.

II. Kierunki proponowanych zmian

Potrzeb¹ uzyskania wiêkszej sprawnoœci postêpowania uzasadniona jest zmiana art. 25 § 1 ustawy
poprzez umo¿liwienie zlecania opinii bieg³emu lub bieg³ym (np. zespo³owi) obok opinii rodzinnych oœrod-
ków diagnostyczno-konsultacyjnych albo innych podmiotów opiniuj¹cych w sprawach rodzinnych i nie-
letnich (np. powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Powodem zmiany jest przed³u¿aj¹ce siê
oczek iwanie na sporz¹dzen ie i przed ³o¿en ie op in i i s¹dowi przez rodz inne oœrodk i
diagnostyczno-konsultacyjne, przez co dochodzi do przewlek³oœci postêpowania oraz negatywnych skut-
ków dla osób objêtych postêpowaniem. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci za rok 2009 wynika, ¿e
a¿ 60,21% opinii opracowano w okresie przekraczaj¹cym 60 dni, licz¹c od daty wp³ywu sprawy do oœrod-
ka do daty wys³ania opinii (w 2007 i 2008 roku wskaŸnik ten wynosi³ odpowiednio 70,39 % i 69,04%).

Wybór podmiotu wykonuj¹cego opiniê bêdzie ka¿dorazowo zale¿a³ od decyzji s¹du, jak równie¿ uzna-
nie, czy uzyskana opinia bieg³ego lub bieg³ych dostarcza s¹dowi kompleksowej diagnozy osobowoœci nie-
letniego. Jednoczeœnie s¹dowi dano mo¿liwoœæ zlecenia opinii innemu podmiotowi opiniuj¹cemu, to jest
takiej jednostce, która w zakresie swojego dzia³ania (co np. wynika ze statutu) mo¿e postawiæ diagnozê co
do osoby poddanej badaniom psychologicznym, pedagogicznym czy innym, wystarczaj¹c¹ do sprawnego
zakoñczenia postêpowania i objêcia takiej osoby w³aœciwym oddzia³ywaniem wychowawczym. W œlad za
powy¿sz¹ zmian¹ konieczne bêdzie takie dostosowanie przepisów wykonawczych, to jest § 3 ust. 2 pkt 3
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w m³odzie¿owym oœrod-
ku wychowawczym oraz m³odzie¿owym oœrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178, poz. 1833), aby opinie niepo-
chodz¹ce z rodzinnych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych mia³y równe im znaczenie w postêpo-
waniu wykonawczym (np. przy kierowaniu do m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych czy m³odzie¿o-
wych oœrodków socjoterapii).

Zmiana proponowana w art. 25 § 2 upn pozwoli na zwiêkszenie sprawnoœci postêpowania. Obligatoryj-
ne uzyskanie opinii w sprawie nieletnich kierowanych do m³odzie¿owego oœrodka wychowawczego, m³o-
dzie¿owego oœrodka socjoterapii, publicznego zak³adu opieki zdrowotnej, domu pomocy spo³ecznej albo
zak³adu poprawczego jest czêsto zbêdne w przypadku nieletnich, którzy takiej diagnozie zostali poddani
przed wszczêciem postêpowania wyjaœniaj¹cego. Wnioski bieg³ych pozostaj¹ aktualne, ale bezwzglêdny
wymóg przeprowadzenia ponownego badania zbêdnie przed³u¿a postêpowanie i generuje nowe koszty.
Z tych przyczyn proponuje siê zmianê art. 25 § 2 upn.

Zmiana przepisu art. 40 § 7 upn wynika z potrzeby uwzglêdnienia doœwiadczeñ praktycznych sêdziów
rodzinnych w tych przypadkach, w których nieletni samowolnie oddalili siê z m³odzie¿owego oœrodka wy-
chowawczego lub m³odzie¿owego oœrodka socjoterapii. Dotychczasowy niedostatek uregulowañ tego
praktycznego problemu wynika w du¿ej mierze z braku placówki typu interwencyjnego, która przejmo-
wa³aby opiekê nad nieletnim po jego zatrzymaniu w trakcie ucieczki i przed jego przekazaniem dyrektoro-
wi oœrodka. Zmiana przepisu usuwa tê lukê.

Wynikiem uwzglêdnienia postulatów œrodowiska sêdziów rodzinnych jest treœæ nowego przepisu
art. 40a. Dotychczasowe przepisy dotycz¹ce umieszczania nieletnich w policyjnej izbie dziecka by³y nie-
wystarczaj¹ce w stosunku do potrzeb praktyki zwi¹zanej z koniecznoœci¹ sprawnego prowadzenia postê-
powania wzglêdem nieletnich. Proponowane zmiany pozwala³yby umieszczaæ nieletnich w policyjnej iz-
bie dziecka w innych sytuacjach ni¿ wynikaj¹ce z art. 40. Zdarza siê bowiem, ¿e przepis ten w praktyce
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jest obchodzony ze wzglêdu na istniej¹ce trudnoœci wynikaj¹ce z braku w systemie oœrodków resocjaliza-
cyjnych, w których mo¿liwe by³oby tymczasowe umieszczanie nieletnich, z jednej strony w celu sprawne-
go prowadzenia postêpowania wobec nieletniego, a z drugiej strony – w celu powstrzymania procesu po-
g³êbiania siê demoralizacji u nieletniego. W paragrafie 1 art. 40a przewidziano najbardziej typowe sytua-
cje wp³ywaj¹ce na tok postêpowania w sprawie nieletniego, których wyeliminowanie, ze wzglêdu na mo¿-
liwoœæ ograniczonego w czasie zatrzymania w policyjnej izbie dziecka, jest po¿¹dane z punktu widzenia
sprawnoœci postêpowania. Jednoczeœnie gwarancj¹ nienadu¿ywania tego rodzaju mo¿liwoœci by³oby
poddanie faktu umieszczenia nieletniego w policyjnej izbie dziecka kontroli s¹du i obowi¹zek zwolnienia
nieletniego z policyjnej izby dziecka na zarz¹dzenie s¹du.

