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Senat

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

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 79. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 czerwca 2011 r.

Warszawa
2011 r.



1. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia zgody na po-
wo³anie Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobi-
stych i ustawy o ewidencji ludnoœci.

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

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmar³ych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji z dzia³alnoœci w 2010 roku wraz z Informacj¹ o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.

6. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2010 oraz
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie
pieniê¿nym z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla dla osób uprawnionych
z przedsiêbiorstw robót górniczych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji miê-
dzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyœle,
podpisanej w Bernie dnia 26 wrzeœnia 1906 roku.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us³ug, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p³atników oraz ustawy o transporcie drogowym.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie dro-
gowym oraz ustawy o drogach publicznych.

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

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwoka-
turze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie.

Porz¹dek obrad

79. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 15 i 16 czerwca 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:

Rzecznik praw obywatelskich – Irena Lipowicz

G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego – g³ówny inspektor Tomasz Po³eæ

Zastêpca generalnego inspektora
ochrony danych osobowych – Andrzej Lewiñski

Instytut Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – prezes £ukasz Kamiñski

Krajowe Biuro Wyborcze – zastêpca kierownika Beata Tokaj

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Wies³aw Szczuka

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Maciej Kaliski

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Janusz ¯bik
– podsekretarz stanu Rados³aw Stêpieñ

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Piotr Ko³odziejczyk

– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Grzegorz Wa³ejko
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Z i ó ³kowsk i , G ra¿yna Sz ta rk i Zb ign i ew
Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram siedemdziesi¹te dziewi¹te posiedze-

nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora S³awomira Kowalskiego oraz pana sena-
tora Waldemara Kraskê. Listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator S³awomir Kowalski.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dziewiêædziesi¹tym
czwartym posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r.
przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej
oraz do ustawy – Prawo geologiczne i górnicze;
a tak¿e przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji
Pracy oraz niektórych innych ustaw oraz do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze
S¹dowym.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
siedemdziesi¹tego pi¹tego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protokó³ siedemdziesi¹tego szó-
stego 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 dziewi¹tego po-
siedzenia obejmuje nastêpuj¹ce punkty:

1. Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy
o ewidencji ludnoœci.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wy-
borczy.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego.

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

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniê¿nym z ty-
tu³u prawa do bezp³atnego wêgla dla osób upra-
wnionych z przedsiêbiorstw robót górniczych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wy-
powiedzeniu Konwencji miêdzynarodowej o zaka-
zie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w prze-
myœle, podpisanej w Bernie dnia 26 wrzeœnia
1906 roku.

10. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich
o dzia³alnoœci w roku 2010 oraz o stanie prze-
strzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.

11. Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci
w 2010 roku wraz z Informacj¹ o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.

Przypominam, ¿e projekt ustawy, która ma byæ
omawiana w punkcie drugim porz¹dku obrad, zo-
sta³ wniesiony przez Radê Ministrów jako projekt
pilny. W tym przypadku nie ma zastosowania ter-
minokreœlonywart. 34ust.2RegulaminuSenatu.

Wysoki Senacie, proponujê zmianê kolejno-
œci rozpatrywania dotychczasowego punktu je-
denastego projektu porz¹dku obrad, to jest sta-
nowiska Senatu w sprawie Sprawozdania Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci
w 2010 r. wraz z Informacj¹ o podstawowych



problemach radiofonii i telewizji w 2010 r., i roz-
patrzenie go jako punktu pi¹tego; oraz zmianê
kolejnoœci rozpatrywania dotychczasowego
punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad, to jest in-
formacji Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia-
³alnoœci w roku 2010 oraz o stanie przestrzega-
nia wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela, i roz-
patrzenie go jako punktu szóstego. Jeœli nie us-
³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê-
³a przedstawione propozycje.

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

Wysoki Senacie, proponujê ponadto uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad o punkty: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i us³ug, ustawy o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników i p³atników oraz
ustawy o transporcie drogowym – i rozpatrzenie
go jako punktu dwunastego; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrze-
nie go jako punktu trzynastego; stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz ustawy o drogach publicz-
nych – i rozpatrzenie go jako punktu czternaste-
go; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu piêt-
nastego; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o nota-
riacie – i rozpatrzenie go jako punktu szesnaste-
go. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Sprzeciw!)
Sprzeciw? W stosunku do czego?
(Senator W³adys³aw Ortyl: Dotycz¹cy propono-

wanego punktu czternastego, ustawy o transpor-
cie drogowym…)

A, do punktu czternastego…

Senator W³adys³aw Ortyl:
Tak, do ustawy o transporcie drogowym.
Wczoraj na posiedzeniu komisji pytaliœmy g³ó-

wnego inspektora transportu, czy s¹ jakieœ prze-
pisy tej nowelizacji, które wymagaj¹ wprowadze-
nia przed 1 lipca – bo taka jest data wejœcia w ¿ycie
tej ustawy. Jednoznacznie stwierdzi³, ¿e nie. Dla-
tego chcia³bym us³yszeæ, jakie s¹ powody nag³ej
decyzji pana marsza³ka.

(G³os z sali: G³os przeciw…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy jest g³os przeciw?
(Senator Jan Wyrowiñski: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Rzeczywiœcie by³o tak, jak mówi pan senator,

ale wol¹ rz¹du jest to, aby ta ustawa wesz³a w ¿y-
cie jak najszybciej. W zwi¹zku z tym zg³aszam
sprzeciw.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czyli co do pozosta³ych punktów nie ma sprze-

ciwu.
Zarz¹dzam g³osowanie w zwi¹zku ze sprzeci-

wem wobec wprowadzenia punktu: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach
publicznych.

Kto jest za wnioskiem pana senatora Ortyla?
(G³osy z sali: A to nie by³ sprzeciw?)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ju¿ cztery lata tu

siedzimy, wiêc…)
Dobrze. Inaczej g³osujemy. Poniewa¿ by³ g³os

sprzeciwu, to poddajê pod g³osowanie mój wnio-
sek o wprowadzenie wymienionego punktu do po-
rz¹dku obrad.

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Andrzejewski: To nad czym g³o-

sujemy?)
Punkt… Stanowisko…
(Rozmowy na sali)
G³osujemy nad wprowadzeniem punktu: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy
o drogach publicznych. Nad wprowadzeniem go
jako punktu czternastego. To jest mój wniosek.
Jest te¿ sprzeciw – pana senatora Ortyla. W zwi¹z-
ku z tym zarz¹dzam g³osowanie…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie pan marsza³ek
jest przeciwny mojemu wnioskowi, tylko ja jestem
przeciw…)

Tak jest, tak, tak.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku, ja mam w zwi¹zku z tym py-

tanie: w jakim trybie wypowiada³ siê pan senator
Wyrowiñski w tej sytuacji?

(G³os z sali: W trybie sprzeciwu, Panie Mar-
sza³ku.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Wyrowiñski podtrzyma³ mój wnio-

sek.
(Weso³oœæ na sali)
Jest on przewodnicz¹cym komisji, Panie Sena-

torze.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale by³ sprze-

ciw…)
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ale

pan mu udzieli³ g³osu jako zg³aszaj¹cemu g³os
sprzeciwu.)
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Panie Senatorze, zarz¹dzam g³osowanie. G³o-
sujemy nad moim wnioskiem o wprowadzenie…

(Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: By³ g³os sprzeciwu,

Panie Marsza³ku…)
Panie Senatorze, by³ g³os sprzeciwu i dlatego

g³osujemy.
(Senator W³adys³aw Ortyl: …Popar³ wniosek

pana marsza³ka, nie sprzeciwi³ siê…)
Odwrotnie.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Przepraszam bar-

dzo, pan Wyrowiñski…)
Ju¿ dobrze. Zarz¹dzam g³osowanie.
Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do po-

rz¹dku obrad?
Jeszcze przycisk obecnoœci…
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 80 g³osuj¹cych 47 g³osowa³o za, 31 – prze-

ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)
W zwi¹zku z tym punkt zosta³ wprowadzony.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Dziêkujê, nie ma zg³oszeñ…

Proszê bardzo, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Ja jeszcze chcia³bym powiedzieæ, ¿e ten punkt

i tak, mimo wszystko, nie zostanie wprowadzo-
ny… to znaczy ta ustawa nie zostanie wprowadzo-
na przed 1 lipca, bo mamy do czynienia z dwuty-
godniow¹ przerw¹ w pracy Sejmu. Tak ¿e to w dal-
szym ci¹gu jest bezzasadne, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Przeg³osowaliœmy

ju¿ porz¹dek obrad.
I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pier-

wszego…
(Rozmowy na sali)
Stwierdzam, ¿eSenat zatwierdzi³ porz¹dekobrad

siedemdziesi¹tego dziewi¹tego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e dziœ o godzinie 12.00 zarz¹dzê
pó³godzinn¹ przerwê w obradach na otwarcie wy-
stawy: „Kolbe. Historia ¿ycia œwiêtego Maksymi-
liana”.

Informujê te¿, ¿e bezpoœrednio po rozpatrzeniu
punktu pierwszego porz¹dku obrad przyst¹pimy
do g³osowania tajnego w sprawie wyra¿enia przez
Senat zgody na powo³anie prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej.

Pozosta³e g³osowania zostan¹ przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: uchwa³a Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyra¿enia
zgody na powo³anie Prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 10 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej powo³uje Sejm za zgod¹ Senatu.

Sejm powo³a³ na to stanowisko pana £ukasza
Kamiñskiego, a uchwa³a Sejmu w tej sprawie za-
warta jest w druku senackim nr 1256.

Pragnê powitaæ na posiedzeniu Senatu powo³a-
nego przez Sejm prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, pana £ukasza Kamiñskiego.

Przypominam, ¿e Senat przed podjêciem
uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie
mo¿e wezwaæ kandydata na stanowisko do z³o¿e-
nia wyjaœnieñ i udzielenia odpowiedzi na pytania
senatorów.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ ja-
kieœ pytanie panu £ukaszowi Kamiñskiemu lub
te¿ poprosiæ go z³o¿enie wyjaœnieñ?

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo…
Zapraszamy pana na mównicê.
Do zadania pytañ zg³osili siê: pan senator An-

drzejewski, pan senator Bender, pan senator Ry-
szka.

Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Witam pana, Panie Prezesie in spe. Chcia³bym
zadaæ pytanie w zwi¹zku z tym, co czyta³em od-
noœnie do pana stanowiska. Dot¹d IPN pe³ni³ rolê
podwójn¹, bo jednoczeœnie pe³ni³ rolê prokurato-
ra – niejako pañstwowego – w œciganiu zbrodni
komunistycznych… zbrodni przeciwko ludzko-
œci, i hitlerowskich, i komunistycznych. Czy pan
zamierza ograniczyæ charakter komisji tylko do
badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu?
Bo s³ysza³em takie g³osy, ¿e jest to pion, którego
dzia³anie nale¿y ograniczyæ albo nawet nale¿y go
zlikwidowaæ – co by³oby szczególne w zwi¹zku
z tym, ¿e i tak poza domen¹ wp³ywania na œciga-
nie tego typu zbrodni jest prokuratura, która ma
charakter s³u¿by pañstwowej, ale niesprzê¿onej
z administracj¹ rz¹dow¹. Czy rzeczywiœcie takie
s¹ pana pogl¹dy i takie zamiary, by sterowaæ in-
stytutem w tym kierunku? I czy uwa¿a pan, ¿e
problem zbrodni komunistycznych nale¿y w tym
momencie ju¿ odkreœliæ grub¹ kresk¹?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender zadaje pytanie.
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Senator Ryszard Bender:

Panie Prezesie, tak siê sk³ada, ¿e dzieje IPN po-
strzegane s¹ jako dzieje przed prezesur¹ pana pro-
fesora Janusza Kurtyki i za jego prezesury. Wiemy,
¿e pan w tych dzia³aniach, które przysporzy³y IPN
chwa³y, bliski by³ prezesowi Kurtyce. By³ pan te¿
wspó³pracownikiem znakomitego historyka – znam
go z racji moich historycznych zwi¹zków – profesora
Jana ¯aryna. To cieszy. Pytam pana: czy jako nowy
prezes IPN bêdzie pan czyni³ wszystko, by nie stra-
ciæ nic z dorobku instytutu wypracowanego za pre-
zesury profesora Janusza Kurtyki?

I ostatnie pytanie. Czy funkcjonariusze daw-
nych s³u¿b bezpieczeñstwa, ich agenci, ich tajni
wspó³pracownicy bêd¹ mogli spaæ spokojnie za
nowej prezesury? Czy te¿ nie bêd¹ mieli mo¿liwo-
œci takiej drzemki, jako ¿e pan bêdzie podtrzymy-
wa³ tradycjê demaskowania s³u¿b, które tyle z³a
wyrz¹dzi³y Polsce odzyskuj¹cej wolnoœæ i suwe-
rennoœæ, a wiêc nie bêdzie pan dawa³ tym s³u¿-
bom mo¿liwoœci tej, jak wspomnia³em, spokojnej
drzemki politycznej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Dyrektorze, mam takie pytanie: jaka jest

wed³ug pana ró¿nica w kwalifikacji prawnej miê-
dzy zbrodni¹ a ludobójstwem? Czy wed³ug pana
Katyñ to jest zbrodnia wojenna czy ludobójstwo?
Czy to, co wydarzy³o siê na Wo³yniu, mordy na
Wo³yniu, to jest ludobójstwo czy tylko zbrodnie
UPA? Dziêkujê bardzo.

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

Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie, powiem

tak: myœlê, ¿e tutaj dosz³o do pewnego nieporozu-
mienia zwi¹zanego…

(Senator Piotr Andrzejewski: W³aœnie dlatego
pytam.)

…z relacj¹ z obrad rady, podczas której przed-
stawia³em swój program. Po pierwsze, nie ulega

w¹tpliwoœci, i¿, prezes Instytutu Pamiêci Narodo-
wej nie ma kompetencji, aby w jakikolwiek spo-
sób ograniczaæ prowadzone œledztwa. Po drugie,
chcia³bym w sposób zdecydowany oœwiadczyæ, ¿e
nie mam takiej woli, aby ograniczyæ œledztwa. Ka-
¿da zbrodnia powinna byæ œcigana do ostatniego
momentu, dopóki to jest mo¿liwe. Mówi³em o tym,
i¿ Instytut Pamiêci Narodowej musi dostosowaæ
swoje dzia³ania w tym zakresie do zmieniaj¹cego
siê stanu prawnego, którego skutki s¹ takie, ¿e
z roku na rok w sposób naturalny maleje liczba
prowadzonych œledztw. A czeka nas te¿ ustawowa
granica roku 2020, kiedy ju¿ absolutna wiêk-
szoœæ spraw nie bêdzie podlega³a œciganiu, zw³a-
szcza tych z zakresu zbrodni komunistycznych.
Ale podkreœlam: chodzi³o tylko o dostosowanie
struktury do zmieniaj¹cej siê skali zadañ. Jestem
w pe³ni zdeterminowany, ¿eby wszystkie œledztwa
w sprawie zbrodni utrzymaæ i ¿eby wspieraæ pro-
kuratorów w ich pracy do ostatniej chwili, do kie-
dy bêdzie prawna mo¿liwoœæ œcigania sprawców
tych zbrodni. Myœlê, ¿e czêœciowo to jest te¿ odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora Bendera: na pew-
no sprawcy zbrodni, nieprawoœci, nie bêd¹ mogli
spaæ spokojnie.

I kontynuujê odpowiedŸ na pytanie pana sena-
tora Bendera. Myœlê, ¿e ten ogólny dorobek Insty-
tutu Pamiêci Narodowej, który nie jest dorobkiem
tylko jednego prezesa… Mo¿e odwo³am siê do
przyk³adu wczorajszej wspania³ej uroczystoœci
wrêczenia nagród „Kustosz pamiêci narodowej”,
które s¹ inicjatyw¹ kontynuowan¹ od roku 2002 –
na pewno ten dorobek bêdzie utrzymany. I bêdê
czyni³ wszystko, aby instytut nie straci³ dynamiki
swoich dzia³añ, któr¹ zawdziêcza panu prezesowi
Kurtyce.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Ryszki, to
oczywiœcie tu jest pewien problem sporu doktry-
nalnego w naukach prawnych. Nie jestem pra-
wnikiem, chocia¿ zdajê sobie sprawê z natury te-
go sporu. I zdajê sobie sprawê z tego problemu, i¿
konwencja ONZ z roku 1948 ma pewne ogranicze-
nia wymuszone wówczas, oczywiœcie nieprzypad-
kowo, przez Zwi¹zek Sowiecki, takie jak wykreœle-
nie odnoœnie do kategorii grup spo³ecznych czy
odnoœnie do kategorii ludobójstwa. Tak wiêc pro-
szê mi wybaczyæ, ale jako cz³owiek, który nie za-
jmuje siê doktryn¹ prawa w sposób zawodowy,
nie jestem w stanie odpowiedzieæ na to pytanie.
Jest jednoznaczne stanowisko prokuratora Insty-
tutu Pamiêci Narodowej, który prowadzi œledztwo
w tej sprawie. Dziêkujê bardzo.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wy-
mijaj¹co…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paw³owicz zadaje pytanie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Rachoñ.)
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A, przepraszam. A wiêc kto?
(G³os z sali: Paw³owicz. Tak, Paw³owicz.)
(Senator Kazimierz Kleina: Klimowicz.)
(Senator Rafa³ Muchacki: Klimowicz.)
Przepraszam za sekretarza.
Pan senator Klimowicz.
(G³os z sali: Tak, Klimowicz, Panie Marsza³ku.)

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, z mojej inicjatywy, jeszcze gdy

by³em przewodnicz¹cym Rady Miasta Krakowa,
rzeszowski oddzia³ IPN przy wspó³pracy krakow-
skiego oddzia³u IPN zorganizowa³ wystawê o Pola-
kach ratuj¹cych ¯ydów. Ta wystawa zosta³a za-
prezentowana równie¿ w Senacie. I Senat
w 2009 r. podj¹³ uchwa³ê, w której wyrazi³ czeœæ
i uznanie dla Polaków ratuj¹cych ¯ydów w czasie
II wojny œwiatowej. Instytut Pamiêci Narodowej
wiele w tej mierze zrobi³.

I tu pytanie do pana prezesa: czy mo¿na liczyæ,
¿e IPN pod pana kierownictwem bêdzie kontynuo-
wa³ badania oraz edukacjê w tym wzglêdzie? Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga, a potem pan senator Ry-

szka i pan senator Rachoñ w nastêpnej rundzie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym zapytaæ o przysz³oœæ oddzia³ów te-

renowych. Czy pan jako prezes przewiduje ogra-
niczenie ich kompetencji, czy tworzenie nowych
oddzia³ów, a mo¿e specjalizacje w poszczególnych
oddzia³ach? Jeœliby pan by³ uprzejmy ten w¹tek
rozwin¹æ: jaka bêdzie przysz³oœæ oddzia³ów tere-
nowych?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
o bud¿et siê zapytaj.)