Dodanie art. 70a–70e podyktowane jest, z jednej strony, wynikiem uznania wagi dzia³ania kuratorów
s¹dowych w procesie wychowawczym wzglêdem nieletniego na etapie postêpowania wykonawczego,
a z drugiej – zamiarem bardziej aktywnego w³¹czenia w proces wychowawczy nieletniego innych ni¿ pañ-
stwowe podmiotów, to jest organizacji spo³ecznych (organizacji m³odzie¿owych, zak³adów pracy) oraz
osób godnych zaufania, które udzieli³y porêczenia za nieletniego, i którym powierzono, tytu³em œrodka
wychowawczego, nadzór nad nieletnim.

Kuratorzy s¹dowi postulowali precyzyjne okreœlenie ich praw i obowi¹zków w zwi¹zku z wykonywa-
niem œrodka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora s¹dowego. Proponowane rozwi¹zanie jest ka-
talogiem otwartym czynnoœci, do których jest uprawniony i zobowi¹zany kurator wykonuj¹cy nadzór nad
nieletnim. Wyliczenie czynnoœci kuratorów s¹dowych w toku postêpowania wykonawczego zosta³o doko-
nane na wzór art. 173 kkw. Celem proponowanych rozwi¹zañ legislacyjnych jest potrzeba podzia³u odpo-
wiedzialnoœci za wynik postêpowania wykonawczego wzglêdem nieletniego miêdzy s¹d oraz kuratora
s¹dowego, sprawuj¹cego nadzór nad nieletnim. Dotychczas bowiem kurator nie móg³ zainicjowaæ samo-
dzielnej czêœci postêpowania wykonawczego, a ewentualne nieformalne wnioski kuratora traktowane
by³y co najwy¿ej jako sygna³ do wszczêcia stosownego etapu postêpowania wykonawczego przez s¹d
z urzêdu. Tymczasem w toku wykonywania œrodka wychowawczego polegaj¹cego na nadzorze kuratora
s¹dowego, kurator nie tylko dysponuje aktualn¹ i najlepsz¹ wiedz¹ o nieletnim, ale z racji przygotowania
zawodowego jest zdolny do oceny wyników wykonywania œrodka wychowawczego. Z podobnych powo-
dów kurator s¹dowy, na zarz¹dzenie sêdziego rodzinnego, bêdzie zobowi¹zany do kontroli wykonania
orzeczeñ o zastosowaniu innych œrodków wychowawczych, nabywaj¹c prawo do oceny jego trafnoœci
i skutecznoœci wzglêdem konkretnego nieletniego. Proponowany przepis art. 70a ma uaktywniæ kurato-
rów s¹dowych, czyni¹c z nich osoby wspó³odpowiedzialne za prawid³owy tok postêpowania wykonawcze-
go wzglêdem nieletniego.

Jednoczeœnie kuratorzy zostan¹ wyposa¿eni w mo¿liwoœæ zobowi¹zania nieletniego do przebadania na
okolicznoœæ obecnoœci w organizmie alkoholu lub innego œrodka u¿ytego w celu wprowadzenia siê w stan
odurzenia, a stwierdzaj¹c ten przejaw demoralizacji nieletniego, nawet w okolicznoœciach uzasadnia-
j¹cych przyjêcie domniemania z art. 70b § 2 ustawy, kurator bêdzie uprawniony do z³o¿enia wniosku do
s¹du rodzinnego o zmianê œrodka wychowawczego. Coraz powszechniejsze spo¿ywanie alkoholu lub
u¿ywanie œrodków w celu wprowadzenia siê w stan odurzenia przez m³odzie¿ zawsze powinno spotkaæ siê
z natychmiastow¹, stanowcz¹ reakcj¹ odpowiednich organów, co tym bardziej dotyczy osób objêtych po-
stêpowaniem regulowanym niniejsz¹ ustaw¹.

W przypadku powierzenia nadzoru nad nieletnim organizacjom m³odzie¿owym lub innym organiza-
cjom spo³ecznym, zak³adowi pracy lub osobie godnej zaufania, podmioty te powinny byæ wyposa¿one
w uprawnienia przyznane kuratorom s¹dowym w zwi¹zku z wykonywanym nadzorem. Nie ulega w¹tpli-
woœci, ¿e organizacje spo³eczne, zak³ady pracy lub osoby godne zaufania powinny podejmowaæ podobne
dzia³ania w celu spowodowania zmiany nagannych zachowañ nieletniego w kierunku zachowañ spo³ecz-
nie akceptowanych. Katalog tych dzia³añ bêdzie zale¿eæ od okolicznoœci konkretnego przypadku, jednak
do podstawowych nale¿y kontrolowanie nieletniego w okresie wykonywania nadzoru, odwiedzanie go
w miejscu zamieszkania lub pobytu, w szkole i zak³adzie pracy, ¿¹danie informacji od nieletniego i/lub
innych osób objêtych kontrol¹, zw³aszcza w zakresie wykonania zobowi¹zañ, o których mowa w art. 7 § 1
upn, wystêpowanie ze stosownymi wnioskami do s¹du w toku postêpowania wykonawczego.

Funkcjê motywuj¹c¹ organizacje spo³eczne, zak³ady pracy i osoby godne zaufania do szerszego
udzielania porêczeñ za nieletnich i sprawowania nadzoru w postêpowaniu wykonawczym, spe³niaæ ma
rycza³t za wykonywanie nadzoru, wynikaj¹cy z ponoszenia przez te podmioty kosztów wykonywania
œrodka wychowawczego (np. dojazdy do miejsca zamieszkania lub pobytu nieletniego, koszty poczty,
artyku³ów biurowych, dojazdy na posiedzenia s¹dowe, itp.). Przyjêcie zasady wynagradzania podmio-
tów spo³ecznych za czynnoœci, które le¿¹ w interesie spo³ecznym, wynika z uznania, ¿e wykonywanie
nadzoru nad nieletnim nie jest wy³¹cznie powinnoœci¹ obywatelsk¹, ale przede wszystkim zadaniem,
które niejednokrotnie wymaga specjalistycznych kwalifikacji (np. socjologicznych, terapeutycznych,
resocjalizacyjnych), a jednoczenie wi¹¿e siê z poœwiêceniem czasu kosztem innych obowi¹zków lub
w³asnego odpoczynku.
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Wysokoœæ miesiêcznego rycza³tu ka¿dorazowo bêdzie zale¿a³a od uznania sêdziego rodzinnego, który
w tym przedmiocie bêdzie orzeka³ na wniosek zainteresowanego podmiotu. Jego wysokoœæ mieœciæ siê
bêdzie w granicach 2%-4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów
o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej, a zatem bêdzie to¿sama z wysokoœci¹ ry-
cza³tu przyznawanego kuratorom spo³ecznym.

Dotychczasowy brak przepisów wykonawczych zwi¹zanych z powierzeniem nadzoru nad nieletnim in-
nym ni¿ kurator s¹dowy podmiotom móg³ przyczyniæ siê do stosunkowo rzadkiego siêgania przez s¹dy ro-
dzinne po ten œrodek wychowawczy. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwoœci za 2006 rok wynika, ¿e iloœæ
orzeczeñ o zastosowaniu œrodka wychowawczego okreœlonego w art. 6 pkt 4 wynios³a oko³o 0,2%, w 2007
roku oko³o 0,12%, w 2008 roku ju¿ tylko 0,07%, podobnie jak w 2009 roku (0,06%). Precyzyjne okreœlenie
praw i obowi¹zków innych ni¿ kuratorzy s¹dowi podmiotów, które udzielaj¹ porêczenia za nieletniego,
mo¿liwoœæ przyznawania rycza³tów w zwi¹zku z kosztami wynikaj¹cymi ze sprawowania nadzoru nad nie-
letnim przyczyni siê do zwiêkszenia zaanga¿owania tych podmiotów w zwi¹zku z podjêciem siê wykonywa-
nia nadzoru nad nieletnim. Ministerstwo Sprawiedliwoœci zak³ada, ¿e w kolejnych latach obowi¹zywania
regulacji iloœæ orzeczeñ wydanych na podstawie art. 6 pkt 4 ustawy bêdzie siê stopniowo zwiêkszaæ, a¿ do
przewidywanych oko³o 2% ogólnej liczby orzeczeñ o zastosowaniu œrodka wychowawczego.

Jednoczeœnie w art. 70d przewidziano dla Ministra Sprawiedliwoœci delegacjê do wydania rozpo-
rz¹dzenia szczegó³owo okreœlaj¹cego zasady i tryb wykonywania nadzoru, w tym szczegó³owy sposób wy-
konywania uprawnieñ i obowi¹zków przez kuratorów s¹dowych w zwi¹zku z wykonywanym nadzorem,
powierzaj¹c im równie¿ mo¿liwoœæ kontrolowania wykonywania przez nieletniego zobowi¹zañ do okreœ-
lonego postêpowania, jak równie¿ zobowi¹zañ na³o¿onych w trybie art. 7 § 1 ustawy na rodziców lub opie-
kuna nieletniego. Dodatkowo w rozporz¹dzeniu wykonawczym zostanie okreœlony szczegó³owy tryb wy-
konywania obowi¹zków i uprawnieñ przez organizacje m³odzie¿owe lub inne organizacje spo³eczne, za-
k³ad pracy lub osobê godn¹ zaufania, którym powierzono wykonywanie nadzoru nad nieletnim. Dotych-
czasowa luka prawna w tym zakresie mog³a przyczyniæ siê do zbyt rzadkiego siêgania przez s¹dy rodzinne
po œrodek wychowawczy okreœlony w art. 6 pkt 4 ustawy.

Z dotychczasowych doœwiadczeñ wynika, ¿e instytucja hostelu staje siê form¹ probacji i wa¿nym ogni-
wem w procesie usamodzielnienia siê nieletnich. Dotyczy to przypadków nieletnich nie posiadaj¹cych mo¿-
liwoœci powrotu do œrodowiska rodzinnego ze wzglêdu na generowanie przez to œrodowisko czynników pa-
tologicznych. Jednoczeœnie mo¿liwoœæ pobytu w hostelu dotyczy tych nieletnich, którzy swoim zachowa-
niem daj¹ rêkojmiê, ¿e poza zak³adem poprawczym, w warunkach zbli¿onych do ¿ycia na wolnoœci, bêd¹
zachowywaæ siê odpowiedzialnie, a w szczególnoœci nie bêd¹ naruszaæ porz¹dku prawnego. Mo¿liwoœæ wy-
konywania œrodka poprawczego w d³u¿szym wymiarze, ni¿ to wynika z zasad ogólnych, ma na celu spowo-
dowanie ³agodniejszego przejœcia nieletnich z warunków instytucjonalnych do samodzielnego ¿ycia.