I druga kwestia: pion edukacyjny, niezwykle
wa¿ny. Czy by³by pan uprzejmy scharakteryzo-
waæ, jakie bêd¹ nowe przedsiêwziêcia edukacyjne?
Bo je¿eli zakoñczy siê ta formu³a procesów, docho-
dzeñ i œledztw w sprawie zbrodni, to myœlê, ¿e nie-
zwykle wa¿n¹ rol¹ tego pionu edukacyjnego bêdzie
dotarcie z prawd¹ historyczn¹ do m³odego pokole-
nia. Czy by³by pan uprzejmy powiedzieæ, jakie s¹
pana zamiary i plany w tej kwestii? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Ryszka. Proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, Oddzia³ Instytutu Pamiêci Na-

rodowej w Katowicach prowadzi œledztwo w spra-
wie zamachu na ¿ycie Jana Paw³a II. Jaki jest stan
tego œledztwa, tak ogólnie? Czy mo¿e pan to przy-
bli¿yæ? I czy bêdzie pan wspiera³ prokuratorów,
którzy prowadz¹ to dochodzenie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Klimo-

wicza, powiem, ¿e to jest oczywiœcie jeden z naj-
wa¿niejszych projektów, które prowadzi Instytut
Pamiêci Narodowej. Ten projekt jest kontynuowa-
ny. I tutaj nie nast¹pi¹ ¿adne zmiany. Oprócz wy-
staw mamy te¿ seriê wydawnicz¹ poœwiêcon¹ Po-
lakom ratuj¹cym ¯ydów. Jest projekt Index, które-
go zadaniem jest odtworzenie w miarê mo¿liwoœci
pe³nej listy osób represjonowanych przez okupan-
ta niemieckiego w ró¿nej formie za pomoc ¯ydom.
Tak ¿e jak najbardziej to bêdzie nadal jeden z bar-
dzo wa¿nych kierunków naszego dzia³ania.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bisztygi,
to trzeba zauwa¿yæ, ¿e liczbê i rozmieszczenie od-
dzia³ów Instytutu Pamiêci Narodowej w sposób
jednoznaczny okreœla ustawa. One s¹ powi¹zane
z systemem s¹dów apelacyjnych, wiêc tutaj nie
mogê nawet planowaæ ¿adnych dzia³añ. Istnieje
pewna swoboda, jeœli chodzi o tworzenie delega-
tur, ale oczywiœcie jest to bardzo œciœle uzale¿nio-
ne od mo¿liwoœci finansowych. A wiêc nie spo-
dziewa³bym siê, abyœmy mogli rozszerzyæ sieæ na-
szych delegatur, chocia¿ s¹ takie regiony Polski,
gdzie apeluj¹, aby powsta³y tam choæby niewiel-
kie delegatury Instytutu Pamiêci Narodowej. Nie
wydaje mi siê to mo¿liwe w najbli¿szym czasie.

Odnoœnie do dzia³añ edukacyjnych ca³kowicie
podzielam tê diagnozê, i¿ jest to przysz³oœæ Insty-
tutu Pamiêci Narodowej. Mamy na tym polu du¿e
osi¹gniêcia. Bêdê stara³ siê przeznaczyæ na to wiê-
cej œrodków, a byæ mo¿e te¿ zwiêkszyæ liczbê osób,
które siê tym zajmuj¹. To by³o trochê tak, ¿e do tej
pory edukacja pozostawa³a jakby w cieniu badañ
naukowych. Mnie te¿ to oczywiœcie by³o bliskie ja-
ko historykowi, ale trzeba bêdzie na pewno trochê
te proporcje zmieniæ i staraæ siê te¿ siêgaæ, co ju¿
robimy od jakiegoœ czasu, po nowoczesne œrodki
przekazu, po ró¿nego rodzaju projekty edukacyj-
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ne. Takim najwiêkszym wyzwaniem – ju¿ koñczê –
na tym polu niew¹tpliwie jest dostosowanie na-
szej oferty edukacyjnej do wprowadzanej ju¿ od
ponad roku nowej podstawy programowej nau-
czania historii. Tutaj trzeba bêdzie staraæ siê mo-
¿e pewne kwestie uzupe³niæ, zw³aszcza w zakresie
edukacji gimnazjalnej, i generalnie daæ nauczy-
cielom nowe narzêdzia, bo te dotychczasowe by³y
dostosowane do poprzedniego systemu.

Jeœli chodzi o pytanie o stan œledztwa w spra-
wie zamachu na Jana Paw³a II, to ja w sposób
oczywisty nie mam wiedzy, poniewa¿ taka jest na-
tura tej informacji, ¿e móg³by jej udzieliæ – ale nie
musia³by tego robiæ – tylko prokurator prowa-
dz¹cy tê sprawê. Zwrócê tylko uwagê na takie
doœæ wa¿ne osi¹gniêcie… Czêœæ œledztw prowa-
dzonych przez prokuratorów Instytutu Pamiêci
Narodowej ma wymiar nie tylko bezpoœredniego
œcigania sprawców zbrodni – przecie¿ prowadzi-
my œledztwa w sprawach, o których z góry wiado-
mo na przyk³ad, ¿e sprawcy nie ¿yj¹ – co jest spo-
wodowane potrzeb¹ zgromadzenia pe³nego mate-
ria³u dowodowego i wyjaœnienia natury danej
zbrodni od strony prawnej. W tym przypadku je-
szcze w trakcie trwania œledztwa mamy ju¿ dodat-
kowy efekt: dos³ownie miesi¹c temu ukaza³a siê
ksi¹¿ka zawieraj¹ca wybór zeznañ Alego Agcy
przet³umaczony w³aœnie na potrzeby tego œledz-
twa. Myœlê, ¿e to dobrze pokazuje, i¿ te œledztwa
maj¹ te¿ dodatkowy wymiar i s³u¿¹ czemuœ wiêcej
ni¿ tylko samemu œciganiu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ zadaje pytanie.

Senator Janusz Rachoñ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Dyrektorze, jakie trzy najistotniejsze refor-

my zamierza pan przeprowadziæ podczas swej pier-
wszej kadencji w Instytucie Pamiêci Narodowej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bender. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Prezesie, obaj jesteœmy historykami i wie-

my, jak wa¿na jest mo¿liwoœæ efektywnego korzy-
stania z materia³ów Ÿród³owych, tych, które s¹ zgro-
madzone w Instytucie Pamiêci Narodowej. To doko-
nuje siê nie tylko w Warszawie, ale i w oddzia³ach
terenowych, o których wspomnia³ jeden z panów
senatorów. Jeœli chodzi o oddzia³y, to powiem, ¿e s¹

tam bardzo trudne warunki. Taka sytuacja dotyczy
w szczególnoœci oœrodków akademickich, gdzie nie-
kiedy… Jest tam tylko kilkanaœcie miejsc, tylko kil-
kanaœcie. Zdarzaj¹ siê sytuacje krêpuj¹ce, kiedy
przychodzi profesor i nie ma miejsca, a studenci
ustêpuj¹, odchodz¹… To jest krêpuj¹ce. Trzeba za-
mawiaæ miejsce ju¿ kilka dni wczeœniej. W zwi¹zku
z tym czy… Ja to pytanie kierowa³em ju¿ do pana
œwiêtej pamiêci poprzednika, on robi³ wszystko…
Oczywiœcie to jest uzale¿nione od bud¿etu. Niestety
bud¿et jest takskrojonyprzez rz¹d, ¿e coraz czêœciej
ucina siê fundusze wa¿ne dla badania naszych naj-
nowszych dziejów poprzez studiowanie materia³ów
w oddzia³ach terenowych. Czy mo¿na siê do pana
zwróciæ o to, ¿eby pan – naturalnie przypuszczam,
¿e pan to bêdzie czyni³ – równie¿ poszed³ w œlady po-
przednika i na tyle, na ile mo¿na, uprosi³ u tych,
którzy kszta³tuj¹ bud¿et… Chodzi o to, ¿eby zrozu-
mieli… ¿eby nie by³o takiej sytuacji, ¿e jest ubogi,
niekiedy bardzo ubogi krewny jakiegoœ innego od-
dzia³u terenowego, ¿eby nie by³o tak, ¿e dos³ownie
jest… Do niedawna by³o dwanaœcie miejsc, gdzieœ
œcieœniono… A wiêc chodzi o to, ¿eby historycy
w miarê przyzwoicie i efektywnie mogli mieæ dostêp
do lektury, tak aby mogli wyzyskaæ te cenne mate-
ria³y, jakie gromadzi IPN. Skoñczy³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê uprzejmie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Dyrektorze, mam proœbê o wyjaœnienie

pewnej sprawy. Nie wiem, ilu senatorów dosta³o
list od profesora Szaw³owskiego, który twierdzi, ¿e
po konferencji o ludobójstwie mia³a siê ukazaæ
rozprawa; profesor Kurtyka ju¿ parafowa³ tê
ksi¹¿kê do druku, a podobno pan d³ugo wstrzy-
mywa³ ten druk czy te¿ kaza³ profesorom skracaæ
itd… Proszê o wyjaœnienie, poniewa¿ ja taki list
otrzyma³em. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Jeœli móg³bym po³¹czyæ dwa pierwsze pytania,

bo odpowiedŸ na pytanie pana senatora Bendera
bêdzie siê wi¹zaæ z trzema priorytetami… Chocia¿
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nie wiem, czy to bêdzie dzia³anie a¿ na ca³¹ kaden-
cjê, myœlê, ¿e, powiedzmy, na pierwszy rok.
W d³ugofalowej perspektywie na pewno tym prio-
rytetem bêdzie to, o czym ju¿ mówi³em, czyli dzia-
³alnoœæ edukacyjna. Jeœli zaœ chodzi o trzy pier-
wsze dzia³ania, które trzeba podj¹æ, to niew¹tpli-
wie na pierwszym miejscu jest sprawa rozwi¹za-
nia problemu wydawnictw i ich dystrybucji. Od
oœmiu miesiêcy nie istnieje system dystrybucji
wydawnictw Instytutu Pamiêci Narodowej, nie
ukaza³a siê jeszcze ani jedna ksi¹¿ka z dat¹…
przepraszam, ukaza³y siê. Dos³ownie wczoraj
uda³o siê wydaæ pierwsze ksi¹¿ki z dat¹ 2011 r.
I to jest problem, który wymaga bardzo pilnej in-
terwencji i rozwi¹zania.

Drug¹ kwesti¹ s¹ sprawy archiwum – oczywi-
œcie ta diagnoza jest te¿ znana w³adzom Instytu-
tu Pamiêci Narodowej . I w tym zakresie
chcia³bym, przede wszystkim, przeprowadziæ
pewne zmiany, mo¿e nawet nie tyle struktural-
ne, ile proceduralne, w pionie archiwalnym,
które pozwol¹ przyspieszyæ proces udostêpnia-
nia archiwaliów. On zosta³ ukszta³towany jesz-
cze w roku 2001, kiedy by³a inna sytuacja praw-
na i kiedy by³ inny status tych materia³ów, cho-
cia¿by pod wzglêdem klauzul tajnoœci. Procedu-
rê trzeba dostosowaæ do obecnej sytuacji, co
oczywiœcie nie rozwi¹¿e problemu czytelni. Ten
problem czêœciowo uda siê rozwi¹zaæ w niektó-
rych oddzia³ach, tak¿e w Lublinie, gdzie dziêki
uprzejmoœci w³adz miasta otrzymaliœmy
dzia³kê, na której – mamy nadziejê – postawimy
nowy budynek z now¹ czytelni¹, ju¿ dostosowa-
n¹ do potrzeb. Koñczy siê budowa siedziby
w Katowicach, ponadto otrzymaliœmy budynek
w Trójmieœcie. S¹ pewne rozwi¹zania punkto-
we, jednak – moim zdaniem – nie mamy szans
na to, aby rozwi¹zaæ ten problem w skali ca³ego
kraju ze wzglêdu na mo¿liwoœci organizacyjno-
-finansowe, jakie s¹ obecnie. W zwi¹zku z tym
na drugim etapie zmian w pionie archiwalnym
chcia³bym zintensyfikowaæ proces digitalizacji
i udostêpniania elektronicznego, co znacz¹co
u³atwi dostêp i zmniejszy ob³o¿enie czytelni.
Tak wiêc to s¹ takie praktyczne rozwi¹zania te-
go problemu.

I pytanie o trzy najwa¿niejsze… Trzecim zada-
niem na najbli¿sz¹ przysz³oœæ s¹ niew¹tpliwie
przekszta³cenia, powiedzia³bym, organizacyjno-
-administracyjne, zw³aszcza w pionie centrali.
Chodzi o usprawnienie dzia³alnoœci pionów ob-
s³ugi i wzmocnienie pionów merytorycznych,
czterech pionów merytorycznych, ustawowych,
które wykonuj¹ zasadnicz¹ misjê Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Od samego pocz¹tku jest pro-
blem dotycz¹cy wzajemnych relacji miêdzy tymi
pionami i chcia³bym go w sposób jednoznaczny
rozwi¹zaæ.

Pad³o pytanie o profesora Szaw³owskiego. Cho-
dzi o materia³y z konferencji z 2008 r. Problem
z artyku³em pana profesora Szaw³owskiego by³
zwi¹zany z jego niechêci¹ do uwzglêdnienia uwag
recenzentów – oczywiœcie zawsze jest mo¿liwoœæ
dyskusji miêdzy recenzentem a autorem, to nie
jest tak, ¿e automatycznie wprowadza siê wszyst-
kie poprawki – a czêœæ tych uwag… Uznaliœmy,
i to wspólnie z panem prezesem Kurtyk¹, który
zapozna³ siê z tym tekstem, ¿e bêdziemy prosili
autora o to, aby w pewnym zakresie te uwagi uw-
zglêdni³. On rzeczywiœcie to zrobi³ i te materia³y
w³aœnie czekaj¹ na odblokowanie, ¿e tak powiem,
œcie¿ki druku, o czym mówi³em przed chwil¹.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek. Proszê uprzejmie.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Prezesie, ja chcia³bym zadaæ pytanie

w zwi¹zku z nastêpuj¹c¹ kwesti¹. Otó¿ kilka mie-
siêcy temu – dwa czy trzy miesi¹ce temu – z³o¿yliœ-
my z grup¹ senatorów oœwiadczenie skierowane
miêdzy innymi do pe³ni¹cego wówczas obowi¹zki
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej w sprawie
osób zamordowanych przez Milicjê Obywatelsk¹,
nie z przyczyn politycznych, tylko z pozapolitycz-
nych, w latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych. W tym oœwiadczeniu wymieniliœmy nu-
mery akt tych spraw itd. Ku mojemu zdziwieniu
na poprzednim posiedzeniu Senatu otrzyma³em
odpowiedŸ z IPN przes³an¹ listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, gdzie jednym zdaniem
prokurator odpowiedzia³ nam, ¿e nie bêdzie
wszczyna³ tych spraw. Nie uzasadni³, dlaczego,
z jakiej przyczyny nie bêdzie ich wszczyna³.
Chcia³bym zatem zapytaæ, czy IPN, pion œledczy
IPN, bêdzie podejmowa³ te sprawy. ¯yj¹ rodziny
tamtych ludzi, ¿yj¹ sprawcy, wiêc myœlê, ¿e warto
by³oby te sprawy podj¹æ. Te, które myœmy wymie-
nili w oœwiadczeniu, to s¹ tylko niektóre sprawy,
do tych akurat dotarliœmy, pobie¿nie szukaj¹c pe-
wnych kwestii. Myœlê jednak, ¿e jest ich du¿o, du-
¿o wiêcej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Prezesie, ja mam takie pytania. Pierwsze.

Interesuje mnie kwestia, czy widzi pan szansê na
wyjaœnienie sprawy tak zwanej ob³awy augustow-
skiej z lipca 1945 r., w szczególnoœci w kontekœcie
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ostatnich informacji przekazanych przez history-
ków z Memoria³u dotycz¹cych tego, jaka jedno-
stka armii radzieckiej wykonywa³a tê ob³awê.

Drugie pytanie wi¹¿e siê z szerszym proble-
mem. Mianowicie w œrodowisku historyków,
szczególnie zajmuj¹cych siê czasami najnowszy-
mi, jest upowszechniana taka opinia, ¿e nauka
historii, w szczególnoœci czasów najnowszych,
jest wypychana z naszego szkolnictwa powsze-
chnego w tym sensie, ¿e poœwiêca siê jej bardzo
ma³o czasu lub ¿e ramy programowe s¹ tak usta-
wione, i¿ byæ mo¿e nie starcza na to czasu. Pytam
pana jako by³ego szefa pionu edukacyjnego, w ja-
ki sposób bêdzie siê pan stara³ przeciwdzia³aæ te-
mu zjawisku w zwi¹zku z sytuacj¹, jaka powstaje
na skutek ró¿nego rodzaju reform Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz ja zadam pytania.
Poproszê kartkê dla…

Senator Bogdan Borusewicz:
By³a zapowiedŸ digitalizacji zasobu archiwal-

nego. Jaki jest w tej chwili stan digitalizacji zaso-
bu, który jest w IPN? 20%, 30%, 50% wed³ug pana
oceny? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie dotyczy problemu stosunków
polsko-ukraiñskich i sytuacji mniej wiêcej od ro-
ku 1942 i w latach póŸniejszych, czyli mordów
wo³yñskich itd., które, ¿e tak powiem, obci¹¿aj¹
stosunki polsko-ukraiñskie, których kwestia jest
podnoszona przez rodziny… Wiem, ¿e jest inicja-
tywa lokalna, dwóch samorz¹dów s¹siaduj¹cych
ze sob¹, polskiego i ukraiñskiego – zdaje siê, ¿e je-
œli chodzi o Polskê to jest to Hrubieszów – doty-
cz¹ca upamiêtnienia Ukraiñców, którzy uratowa-
li ¿ycie Polakom. Czy IPN zamierza w³¹czyæ siê
w te dzia³ania? Pytam, bo akurat uwa¿am, ¿e by-
³oby to ze wszech miar w³aœciwe. Dziêkujê.

Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Dziêkujê bardzo.
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Mi-

sio³ka, powiem, ¿e mogê tylko zadeklarowaæ, i¿
bêdê rozmawia³ z kierownictwem pionu œledcze-
go, ¿e poznam ich stanowisko. Nie wiem, jaka
argumentacja prawna stoi za tym jednym zda-
niem, bêdê musia³ siê z ni¹ zapoznaæ. Oczywi-

œcie to s¹ sprawy, które równie¿ mnie jako histo-
rykowi s¹ doœæ dobrze znane, chocia¿ na pewno
jeszcze lepiej znane s¹ panu senatorowi Roma-
szewskiemu, który przecie¿ zajmowa³ siê bada-
niem tego typu przypadków. Tak wiêc pe³nej od-
powiedzi bêdê móg³ udzieliæ dopiero wtedy, kie-
dy poznam przes³anki tego, ¿e prokurator nie
uzna³, i¿ by³a to zbrodnia komunistyczna, do-
piero wtedy bêdê móg³ siê jakoœ do tego odnieœæ.

Jeœli chodzi o badania naukowe, to na pewno
mogê zadeklarowaæ, ¿e bêdziemy siê starali opi-
saæ te przypadki i niejako przypomnieæ ten za-
pomniany aspekt, przypomnieæ, ¿e ten system
mia³ równie¿ tak¹ twarz, i¿ mordowano ludzi nie
tylko ze wzglêdu na ich realn¹ dzia³alnoœæ, ale po
prostu dlatego, ¿e nawet szeregowi funkcjonariu-
sze systemu mieli poczucie, ¿e mog¹ to robiæ, ¿e
w zasadzie nic im siê nie stanie, bo wiêkszoœæ
z nich nigdy nie zosta³a ukarana.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Pasz-
kowskiego w sprawie ob³awy augustowskiej, to
rzeczywiœcie mamy w tej chwili prze³om, bo w ro-
ku ubieg³ym wydaliœmy… Oddzia³ bia³ostocki
wyda³ trzy publikacje na ten temat i wydawa³o
nam siê, ¿e utknêliœmy w martwym punkcie, ¿e
zgromadziliœmy ca³¹ dostêpn¹ wiedzê. Moim
zdaniem, w chwili obecnej s¹ bardzo du¿e szan-
se na wyjaœnienie tej sprawy, oczywiœcie ju¿ ra-
czej tylko w aspekcie historycznym. No i podsta-
wowa kwestia: odnalezienie miejsca pochówku
ofiar zbrodni augustowskiej. To jest, jak mi siê
wydaje, fundamentalna kwestia. W tym miejscu
na pewno – to ju¿ le¿y w kompetencjach Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa – powsta-
nie kolejny polski cmentarz wojenny. Ale myœlê,
¿e w tej sytuacji mamy bardzo du¿e szanse, ¿eby
po tych wielu b³êdnych tropach, które spraw-
dza³ tak¿e instytut, odnaleŸæ miejsce pochów-
ku… Chodzi o to, ¿eby rodziny mog³y oddaæ
czeœæ najbli¿szym, no i o to, ¿eby by³o kolejne
miejsce pamiêci narodowej.