Nowy przepis art. 90a, daj¹cy ustawow¹ podstawê prawn¹ do umieszczania nieletnich w hostelach,
z jednej strony wype³nia istniej¹c¹ lukê prawn¹ w tym zakresie, zaœ z drugiej strony okreœla niezbêdne
wymogi do objêcia nieletniego grup¹ hostelow¹. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest nadto mo¿liwoœæ two-
rzenia tzw. hosteli spo³ecznych przez stowarzyszenia, fundacje lub inne organizacje spo³eczne, których
celem dzia³ania jest pomoc w readaptacji spo³ecznej nieletnich (co powinno wynikaæ ze statutu organiza-
cji). Umo¿liwienie tworzenia hosteli przez organizacje spo³eczne jest praktycznym wyrazem œwiadczenia
pomocy dla nieletnich wynikaj¹cej z normy art. 76 § 3 ustawy. Dodatkowo za tworzeniem hosteli spo³ecz-
nych przemawia okolicznoœæ, ¿e dotychczasowe rozwi¹zanie w postaci umieszczania nieletnich w hoste-
lach stanowi¹cych czêœæ zak³adu poprawczego (nawet jeœli fizycznie hostel znajdowa³ siê poza terenem
zak³adu) nie doœæ wyraŸnie wyodrêbnia³o grupê hostelow¹ ze struktur zak³adu poprawczego. Nadto pro-
wadzenie hostelu przez zak³ad poprawczy, zw³aszcza po³o¿onego w innej miejscowoœci ni¿ zak³ad, powo-
dowa³o wiele trudnoœci organizacyjnych przy zachowaniu pe³nej odpowiedzialnoœci dyrektora zak³adu za
nieletniego umieszczonego w hostelu. Mo¿liwoœæ powstawania i prowadzenia hosteli przez organizacje
spo³eczne, które specjalizuj¹ siê w udzielaniu pomocy w readaptacji spo³ecznej usuwa wskazane wy¿ej
problemy. Jednoczeœnie zgodne jest to z aktualnym trendem w zakresie integracji zawodowej i spo³ecznej
wobec osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym zaobserwowanych w innych pañstwach europej-
skich (Hiszpania, W³ochy, Francja) czy pozaeuropejskich (USA).

W nowym przepisie art. 90a przewidziano podstawowe zasady dotycz¹ce umieszczenia nieletniego
w tzw. hostelu spo³ecznym. Uzasadnione ma to byæ w szczególnoœci prowadzonym procesem usamodziel-
nienia nieletniego lub przygotowywaniem nieletniego do zwolnienia z zak³adu, zw³aszcza je¿eli podejmie
pracê b¹dŸ naukê. O umieszczeniu nieletniego w takim hostelu dyrektor zak³adu poprawczego ma obo-
wi¹zek zawiadomiæ s¹d rodzinny wykonuj¹cy orzeczenie podobnie jak w przypadku umieszczenia nielet-
niego poza zak³adem poprawczym (art. 90 upn). Jednoczeœnie dyrektor zak³adu informuje s¹d rodzinny
o uzgodnionych z nieletnim zasadach pobytu w hostelu. W praktyce bêdzie to sprowadza³o siê do poinfor-
mowania o nowym miejscu pobytu nieletniego, o kontynuowaniu nauki i/lub podjêciu zatrudnienia.
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W sytuacji umieszczenia nieletniego w hostelu prowadzonym przez stowarzyszenia, fundacje lub inne
organizacje spo³eczne, których celem dzia³ania jest pomoc w readaptacji spo³ecznej nieletnich, dyrektor
zak³adu poprawczego traci bezpoœredni wp³yw na szczegó³owe okreœlenie warunków pobytu nieletniego
w hostelu. Natomiast kierownik hostelu okresowo ma obowi¹zek zawiadamiaæ s¹d rodzinny wykonuj¹cy
orzeczenie o zachowaniu nieletniego w hostelu, w tym o przebiegu nauki i/lub zatrudnienia. Proponowa-
ne rozwi¹zanie powoduje, ¿e umieszczenie nieletniego w hostelu spo³ecznym daje podstawê do skreœle-
nia nieletniego z ewidencji wychowanków konkretnego zak³adu.

Wa¿nym obowi¹zkiem nieletniego umieszczonego w hostelu bêdzie czêœciowe wspó³finansowanie ko-
sztów swojego pobytu. Uzasadnione bêdzie to zw³aszcza w sytuacji podjêcia pracy przez nieletniego.
Wspó³finansowanie pobytu w hostelu przez nieletniego ma wype³niæ jedno z wa¿nych zadañ jakim jest
rozwiniêcie u nieletnich kompetencji spo³ecznych polegaj¹cych na planowaniu, gospodarowaniu œrod-
kami finansowymi, oszczêdzaniu, co w rezultacie ma zwiêkszyæ poczucie odpowiedzialnoœci nieletniego
za swój los. Jednoczeœnie istotne jest, aby okreœlenie wysokoœci wspó³finansowania kosztów pobytu nie-
letniego w hostelu mia³o walor motywuj¹cy do korzystania z korzyœci hostelu, jakimi niew¹tpliwie s¹
mniejsza dyscyplina, czy samodzielne decydowanie o sposobie spêdzenia czasu wolnego. Kryteria i wyso-
koœæ wspó³finansowania ka¿dorazowo bêdzie musia³a wynikaæ z regulaminu zak³adu poprawczego pro-
wadz¹cego hostel lub regulaminu hostelu spo³ecznego, aby w sposób precyzyjny nieletni móg³ oceniæ wy-
sokoœæ swoich obowi¹zków finansowych zwi¹zanych z pobytem w hostelu. Zwa¿ywszy na cel wprowadze-
nia wspó³finansowania pobytu nieletniego w hostelu, zw³aszcza zaœ jego znaczenie wychowawcze, wyso-
koœæ udzia³u nieletniego w kosztach pobytu nie powinna przekraczaæ 25%. Zasady zwalniania nieletnich
z obowi¹zku pokrywania wydatków winien okreœlaæ regulamin hostelu, a o decyzji w kwestii wspó³finan-
sowania nale¿y zawiadomiæ s¹d.

Nowy przepis art. 90b ma na celu urzeczywistnienie idei tworzenia i prowadzenia hosteli dla nieletnich
przez organizacje spo³eczne. Realizowanie przez podmioty pozarz¹dowe funkcji publicznych powinno
byæ powi¹zane z odpowiednim wsparciem finansowym z bud¿etu pañstwa. Brak takich gwarancji finan-
sowych móg³by spowodowaæ, ¿e przyznanie organizacjom spo³ecznym mo¿liwoœci tworzenia i prowadze-
nia hosteli dla nieletnich by³oby pozorne. Jednoczeœnie z doœwiadczeñ innych pañstw europejskich wy-
nika, ¿e finansowanie dzia³alnoœci ró¿nego typu oœrodków wychowawczych dla m³odocianych przestêp-
ców prowadzonych przez podmioty spo³eczne w przewa¿aj¹cym zakresie (ponad 90%) pochodzi ze œrod-
ków publicznych (Hiszpania, Francja, W³ochy). Oczywistym jest równie¿, ¿e dochody organizacji spo³ecz-
nych z ewentualnych innych Ÿróde³ (np. Europejski Fundusz Spo³eczny, darowizny, œrodki z podatków
przekazanych przez podatników na tzw. organizacje po¿ytku publicznego, œrodki ze wspó³finansowania
pobytu w hostelu przez nieletnich) mog¹ byæ przeznaczane na utworzenie i funkcjonowanie hostelu.
Okolicznoœæ ta bêdzie mia³a niew¹tpliwie znaczenie dla okreœlenia szczegó³owych warunków co do wyso-
koœci, trybu i terminów przekazywania œrodków publicznych na dzia³alnoœæ hostelu w porozumieniu za-
wieranym miêdzy Ministrem Sprawiedliwoœci z jednej strony, a przedstawicielem organizacji spo³ecznej
prowadz¹cej hostel – z drugiej. Waga tego porozumienia jest niezwykle znacz¹ca. Musi ono zostaæ zawar-
te w ka¿dym przypadku zamiaru prowadzenia hostelu przez organizacjê spo³eczn¹ i dodatkowo zawarcie
porozumienia poprzedza faktyczne umieszczenie nieletnich w hostelu. Powierzenie organizacjom spo³e-
cznym niektórych zadañ publicznych, do jakich nale¿y resocjalizacja, czy te¿ spo³eczna readaptacja nie-
letnich i przekazywanie na ten cel œrodków publicznych z jednej strony przyczyni siê do wiêkszej profesjo-
nalizacji us³ug tego rodzaju, a z drugiej – faktycznie w³¹czy w proces wychowawczy nieletniego podmioty
spo³eczne, obci¹¿aj¹c je czêœci¹ odpowiedzialnoœci za efektywnoœæ prowadzonych oddzia³ywañ.

Proponowane rozwi¹zanie ustala jedynie zasadê finansowania hosteli ze œrodków bud¿etowych, nie czy-
ni¹c ¿adnego wy³omu od regu³ obowi¹zuj¹cych w finansach publicznych. Zgodnie bowiem z art. 151 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) dysponent czêœci bu-
d¿etowej mo¿e zleciæ organizacji pozarz¹dowej realizacjê swoich zadañ na podstawie zawartej z t¹ organiza-
cj¹ umowy, przyznaj¹c jednoczeœnie dotacjê celow¹ na realizacjê tych zadañ. Jednostki, którym zosta³a
udzielona dotacja, zgodnie z art. 152 ust. 1 cytowanej ustawy, s¹ obowi¹zane do prowadzenia wyodrêbnio-
nej ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych œrodków.

Wobec mo¿liwoœci przebywania nieletnich w hostelach do 21 roku ¿ycia, w tym w hostelach prowadzo-
nych przez ró¿nego typu organizacje spo³eczne, koniecznym siê staje okreœlenie przez Ministra Sprawied-
liwoœci w formie rozporz¹dzenia zasad przyjmowania, pobytu i zwalniania nieletnich z hosteli, z uwzglê-
dnieniem sposobu nadzoru dyrektora zak³adu poprawczego nad nieletnim umieszczonym w tzw. hostelu
spo³ecznym. Jednak¿e skutkiem umo¿liwienia prowadzenia hostelu przez organizacje spo³eczne jest wy-
³¹czenie hostelu ze struktur zak³adu poprawczego ze wszystkimi konsekwencjami tego dzia³ania. Nie-
zmienna sytuacja dotyczy natomiast hosteli prowadzonych przez zak³ad poprawczy, które nadal bêd¹
stanowiæ dzia³ zak³adu poprawczego, za który odpowiedzialnoœæ ponosi dyrektor zak³adu.

Wprowadzenie przepisu art. 90c przewiduje realn¹ konsekwencjê dla tych nieletnich, którzy odma-
wiaj¹ udzia³u w ofercie resocjalizacyjnej zak³adu poprawczego poprzez ucieczki lub samowolne przed³u-
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¿anie przepustek i urlopów. W rezultacie, obok mo¿liwoœci stosowania wobec takiego nieletniego œrod-
ków dyscyplinarnych (i ewentualnie innych œrodków przewidzianych w regulaminie placówki), nieletnie-
go nie bêdzie mo¿na umieœciæ w grupie hostelowej lub poza zak³adem poprawczym na podstawie art. 90
ustawy w okresie kolejnych 6 miesiêcy od dnia ponownego umieszczenia w zak³adzie. Zakaz ten ma obo-
wi¹zywaæ niezale¿nie od tego, czy nieletni zosta³ umieszczony w tym samym zak³adzie czy te¿ w innym za-
k³adzie (przyk³adowo o wzmo¿onym rygorze wychowawczym).