Jeœli chodzi o miejsce historii najnowszej w na-
uczaniu, to rzeczywiœcie to jest problem z gatun-
ku problemów odwiecznych, bo ta historia naj-
nowsza, co wynika³o z natury rzeczy, by³a zawsze
na koñcu programu nauczania i czêsto dobrym
argumentem by³o to, i¿ nie ma po prostu czasu na
jej zg³êbianie. Jednak za tym kry³ siê na przyk³ad
fakt, ¿e nauczyciel nie do koñca wiedzia³, jak
uczyæ o tych bardzo trudnych kwestiach. Tak
wiêc to, co Instytut Pamiêci Narodowej mo¿e zro-
biæ, robi i chcia³bym, ¿eby robi³ na wiêksz¹ skalê
ni¿ do tej pory, to jest, po pierwsze, uzupe³nianie
edukacji szkolnej poprzez dodatkowe projekty
edukacyjne, a po drugie, danie nauczycielom na-
rzêdzi, szkoleñ. Chodzi o to, ¿eby wiedzieli, jak so-
bie radziæ nawet z tymi najtrudniejszymi wyda-
rzeniami z historii XX wieku, chodzi o to, ¿eby im
pokazaæ, ¿e o tym te¿ mo¿na uczyæ, ¿e nie nale¿y
uciekaæ od tego problemu.
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I pytania pana marsza³ka Borusewicza. Jeœli cho-
dzi o standigitalizacji, to jeœlibyœmymierzyli gowod-
niesieniu do ca³oœci zasobu, który liczy ponad 89 km
akt, to wyszed³by nam bardzo niewielki odsetek, bo
by³oby to w granicach miêdzy 1% a 2%. Musimy je-
dnakpamiêtaæ, ¿e znacznaczêœænaszegozasobunie
jest na co dzieñ wykorzystywana w ¿adnych bada-
niach. To dotyczy na przyk³ad ogromnego zbioru akt
paszportowych,któreczasems¹przydatne,alenaco
dzieñ nie s¹ u¿ytkowane. A wiec jeœli chodzi o te rze-
czywiœcie wykorzystywane materia³y, to ten odsetek
w tej chwili wynosi ju¿ kilkanaœcie procent. Od
ubieg³ego roku mamy nowoczesn¹ pracowniê repro-
graficzn¹, tak wiêc myœlê, ¿e ten proces ulegnie przy-
spieszeniu. Niemniej jednak nie spodziewa³bym siê
tego, ¿ebyœmy kiedykolwiek, w daj¹cej siê przewi-
dzieæprzysz³oœci, byliwstanie zdigitalizowaæca³y za-
sób. To jest po prostu zbyt obszerny materia³. Ale bê-
dziemy w stanie zdigitalizowaæ to, z czego realnie ko-
rzystaj¹ badacze, dziennikarze i inne uprawnione do
tego osoby.

Jeœli chodzi o stosunki polsko-ukraiñskie, to
na polu wskazywania sprawiedliwych ze strony
ukraiñskiej instytut ma doœæ du¿e zas³ugi. Mam
tu na myœli ksi¹¿kê pana Romualda Niedzielki,
która jest w³aœnie wykazem tych sprawiedliwych.
Ta inicjatywa, o której mówi³ pan marsza³ek, jest
inicjatyw¹ wa¿n¹, bo ona wychodzi nie tylko od
samorz¹dów, ale tak¿e od œrodowiska ofiar. Tutaj
aktywn¹ rolê – to jest inicjatywa dotycz¹ca tak
zwanych ogrodów pamiêci – odgrywa stowarzy-
szenie ofiar ukraiñskich nacjonalistów, tak ¿e…
I my wspieramy tê inicjatywê w³aœnie pod wzglê-
dem merytorycznym, udostêpniaj¹c informacjê
o poszczególnych osobach, które nale¿y upamiêt-
niæ. Mam nadziejê, ¿e uda siê w najbli¿szym cza-
sie rozwi¹zaæ pewne drobne problemy prawne, bo
strona ukraiñska jest zainteresowana wydaniem
tej naszej publikacji w jêzyku ukraiñskim. Tak
wiêc jak najbardziej bêdziemy siê w ten proces
w³¹czaæ. I mo¿e równie¿ na tym przyk³adzie
chcia³bym pokazaæ pewn¹ rolê Instytutu Pamiêci
Narodowej. Otó¿ od kilku lat realizujemy projekt,
którego zadaniem jest ustalenie imiennej listy
ofiar. Oczywiœcie w tym zakresie mamy ju¿ znako-
mite dokonania, przede wszystkim pani Ewy Sie-
maszko i pana W³adys³awa Siemaszki, niemniej
jednak s¹ obszary, w zwi¹zku z którymi takie listy
imienne jeszcze nie istniej¹. I, moim zdaniem, za-
koñczenie tego projektu, co jest oczywiœcie per-
spektyw¹ wielu lat, da pewien nowy fundament
dyskusji polsko-ukraiñskiej na ten trudny temat.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Przepraszam
bardzo, ale ja pyta³em o trzy reformy, zadania na
najbli¿szy rok. Ja rozumiem, ¿e pana dzia³ania s¹
ograniczone ustaw¹, ale oczekiwa³em, ¿e ma pan
jak¹œ wizjê i ¿e pan mo¿e powiedzieæ, i¿ nale¿a³oby
zreformowaæ to i tamto, ale wymaga³oby to zmia-
ny ustawy, prac legislacyjnych itd. W zwi¹zku
z tym ponawiam swoje pytanie: czy ma pan wizjê
ewentualnych reform w Instytucie Pamiêci Naro-
dowej, a jeœli tak, to jakich?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pani senator Pañczyk-Pozdziej zadaje pytania.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, nie wiem, czy moje informacje

s¹ pewne, ale s³ysza³am, ¿e podobno by³ pan
œwiadkiem Brauna w procesie przeciwko profeso-
rowi Miodkowi. Jak wiadomo, profesor Miodek
zosta³ uniewinniony na wszystkich etapach
i w zwi¹zku z tym chcia³abym wiedzieæ, sk¹d taka
pana rola tutaj i co wiêcej mo¿e pan powiedzieæ na
ten temat. Bo ja pamiêtam, ¿e jak ta sprawa wy-
buch³a, to pyta³am o to œwiêtej pamiêci Janusza
Kurtykê, który by³ tutaj u nas w Senacie. I on po-
wiedzia³, ¿e ¿adnych dowodów przeciwko profeso-
rowi w archiwach wroc³awskich nie ma.

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

Senator Leszek Piechota:
Panie Prezesie, ja tylko w nawi¹zaniu do wczeœ-

niejszego pytania pana senatora Misio³ka…
Chcia³bym zapytaæ w³aœnie o system represyjny
lat szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych. Czêœcio-
w¹ odpowiedŸ ju¿ uzyska³em, ale chcia³bym jesz-
cze raz zadaæ to pytanie w szerszym kontekœcie.

Czy bêd¹ przeprowadzone ca³oœciowe badania
co do tak zwanego terroru psychologicznego
w tym okresie w stosunku do spo³eczeñstwa, któ-
ry polega³ na inwigilacji, szanta¿owaniu, który
opiera³ siê na pewnej formie nacisków, równie¿ na
przypadkowych zbrodniach, bêd¹cych form¹ re-
presji wobec spo³eczeñstwa w latach szeœædzie-
si¹tych i siedemdziesi¹tych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.
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Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:

W ramach uzupe³nienia. Ja bym broni³ tego, ¿e
zmiana funkcjonowania systemu archiwum to
jest bardzo g³êboka reforma, któr¹ trzeba bardzo
dobrze przygotowaæ, ale rozumiem, ¿e pytanie
w wiêkszym stopniu dotyczy³o tego, czy wi-
dzia³bym koniecznoœæ jakichœ g³êbszych zmian,
wrêcz rangi ustawowej. Oczywiœcie dla mnie jest
to bardzo niezrêczna kwestia, bo Instytut Pamiêci
Narodowej jest od tego, aby wykonywaæ wolê
ustawodawcy, wiêc czujê siê niezrêcznie, komen-
tuj¹c to. Na pewno s¹ pewne rozwi¹zania, które
chcielibyœmy przemyœleæ, je¿eli zapytano by nas
o zdanie w przypadku podjêcia nowelizacji usta-
wy. Na przyk³ad – tu wracam do jednego z poprze-
dnich pytañ – to, czy powi¹zanie systemu oddzia-
³ów Instytutu Pamiêci Narodowej z systemem
s¹dów apelacyjnych jest dobrym rozwi¹zaniem,
bo ono nie odpowiada g³ównej misji Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Druga ze spraw, które bym tu
dostrzega³, to oczywiœcie umo¿liwienie dyskusji
nad bardzo precyzyjnymi, przyjêtymi w ustawie
zasadami udostêpniania dokumentów, ale nie
w kontekœcie zmiany co do osób uprawnionych do
korzystania, tylko chodzi o to, ¿e w tej chwili jest
bardzo nietypowa procedura administracyjna,
podczas gdy udostêpnianie we wszystkich archi-
wach innych typów nie odbywa siê na podstawie
decyzji administracyjnej z ca³¹ procedur¹ odwo-
³awcz¹ itd., tylko po prostu odbywa siê w innych
trybach. To s¹ wiêc dwie sprawy rangi ustawowej,
które dostrzega³bym w tej chwili. Ale broni³bym
zdania, ¿e zarówno reforma archiwum, jak i refor-
ma pionów obs³ugi Instytutu Pamiêci Narodowej
by³aby naprawdê bardzo powa¿n¹ reform¹, któr¹
trzeba dobrze przemyœleæ. Ja oczywiœcie mam
wstêpn¹ koncepcjê, ale ona zak³ada tak¹ ma³¹ re-
wolucjê wewn¹trz instytutu.

Pytanie pani senator o rolê w procesie… Kiedy
ta sprawa pojawi³a siê w dyskusji publicznej, re-
ktor Uniwersytetu Wroc³awskiego – a ja równie¿
jestem pracownikiem Uniwersytetu Wroc³aw-
skiego – zwróci³ siê do czteroosobowej komisji,
której by³em cz³onkiem, o przedstawienie mu sta-
nowiska w tej sprawie. Uzyskaliœmy w oddziale
wroc³awskim dostêp od wszystkich materia³ów
dotycz¹cych tej sprawy, a póŸniej wszyscy cz³on-
kowie tej komisji, ca³a czwórka, byli wzywani jako
œwiadkowie w procesie. Taka w³aœnie by³a droga
do mojego udzia³u w tym procesie.

Pytanie o próbê zbadania – co by³oby pewnym
odejœciem od tradycyjnej historiografii – skutków
presji wynikaj¹cej z inwigilacji. Tego typu badañ
w Polsce prawie nikt nie prowadzi³. By³y pewne

badania odnosz¹ce siê do okresu stalinowskiego
i skutków, przede wszystkim dla wiêŸniów polity-
cznych… Wiem, ¿e takie badania s¹ prowadzone
w Niemczech. Na pewno bêdê chcia³ nieco rozsze-
rzaæ nasze spektrum badañ na takie w³aœnie te-
maty, trochê nietypowe z punktu widzenia klasy-
cznej historiografii. No i oczywiœcie bêdzie konie-
cznoœæ podjêcia wspó³pracy ze specjalistami z in-
nych nauk, nie tylko historiografii. To mogê za-
deklarowaæ, ale nie odpowiem precyzyjnie, kto na
przyk³ad móg³by siê tym zaj¹æ. W ka¿dym razie na
pewno bêdziemy szli tak¿e w kierunku tego typu
badañ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wyrowiñski zadaje pytanie.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Prezesie, kiedy parlament podj¹³ decyzjê

o tym, aby obni¿yæ emerytury pracownikom apa-
ratu terroru w PRL, na instytut zosta³o na³o¿one
powa¿ne zadanie. Chcia³bym dowiedzieæ siê, jak
ono zosta³o wykonane. Czy jego wykonywanie je-
szcze trwa? Czy te sprawy wymagaj¹ jakiegoœ
wsparcia, równie¿ materialnego, ¿eby wszystko
doprowadziæ do koñca? Z tego, co wiem, jest kilka
tysiêcy spraw odwo³awczych w tej materii. Jak in-
stytut postêpuje w tej sytuacji? I jaka by³a wiary-
godnoœæ danych, które pañstwo przekazywali-
œcie, w konfrontacji z postêpuj¹cymi decyzjami
s¹dowymi w tych sprawach? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski. Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Prezesie, mam pytanie dotycz¹ce stanu

œledztwa i naszej wiedzy o Katyniu. Bo z jednej
strony jesteœmy bombardowani informacjami, ¿e
jakieœ nastêpne akta, fragmenty akt, zosta³y prze-
kazane, co œwiadczy o dobrych stosunkach pol-
sko-rosyjskich, a z drugiej strony mamy takie in-
formacje, ¿e nie jesteœmy w stanie przet³umaczyæ
tych akt, które dostaliœmy. Interesuje mnie ocena
pana prezesa co do tego, na jakim etapie jesteœ-
my.

Mam te¿ inne pytanie z tym zwi¹zane. Czy s¹ roz-
wa¿ane równie¿ pewne w¹tki dotycz¹ce sprawy Ka-
tynia czy szerszego ujêcia sprawy Katynia? Bo ostat-
nio ukaza³a siê na przyk³ad publikacja Tadeusza Ki-
sielewskiego „Nieznany Katyñ”, w której poruszana
jest sprawa… Opieraj¹c siê na zeznaniach ró¿nych
osób – na przyk³ad Rosjan i polskiego ¯yda – posta-
wiono tezê, ¿e w zasadzie do koñca czerwca 1941 r.,
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czyli do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej
w tamtym rejonie funkcjonowa³y inne obozy pracy,
w których byli polscy jeñcy wojskowi, i ma³o tego, bo
jeszcze w 1941 r. dokonywano w tych obozach egze-
kucji. Istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e tych obozów
nie zdo³ano ewakuowaæ i ¿e dokonano tam – równie¿
po czerwcu 1941 r. – nastêpnych egzekucji polskich
jeñców, wojskowych i osób cywilnych itd., itd. Czy te
w¹tki jesteœcie pañstwo w stanie zweryfikowaæ? Czy
tew¹tki s¹badane?Czy równie¿ z tymi informacjami
nie wi¹¿e siê opór strony rosyjskiej co do ujawnienia
ca³ych akt katyñskich? Byæ mo¿e te w¹tki, o których
pisa³ Tadeusz Kisielewski, s¹ tam równie¿ badane
i byæ mo¿e s¹ ju¿ wyniki tych badañ. I byæ mo¿e to,
czym my dysponujemy, nie jest adekwatnym obra-
zem ca³oœci. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Muchacki, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, chcia³bym zapytaæ o to, czy

w IPN trwaj¹ prace dotycz¹ce wywózki setek tysiê-
cy Polaków do Kazachstanu, w g³¹b Zwi¹zku Ra-
dzieckiego. By³a to gehenna wielu naszych rodzin,
wielu naszych obywateli tam zginê³o, jest tam
wiele naszych grobów. Na jakim etapie s¹ ewen-
tualne prace w tym zakresie? S¹dzê, ¿e ten frag-
ment historii nie jest zbyt dobrze i szeroko znany.
A dla mnie jest ta sprawa to wrêcz œwiêtoœæ, bo
tam zginêl i moi przodkowie. I po prostu
chcia³bym, ¿eby w przysz³oœci unikaæ jakichkol-
wiek ¿artobliwych czy niefrasobliwych wypowie-
dzi na ten temat. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Wyro-

wiñskiego w sprawie wspomnianej wielkiej opera-
cji zwi¹zanej z ustaw¹ o pozbawieniu nienale¿-
nych przywilejów emerytalnych, powiem, ¿e to
by³a gigantyczna praca. Powiem szczerze, nie spo-
dziewaliœmy, ¿e uda nam siê j¹ wykonaæ, bo z za-
k³adu emerytalno-rentowego MSWiA sp³ynê³o, je-

œli dobrze pamiêtam, blisko dwieœcie tysiêcy py-
tañ o to, czy w naszych archiwach s¹ dane o prze-
biegu s³u¿by poszczególnych funkcjonariuszy.
Nie na wszystkie pytania uda³o siê odpowiedzieæ,
bo czêœci tych akt nie ma w naszych zbiorach. Za-
danie zosta³o wykonane w terminie ustawowym
dziêki ogromnemu wysi³kowi pionu archiwalne-
go, który musia³ siê zupe³nie przeorganizowaæ na
potrzeby tej operacji. Ale uda³o siê to zrobiæ. Ist-
nieje raport biura udostêpniania – myœlê, ¿e mo-
¿emy ten raport udostêpniæ – który unaoczni ska-
lê tej operacji.

W obecnej chwili – z tego, co wiem od pana dyrek-
toraLeœkiewicza,którykieruje tympionem–zs¹dów
pracy sp³ywa oko³o stu piêædziesiêciu wniosków
o udostêpnienie akt w celu ich wykorzystania w po-
stêpowaniach odwo³awczych. Wydaje mi siê, ¿e jesz-
cze ¿adnasprawasiênie zakoñczy³aalbobardzonie-
wiele zakoñczy³o siê jakimœ wyrokiem. Tak wiêc nie
potrafiê oceniæ, jaka jest linia orzecznictwa i czy ma
to jakiœ zwi¹zek z jakoœci¹pracywykonanej przez In-
stytutPamiêciNarodowej.Alepraca trwa,bowszyst-
kie dokumenty trzeba ponownie odnaleŸæ, a orygi-
na³y wys³aæ do s¹du… Jest to wiêc nadal bardzo du-
¿e obci¹¿enie dla Instytutu Pamiêci Narodowej, dla
jego pionu archiwalnego.

Pytanie pana senatora Paszkowskiego dotyczy³o
stanu œledztwa katyñskiego w dwóch konteks-
tach: w kontekœcie materia³ów, które nap³ywaj¹
z Federacji Rosyjskiej, i w kontekœcie innych w¹t-
ków. Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, to niew¹tpli-
wie… Proszê zwróciæ uwagê na pewne skompliko-
wanie sytuacji. Otó¿ formalnie materia³y nap³ywa-
j¹ w ramach pomocy prawnej do konkretnego œle-
dztwa, którego gospodarzem jest konkretny pro-
kurator, a prokurator mo¿e umo¿liwiæ zapoznanie
siê z tymi materia³ami innym osobom, w tym histo-
rykom. Pani prokurator jest akurat bardzo otwarta
w tej sprawie… Wstêpna analiza pierwszych partii
wskazywa³a, ¿e s¹ to g³ównie materia³y, które by³y
ju¿ wczeœniej znane, w tym te materia³y, które
w 2004 r. zosta³y udostêpnione grupie prokurato-
rów i historyków Instytutu Pamiêci Narodowej,
która dokona³a pewnego wstêpnego rozeznania
stanu œledztwa prokuratury wojskowej. W kolej-
nych partiach pojawia³y siê ju¿ materia³y, które nie
by³y wczeœniej znane, ale w tej chwili nie jestem
w stanie scharakteryzowaæ ich pe³nego znaczenia
dla postêpów tego œledztwa.