W przepisie art. 2 wskazano regu³y intertemporalne zwi¹zane z wprowadzeniem w ¿ycie nowych ure-
gulowañ. Zapewniaj¹ one ci¹g³oœæ w postêpowaniach w sprawach nieletnich tocz¹cych siê w chwili wejœ-
cia w ¿ycie ustawy. Zgodnie z art. 2, wykonywanie orzeczeñ zapad³ych pod rz¹dami uprzednio obowi¹zu-
j¹cego prawa winno odbywaæ siê w oparciu o nowe przepisy, co ma szczególne znaczenie wobec, niekiedy
wieloletnich, postêpowañ wykonawczych.

Przepis art. 3 wskazuje okres vacatio legis niezbêdny na przygotowanie siê wszystkich stosuj¹cych
zmienian¹ ustawê do nowej regulacji.

III. Wp³yw regulacji na sektor finansów publicznych, w tym bud¿et pañstwa i bud¿ety jednostek
samorz¹du terytorialnego

Projektowana regulacja nie bêdzie mia³a znacz¹cego wp³ywu na sektor finansów publicznych, ponie-
wa¿ przyjête rozwi¹zania zachowuj¹ niemal dotychczasowy stan w zakresie realizacji zadañ i struktur or-
ganizacyjnych.

Precyzyjniejsze okreœlenie praw i obowi¹zków podmiotów wykonuj¹cych nadzór nad nieletnim, w tym
podmiotów bêd¹cych organizacjami m³odzie¿owymi lub innymi organizacjami spo³ecznymi, zak³adami
pracy lub osobami godnymi zaufania mo¿e przyczyniæ siê tak¿e do wiêkszego korzystania z tego œrodka
wychowawczego, zamiast siêgania po œrodek wychowawczy w postaci nadzoru kuratora s¹dowego, co
ostatecznie mo¿e prze³o¿yæ siê na ni¿sze wydatki dla kuratorów spo³ecznych w zwi¹zku z wykonywanym
nadzorem. Próba oszacowania skali obni¿enia tych wydatków nie jest jednak ³atwa, poniewa¿ iloœæ spraw
prowadzonych wzglêdem nieletnich corocznie wzrasta (oprócz spraw prowadzonych w postêpowaniu po-
prawczym), zaœ ewentualny wzrost nadzorów sprawowanych przez podmioty spo³eczne mo¿e nast¹piæ
kosztem nie powoduj¹cych dla bud¿etu pañstwa wydatków œrodków wychowawczych (np. upomnienie).

Mo¿liwoœæ tworzenia i prowadzenia hosteli przez organizacje spo³eczne doprowadzi natomiast do obni-
¿enia wydatków z bud¿etu pañstwa na ten cel dla zak³adów poprawczych przy jednoczesnym uzyskaniu
korzyœci w postaci w³¹czenia w proces wychowawczy podmiotów pozarz¹dowych specjalizuj¹cych siê
w spo³ecznej readaptacji nieletnich. Jednoczeœnie moment wejœcia w ¿ycie ustawy nie spowoduje zwiêk-
szenia wydatków zwi¹zanych z przekazywaniem œrodków publicznych na pokrycie kosztów pobytu nie-
letnich w hostelu spo³ecznym. Ka¿dorazowo bowiem uruchomienie finansowania hosteli spo³ecznych
z bud¿etu pañstwa bêdzie zale¿a³o od zawarcia porozumienia przez Ministra Sprawiedliwoœci z przedsta-
wicielem organizacji spo³ecznej prowadz¹cej hostel. Decyzja o zawarciu porozumienia bêdzie natomiast
bezpoœrednio zale¿na od wysokoœci zabezpieczonych na ten cel œrodków w bud¿ecie.

Próba oszacowania kosztów utrzymania nieletnich w hostelu spo³ecznym jest bardzo trudna z racji no-
watorskiej formy tego rozwi¹zania. Niepewna jest równie¿ skala przyjêcia wskazanego rozwi¹zania przez
podmioty, do których regulacja jest kierowana. Mo¿liwe jest co najwy¿ej dokonanie szacunku utrzyma-
nia jednego hostelu na podstawie danych uzyskanych od zak³adów poprawczych prowadz¹cych hostele.
Przy za³o¿eniu, ¿e w hostelu bêdzie pracowaæ od 4 do 6 osób, a hostel bêdzie przeznaczony dla grupy od 5
do max. 20 nieletnich, roczny koszt utrzymania kszta³tuje siê w granicach od 348.900 z³otych do 456.150
z³otych. Na powy¿sze kwoty sk³adaj¹ siê: koszty op³at za korzystanie z obiektu (np. najem): ok. 42.000
z³otych, koszty pracowników od ok. 214.000 z³otych do ok. 321.750 z³otych, koszty eksploatacyjne: ok.
18.000 z³otych, koszty wy¿ywienia nieletnich: ok. 60.000 z³otych, inne koszty (ubezpieczenie, ubrania,
itp.): 14.400 z³otych. Dodatkowe wydatki mog¹ dotyczyæ wyposa¿enia hostelu w celu zaadoptowania ich
do warunków pobytu nieletnich, jednak koszty te bêd¹ ponoszone jednorazowo i nie powinny byæ wy¿sze
ni¿ 30.000– 50.000 z³otych dla jednego hostelu. Jednoczeœnie wydatki na utrzymanie nieletnich w hoste-
lu mog¹ byæ obni¿one o wartoœæ œrodków pochodz¹cych ze wspó³finansowania swojego pobytu w hostelu
przez nieletnich. W ten sposób mo¿na uzyskaæ obni¿enie wydatków nie wiêcej jak o 5% ze wzglêdu na
okolicznoœæ, ¿e nie wszyscy nieletni umieszczeni w hostelu mog¹ uzyskaæ zatrudnienie, a jednoczeœnie
nale¿y mieæ na uwadze granicê „op³acalnoœci” dla nieletnich wysokoœci kosztów wspó³finansowania wy-
nikaj¹c¹ z pobytu w hostelu.