Jeœli chodzi o drugi w¹tek, czyli spraw podob-
nych, analogicznych czy tego, co jeszcze w odniesie-
niu do samej zbrodni katyñskiej mo¿na by zrobiæ, to
niew¹tpliwie jest tu wielka praca chyba nie tylko dla
Instytutu Pamiêci Narodowej, ale tak¿e dla innych
podmiotów. Chodzi chocia¿by o odtworzenie pe³nej
listy ofiar, najbardziej znana jest chyba lista ukraiñ-
ska, i postawienie pytania, czy niejako w ramach tej
jednej decyzji nie dosz³o póŸniej do nastêpnych zbro-
dni. My próbowaliœmy zdiagnozowaæ tê sytuacjê.
Dwa lata temu ukaza³ siê taki tom o stratach osobo-
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wych Polski poniesionych w wyniku II wojny œwiato-
wej z r¹k obu okupantów. Tam s¹ pewne pytania, na
które bêdziemy szukaæ odpowiedzi. Chodzi o wspo-
mnian¹ sprawê pewnej grupy jeñców, konkretnie
o podoficerów, którzy mogli paœæ ofiar¹ egzekucji po
wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, ale nie
w pe³ni jest te¿ na przyk³ad wyjaœniony los jeñców
wojennych szeregowych. Nie jesteœmy w stanie
wpe³ni odpowiedzieænapytanie, co siê znimiwszys-
tkimi sta³o. Deklarujê pe³n¹ determinacjê w d¹¿eniu
do wyjaœniania tych kwestii, choæ oczywiœcie bêdzie-
my tu w bardzo du¿ym stopniu uzale¿nieni od ot-
wartoœci strony rosyjskiej, jeœli chodzi o dostêp do
materia³ów archiwalnych w tej kwestii.

By³o pytanie o sprawê deportacji g³ównie z lat
1940–1941, ale by³a te¿ fala deportacji po zakoñ-
czeniu czy pod koniec II wojny œwiatowej. Najbar-
dziej zaanga¿owany w tê kwestiê z powodów oczy-
wistych jest oddzia³ bia³ostocki, który bardzo blis-
ko wspó³pracuje ze Zwi¹zkiem Sybiraków miêdzy
innymi w ramach ró¿nych inicjatyw upamiêtnie-
nia. Wiem, ¿e jest zaanga¿owany w inicjatywê po-
wstania w Bia³ymstoku miejsca pamiêci czy mu-
zeum, nie wiem, czy jest to ju¿ do koñca okreœlo-
ne. Organizowaliœmy wystawy, jedna z tych wy-
staw nieustannie kr¹¿y po kraju, by³y publikacje
na ten temat. Na pewno powinniœmy – i tu widzê
pewn¹ lukê w naszych dotychczasowych dzia³a-
niach – d¹¿yæ do tego, aby opracowaæ materia³
edukacyjny dla nauczycieli, ¿eby oni te¿ wiedzieli,
jak ten w¹tek wprowadziæ do edukacji szkolnej.
Tego jeszcze nie zrobiliœmy i na pewno powinniœ-
my to zrobiæ w najbli¿szym czasie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani marsza³ek Sztark.

Senator Gra¿yna Sztark:
PaniePrezesie, ja chcia³abymdopytaæo rolêdele-

gatur. Jak j¹ pan widzi obecnie, w sytuacji chyba
ograniczenia dzia³añ pionu œledczego w zwi¹zku
z tym, ¿e wszystkie œledztwa s¹ umarzane i rozpra-
wy z powództwa czy z wyst¹pienia panów prokura-
torów ju¿ nie maj¹ ¿adnego sensu w zwi¹zku z przy-
jêtym ustawodawstwem? Co dalej z archiwum? Czy
w tej chwili nastêpuje odp³yw tych akt do jednostek
o charakterze wojewódzkim? Pytam, bo to jednak
trochê ogranicza dostêp ludzi starszych i tych, któ-
rzy maj¹ jeszcze szansê z tymi aktami siê zapoznaæ.
Jak pan widzi rolê, funkcjê delegatur obecnie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkuje, Panie Marsza³ku.
Panie Doktorze, takie pytanie. Czy przyznanie

przez IPN statusu pokrzywdzonego w sposób je-
dnoznaczny wyklucza to, ¿e ta osoba w jakimkol-
wiek okresie wspó³pracowa³a z SB i czy zamyka to
dalsz¹ drogê prowadzenia badañ nad ¿yciem da-
nej osoby? Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Pojawi³o siê py-

taniedotycz¹cemechanizmuSierpnia’80.Otó¿prze-
s³uchuj¹c tu jednego z kandydatów do rady, spotka-
liœmysiêz tak¹kuriozaln¹ tez¹, i¿ tewszystkiewyda-
rzenia by³y niejako inspirowane przez KGB i ¿e
w gruncie rzeczy ca³y mechanizm upadku bloku so-
wieckiego by³ realizacj¹ jakiegoœ scenariusza cen-
tralnego z Moskwy. Jest to teza, która oczywiœcie re-
dukuje rolê „Solidarnoœci” w tych wydarzeniach.

Pytanie jest takie: jaki jest pana pogl¹d? Jeden
z tych kandydatów na cz³onka rady zapowiada³,
¿e w kwerendzie na pewno siê coœ znajdzie. Pyta-
nie moje dotyczy pana pogl¹du w tej sprawie i te-
go, czy rzeczywiœcie coœ jest na ten temat.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Odpowiadaj¹c na pytanie pani marsza³ek o rolê

delegatur, muszê powiedzieæ, ¿e s¹ tu dwa przypad-
ki. S¹ delegatury, które posiadaj¹ archiwa i ich za-
kres dzia³ania jest szerszy, bo przede wszystkim
przybli¿aj¹ one zarówno osobom pokrzywdzonym,
jak i badaczom z regionu materia³ archiwalny. To
jest rola nie do przecenienia, bo ktoœ, kto pracuje na-
ukowo na Uniwersytecie Opolskim, nie musi jeŸdziæ
do Wroc³awia po to, ¿eby badaæ dzieje Opolszczyzny.
Tam akurat ten proces jeszcze jest w trakcie. Jest
kilka delegatur w stanie, powiedzia³bym, szcz¹tko-
wym, które nie posiadaj¹ w³asnych zasobów archi-
walnych. Wydaje mi siê, ¿e nie jest prowadzony pro-
ces przenoszenia akt z delegatur z powrotem do od-
dzia³ów, a moim zdaniem, trzeba za wszelk¹ cenê
d¹¿yæ do tego, aby stan posiadania, jeœli chodzi o de-
legatury z pionem archiwalnym, utrzymaæ, bo dla
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spo³ecznoœci lokalnej jest to niezmiernie istotne.
W odniesieniu do obu grup delegatur, tych z archi-
wami i tych,którenieposiadaj¹w³asnego zasobuar-
chiwalnego, moim zdaniem bardzo wa¿na jest misja
edukacyjna, która jest nie do przecenienia w wymia-
rze regionalnym. W tej sytuacji na przyk³ad nauczy-
ciel nie musi jechaæ do Warszawy, ¿eby trafiæ na
szkolenie edukacyjne, bo mo¿e siê ono odbyæ w dele-
gaturze. Delegatury s¹ te¿ czêsto swojego rodzaju
punktamiogniskuj¹cymipewn¹aktywnoœæ lokaln¹,
tak¿e œrodowisk dawnej opozycji czy œrodowisk
kombatanckich. Tak ¿e – moim zdaniem – ich rola
jest bardzo wa¿na, choæ oczywiœcie nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e w razie problemów finansowych to jest na-
sza podstawowa rezerwa. Istnienie delegatur, konie-
cznoœæ ich istnienia nie jest zwi¹zana z ustaw¹, ale
na pewno za wszelk¹ cenê bêdê chcia³ chroniæ dele-
gatury, jeœli oczywiœcie dostanê tak¹ mo¿liwoœæ.

By³o pytanie o status pokrzywdzonego. Przede
wszystkim trzeba powiedzieæ o tym, ¿e od wielu lat
status pokrzywdzonego ju¿ nie istnieje, jeœli dob-
rze pamiêtam, to w nowelizacji z roku 2006 zosta³
on usuniêty z ustawy o Instytucie Pamiêci Narodo-
wej, zatem instytut ju¿ od wielu lat nie przyznaje
tego statusu. By³ pewien spór prawny, prowadzo-
ny przez wiele lat, dotycz¹cy interpretacji w tym
kontekœcie, o którym pan mówi³, i zosta³ on roz-
strzygniêty orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyj-
nego z roku 2004.

Pytanie pana senatora Sidorowicza. Ja oczywi-
œcie nie mogê siê odnieœæ wprost do wypowiedzi,
której nie s³ysza³em i której treœci nie znam, ale
odniosê siê do meritum, powiem, jak ja generalnie
widzê, to jest oczywiœcie generalna kwestia, pro-
ces upadku systemu komunistycznego. Ja nie
mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e ten system upad³
dlatego, ¿e spo³eczeñstwa poszczególnych pañ-
stw, a szczególnie spo³eczeñstwo polskie, siê mu
sprzeciwia³y. Gdyby nie by³o sprzeciwu, to ten sy-
stem trwa³by w najlepsze, nie wiem, pewnie mo¿-
na by to porównaæ wrêcz do dzisiejszej sytuacji
w Korei Pó³nocnej. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e
rola Polski, a w szczególnoœci rola „Solidarnoœci”,
by³a decyduj¹ca dla ostatniej fazy procesu upad-
ku, co oczywiœcie nie wyklucza tego, ¿e przedsta-
wiciele ówczesnych w³adz, zarówno partia, woj-
sko, jak i s³u¿by specjalne, chcieli w tym procesie
odgrywaæ jak¹œ rolê. Czy im siê to uda³o? To jest
oczywiœcie pole do debaty dla historyków i w tej
sprawie wola³bym odes³aæ do specjalistów, którzy
siê tym zajmuj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Pañczyk-PoŸdziej, potem pan se-

nator Misio³ek.
Proszê.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Czy zamierza pan, w ogóle IPN, podj¹æ kroki
w stosunku do ludzi, którzy oskar¿ali, oskar¿aj¹
w procesach lustracyjnych? Okazuje siê bowiem,
¿e czêsto jest tak, ¿e ludzie siê obroni¹, zaœ ci, któ-
rzy oskar¿ali, pozostaj¹ bezkarni. Prawda? Czy tu
pozostaje tylko droga cywilnoprawna, czy te¿ jest
inny sposób? Myœlê, ¿e taki rodzaj pieniactwa po-
winien byæ jakoœ napiêtnowany.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Misio³ek.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Ja mam dwa

pytania, ale dotycz¹ce doœæ podobnej sprawy.
Otó¿ w okresie po 1945 r. by³y masowe wywózki
górników z Górnego Œl¹ska do kopalñ w Zwi¹zku
Sowieckim. Wiêkszoœæ tych osób nie wróci³a,
czêœæ z nich wróci³a. Pierwsze pytanie: czy IPN za-
mierza podj¹æ jakieœ dzia³ania, ¿eby tê czêœæ hi-
storii wyjaœniæ?

I druga sprawa, ona jest teraz, w ostatnich
miesi¹cach jakby bardziej nabrzmia³a. To spra-
wa Œl¹zaków, którzy w okresie powojennym, za-
raz po wojnie, w 1945, 1946, 1947 r. byli prze-
trzymywani w obozach na terenie Górnego Œl¹s-
ka. I teraz powiem, o co chodzi. Otó¿ niektóre
œrodowiska na Œl¹sku dzisiaj mówi¹ o tych obo-
zach, ¿e to by³y polskie obozy koncentracyjne
wymierzone przeciwko Œl¹zakom. I myœlê, ¿e tu
jest pewna rola IPN, ¿eby pokazaæ, kto te obozy
koncentracyjne zak³ada³, ¿e to nie byli Polacy,
tylko ¿e to byli komuniœci. S¹dzê, ¿e wyjaœnienie
tego do koñca, a¿ po wskazanie z imienia i na-
zwiska osób, które te obozy zak³ada³y, które
w tych obozach katowa³y Œl¹zaków, by³oby bar-
dzo istotne – szczególnie dzisiaj, w kontekœcie
zdarzeñ, które maj¹ miejsce – tak ¿eby nie przy-
pisywaæ Polakom dokonywania zbrodni na
Œl¹zakach. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I ja mam do pana pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Po zmianie ustawy, znaczne grupy podlegaj¹

lustracji, rozszerzono tê lustracjê, na przyk³ad sa-
morz¹dowcy jej podlegaj¹. £¹cznie to jest chyba
mniej wiêcej sto tysiêcy…

Proszê powiedzieæ, jaka czêœæ tego zadania zo-
sta³a zrealizowana przez IPN od wyborów samo-
rz¹dowych?
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Powo³any przez Sejm
Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:

Odpowiadaj¹c na pytanie pani senator Pañ-
czyk-Pozdziej, powiem, ¿e jeœli chodzi o jakby tak¹
mo¿liwoœæ bezpoœredniego udzia³u w tym Insty-
tutu Pamiêci Narodowej, to nie mamy ¿adnego
narzêdzia prawnego. W tego typu kwestiach pozo-
staje droga cywilna. Rol¹ instytutu bêdzie ewen-
tualnie udostêpnienie materia³ów na ¿¹danie
s¹du, jeœli bêdzie chcia³ tê sprawê rozstrzygaæ.
Nie ma jednak ¿adnych mo¿liwoœci formalnych,
aby instytut anga¿owa³ siê w tego typu kwestie.

Dwa pytania dotycz¹ce Górnego Œl¹ska. Myœ-
lê, ¿e instytut ju¿ doœæ du¿o zrobi³, bo oba te pro-
blemy by³y podejmowane przez oddzia³ katowic-
ki od samego pocz¹tku. Jeœli chodzi o deporta-
cje, to s¹ przeprowadzone, i chyba ju¿ nawet za-
koñczone, œledztwa, s¹ publikacje, jest kilka
publikacji na ten temat, by³y konferencje, wy-
stawy. Teraz jest nowe to, ¿e d¹¿ymy we
wspó³dzia³aniu z w³adzami samorz¹dowymi do
stworzenia pewnego miejsca pamiêci, do które-
go instytut da ten wsad merytoryczny, czyli zor-
ganizuje tam coœ w rodzaju wystawy sta³ej i bê-
dzie prowadzi³ bie¿¹c¹ pracê edukacyjn¹ ukie-
runkowan¹ na m³odzie¿, nauczycieli, ale nie tyl-
ko, bo to jest problem, jak pan senator s³usznie
zauwa¿y³, do dziœ ¿ywy i dyskutowany. Podobny
by³ mechanizm, jeœli chodzi o obozy pracy przy-
musowej, o których mówimy. Chyba najwiêksza
praca zosta³a wykonana w zwi¹zku z najpowa¿-
niejsz¹ spraw¹, czyli obozem w Œwiêtoch³owi-
cach. Tak wiêc myœlê, ¿e ten g³os instytutu by³
s³yszalny, ale byæ mo¿e rzeczywiœcie teraz jest
potrzeba, ¿eby zabrzmia³ ponownie w pewnym
sensie, ¿eby te ustalenia, które ju¿ de facto zo-
sta³y dokonane, zosta³y jakby znowu przybli¿o-
ne opinii publicznej.

Pytanie pana marsza³ka Borusewicza: jaki
procent oœwiadczeñ lustracyjnych jest przeba-
dany? Ogólnie to wygl¹da tak, ¿e w tej chwili jest
zaleg³oœæ na poziomie stu piêædziesiêciu tysiêcy,
ale to dotyczy wszystkich. Samorz¹dowcy w tym
chyba rzeczywiœcie stanowi¹ mniej wiêcej sto ty-
siêcy – ja w tej chwili precyzyjnej liczby nie po-
dam – i zweryfikowanych zosta³o nieco ponad
2%. Ponad tysi¹c kandydatów przyzna³o siê
wprost, czyli te nazwiska s¹ publikowane w „Mo-
nitorze”, zgodnie z procedur¹. Aktualne mo¿li-
woœci pionu lustracyjnego, w obecnym systemie,
to jest piêæ tysiêcy sprawdzeñ rocznie. Ja bêdê
d¹¿y³ do tego, ¿eby ten system usprawniæ, ale re-
alistycznie oceniam, ¿e nie da siê osi¹gn¹æ wiêcej
ni¿ w granicach dwudziestu tysiêcy sprawdzeñ
rocznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Wiêcej pytañ nie ma.
(Powo³any przez Sejm prezes Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu £ukasz Kamiñski: Dziêkujê
bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Krótka przerwa, piêciominutowa przerwa te-

chniczna.
I proszê technicznie przygotowaæ siê do g³oso-

wania.
(Senator Piotr Andrzejewski: O której g³osowa-

nie?)
O 11.20 rozpoczynamy g³osowanie.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 15
do godziny 11 minut 20)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wyra-

¿enia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody
na powo³anie £ukasza Kamiñskiego na stanowis-
ko prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam senatorów sekretarzy: pana senatora
S³awomira Kowalskiego, pana senatora Walde-
mara Kraskê oraz pana senatora W³adys³awa
Dajczaka.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.

Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak „X”. Karta do g³osowania, na
której postawiono wiêcej ni¿ jeden znak „X” lub nie
postawiono ¿adnego, zostanie uznana za g³os nie-
wa¿ny.

Po wype³nieniu kart senatorowie w kolejnoœci
alfabetycznej bêd¹ wrzucaæ karty do urny. Nastêp-
nie zostanie zarz¹dzona przerwa, w trakcie której
wyznaczeni do przeprowadzenia g³osowania tajne-
go senatorowie sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³o-
sów oraz sporz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Widzê, ¿e senatorowie sekretarze ju¿ rozdaj¹
karty do g³osowania…

(Rozmowy na sali)
Proszê siê nie niepokoiæ, wszyscy otrzymaj¹

karty do g³osowania.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali

karty do g³osowania? Czy ktoœ nie otrzyma³ karty?
Proszê pana senatora sekretarza Waldemara

Kraskê o odczytywanie kolejno nazwisk senato-
rów, zaœ pañstwa senatorów, po wyczytaniu ich
nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nio-
nych kart do g³osowania tajnego.
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Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Micha³ Ludwik Boszko
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski

Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Leszek Marian Piechota
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Henryk Stok³osa
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Alicja Maria Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³o-

sy? Dziêkujê.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 11.45.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 27
do godziny 11 minut 47)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszegoporz¹dku obrad: uchwa³a Senatu Rzeczypo-
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spolitej Polskiejwsprawiewyra¿enia zgodynapowo-
³anie Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze za-
koñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³
g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 15 czerwca

2011 r. w sprawie wyra¿enia przez Senat zgody na
powo³anie £ukasza Kamiñskiego na stanowisko
Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego sekretarze, senator
S³awomir Kowalski, senator Waldemar Kraska
oraz senator W³adys³aw Dajczak stwierdzaj¹, ¿e
w g³osowaniu tajnym w sprawie wyra¿enia przez
Senat zgody na powo³anie £ukasza Kamiñskiego
na stanowisko prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu oddano 83 g³osy, w tym 83 g³o-
sy wa¿ne. Za wyra¿eniem zgody g³osowa³o 79 se-
natorów, przeciw g³osowa³o 3 senatorów, 1 sena-
tor wstrzyma³ siê od g³osu. (Oklaski)

Pod protoko³em podpisali siê…
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê o nastêpuj¹cej treœci.
Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 15 czerwca 2011 r.
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œciga-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wyra-
¿a zgodê na powo³anie £ukasza Kamiñskiego na
stanowisko Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.”

Panie Prezesie, proszê o podejœcie do mar-
sza³ka.

(Marsza³ek Senatu wrêcza prezesowi Instytutu
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu uchwa³ê Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej)

Dziêkujê panu prezesowi.
Og³aszam przerwê do godziny 12.30. O godzi-

nie 12.00 nast¹pi otwarcie wystawy. Dziêkujê
bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 51
do godziny 12 minut 34)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach
osobistych i ustawy o ewidencji ludnoœci.

Tekst ustawy – druk nr 1241, sprawozdanie
komisji – druk nr 1241A.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz jest gotowy
do przedstawienia sprawozdania Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Panie Senatorze?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Jestem gotowy ju¿

od czterech minut, ale teraz rozpoczynam.
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawie o zmianie usta-
wy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji
ludnoœci. Komisja rozpatrywa³a tê ustawê w dniu
14 czerwca 2011 r.