W pocz¹tkowym okresie obowi¹zywania ustawy sieæ hosteli spo³ecznych mo¿e byæ niewielka, zatem
utrzymanie nieletnich w 2– 3 hostelach, to wydatek ok. 1 mln do 1,5 mln z³otych rocznie dla bud¿etu pañ-
stwa. Dalsze uruchamianie hosteli spo³ecznych bêdzie uzale¿nione m.in. od iloœci nieletnich spe³nia-
j¹cych warunki do umieszczenia w hostelu, a nadto od wysokoœci œrodków zabezpieczonych na ten cel
w bud¿ecie. Wskazane wy¿ej wydatki z bud¿etu pañstwa na utrzymanie nieletnich w hostelach spo³ecz-
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nych bêd¹ mog³y byæ pokryte z kwot, jakie corocznie zyska bud¿et w zwi¹zku z przeniesieniem nieletniego
do hostelu i zwi¹zanym z tym obni¿eniem kosztów pobytu nieletniego w strukturach zak³adowych.

Planowana regulacja w zakresie mo¿liwoœci przyznawania rycza³tów za sprawowanie nadzoru nad nie-
letnim organizacjom spo³ecznym, zak³adom pracy lub osobom godnym zaufania spowoduje skutki finan-
sowe dla bud¿etu pañstwa. Bior¹c pod uwagê aktualn¹ liczbê orzeczeñ wydanych na podstawie art. 6 pkt
4 ustawy (ok. 0,06%), wysokoœæ wydatków z tego tytu³u bêdzie stosunkowo niewielka. Przy utrzymaniu
bowiem tej tendencji orzeczniczej wyp³ata rycza³tów bêdzie kosztowaæ bud¿et pañstwa od minimum
ok. 14.391,09 z³otych (przy za³o¿eniu minimalnej miesiêcznej wysokoœci rycza³tu) do maksimum
ok. 28.782,18 z³otych rocznie przy za³o¿eniu maksymalnej wartoœci rycza³tu (od 2% do 4% z kwoty
1873,84 z³otych x 12 miesiêcy x iloœæ orzeczeñ (tu: 32)). W przypadku natomiast zwiêkszenia liczby wyda-
wanych orzeczeñ do docelowo planowanych 2% ogólnej iloœci orzeczeñ w przedmiocie zastosowania œrod-
ków wychowawczych, na wyp³atê rycza³tów nale¿y przeznaczyæ z bud¿etu pañstwa od minimum
ok. 479.852,95 z³otych do ok. 959.705,89 z³otych (od 2% do 4% z kwoty 1873,84 z³otych x 12 miesiêcy x
iloœæ orzeczeñ (tu: 1067)).

Wskazane wy¿ej wydatki mog¹ zostaæ pokryte z przesuniêæ miêdzy œrodkami zwi¹zanymi ze stosowa-
niem przez s¹dy nadzoru kuratora s¹dowego, jeœli bêdzie nim kurator spo³eczny, na rzecz rycza³tów wy-
p³acanych podmiotom spo³ecznym, podejmuj¹cym siê wykonywania œrodka wychowawczego nad nielet-
nim. Zmniejszenie liczby nadzorów kuratorów s¹dowych nie jest wprawdzie oczywiste, ale dotychczaso-
wa efektywnoœæ nadzoru wykonywanego przez kuratorów s¹dowych, wzrastaj¹ce ich obci¹¿enia wynika-
j¹ce z realizacji innych ustawowych zadañ powoduje, ¿e wybór miêdzy porêczaj¹cym za nieletniego pod-
miotem spo³ecznym a kuratorem s¹dowym zaanga¿owanym w szereg innych spraw w stosunkowo nie-
d³ugim czasie doprowadziæ mo¿e do przewidywalnego zwiêkszenia siê nadzorów „spo³ecznych” nad nad-
zorami wykonywanymi przez kuratorów s¹dowych.

IV. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ przedstawiony do zaopiniowania Krajowej Radzie S¹downictwa, Rzecznikowi
Praw Dziecka, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Stowarzyszeniu Sê-
dziów S¹dów Rodzinnych, Krajowemu Stowarzyszeniu Zawodowych Kuratorów S¹dowych, Krajowej Ra-
dzie Kuratorów, Ministrowi Spraw Zagranicznych, Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, Ministrowi
Sprawiedliwoœci, S¹dowi Najwy¿szemu oraz Stowarzyszeniu Sêdziów Polskich „Iustitia”.

Projekt zosta³ pozytywnie oceniony przez Krajow¹ Radê S¹downictwa, Ministra Sprawiedliwoœci oraz
Rzecznika Praw Dziecka.