Przed³o¿ona Senatowi ustawa o zmianie ustawy
o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludno-
œci zmierza przede wszystkim do przesuniêcia o dwa
lata terminu wejœcia w ¿ycie nowej ustawy o dowo-
dach osobistych oraz o piêæ miesiêcy terminu we-
jœcia w ¿ycie ustawy o ewidencji ludnoœci. Zmiany te
wynikaj¹ z przewidywanego niezakoñczenia przygo-
towañ organizacyjnych i technicznych do rozpoczê-
cia wydawania dowodów osobistych nowego wzoru
i utworzenia nowego rejestru dowodów osobistych
na przewidywany wczeœniej dzieñ 1 lipca 2011 r.
oraz z potrzeby dokonania notyfikacji rozporz¹dzeñ
wykonawczych do ustawy o dowodach osobistych.
Projektodawcy tej¿e ustawy przedstawili tak¿e inn¹
istotn¹ przes³ankê przesuniêcia terminu wejœcia
w ¿ycie ustawy o ewidencji ludnoœci. Wskazanie
w ustawie dnia 1 sierpnia 2011 r. jako daty wejœcia
w ¿ycie nowych przepisów reguluj¹cych zagadnienia
zwi¹zanezewidencj¹ ludnoœci spowodujewkonsek-
wencji, ¿e wdra¿anie w gminach nowych rozwi¹zañ
organizacyjnych i technicznych bêdzie przypada³o
na okres poprzedzaj¹cy najbli¿sze wybory parla-
mentarne, co mo¿e mieæ negatywny wp³yw na pro-
ces przygotowania spisów wyborczych. Koniecznoœæ
dokonania notyfikacji wynika tak¿e z dodania do
ustawy o dowodach osobistych przepisów umo¿li-
wiaj¹cych zamieszczenie w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego bezpiecznego podpisu elektroni-
cznegoweryfikuj¹cegoprzyu¿yciucertyfikatukwali-
fikowanego oraz tak zwanego podpisu osobistego,
które bêd¹ mog³y byæ wykorzystywane poza sekto-
rem publicznym. St¹d uchwalona obecnie ustawa
zak³ada, ¿e ustawa o ewidencji ludnoœci wejdzie
w¿ycie1stycznia2012r., austawaodowodachoso-
bistych – 1 lipca 2013 r. Ponadto z tym samym
dniemtracimocustawaoewidencji ludnoœci i dowo-
dach osobistych.

Pragnê poinformowaæ Wysoki Senat, ¿e przed-
miotowa ustawa zosta³a poparta przez komisjê bez
poprawek. Proszê o jej przyjêcie w tym kszta³cie. Nie
by³o praktycznie ¿adnych w¹tpliwoœci co do konie-
cznoœci jej wprowadzenia. Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Pan senator Dajczak.
Czy s¹ inne pytania?
Pan senator Kraska… I zamykam listê pyta-

j¹cych.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym prosiæ o wyjaœnienie

pewnej w¹tpliwoœci, która mi siê nasuwa przy okaz-
ji tego przesuniêcia terminu. Skoro przesuwamy
termin o kilkanaœcie miesiêcy, bo wyst¹pi³y ró¿ne
trudnoœci z realizacj¹ tego, co sobie zak³adano rok
temu, to dlaczego zak³adamy z góry rezygnacjê z tej
funkcji ograniczonej identyfikacji posiadacza do-
wodu osobistego i z mechanizmu tak zwanego me-
diatora, czyli mo¿liwoœci zawieszania i wznawiania
podpisu elektronicznego? Czy ten czas nie bêdzie
wystarczaj¹cy, czy przez ten okres nie mo¿na by³o-
by tego wype³niæ w takim zakresie, jak to ustawa
przewidywa³a? Dlaczego od razu rezygnujemy, ma-
j¹c przed sob¹ pó³toraroczn¹ perspektywê? Czy nie
znajdzie siê ktoœ, kto bêdzie móg³ to wype³niæ w ta-
kim zakresie, jak ustawa zak³ada³a?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytanie senatora Kraski. Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy znany jest harmonogram,

czy wiadomo, w jakim czasie to wszystko bêdzie
siê teraz odbywa³o? Czy to tylko mechaniczne
przesuniêcie tej daty, czy ten harmonogram bê-
dzie zupe³nie inny ni¿ do tej pory? Harmonogram
wymiany dowodów, oczywiœcie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, proszê o odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, Panie Senato-

rze… By³ pan na posiedzeniu komisji. Ja powinie-
nem ujmowaæ w sprawozdaniu to, co by³o przed-
miotem tego posiedzenia, wiêc nie bêdê tu wy³u-
szcza³ swoich przemyœleñ – choæ oczywiœcie mam
na ten temat w³asne zdanie – bo pañskie pytanie
nie by³o tematem obrad komisji. Mam nadziejê, ¿e
pan minister rozwieje te w¹tpliwoœci.

CodopytaniapanasenatoraKraski –PanieSena-
torze,myœlê, ¿ewpodanych tutajdatachbêd¹zreali-
zowane bardzo wa¿ne elementy ca³ego systemu.
Zwi¹zane to jest z tym, i¿ tapropozycjaustawowaby-
³a bardzo, bardzo nowoczesnym rozwi¹zaniem, cza-
sami wrêcz niestandardowym, a to powodowa³o
zwiêkszenie kosztów. Po czêœci jest to odpowiedŸ na
pytanie pana senatora Dajczaka. Nie wchodz¹c
w szczegó³y, powiem, ¿e moim zdaniem te elementy
istotne z punktu widzenia pewnych rozwi¹zañ, któ-
re, w cudzys³owie, zosta³y zdjête z przygotowanego
systemu, powoduj¹, ¿e ten czas jest bardzo dobrze
przemyœlany. St¹d te¿, jak pan s³ysza³, nast¹pi³a za-
miana terminów wejœcia ustaw w ¿ycie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy i to jeszcze

w trybie pilnym.
Stanowisko rz¹du reprezentuje minister spraw

wewnêtrznych i administracji.
Witam pana Piotra Ko³odziejczyka. Witam, Pa-

nie Ministrze.
Witam tak¿e zastêpcê generalnego inspektora

danych osobowych pana ministra Lewiñskiego.
Panie Ministrze Piotrze Ko³odziejczyku, proszê

bardzo.
Rozumiem, ¿e przedstawi pan stanowisko

rz¹du, ewentualnie od razu spróbuje odpowiedzi
na pytanie, które zada³ pan senator Dajczak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku, nie bêdê powtarza³ wyczer-

puj¹cej argumentacji przedstawionej przez pana
senatora sprawozdawcê, spróbujê odpowiedzieæ
tylko na pytania.

Jeœli chodzi o funkcjê ograniczonej identyfikacji
i funkcjê mediatora, to zrezygnowaliœmy z tych fun-
kcji, poniewa¿ nie sprawdzi³y siê nasze przewidywa-
nia co do rozwoju rynku us³ug w tym zakresie. Fun-
kcja mediatora w administracji nie zosta³a w istocie
wdro¿ona w ¿adnym kraju europejskim, a jeœli byœ-
mytoutrzymali, toniemo¿liweby³obywykorzystanie
tych dowodów przez polskich obywateli przed urzê-
dami administracji w innych krajach Unii Europej-
skiej. By³by to swego rodzaju eksperyment, którego
cecha – to dope³nienie przez ministra spraw wewnê-
trznych procedury dotycz¹cej podpisu czy tego klu-
cza prywatnego – pozwala³aby na precyzyjn¹ identy-
fikacjê daty z³o¿enia podpisu, co w postêpowaniu
administracyjnymniemaznaczenia.Niemabowiem
znaczenia to, kiedy pan marsza³ek podpisa³ PIT, tyl-
ko kiedy z³o¿y³ go do urzêdu. Decyduje tu data stem-
pla pocztowego i na tej konstrukcji jest oparte ca³e
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prawo administracyjne. St¹d te¿ wobec braku wdro-
¿enia tego w Europie bud¿et Polski, tak trzeba po-
wiedzieæ, zap³aci³by jedynie za eksperyment, który
nie przyj¹³ siê w Europie. Rok temu, pó³tora roku te-
mu, kiedy sk³adaliœmy ten projekt do laski mar-
sza³kowskiej, spodziewaliœmy siê, ¿e taki trend mo¿e
siê objawiæ rynkowo, i takie prace by³y prowadzone,
jednak nie potwierdzi³o siê to w ¿adnym kraju euro-
pejskim. Musielibyœmy wiêc wydaæ du¿o pieniêdzy
na prototyp o niejasnej wartoœci dodanej.

Dlatego projekt rz¹dowy wnosi o zniesienie tej
funkcji mediatora i zast¹pienie jej standardowym
podpisem osobistym, maj¹cym wszystkie cechy
podpisu zaawansowanego z dyrektywy europejskiej
o podpisach. St¹d koniecznoœæ notyfikacji, której
wpoprzedniej regulacjinieprzewidywaliœmy. I to jest
te¿ odpowiedŸ na pytanie pana senatora Dajczaka.

Jeœli chodzi o pytanie zadane przez pana sena-
tora Kraskê, to harmonogram wymiany dowodów
przewidziany w poprzedniej ustawie nie ulega
zmianie, poniewa¿ dowody, tak jak w poprzedniej
regulacji, bêd¹ wymieniane po up³ywie dziesiêcio-
letniego okresu wa¿noœci, na który w przesz³oœci
by³y wydane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytania do pana ministra.
Pan senator Gruszka.
Czy s¹ jeszcze chêtni do zadawania pytañ?
(G³os z sali: Nie ma.)
Zamykam listê…
Panie Senatorze, proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
W takim razie mam trzy pytania.
Czy w zwi¹zku z rozpoczêtym ju¿ procesem

wdra¿ania tejustawy,któr¹bêdziemynowelizowaæ,
ministerstwo dostarczy³o do gmin sprzêt potrzebny
do wydawania nowych dowodów? Je¿eli tak, to czy
wprowadzenie tego opóŸnienia nie spowoduje, ¿e za
dwa lata ten sprzêt bêdzie ju¿ bezu¿yteczny?

Kolejne pytanie. Jaka by³a konkretna przyczy-
na odwo³ania – a posiadam tak¹ informacjê – po-
stêpowania przetargowego na organizacjê syste-
mu informatycznego?

Pytanie trzecie. Czy w wyniku tego opóŸnienia
rz¹d przewiduje jakiekolwiek straty po stronie
firm informatycznych, czy bêdzie to jedynie opóŸ-
nienie ich ewentualnych zysków? Czy jest jakieœ
oszacowanie ewentualnych strat firm informaty-
cznych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Sprzêt zo-
sta³ dostarczony do gmin zgodnie z harmono-
gramem przyjêtym w³aœciwie w dniu podjêcia
przez Senat w ubieg³ym roku decyzji o poparciu
tej ustawy. I tutaj wszystko zrealizowaliœmy
w terminie, ten sprzêt zosta³ dostarczony.
W miesi¹cach letnich przystêpujemy do inte-
gracji lokalnych baz, gminnych baz ewidencji
ludnoœci z wykorzystaniem tego nowego sprzêtu
i oprogramowania, które zosta³o wytworzone.
Chodzi o to, ¿eby od 1 stycznia wszystkie gminy
prowadzi³y ewidencjê ludnoœci nie na zbiorach
lokalnych, ale na zbiorze centralnym, który bê-
dzie stanowi³ zbiór referencyjny. Tak wiêc oba-
wa o to, ¿e ten sprzêt, który zosta³ dostarczony
do gmin, bêdzie bezu¿yteczny, jest niezasadna.

Nie wiem dok³adnie, o jakie konkretne odwo³a-
ne postêpowanie przetargowe pan senator pyta,
bo w tym zakresie nie odwo³aliœmy ¿adnego postê-
powania. Trwa postêpowanie przetargowe na do-
stawê niespersonalizowanych blankietów do do-
wodów osobistych wraz z warstw¹ elektroniczn¹.
Aby móc przyst¹piæ do ostatniej fazy postêpowa-
nia przetargowego, czekamy tylko na decyzjê Wy-
sokich Izb polskiego parlamentu. W przetargu
uczestniczy piêæ najwiêkszych na œwiecie konsor-
cjów dostarczaj¹cych karty inteligentne.

Przesuniêcie, w moim przekonaniu, nie oznacza
¿adnych strat dla firm informatycznych, poniewa¿
jeœli chodzi o projekty wspieraj¹ce, czyli infra-
strukturê instalowan¹ w gminach, sprzêt – czyli
wszystkie te kwestie, które s¹ finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej – to tutaj harmono-
gram prac biegnie zgodnie z za³o¿eniami. OpóŸnie-
niu uleg³a jedynie kwestia zwi¹zana z zakupem
blankietów, na co przeznaczona jest najpowa¿niej-
sza kwota, ale ona p³acona jest w stu procentach
z bud¿etu. Tak wiêc tylko ten zakup bêdzie przesu-
niêty w czasie.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ja jeszcze, dopre-
cyzowanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê doprecyzowaæ.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
To dobrze, ¿e ten sprzêt bêdzie wykorzystany.

Jednak, jak zrozumia³em z poprzedniej pana wy-
powiedzi, po dwóch latach bêd¹ pewne zmiany
i czy wtedy on nie stanie siê bezu¿yteczny? Tego
dotyczy³o moje pytanie.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

OdpowiedŸ brzmi: nie, on nie bêdzie bezu¿yte-
czny, on bêdzie w pe³ni wykorzystywany do celów,
do których zosta³ zakupiony.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, bardzo dziêkujê za odpowie-

dzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.
Pan senator Dajczak. Zapraszam na mównicê.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pierwszy raz…)
O, to ju¿ jest korzystanie z udoskonaleñ techni-

cznych.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Tak, po raz pierwszy korzystam z tego urz¹dze-

nia, szkoda, ¿e dowiadujemy siê o tym dopiero
pod koniec kadencji, ale…

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale jeszcze nastêp-
na przed nami.)

Ale przed nami nastêpna, tak.
Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Kilka zdañ refleksji przy okazji procedowania

nad t¹ ustaw¹. Myœlê, ¿e nale¿y zauwa¿yæ i powie-
dzieæ g³oœno, ¿e ta ustawa, nad któr¹ przecie¿ de-
batowaliœmy rok temu, jest ustaw¹, która ju¿ wte-
dy budzi³a w¹tpliwoœci. I nie tylko klub Prawa
i Sprawiedliwoœci, jako opozycja, zg³asza³ swoje
w¹tpliwoœci co do tego, czy jest mo¿liwe jej wdro-
¿enie, ale równie¿ mówili o tym eksperci. Oni mó-
wili, ¿e jest to ustawa, która mo¿e byæ problema-
tyczna, i ¿e mog¹ wyst¹piæ problemy z jej wdro¿e-
niem. Niestety, ani argumenty opozycji, ani eks-
pertów nie dociera³y do ministerstwa i do koalicji
rz¹dz¹cej, i przyjêto j¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Na
szczêœcie Senat zdoby³ siê na refleksjê i o pó³ roku
przed³u¿y³ termin wejœcia tej ustawy w ¿ycie.

Myœlê, ¿e trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e w¹tpliwoœci
dotycz¹ te¿ tego, w jaki sposób ministrowie nad-
zoruj¹ swoje resorty, swoich urzêdników. Czy
miêdzy ministrami nadzoruj¹cymi poszczególne
ministerstwa a urzêdnikami nie ma kontaktu?
Poniewa¿ nawet jeœli przyj¹æ za zasadne to, ¿e te
w¹tpliwoœci uzasadniaj¹ zmianê tego terminu, to
dlaczego znowu dzieje siê to w ostatniej chwili?
Dlaczego odbywa siê to w takim terminie, ¿e Senat
nie mo¿e w ¿aden sposób wnieœæ poprawek do tej
ustawy, bo gdyby to zrobi³, to nie wesz³aby ona
w ¿ycie i by³aby skandaliczna sytuacja, kiedy to

nowych dowodów jeszcze by nie by³o, a starych
nie mo¿na by³oby ju¿ wydawaæ? Chyba nie trzeba
mówiæ o tym, jakie by³yby tego konsekwencje dla
obywateli.

W zwi¹zku z tym nasuwa siê porównanie tej sy-
tuacji z t¹, jak¹ ostatnio mamy w zwi¹zku z auto-
strad¹ A2. Tutaj jest podobna kwestia, to mo¿na
by³o wczeœniej przewidzieæ. Przecie¿ nie by³o tak,
¿e rz¹d nie wiedzia³ czy ministerstwo nie wiedzia-
³o, ¿e tej ustawy nie da siê zrealizowaæ, to musia³o
byæ wiadome ju¿ kilkanaœcie tygodni temu czy kil-
ka miesiêcy temu, tak wiêc to mo¿na by³o zrobiæ
szybciej. I ró¿nica miêdzy t¹ sytuacj¹ z autostrad¹
a t¹ z ustaw¹ jest tylko taka, ¿e w tym przypadku
mo¿emy o pó³tora roku przesun¹æ termin wejœcia
ustawy w ¿ycie, a jeœli chodzi o Euro 2012, nieste-
ty, nie mo¿emy tego zrobiæ.

St¹d te¿ wniosek taki, ¿e byæ mo¿e warto je-
dnak, aby rz¹dz¹cy czasami przy podejmowaniu
decyzji okreœlanych jako rewolucyjne – bo ta usta-
wa by³a przedstawiana przez rz¹d jako ustawa re-
wolucyjna, która wprowadzi w Polsce najnowo-
czeœniejsze dowody dla obywateli w Europie – wy-
kazywali troszeczkê mniej emocji i mniej chciej-
stwa, a raczej pos³uchali tego, co mówi nie tylko
opozycja, ale tak¿e eksperci. Taka refleksja, jak
myœlê, by³aby wa¿na. Nie uchwalalibyœmy ustaw,
nad którymi póŸniej musimy debatowaæ w trybie
ekspresowym, pilnym, i zmieniaæ bez potrzeby.
Mo¿na by³oby to robiæ spokojniej i z korzyœci¹ dla
obywateli. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Biometryczny dowód osobisty mia³ byæ – po

wprowadzeniu paszportów biometrycznych – ko-
lejnym sukcesem Polski na arenie Unii Europej-
skiej. Podwaliny pod ten sukces po³o¿y³a œwiêtej
pamiêci minister Gra¿yna Gêsicka, która na jego
realizacjê pozyska³a w lutym 2007 r. w Komisji
Europejskiej 440 milionów z³.

Jakie korzyœci odnios³aby Polska w przypadku
terminowego wdro¿enia tego projektu? Po pier-
wsze, by³aby mo¿liwoœæ masowego upowsze-
chnienia podpisu elektronicznego dla obywateli.
Po drugie, wykorzystano by pieni¹dze Unii Euro-
pejskiej na rozwój zabezpieczeñ biometrycznych.
Po trzecie, uzyskano by mo¿liwoœæ wykorzystania
zabezpieczeñ biometrycznych na przyk³ad w ban-
kowoœci czy w s³u¿bie zdrowia.

W momencie przejêcia w³adzy w Polsce przez
Platformê Obywatelsk¹ w 2007 r. wydawa³o siê,
¿e wprowadzenie dowodów biometrycznych nie
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jest zagro¿one. Jeszcze w grudniu 2009 r. premier
Donald Tusk mówi³, ¿e za rok pierwsi polscy oby-
watele otrzymaj¹ dowód osobisty biometryczny
z chipem. Dziœ, pó³tora roku po tej deklaracji pre-
miera, to jest 15 czerwca 2011 r., w wyniku opie-
sza³oœci rz¹du zmuszeni jesteœmy moc¹ tej usta-
wy przesun¹æ o dwa lata termin realizacji wspa-
nia³ego projektu informatycznego zapocz¹tkowa-
nego przez Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Skromnie mo¿na tu wyliczyæ, ¿e po wpadkach
na autostradach, o których mówi³ mój przedmów-
ca, a tak¿e po stadionach i wielu, wielu innych
kwestiach, jest to kolejna wpadka tego rz¹du, kie-
dy realizacja obietnic jest opóŸniana lub nie na-
stêpuje wcale. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Chcê powiedzieæ, ¿e pan senator Stanis³aw

Jurcewicz odda³ swoje przemówienie do protoko-
³u*.

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Panu ministrowi Ko³odziejczykowi i panu mini-
strowi Lewiñskiemu dziêkujê bardzo za obecnoœæ
z nami przy tym punkcie.

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

Tekst ustawy – w druku nr 1234, sprawozdania
komisji – w drukach nr 1234A, 1234B, 1234C.

Sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej jest
pan senator Marek Trzciñski.

Proszê bardzo.
Bêdziemy tu mieli trzech sprawozdawców, Wy-

soka Izbo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym z³o¿yæ sprawozdanie z posiedzenia

Komisji Ustawodawczej, które odby³o siê 7 czer-
wca. Przedmiotem sprawozdania jest ustawa
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wy-
borczy.

Celem ustawy jest u³atwienie osobom nie-
pe³nosprawnym udzia³u w wyborach. Z tego
wzglêdu ustawa wprowadza tryb zmiany siedzib
obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib
w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców
niepe³nosprawnych. Ustawa zak³ada, ¿e do
31 grudnia 2014 r. 1/5 lokali bêdzie dostosowa-
na do potrzeb osób niepe³nosprawnych, a po tej
dacie – 1/3 lokali. Wyborcy niepe³nosprawni bê-
d¹ mieli szereg uprawnieñ informacyjnych, miê-
dzy innymi bêd¹ mogli ubiegaæ siê we w³aœci-
wych dla siebie okrêgach i obwodach wybor-
czych o informacje o lokalach dostosowanych do
ich potrzeb oraz warunkach g³osowania. Infor-
macje te bêd¹ przekazywane przez wójtów oraz
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. Dla wybor-
ców niepe³nosprawnych o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepe³nosprawnoœci wprowa-
dzona zostanie mo¿liwoœæ g³osowania korespon-
dencyjnego. Wyborcy niepe³nosprawni uzyskaj¹
równie¿ mo¿liwoœæ g³osowania z u¿yciem nak³a-
dek w alfabecie Braille'a.

Wysoka Izbo! W toku postêpowania przed ko-
misj¹ na wniosek Biura Legislacyjnego zosta³y za-
proponowane trzy poprawki. Te trzy poprawki zo-
sta³y przyjête. S¹ to poprawki legislacyjne.
W imieniu Komisji Ustawodawczej proszê o przy-
jêcie ustawy z trzema poprawkami. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej jest pan senator
Stanis³aw Jurcewicz.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej wnoszê i proszê
o przyjêcie ustawy z trzema poprawkami, identy-
cznymi z poprawkami Komisji Ustawodawczej.
Cel tej ustawy przedstawi³ mój poprzednik, pan
senator Trzciñski. Zatem proszê o przyjêcie usta-
wy z tymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz jest sprawo-

zdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji.

Proszê bardzo o sprawozdanie.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 9 czerwca 2011 r. rozpatrzy³a ustawê
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wy-
borczy. W posiedzeniu komisji, jak zwykle, ucze-
stniczyli przedstawiciele rz¹du, wziêli w nim rów-
nie¿ udzia³ przedstawiciele Pañstwowej Komisji
Wyborczej. W toku debaty – a w komisji przepro-
wadzono d³u¿sz¹ dyskusjê – koncentrowano siê
miêdzy innymi na takiej kwestii, czy g³osowanie
korespondencyjne nie ³amie konstytucyjnych za-
sad dotycz¹cych wyznaczenia wyborów na dzieñ
wolny od pracy oraz tajnoœci g³osowania. W¹tpli-
woœci te pojawia³y siê w zwi¹zku z niektórymi opi-
niami eksperckimi, które na takie zagro¿enia
wskazywa³y. Oczywiœcie podkreœlam, ¿e opinii
by³o wiele, a tylko niektóre z nich wskazywa³y na
takie zagro¿enia. W zwi¹zku z tym wywi¹za³a siê
dyskusja. W szczególnoœci chodzi³o o to, ¿e je¿eli
korespondencyjnie bêd¹ nap³ywaæ do komisji wy-
borczej g³osy, to w zwi¹zku z tym mo¿e siê to od-
byæ przed dniem wyznaczonym na dzieñ g³oso-
wnia itd., itd. £atwo sobie wyobraziæ, czego ten
problem mo¿e dotyczyæ. Ale zwracamy równie¿
uwagê na inne kwestie, mianowicie takie, ¿e gdy
chodzi o g³osowanie korespondencyjne, to usta-
wa rozszerza kr¹g uprawnionych i umo¿liwia
korespondencyjne g³osowanie nie tylko osobom
niepe³nosprawnym o znacznym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, ale tak¿e osobom o umiarko-
wanym stopniu niepe³nosprawnoœci. Zatem ro-
dzi³o siê pytanie, czy rzeczywiœcie jest to upra-
wnione.

Zgodni byliœmy co do tego, ¿e trzeba podj¹æ
wszelkie mo¿liwe dzia³ania, ¿eby umo¿liwiæ oso-
bom niepe³nosprawnym wziêcie udzia³u w tak
wa¿nym wydarzeniu. Co do tego by³a pe³na zgoda.
W¹tpliwoœci rodzi³y siê co do mo¿liwoœci zrealizo-
wania tych rozwi¹zañ, które zosta³y zapisane
w ustawie. W czasie dyskusji zwracaliœmy uwagê
na to, ¿e g³osowanie korespondencyjne oraz g³o-
sowanie za poœrednictwem pe³nomocników to nie
jest taka powszechna mo¿liwoœæ w demokratycz-
nym œwiecie. Z tych form korzystaj¹ tylko niektó-
re kraje, te o ugruntowanej demokracji, gdzie do-
œwiadczenia demokratyczne s¹ dosyæ d³ugie,
gdzie instytucje pañstwowe ju¿ od wielu, wielu lat
dzia³aj¹ sprawnie. Zrodzi³a siê w¹tpliwoœæ, czy
ten obieg korespondencji bêdzie przebiegaæ spra-
wnie. Wiadomo, ¿e osoba zainteresowana musi
z pewnym wyprzedzeniem zwróciæ siê do wójta
o informacjê zarówno o lokalach wyborczych, jak
i o tym, jakie listy bêd¹ w wyborach, kto bêdzie
kandydowa³ itd. Tu jest znowu wiele mo¿liwoœci,
mo¿na takiej informacji udzieliæ w formie druku,
mo¿na elektronicznie, mo¿na ustnie, mo¿e to

uczyniæ wójt albo upowa¿niony przez niego praco-
wnik. Jest kwestia tego, ¿eby zachowaæ termino-
woœæ. Te materia³y na ¿¹danie osoby uprawnionej
musz¹ byæ w terminie tej osobie udostêpnione.
Znowu jest kwestia funkcjonowania instytucji
odpowiedzialnych za korespondencjê. Mog¹ to
byæ osoby wskazane przez wójta, ale jest te¿ mo¿-
liwoœæ skorzystania z us³ug publicznych, chocia¿-
by z Poczty Polskiej. Mamy doœwiadczenia, ¿e z t¹
korespondencj¹ na co dzieñ to dobrze nie jest, no-
tuje siê przecie¿ rozmaite opóŸnienia i teraz mo¿li-
woœci takiego zawirowania… Skoro te instrumen-
ty i mechanizmy w naszym normalnym ¿yciu nie
funkcjonuj¹ dobrze, to sk¹d taka nadzieja, ¿e one
zafunkcjonuj¹ dobrze w okresie wyborów? Wyda-
je nam siê, ¿e wprowadzanie tych form nale¿a³oby
uznaæ za co najmniej przedwczesne. Z jednej stro-
ny mo¿e to spowodowaæ byæ mo¿e wiêksze u³at-
wienia, ale z drugiej strony mo¿e byæ powodem do
niezadowolenia spo³ecznego, bo ktoœ, któraœ
z osób uprawnionych, nie dosta³ w porê informa-
cji, nie dosta³ w porê materia³ów, gdy¿ informacja
by³a niepe³na, je¿eli ona by³a ustna – tego rodzaju
zarzuty mo¿na przecie¿ podnosiæ – bo jego g³os
z takich czy z innych przyczyn nie dotar³ do komi-
sji wyborczej, gdy¿ ten, kto jest odpowiedzialny za
dorêczenie przesy³ki, nie zadzia³a³ prawid³owo
itd., itd.

Efektem tej dyskusji by³o, tak jak ju¿ powie-
dzia³em, sporo w¹tpliwoœci i sytuacja podczas
g³osowania by³a taka, ¿e zarówno zwolennicy, jak
i przeciwnicy reprezentowani byli w takiej samej
liczbie, a wiêc komisja nie wypracowa³a stanowis-
ka. Wtedy pad³ wniosek o odrzucenie ustawy i ten
wniosek uzyska³ wiêkszoœæ.

Zatem dziœ w imieniu komisji przedstawiam
Wysokiej Izbie wniosek Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji o odrzucenie ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytania do senatorów sprawozdawców. Ponie-

wa¿ jednak ich jest trzech, mo¿e powstaæ ba³agan
logistyczny.

Czy s¹ pytania do pana senatora… Zaraz, za-
raz, to mo¿e tak: czy ktoœ z pañstwa ma pytania do
pana senatora Trzciñskiego?

Panie Senatorze Trzciñski, proszê do mównicy,
pan senator Andrzejewski zadaje pytanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy badaliœcie

pañstwo – w kontekœcie wyjaœnienia, które otrzy-
mujemy od pana Czaplickiego z Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej – koniecznoœæ opracowania
szczególnej instrukcji, zw³aszcza dla niepe³no-
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sprawnych? Bo je¿eli chodzi o sprawnych, to tro-
szkê inaczej to wygl¹da, ale niepe³nosprawnym
na pewno niezbêdne s¹ instrukcje co do wype³nia-
nia kart. Z tych informacji wynika, ¿e przyjmuje
siê tak¹ interpretacjê, ¿e krzy¿yk wykreœlaj¹cy
wybiegaj¹cy poza granice kwadracika powoduje
niewa¿noœæ karty. To powinien wiedzieæ taki nie-
pe³nosprawny. Niepokoj¹ce jest to, ¿e w ostatnich
wyborach okaza³o siê, ¿e niepe³nosprawnych jest
10% wyborców. To jest ogromna liczba, to s¹ dzie-
si¹tki tysiêcy tych, którzy okazali siê niepe³no-
sprawnymi, oddaj¹c g³osy niewa¿ne, bo przy ta-
kich ocenach miêdzy innymi…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To s¹ minu-
towe pytania, Drogi Senatorze.)

Tak jest.
Czy przewidujecie pañstwo – bo bêdê sk³ada³

tak¹ poprawkê – zw³aszcza w odniesieniu do nie-
pe³nosprawnych, skoro, jak z tego wynika, wœród
g³osuj¹cych jest 10% niepe³nosprawnych w sen-
sie opanowania sposobu skreœlania, wydanie in-
strukcji ³¹cznie z wzorem do karty do g³osowania?
Czy zakres uchwa³y Pañstwowej Komisji Wybor-
czej, o której mówi art. 61j i do której wydania
upowa¿nia ustawa, obejmuje te¿ koniecznoœæ
okreœlenia w drodze uchwa³y warunków brzego-
wych, których przekroczenie powoduje ocenê g³o-
su jako niewa¿nego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja w jakiœ

szczególny sposób nie zajmowa³a siê instrukcj¹,
choæ nie ma w¹tpliwoœci, ¿e jest to rzeczywiœcie
problem, bo faktycznie bardzo du¿o g³osów uzna-
nych jest za niewa¿ne wtedy, kiedy nie spe³niaj¹
warunków technicznych. Nie chcê w tym miejscu
przedstawiaæ swoich opinii, poniewa¿ jestem tu ja-
ko sprawozdawca, wiêc myœlê, ¿e na tym zakoñczê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytanie do pana senatora Trzciñskiego, tak?
Pan senator Knosala.
(Senator Ryszard Knosala: No, to w pewnym

sensie kontynuacja.)
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W sk³ad pakietu wyborczego wchodzi te¿ miêdzy

innymi instrukcja g³osowania korespondencyjne-

go oraz oœwiadczenie o osobistym i tajnym odda-
niu g³osu. Ten projekt nie przewiduje jednak, ¿e
niewidomi otrzymaliby tê instrukcjê z nak³adk¹
Braille’a. To znaczy wiadomo, ¿e takiej nak³adki na
karty do g³osowania mog¹ sobie za¿yczyæ, ale te in-
strukcje to bêd¹ ju¿ chyba tylko takie instrukcje
ogólnodostêpne. Nie widzia³em, ¿eby projekt usta-
wy precyzowa³ to w odniesieniu do wyborcy niewi-
domego. Czy tak rzeczywiœcie jest? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze?

Senator Marek Trzciñski:
Tak rzeczywiœcie jest, ale ja, jeœli mogê przed-

stawiæ swoj¹ opiniê, powiem, ¿e uwa¿am, i¿ nie
bêdzie problemu z wyjaœnieniem tych zasad, to
znaczy osoba, która jest niepe³nosprawna, bez
trudu bêdzie mog³a, jak s¹dzê, skorzystaæ z po-
mocy osób trzecich.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator… Przepraszam, jeszcze pan sena-

tor Kraska – pytanie tak¿e do pana senatora
Trzciñskiego.

Proszê.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w jaki sposób jesteœmy w sta-

nie zagwarantowaæ tajnoœæ g³osowania, je¿eli bê-
dzie to g³osowanie przez pe³nomocnika?

I drugie pytanie. Jakie warunki musi spe³niæ
taki cz³owiek, ¿eby zostaæ pe³nomocnikiem osoby
niepe³nosprawnej?

Senator Marek Trzciñski:
Ja proponujê, ¿eby na te pytania odpowiedzieli

autorzy projektu. Chcê powiedzieæ, ¿e komisja t¹
kwesti¹ siê nie zajmowa³a. Tak ¿e, przedstawiaj¹c
jako sprawozdawca to, co siê dzia³o na posiedze-
niu komisji, chcê poinformowaæ, ¿e ta kwestia nie
by³a rozpatrywana.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pytania do pana senatora Jurcewicza.

Kto ewentualnie… Ale prosi³bym, ¿eby te pytania
do senatora Jurcewicza by³y inne ni¿ pytania do
senatora Trzciñskiego. Powtarzanie tych samych
trzech pytañ to by³oby…

Proszê bardzo, pan senator Gruszka ma pyta-
nie do pana senatora Jurcewicza.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Pkt 3 w art. 15a mówi o tym, ¿e co najmniej 1/5

lokali do dnia 31 grudnia 2014 r. ma byæ przysto-
sowana do potrzeb wyborców niepe³nospra-
wnych. Czy na posiedzeniu komisji dyskutowano
o tym, jak samorz¹dy maj¹ wygenerowaæ dodat-
kowe pieni¹dze na pokrycie tych kosztów? Czy
rozwa¿ano to, ¿e bêdzie na przyk³ad dofinansowa-
nie z bud¿etu pañstwa?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo o odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Nie, nie rozwa¿ano tego. Mogê jednak panu od-

powiedzieæ, ¿e w wielu przypadkach nie wymaga
to dodatkowych nak³adów, tylko umieszczenia lo-
kalu wyborczego w innym budynku, który jest do
dyspozycji gminy. To taka strona praktyczna tego
problemu. Ale o finansach nie mówiono.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e nie ma pytañ do pan senatora…
A, jeszcze pan. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jakie w ustawie jest zabezpieczenie, oprócz

grzywny za otwieranie, przed pos³ugiwaniem siê
niepe³nosprawnoœci¹ przez osoby trzecie w celu
wp³ywania na sposób oddania g³osu?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Na posiedzeniu komisji samorz¹du ten pro-

blem, Panie Senatorze, nie by³ poruszany.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora Piotrowicza?
(G³os z sali: Tak.)
Widzê dwie r¹czki w górze.
Pana senatora Piotrowicza zapraszam do mó-

wnicy. Najpierw pan senator Knosala zadaje pyta-
nie, potem pan senator Andrzejewski. Nastêpnie
listê zamykam, jak rozumiem? Dobrze.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ o g³osowanie koresponden-

cyjne. Bo dana osoba mo¿e byæ jakby w dwóch ko-

misjach: we w³asnej, ¿e tak powiem, obwodowej
komisji wyborczej , ale równie¿ w komisji wyzna-
czonej do g³osowania korespondencyjnego, która
jest, przypomnê, jedna na terenie gminy. Czy ta-
kie rozwi¹zanie nie bêdzie powodowa³o zbytecz-
nego zamieszania?

I drugie pytanie, zwi¹zane z t¹ spraw¹. Jakie
wzglêdy stanê³y na przeszkodzie temu, aby zobo-
wi¹zaæ wszystkie obwodowe komisje wyborcze do
obs³ugi korespondencyjnego trybu g³osowania,
a nie tylko jedn¹ na terenie gminy?

I trzecie pytanie, w pewnym sensie te¿ z t¹ spra-
w¹ zwi¹zane. Jakie konsekwencje gro¿¹ wyborcy
niepe³nosprawnemu, jeœli zamówi³ pakiet wybor-
czy, a nastêpnie ani nie odda³ g³osu, ani nie zwró-
ci³ otrzymanych materia³ów do obwodowej komi-
sji wyborczej czy te¿ do delegatury Krajowego Biu-
ra Wyborczego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I mo¿e jeszcze pytania pana… To by³y jedyne?

Pan senator Andrzejewski mia³ jeszcze pytania…

Senator Piotr Andrzejewski:
Tak, mam.
Czy pan senator by³ ³askaw s³uchaæ pytania,

które zada³em pana poprzednikowi? Proszê mi
odpowiedzieæ na to pytanie: czy jest w ustawie
zabezpieczenie stosownej wiedzy osoby nie-
pe³nosprawnej wynikaj¹ce z delegacji dla pañ-
stwowej komisji do wskazania w instrukcji wa-
runków poprawnoœci wype³nienia karty do g³o-
sowania tak, ¿eby g³os móg³ byæ uznany za wa¿-
ny. Ja mo¿e przypomnê kontekst. Dowiadujemy
siê o czymœ, co, przyznam szczerze, odbiega od
kategorii tylko domniemania woli. Otó¿ tworzy
siê formu³kowe kryteria, które przekreœlaj¹
wa¿noœæ g³osów tylko dlatego, ¿e na karcie do
g³osowania skreœlenie wybiega poza kratkê. Je-
¿eli tak, to staje siê zrozumia³e, dlaczego w osta-
tnich wyborach a¿ 10% g³osów zosta³o uzna-
nych za niewa¿ne. To jest zatrwa¿aj¹ce i to bu-
dzi pewne refleksje. Czy rozwa¿aliœcie w komisji
koniecznoœæ wyposa¿enia Pañstwowej Komisji
Wyborczej w mo¿liwoœæ wydania uchwa³y w tym
zakresie, zw³aszcza je¿eli chodzi o osoby nie-
pe³nosprawne, dotkniête nie tylko brakiem ro-
zeznania, ale i niesprawnoœci¹ fizyczn¹, psychi-
czn¹, czy chorob¹ Parkinsona? Przecie¿ ci lu-
dzie wskutek dr¿enia rêki mog¹ postawiæ znak
wykraczaj¹cy poza kratkê, a licz¹cy uzna, ¿e to
jest g³os niewa¿ny.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Wiem, o co cho-
dzi.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Zacznê mo¿e od odpowiedzi na to ostatnie pyta-
nie. Ta kwestia nie by³a przedmiotem dyskusji na
posiedzeniu komisji, ona siê, mo¿na powiedzieæ,
nie mieœci³a w tym obszarze zagadnieñ, na któ-
rych siê koncentrowa³a dyskusja. Do g³owy mi
nawet nie przysz³o, ¿eby zapytaæ, czy jeœli krzy¿yk
wybiega poza granice kratki, to g³os jest uznawa-
ny za niewa¿ny. Wydawa³oby siê, ¿e racjonalna
interpretacja powinna byæ taka, ¿e ten znak jest
na tyle czytelny, ¿e wiadomo, za czym wyborca siê
opowiedzia³. Je¿eliby jednak istotnie literalnie
przestrzegano zapisu, ¿e znak ma byæ postawiony
w kratce i przeci¹gniêcie jakiejkolwiek linii odro-
binkê poza kratkê mo¿e spowodowaæ niewa¿noœæ
g³osu, to rzeczywiœcie… Na sam¹ myœl o tym a¿ mi
siê w³os na g³owie je¿y. Ale mo¿e rzeczywiœcie ktoœ
w komisjach wyborczych podczas dotychczaso-
wych g³osowañ tak to rozumia³, ¿e jak jest powie-
dziane, ¿e skreœlenie ma byæ w kratce, to mo¿e byæ
tylko w obrêbie kratki, a jak coœ wystaje poza
kratkê, to ju¿ jest g³os niewa¿ny. Myœlê, ¿e skoro
takie w¹tpliwoœci siê rodz¹, to nale¿a³oby siê
zwróciæ do Pañstwowej Komisji Wyborczej, ¿eby
siê jednoznacznie wypowiedzia³a, jak nale¿y in-
terpretowaæ przepisy w tym zakresie. Ja osobiœcie
bym takich w¹tpliwoœci nie mia³, ale skoro one siê
pojawiaj¹, to trzeba, ¿eby ktoœ autorytatywnie na
to pytanie odpowiedzia³ i ¿eby ta opinia by³a
wi¹¿¹ca dla wszystkich komisji wyborczych.
A Pañstwowa Komisja Wyborcza mo¿e to uczyniæ,
jak myœlê, w sposób najlepszy.