W toku konsultacji Krajowa Rada Kuratorów zg³osi³a szereg propozycji zmian, nie uwzglêdnionych je-
dnak w trakcie pierwszego czytania. Zawiera³y one propozycje:
- wprowadzenia mo¿liwoœci zawieszania postêpowania wykonawczego (w postaci nadzoru kuratora

s¹dowego) na wniosek kuratora,
- okreœlenia w przepisie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich listy organów postêpowania wy-

konawczego i umieszczenie wœród nich s¹dowego kuratora zawodowego,
- wprowadzenia przepisu, który stanowi³by, ¿e zastosowanie wobec nieletniego dozoru kuratora s¹do-

wego w sprawie karnej (w okresie zawieszenia wykonania kary) by³oby obligatoryjn¹ przes³ank¹
umorzenia nadzoru kuratora w postêpowaniu w sprawach nieletnich.

Krajowa Rada Radców Prawnych przedstawi³a opiniê pozytywn¹ oraz zawar³a w niej kilka drobnych
uwag o charakterze redakcyjnym.

S¹d Najwy¿szy nie zg³osi³ ¿adnych uwag do przedmiotowego projektu ustawy.

V. Oœwiadczenie o zgodnoœci projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej.
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stwie Œrodowiska

sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski . . . . . . . . . 76

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 76
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski . . . . . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 77
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 77

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 14 kwietnia)

Wznowienie posiedzenia
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku

obrad o punkt: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego
„Program budowy Zbiornika Wodnego
Œwinna Porêba w latach 2006–2010”

senator Micha³ Wojtczak . . . . . . . . 79
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek. . . . . . . . . . . . 80

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Obrony
Narodowej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Henryk Górski. . . . . . . . . . . . . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 80
senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek. . . . . . . . . . . . 81

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 81
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 82
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 82

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 82

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 83

Zamkniêcie dyskusji
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 83

Punkt ósmy porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o petycjach

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 84
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 86
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 87
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 87
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 87

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 87
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 89

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy o petycjach do

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o postêpowaniu w sprawach nieletnich
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 90
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 91
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 94
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 94

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji

Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Przyjêcie wniosku formalnego o uzupe³ni-
enie porz¹dku obrad o punkt: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu
w i e l o l e t n i e g o „ P r o g r a m b u d o w y
Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w
latach 2006–2010”

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciw-
dzia³aniu alkoholizmowi

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu oraz Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Kazimierz Jaworski . . . . . . . . . . 95

Zapytania i odpowiedzi
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . 96
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 96
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 97
senator sprawozdawca
Kazimierz Jaworski . . . . . . . . . . 97
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 98
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 98
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . . 98
senator sprawozdawca
Kazimierz Jaworski . . . . . . . . . . 98
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 99
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 100
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 100
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 100
senator sprawozdawca
Kazimierz Jaworski . . . . . . . . . 100
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 101
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 101
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 101
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Haber . . . . . . . . . . . . . 102

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu uchwa³y z okazji
90. rocznicy III Powstania Œl¹skiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 103
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 103

Otwarcie dyskusji
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 104
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 105
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 106
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 108
senator Antoni Motyczka . . . . . . . 109
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 109
senator Ryszard Bender . . . . . . . 110
senator Adam Massalski . . . . . . . 111
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 111
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 112
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 113
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 113

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwa³y z okazji 90.

rocznicy III Powstania Œl¹skiego do Komi-
sji Ustawodawczej

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wielo-
letniego „Program budowy Zbiornika Wo-
d n e g o Œ w i n n a P o r ê b a w l a t a c h
2006–2010”

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gorczyca . . . . . . . . . 113

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . . . . 114

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 114
senator sprawozdawca
Stanis³aw Gorczyca . . . . . . . . . 114
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 115
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 115
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 115
sekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 115
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 116
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 116
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 117
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 117
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 118
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 118
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 118
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senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 120
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 120
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 120
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 121
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 121
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 122
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 122
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 123
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 123
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 123
sekretarz stanu
Stanis³aw Gaw³owski. . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 124
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 125
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 126
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 126

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku

obrad o punkt: trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich

senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 127
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: zmiany

w sk³adzie komisji senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 127

G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 127
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 128

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . 128

G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 128
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 128
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 128
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 129
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . 130

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . 130
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 130

G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 133
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca
Leszek Piechota . . . . . . . . . . . 134
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 134

G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 135
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o syste-

mie informacji w ochronie zdrowia
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
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senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 135

G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 135
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks karny oraz niektó-
rych innych ustaw

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 135

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . 136

G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 136
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 137
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 137
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów
wojskowych oraz niektórych innych ustaw

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-
tu ustawy o petycjach

Sprawozdanie po³¹czonych komisji :
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 137

G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 138
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 139
G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 139
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o petycjach

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu ustawy o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia-
³aniu alkoholizmowi

G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 139

Niepodjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)

Przyst¹pienie do trzeciego czytania
projektu uchwa³y z okazji 90. rocznicy
III Powstania Œl¹skiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 139

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 139
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 140

G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 140
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 140
Podjêcie uchwa³y z okazji 90. rocznicy

III Powstania Œl¹skiego

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Œrodowiska

senator Marek Konopka . . . . . . . 141
Sprawozdanie mniejszoœci komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . . . . 141

G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 141
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program budowy Zbiorni-
ka Wodnego Œwinna Porêba w latach
2006–2010”

Punkt czternasty porz¹dku obrad: trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 141

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . 141

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 142

G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 142
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 143
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Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o postêpowaniu w sprawach nieletnich

Oœwiadczenia
senator Stanis³aw Karczewski . . . . 143
senator Piotr Gruszczyñski . . . . . . 144
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 144
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 145
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 145
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 146

Zamkniêcie posiedzenia
Wyniki g³osowañ
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów

przekazane do protoko³u, niewyg³oszone
podczas 74. posiedzenia Senatu
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