Je¿eli chodzi o pytania pana senatora Knosali,
to niektóre z tych pytañ – bo pan senator zada³
trzy pytania – rzeczywiœcie poszerzaj¹ katalog
tych w¹tpliwoœci, które siê zrodzi³y podczas po-
siedzenia komisji. No có¿, ja na to nie mogê nic
wiêcej panu odpowiedzieæ. Mogê tylko stwier-
dziæ, ¿e do³¹czy³ pan do grona tych, co mieli w¹t-
pliwoœci podczas posiedzenia komisji. Ja wiem,
¿e mo¿e pan senator spodziewa³ siê, ¿e ja rozwie-
jê te w¹tpliwoœci, ale ja sam je mia³em, wiêc tego
nie uczyniê. Zreszt¹ z powodu tych w¹tpliwoœci
dyskusja na posiedzeniu komisji przebiega³a
w taki, a nie inny sposób. I pewnie te¿ na skutek
tych w¹tpliwoœci by³ taki, a nie inny wynik g³oso-
wania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to poselski projekt usta-

wy. Stanowisko rz¹du prezentuje minister spraw
zagranicznych… przepraszam, minister spraw
wewnêtrznych i administracji. Nie wiem, co mi
z tymi zagranicznymi dzisiaj…

Witam pana Zbigniewa Sosnowskiego. Panie
Ministrze, czy chcia³aby pan zabraæ g³os?

Proszê bardzo.

Witam tak¿e zastêpcê kierownika Krajowego
Biura Wyborczego, pani¹ Beatê Tokaj.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

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

i Panowie Senatorowie!
Poselski projekt zosta³ tutaj szczegó³owo omó-

wiony przez panów senatorów sprawozdawców,
w zwi¹zku z tym ja nie bêdê siê do niego odnosi³.

Pozwolê sobie siê odnieœæ do w¹tpliwoœci
przede wszystkim pana senatora Andrzejewskie-
go. Otó¿ te w¹tpliwoœci zwi¹zane z osobami nie-
pe³nosprawnymi, wed³ug mnie, powinny byæ roz-
wiane przez art. 37b, §1 i 2, jeœli chodzi o sprawy
informacyjne, oraz przez art. 61g §6, gdzie mowa
jest o tym, i¿ „Pañstwowa Komisja Wyborcza
okreœla, w drodze uchwa³y, wzór i rozmiar koperty
na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na
kartê do g³osowania, oœwiadczenia, o którym mo-
wa w §1 pkt 6, oraz instrukcji g³osowania kore-
spondencyjnego, bior¹c pod uwagê ró¿ne rodzaje
niepe³nosprawnoœci wyborców”. Czyli ró¿ne ro-
dzaje niepe³nosprawnoœci bêd¹ brane pod uwagê
w procesie informowania.

Oczywiœcie jest pewien problem, jeœli chodzi
o osoby niepe³nosprawne niewidz¹ce. One bêd¹
korzysta³y z nak³adki z alfabetem Braille’a i pro-
blem polega na tym, ¿e ta karta bêdzie musia³a byæ
bardzo dok³adnie wykonana przez tych, którzy bê-
d¹ to robiæ, poniewa¿ jeœli ta karta bêdzie wykona-
na niedok³adnie, to mo¿e to doprowadziæ do sytua-
cji, ¿e osoba niewidoma, nak³adaj¹c nak³adkê
braille’owsk¹, nie zakreœli w odpowiednim miejscu
swojego kandydata. Jest takie niebezpieczeñstwo.
Ale oczywiœcie Pañstwowa Komisja Wyborcza do-
k³ada wszelkich starañ ju¿ na etapie przygotowaw-
czym, by to nale¿ycie by³o wykonane.

Chcê pañstwa zapewniæ, ¿e w tej sprawie wypo-
wiada³ysiê ró¿nestowarzyszeniaosóbniepe³nospra-
wnych i to one miêdzy innymi przedstawia³y nam
swoje propozycje co do rozwi¹zañ w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pytania do pana ministra maj¹ pan senator

Gruszka i pan senator Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze! Ja chcia³bym zwróciæ uwagê

na art. 1, w którym wskazuje siê, kto jest wyborc¹

79. posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

28 oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy



niepe³nosprawnym. Przez wyborcê niepe³nospra-
wnego nale¿y rozumieæ „wyborcê o ograniczonej
sprawnoœci fizycznej, psychicznej, umys³owej lub
w zakresie zmys³ów, która utrudnia mu wziêcie
udzia³u w wyborach”. I teraz proszê popatrzeæ na
pkt 5, gdzie jest dodawany art. 40a, dotycz¹cy
w³aœnie wyborcy niepe³nosprawnego, który mo¿e
g³osowaæ przy u¿yciu nak³adek na karty do g³oso-
wania sporz¹dzonych w alfabecie Braille’a. Czy
nie ma tutaj sprzecznoœci? Jak osoba, która ma
problemy ze sprawnoœci¹ fizyczn¹, zgodnie z przy-
wo³anym zapisem, za¿yczy sobie karty w Baille-
’u…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Jeœli mo¿na…)

Tak, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Otó¿ proszê

zwróciæ uwagê, ¿e w ustawie s¹ dwie definicje oso-
by niepe³nosprawnej. Pierwsza definicja, zawarta
w art. 1, jest bardzo szeroka i mówi o procesie in-
formowania, czyli o tym, kogo nale¿y informowaæ.
Zupe³nie inna definicja osoby niepe³nosprawnej,
do której bêd¹ dosy³ane materia³y, jest natomiast
w art. 54, w którym ustawodawca powo³uje siê na
definicjê osoby niepe³nosprawnej z ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nospra-
wnych. Proszê zwróciæ uwagê, ta pierwsza defini-
cja jest trochê szersza, ona obejmuje wszystkie
osoby niepe³nosprawne. A jeœli chodzi ju¿ o prze-
sy³anie konkretnych materia³ów do g³osowania,
to tu ograniczamy to tylko do osób niepe³nospra-
wnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

ma. To wobec tego listê uroczyœcie zamykam.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym powtórzyæ te py-

tania, które skierowa³em do senatora Piotrowi-
cza, to znaczy chodzi o komisjê… Czy nie powsta-
nie zamieszanie, jeœli ktoœ bêdzie mia³ swoj¹ w³as-
n¹ komisjê obwodow¹, a potem jeszcze bêdzie

chcia³ g³osowaæ korespondencyjnie? To bêdzie je-
dna komisja na terenie gminy, raczej inna ni¿ ta,
¿e tak powiem, w³aœciwa. Jakie by³y powody do te-
go, ¿eby by³a tylko jedna korespondencyjna komi-
sja w gminie? I jeszcze jedno pytanie: co grozi wy-
borcy niepe³nosprawnemu, jeœli zamówi³ pakiet
wyborczy, a nastêpnie nie odda³ g³osu, nie skorzy-
sta³ niejako z tego pakietu ani nie zwróci³ go do ob-
wodowej komisji czy do delegatury Krajowego
Biura Wyborczego? To by³ taki pakiet pytañ, które
powtórzy³em, bo ju¿ raz je zada³em.

Ale mam jeszcze inne pytanie. Zapewne pan mi-
nister wie, ¿e rzecznik praw obywatelskich w czer-
wcu ubieg³ego roku odwiedzi³ dziewiêædziesi¹t sie-
dem lokali wyborczych i a¿ w 34% odwiedzonych
lokali wyborczych stwierdzi³ uchybienia odnoœnie
do dostêpnoœci dla osób niepe³nosprawnych.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, co z tym odkryciem
uczyniono. Czy teraz bêdzie zwracana wiêksza
uwaga, jeœli chodzi o wybór lokali wyborczych
przygotowanych pod k¹tem osób niepe³nospra-
wnych? Czy w ogóle badano, jaki jest procent
osób niepe³nosprawnych? Czy te 34% lokali wy-
borczych, które nie odpowiadaj¹ osobom nie-
pe³nosprawnym, to rzeczywiœcie jest jakiœ pro-
blem? Czy podjêto jakieœ kroki w celu wyelimino-
wania opisanych uchybieñ dotycz¹cych dostoso-
wania lokali wyborczych do potrzeb osób nie-
pe³nosprawnych? Czy te wyniki po prostu opubli-
kowano i wszystko pozostaje bez zmian, czy te¿
one odnios³y jakiœ skutek, maj¹ wp³yw na przygo-
towanie nastêpnych wyborów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Otó¿ w trak-

cie prac legislacyjnych bardzo du¿o mówiono na
temat przygotowania lokali wyborczych dla osób
niepe³nosprawnych. Zwrócê jednak uwagê na
fakt, ¿e od roku 1994, czyli dok³adnie szesnaœcie
lat, obowi¹zuje w Polsce prawo budowlane, obo-
wi¹zuje te¿ ustawa o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, które nakazuj¹, by wszyst-
kie nowe obiekty i obiekty poddawane kapitalnym
remontom by³y dostosowane do potrzeb osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹. Oczywiœcie przez szesnaœcie
lat by³o sporo czasu na to, ¿eby te lokale przygoto-
waæ. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e nie wszystkie
przygotowano, st¹d na razie wymóg dotycz¹cy 1/3
lokali. Do tego jeszcze, na co zwróci³ uwagê pan po-
se³ sprawozdawca w Sejmie, pan pose³ Piechota,
bardzo czêsto gmina dysponuje lokalami przysto-
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sowanymi do potrzeb osób niepe³nosprawnych,
tymczasem wybory organizowane s¹ w lokalu, któ-
ry nie jest do tego przystosowany. Wystarczy trosz-
kê wyobraŸni i dobrej woli, bo przecie¿ wójt, bur-
mistrz czy prezydent maj¹ rozeznanie, gdzie s¹ ta-
kie lokale, aby przenieœæ lokal wyborczy w inne
miejsce, i problem mo¿e zostaæ rozwi¹zany. Tak
jak powiadam, na razie mówimy o 1/3.

Jeœli chodzi o pozosta³e pytania, to by³o pytanie
o to, jakie konsekwencje poniesie osoba niepe³no-
sprawna, gdy nie odda pakietu wyborczego. ¯a-
dnych. Tak jak ka¿dy z nas, ma ona prawo wybor-
cze i nie musi z niego skorzystaæ. Dotyczy to ka¿-
dej osoby, tak¿e osoby niepe³nosprawnej.

Dlaczego jeden lokal w gminie? Dlatego, ¿eby
miêdzy innymi… Otó¿ w wielu gminach osób nie-
pe³nosprawnych, które bêd¹ bra³y udzia³ w g³oso-
waniu, mo¿e byæ niewiele. I tak istnieje niebezpie-
czeñstwo, ¿e nie da siê tak do koñca, ¿e tak po-
wiem, zachowaæ zasad tajnoœci, dlatego ¿e tych
osób niepe³nosprawnych mo¿e byæ bardzo niewie-
le. A¿eby unikn¹æ z³amania zasady tajnoœci, na ra-
zie ograniczono to do jednego lokalu w gminie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Z tego, co rozumiem, s¹ jeszcze pytania do pa-

na ministra. Senatorowie Gruszka i Piotrowicz.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja do dyskusji.

Dziêkujê bardzo.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Po tej wypo-

wiedzi zrodzi³a siê jeszcze taka w¹tpliwoœæ. A co
wtedy, gdy bêd¹ podnoszone zarzuty tej natury: ja
wys³a³em, a mój g³os nie dotar³? Jak to zostanie roz-
strzygniête? Czy tego rodzaju przesy³ki bêd¹ prze-
kazywane listami poleconymi, aby by³ dowód ich
nadania i ktoœ kwitowa³ ich odbiór? Mog¹ siê poja-
wiæ takie zarzuty i komisja wyborcza bêdzie mia³a
pewien problem. Tak jak mówiê, istniej¹ obawy co
do tego, ¿e z jednej strony ustawa wychodzi naprze-
ciwosobomniepe³nosprawnym,ale zdrugiej strony
mo¿e zrodziæ wiele powodów do kwestionowania
rzetelnoœci przeprowadzenia wyborów.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Z przykroœci¹

stwierdzam, ¿e muszê siê z panem zgodziæ, takie nie-
bezpieczeñstwo rzeczywiœcie istnieje, bo wiemy, jak

funkcjonuje poczta, mo¿e siê zdarzyæ, ¿e któryœ z pa-
kietów wyborczych nie dotrze do komisji wyborczej.
Mówi³o siêo tymtak¿enaposiedzeniachpodkomisji,
pan pose³ Piechota zwraca³ na to uwagê. Nie mo¿na
jednakzpowodu jednegoprzypadku,którybyæmo¿e
ma prawo siê zdarzyæ czy nie ma prawa, ale mo¿e siê
zdarzyæ, utrudniaæ dostêpu do g³osowania osobom
niepe³nosprawnym. Wszyscy jesteœmy przekonani,
¿e poczta nale¿ycie wywi¹¿e siê z na³o¿onych na ni¹
zadañ i do takich sytuacji nie dojdzie. Niezale¿nie od
tego zgadzam siê z panem senatorem, ¿e takie nie-
bezpieczeñstwo istnieje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Zdarza³o siê w poprzednich wyborach, zda-
rza³y siê takie sytuacje, ¿e by³o wiêcej wrzuconych
kartek ni¿ osób, które g³osowa³y w danej komisji,
i te ró¿nice bywa³y znaczne. Czy w zwi¹zku z poja-
wieniem siê w obiegu poza lokalami znacznej licz-
by kart wyborczych nie bêdzie czêœciej dochodzi³o
do sytuacji, w których liczba kart wyborczych
w urnach bêdzie znacznie wiêksza od liczby osób
g³osuj¹cych w danym lokalu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ta ustawa

na pewno nie przyczyni siê do powstawania takich
sytuacji, albowiem proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e
karty osób niepe³nosprawnych, pakiety kart osób
niepe³nosprawnych musz¹ byæ dostarczone do lo-
kalu w dniu wyborów, o czym wyraŸnie stanowi ten
projekt ustawy, w dniu wyborów. Oczywiœcie to ko-
misja czuwa nad poprawnoœci¹ przeprowadzenia
wyborów, ale tutaj to ryzyko siê nie zwiêksza, przy-
chodzi listonosz, przynosi pakiet, oddaje go komi-
sji, komisja wrzuca do urny i odhacza oddany g³os.
Ja tu nie widzê jakichœ nadzwyczajnych mo¿liwo-
œci do powstania nadu¿yæ w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê. Ja ju¿ wprawdzie kiedyœ og³osi³em za-

koñczenie, a panowie maj¹…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: By³o zakoñcze-

nie, by³o zamkniêcie listy.)
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Ju¿ koñczymy.
(Senato r Grzegorz Wo j c i e chowsk i : Ja

chcia³bym tylko dopytaæ.)
Dobrze, ale proszê dopytaæ krótko.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-

strze, chodzi mi o to, ¿e karty pojawi¹ siê w pew-
nym momencie poza lokalem.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze! Nie ma o to

obawy. W rzeczywistoœci na salê wejdzie listo-
nosz, który przyniesie pakiet wyborczy i odda go
komisji. On musi go oddaæ komisji wyborczej,
wiêc ¿adne karty nie mog¹ kr¹¿yæ miêdzy lokala-
mi czy poza lokalem. Oczywiœcie to bêdzie w pa-
kiecie wyborczym, który bêdzie zamkniêty, a nikt
nie ma prawa pod groŸb¹ kary tego¿ pakietu otwo-
rzyæ, nikt poza komisj¹ wyborcz¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.)

Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Niestety na pocz¹tku muszê powiedzieæ
o tym, ¿e mam taki jakiœ wewnêtrzny niepokój,
a wrêcz ¿al do senackiej Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji. Otó¿, chyba po raz pier-
wszy zdarzy³o siê, ¿e ta komisja… To, ¿e nie podjê-
³a decyzji, to rozumiem, takie by³o sprawozdanie,
ale ¿e jest przeciwko konstytucyjnemu prawu?
Chodzi o art. 62, który zacytujê: „Obywatel polski
ma prawo udzia³u w referendum oraz prawo wy-
bierania Prezydenta Rzeczypospolitej, pos³ów, se-
natorów i przedstawicieli do organów samorz¹du
terytorialnego, je¿eli najpóŸniej w dniu g³osowa-
nia koñczy 18 lat”. To jest wszystko. Ust. 2 mówi
o tym, kto nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu. Ja
rozumiem te obawy, czêœæ z nich podzielam, ale
jeszcze raz podkreœlam, nasza senacka komisja,
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-

cji jest przeciwko wprowadzeniu prawa tak na-
prawdê danego w konstytucji. I o to jako senator
mam wewnêtrzny ¿al, o to, ¿e to w³aœnie ta komi-
sja, która w sposób szczególny… Myœlê, ¿e inne
komisje, na przyk³ad komisja samorz¹du ze
wzglêdu na swój profil mog³a siê martwiæ o ró¿ne
aspekty, o aspekt organizacji. Tymczasem tu cho-
dzi o danie szansy.

Myœlê, ¿e to jest bardzo historyczna chwila, je-
¿eli chodzi o funkcjonowanie naszego pañstwa,
bo jest to danie kilku milionom ludzi szansy na re-
alizacjê konstytucyjnego uprawnienia. I na to
chcia³bym w³aœnie zwróciæ uwagê, szczególnie
w zakresie poszanowania praw obywatelskich.

Tu by³y sygnalizowane mniej wiêcej takie w¹t-
ki, czy w ogóle to jest prowadzone, a jeœli tak, to
gdzie. Muszê powiedzieæ, ¿e wed³ug mojej wiedzy
takie korespondencyjne g³osowanie wprowadzo-
no w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ale proszê je-
szcze zwa¿yæ, w pewnym sensie, jakie zaufanie
w stosunku do swoich obywateli maj¹ pañstwa
czy parlamenty, daj¹c takie mo¿liwoœci: oto w kil-
ku pañstwach jest tak zwana ruchoma urna wy-
borcza. Tak wiêc tu ci¹g³e podnoszenie pewnych
elementów negatywnych, mam takie wra¿enie,
powinno siê zast¹piæ tym elementem pozyty-
wnym. Co w tej ustawie jest pozytywnego? Trzy
elementy, i jeszcze raz chcê je podkreœliæ. To real-
ne wdro¿enie zapisu konstytucyjnego, stworzenie
kilku milionom ludzi mo¿liwoœci korzystania z te-
go uprawnienia, i uzyskanie w ten sposób zdecy-
dowanie wiêkszego zaufania pañstwa czy miesz-
kañców. W ka¿dym trybie g³osowania, nawet
w tym, który mamy, pojawiaj¹ siê protesty zg³a-
szane do Pañstwowej Komisji Wyborczej, maj¹
miejsce ró¿ne zdarzenia. Ale dajmy szansê tym lu-
dziom niepe³nosprawnym. W szczególnoœci tu pa-
ni minister wspomina, ¿e niektóre rozwi¹zania
by³y proponowane przez organizacje czy przed-
stawicieli organizacji niepe³nosprawnych. I tutaj
szukanie, jeszcze raz powtarzam, tylko negaty-
wnych elementów przy okazji niektórych spo-
strze¿eñ i pytañ… No, myœlê, ¿e to bardzo dobry
projekt, ale pozostawia jakby taki niedosyt. I tym
siê chcia³em podzieliæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo!
Pragnê powróciæ do tematu, który poruszy³em

w momencie zadawania pytañ do pana ministra.
OdpowiedŸ, której mi udzieli³ pan minister, nie
jest jednoznaczna. W tej samej ustawie w dwóch
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ró¿nych miejscach mamy opis, kto to jest ta osoba
niepe³nosprawna. Uwa¿am, Panie Ministrze, ¿e
dla przejrzystoœci tej ustawy w tym jednym frag-
mencie, w art. 40a, który jest poœwiêcony tylko
i wy³¹cznie osobom niewidomym, nie powinno
byæ dwuznacznoœci, która nawet mo¿e nieœwiado-
mie mo¿e byæ Ÿle wykorzystywana. Dlatego uwa-
¿am, ¿e powinniœmy siê pochyliæ nad moj¹ po-
prawk¹ i w miejscach, gdzie jest mowa o g³osowa-
niu przez niewidomych, jednoznacznie okreœliæ,
¿e dotyczy to w³aœnie tej grupy niepe³nospra-
wnych, a nie innej.

Dlatego na rêce pana marsza³ka sk³adam tak¹
poprawkê i proszê o jej przyjêcie. Chodzi o zmianê
s³owa „niepe³nosprawny” na „niewidomy” w tej
czêœci, która dotyczy g³osowania przez te osoby.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rozumiem w pe³ni troskê kolegów pos³ów wo-

bec zastraszaj¹cej statystyki, która pokazuje, ¿e
w ostatnich wyborach blisko 10% wyborców od-
da³o g³osy niewa¿ne. O czymœ to œwiadczy. Albo
o postêpuj¹cej degradacji œwiadomoœci wybor-
ców, albo o nieszczelnoœci systemu. Nie bêdê roz-
wija³ tego tematu, w jakim to kierunku…

Je¿eli jednak chodzi o niepe³nosprawnych, to
trzeba tym bardziej zapobiec temu, ¿e niewiedza
mo¿e czyniæ z ich g³osów g³osy niewa¿ne. Znam
taki skrajny przypadek, dotar³a bowiem do mnie
taka wiadomoœæ i bêdê odnoœnie do niej zadawa³
pytanie przewodnicz¹cemu Pañstwowej Komisji
Wyborczej, choæ jeszcze nie na tym posiedzeniu,
czy znak skreœlenia, w którym kreseczka przekra-
cza kratkê, powoduje niewa¿noœæ, czy nie. Wydaje
mi siê, ¿e je¿eli tak jest, to idziemy w kierunku es-
kalacji kryteriów formalnych niewa¿noœci g³osów
nawet wbrew woli wyborcy. To by te¿ o czymœ
œwiadczy³o. Pozostawiam to zagadnienie retorycz-
nie do rozpoznania w dalszym toku naszego pro-
cedowania.

Akceptuj¹c w pe³ni intencjê i ducha tej ustawy,
chcia³bym jednak stwierdziæ, ¿e je¿eli komuœ da-
jemy prawo, to jednoczeœnie po stronie osób upra-
wnionych musi istnieæ koniecznoœæ i mo¿liwoœæ
zrealizowania tego prawa. A po stronie organu zo-
bowi¹zanego musi istnieæ upowa¿nienie w myœl
zasady legalizmu, ¿e dane uprawnienie uprawnia
ka¿d¹ w³adzê dopiero wtedy, gdy jest zapisane
w systemie prawnym. Dlatego te¿, je¿eli w art. 37a
tej ustawy jest mowa, ¿e ktoœ ma prawo do uzyski-

wania informacji o warunkach i formach g³osowa-
nia, to trzeba te¿ powiedzieæ tak na przysz³oœæ, ¿e
wobec tej interpretacji Pañstwowej Komisji Wy-
borczej produkuj¹cej – to niejako w cudzys³owie –
g³osy niewa¿ne sposób stawiania znaku równie¿
powinien byæ w tej informacji uwidoczniony. Dla-
tego te¿ w ramach upowa¿nienia i zobowi¹zania
Pañstwowej Komisji Wyborczej do okreœlenia
w drodze uchwa³y tego, o czym mówi³ pan mini-
ster, w art. 61g §6 proponujê jednoczeœnie dopi-
saæ nie tylko to, ¿e bierze siê pod uwagê rodzaj nie-
pe³nosprawnoœci wyborców, ale tak¿e i to, ¿e w in-
strukcji ma byæ sposób stawiania znaku skreœle-
nia na karcie wyborczej dla zachowania wa¿noœci
oddanego g³osu. I to jest to wskazanie sposobu
wa¿nego wype³nienia karty. Takie upowa¿nienie
dla Pañstwowej Komisji Wyborczej powinno ist-
nieæ, podobnie jak dodanie w tym¿e artykule, na
który powo³a³ siê pan minister, zapisu §7, gdzie
by³aby mowa o tym, ¿e instrukcjê, o jakiej mowa
w §6, do³¹cza siê do karty do g³osowania w pakie-
cie wyborczym, jaki otrzymuje niepe³nosprawny.
W ten sposób osi¹gamy zamkniêcie tego prawa
i zobowi¹zania w ca³oœæ, a nie tylko czynimy za-
doœæ spokojowi naszego sumienia jako legislato-
rzy.

W zwi¹zku z tym tam, gdzie jest mowa, ¿e wy-
borca niepe³nosprawny ma prawo do uzyskania
informacji o warunkach i formach g³osowania,
trzeba równie¿ wpisaæ, ¿e ma on prawo do uzyska-
nia informacji o sposobie wa¿nego wype³nienia
karty, o sposobie stawiania znaku skreœlenia na
karcie wyborczej dla zachowania wa¿noœci odda-
nego g³osu. No wiêc je¿eli nie ma tutaj jakiegoœ
podstêpu – a ja nie wietrzê wszêdzie podstêpów
i spisków, tylko myœlê o sprawnoœci sytemu – to ta
poprawka powinna zyskaæ uznanie. Chyba ¿e jest
inaczej. Sk³adam tak¹ poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Józef Bergier. Proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jestem przekonany, ¿e bêdê nale¿a³ do zdecy-

dowanej wiêkszoœci senatorów, którzy o tej usta-
wie bêd¹ mówili korzystnie i w taki te¿ sposób bê-
d¹ nad ni¹ g³osowaæ. Chcia³bym jednak zwróciæ
uwagê na kwestiê, która by³a podnoszona w trak-
cie debaty nad t¹ ustaw¹, mianowicie o faktycz-
nych warunkach, jakie dzisiaj istniej¹, i zabezpie-
czeniu tych warunków w trudniejszej sytuacji,
czyli dla nowych grup osób niepe³nosprawnych.
Nie wystarczy stwierdzenie, ¿e jest prawo budow-
lane, i nie wystarczy stwierdzenie, ¿e samorz¹dy
powinny mieæ tak¹ dojrza³oœæ, ¿e zadbaj¹ o osoby
niepe³nosprawne, tak aby one mog³y faktycznie
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skorzystaæ z tego wa¿nego czy najwa¿niejszego
nawet prawa. I w zwi¹zku z tym chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e dzisiaj s¹ przyk³ady na to, ¿e ani prawo
budowlane, ani dojrza³oœæ samorz¹du w ogóle nie
s¹ brane pod uwagê. Znam przyk³ady szkó³ – bo to
siê odbywa najczêœciej w szko³ach, szczególnie
w jakimœ ma³ym œrodowisku – gdzie idziemy i wy-
bieramy, uczestniczymy w wyborach, ale tam
trzeba zejœæ po schodach na dó³ do miejsca wybor-
czego, a schody s¹ w ogóle niedostosowane…
A mo¿na by stworzyæ warunki, ¿eby sala do wybo-
rów by³a na parterze. S¹ tak skrajne przyk³ady
i zwracam na to uwagê.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e w zwi¹zku z tym za-
stanawiam siê nad tym i zachêcam do tego, ¿eby
w rozstrzygniêciach, w tych precyzowanych infor-
macjach Krajowego Biura Wyborczego w jakiœ
sposób zmusiæ, wyegzekwowaæ przygotowanie
tych obiektów, bo teraz w œwietle tej nowej ustawy
to bêdzie szczególnie trudne. I pozwalam sobie ty-
mi s³owami wszystkich zachêciæ, tak ¿eby fakty-
cznie te lokale mia³y wrêcz potwierdzenie spe³nie-
nia warunków dla osób niepe³nosprawnych.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu w tej sprawie,

bo wydawa³o siê, ¿e stanowisko komisji zaprezen-
towa³em w sposób doœæ jednoznaczny. Okazuje
siê jednak, ¿e zosta³o to Ÿle zrozumiane.

Poza wszelk¹ dyskusj¹ jest to, ¿e wszyscy oby-
watele, którzy spe³niaj¹ okreœlone wymogi – mam
na myœli pe³noletnoœæ itd. – maj¹ konstytucyjne
prawo do wziêcia udzia³u w g³osowaniu. W zwi¹z-
ku z tym komisja w ogóle na tym temacie siê nie
zatrzymywa³a. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e trzeba
zrobiæ wszystko, aby ludzie niepe³nosprawni mie-
li mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w g³osowaniu. Je¿eli
s³yszê tutaj z ust pana senatora Stanis³awa Jur-
cewicza, ¿e komisja nie wyra¿a woli, by tym lu-
dziom pomóc… Jest to po prostu nieprawda, mu-
szê stanowczo przeciw takim stwierdzeniom za-
protestowaæ. To, ¿e niepe³nosprawni maj¹ prawo
zag³osowaæ i ¿e komisja opowiada siê za tym, by
zrobiæ wszystko w tym zakresie, jest bezsporne.
To jednak nie znaczy, ¿e bêdziemy realizowaæ jed-
n¹ zasadê konstytucyjn¹, ³ami¹c przy tej okazji
inn¹. W zwi¹zku z tym, je¿eli chodzi o stworzenie
mo¿liwoœci… Tutaj na tej sali w ogóle nie powinno
byæ dyskusji na ten temat. Z ca³¹ moc¹ podkreœ-

lam: jestem za tym, ¿e trzeba uczyniæ wszystko,
aby… Ale to nie znaczy, ¿e jako senator bêdê siê
zadowala³ z³ymi aktami prawnymi, które z jednej
strony mog¹ pozornie stworzyæ mo¿liwoœci do
wziêcia udzia³u w g³osowaniu szerokiej rzeszy
niepe³nosprawnych, a z drugiej strony mog¹ do-
prowadziæ do frustracji wielu z nich, mog¹ te¿ byæ
powodem kwestionowania rzetelnoœci wyborów,
mog¹ byæ powodem wielu skarg… W¹tpliwoœci
zazwyczaj maj¹ ci ludzie, którzy maj¹ du¿¹ wie-
dzê, a dla ludzi o niewielkiej wiedzy wiele spraw
jest bardzo prostych i jednoznacznych. Uwieñcze-
niem takiego myœlenia by³a wypowiedŸ wielkiego
filozofa, który u schy³ku dni swoich doszed³ do
wniosku, ¿e wie, ¿e nic nie wie.

W Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji pracuje chyba najwiêcej prawników
spoœród wszystkich komisji, a wiêc ludzi, którzy
na co dzieñ stykaj¹ siê z realiami ¿ycia i wiedz¹,
jakie reperkusje mog¹ przynieœæ takie, a nie inne
zapisy ustawowe. Chocia¿by zapis o tym, ¿e wójt
albo upowa¿niony pracownik ma obowi¹zek
udzieliæ informacji zainteresowanemu i mo¿e to
zrobiæ ustnie, korespondencyjnie, elektronicznie
itd. I teraz, je¿eli skorzysta z pierwszej formy, czyli
udzieli informacji ustnie, a cz³owiek go Ÿle zrozu-
mie… Ja ju¿ pomijam kwestiê tego, czy ten praco-
wnik rzetelnie poinformuje, czy nierzetelnie. To
jest przecie¿ kwestia ró¿nych predyspozycji ludz-
kich. Byæ mo¿e ten cz³owiek zostanie Ÿle zrozu-
miany przez osobê niepe³nosprawn¹, która póŸ-
niej podniesie zarzut: g³osowa³em w taki sposób,
a nie w inny, bo nie uzyska³em rzetelnej informa-
cji. To jest argument. W jaki sposób go zakwestio-
nujemy? Albo: zwróci³em siê w terminie o nade-
s³anie mi materia³ów, na jakiej podstawie pañ-
stwo uznaliœcie, ¿e nie nale¿¹ mi siê, bo nie zacho-
wa³em ustawowego terminu? I takie pytania… Al-
bo ktoœ powie: odes³a³em pakiet wyborczy, wiêc
dlaczego pañstwo ¿eœcie nie odnotowali, ¿e
wzi¹³em udzia³ w g³osowaniu? I kto rozstrzygnie,
czy wys³a³, czy nie wys³a³? W jaki sposób to bêdzie
udokumentowane? Na posiedzeniu komisji zwra-
cano uwagê na wiele takich przypadków. Ró¿nie
w ¿yciu mo¿e byæ i prawo nie powinno stwarzaæ
mo¿liwoœci pojawiania siê domys³ów, niejasno-
œci, kwestionowania rzetelnoœci wyborów. I o to
nam chodzi³o. Jesteœmy za tym, ¿eby niepe³no-
sprawnym stworzyæ mo¿liwoœci g³osowania, ale
musi to byæ okreœlone w ustawie w sposób precy-
zyjny i mo¿liwy do spe³nienia.

Kwestia lokali… Ja wiem o tym, ¿e od lat obo-
wi¹zuje zasada, i¿ trzeba dostosowaæ lokale u¿y-
tecznoœci publicznej do wymogów osób niepe³no-
sprawnych. Doskonale jednak wiemy, ¿e realia s¹
trochê inne. Albo… Ja nie chcia³em siê do tego
przyk³adu odwo³ywaæ, ale akurat mi przyszed³ do
g³owy. Podpisaliœmy przecie¿ umowy, ¿e drogi czy
stadiony bêd¹ gotowe. I co? I nie s¹ gotowe… A s¹
na to dokumenty, jest prawo, które… Wiemy, ¿e
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¿ycie czêsto bywa inne ni¿ nasze chciejstwo, ni¿
nasze ustawy, ni¿ nasze umowy. W zwi¹zku z tym
nie wystarczy zapisaæ w ustawie, ¿e do takiego
dnia nale¿y wyznaczyæ tyle i tyle lokali spe³nia-
j¹cych te wymogi i koniec, i kropka, skoro wiemy,
¿e tych lokali w tej chwili nie ma. Mówienie o tym,
¿e wójt dysponuje ró¿nymi lokalami dostosowa-
nymi do potrzeb osób niepe³nosprawnych
i w zwi¹zku z tym jest to tylko kwestia elastyczne-
go podejœcia, zamiast w dotychczasowym lokalu,
mo¿na zrobiæ w innym… Byæ mo¿e ten inny lokal
bêdzie dostosowany i bêd¹ mog³y korzystaæ z nie-
go osoby niepe³nosprawne, ale byæ mo¿e nie bê-
dzie spe³nia³ innych wymogów, jakie nak³ada siê
na lokale wyborcze. Takie lokale cechuje przecie¿
odmienna specyfika, w ich przypadku musz¹ byæ
przestrzegane rozmaite warunki.

Je¿eli ktoœ myœli, to wie, ¿e sprawa nie jest tak
oczywista, nie jest tak prosta i nie chodzi tylko
o to, ¿eby stworzyæ mo¿liwoœci do g³osowania. Je-
szcze raz podkreœlam: tak powinno byæ, ale skoro
pañstwa bardziej od nas rozwiniête gospodarczo,
o bardziej ugruntowanej demokracji, nie posz³y
jeszcze w tym kierunku… Ja bym proponowa³, ¿e-
byœmy na tym etapie rozwoju demokracji i gospo-
darki nie eksperymentowali w tym zakresie, sko-
ro nie jesteœmy do tego przygotowani. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Przemówienia do protoko³u z³o¿yli senatorowie

Knosala i Skorupa*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie

z³o¿yli senatorowie Skorupa, Andrzejewski i Gru-
szka.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski legislacyj-

ne, proszê trzy komisje, Komisjê Ustawodawcz¹,
Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, o ustosunkowanie siê do
tych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Panu ministrowi dziêkujê za obecnoœæ w czasie
omawiania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmenta-
rzach i chowaniu zmar³ych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1232,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1232A.

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

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ustawa, nad któr¹ Wysoka Izba rozpoczyna

procedowanie, dotyczy wa¿nego problemu spo³e-
cznego. Chodzi bowiem o umo¿liwienie pochówku
martwo narodzonego dziecka bez wskazywania
danych, których ustalenie z przyczyn obiekty-
wnych nie jest mo¿liwe. Chodzi o takie dane jak
p³eæ, ciê¿ar cia³a czy d³ugoœæ cia³a dziecka.

Na pocz¹tku trzeba powiedzieæ, ¿e jest to pro-
jekt komisyjny, przed³o¿ony przez komisjê „Przy-
jazne Pañstwo”. W pierwotnej wersji ustawa ta
zosta³a zaproponowana jako projekt zmiany
w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, je-
dnak¿e podczas prac sejmowych, w czasie pracy
w komisji administracji, powiem kolokwialnie,
dokopano siê do pewnych b³êdów, które powodo-
wa³yby, ¿e ta ustawa w formie, jak¹ zapropono-
wano, by³aby bardzo niejednoznaczna i nie ure-
gulowa³aby tego tematu, który chcemy uregulo-
waæ w sposób jednoznaczny, niebudz¹cy ¿a-
dnych w¹tpliwoœci. Dopuszczenie rezygnacji po-
dania imienia dziecka, p³ci, ciê¿aru oraz d³ugoœci
cia³a dziecka jako danych, które s¹ niemo¿liwe
do uzyskania, by w ten sposób zapewniæ mo¿li-
woœæ wydania aktu urodzenia dziecka, które
urodzi siê martwe, co warunkuje z kolei wydanie
aktu zgonu, by³oby sprzeczne z zasadami reje-
stracji stanu cywilnego. W zwi¹zku z tym pod-
czas prac komisji sejmowej, jak wspomnia³em,
Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych,
zaproponowano rozwi¹zanie zmierzaj¹ce do te-
go, aby jednoznaczne rozstrzygniêcie tego pro-
blemu nast¹pi³o poprzez nowelizacjê ustawy
z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych.

Zmiana polega na wprowadzeniu przepisu mó-
wi¹cego o tym, ¿e w przypadku dziecka martwo
narodzonego, bez wzglêdu na czas trwania ci¹¿y,
dla którego sporz¹dzono kartê zgonu na wniosek
osoby uprawnionej, nie jest wymagana adnotacja
urzêdu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
Ta zmiana wprowadza wiêc prost¹ procedurê ad-
ministracyjn¹, jednoznacznie zobowi¹zuj¹c¹ za-
rz¹dców cmentarzy do dokonania aktów pochów-
ku bez koniecznoœci rejestracji tego faktu w ak-
tach stanu cywilnego.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej na swoim posiedzeniu jedno-
g³oœnie popar³a przyjêcie zaproponowanej ustawy
bez poprawek i rekomenduje jej przyjêcie równie¿
przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, jak wobec tej

zmiany bêdzie wygl¹da³ zapis w ksiêdze cmentar-
nej? Na podstawie czego sporz¹dzona bêdzie do-
kumentacja, która stanowi³aby o domniemaniu
wiarygodnoœci osoby, charakterze zgonu i o samej
podmiotowoœci tego chowanego cz³owieka, który
zakoñczy³ ¿ycie przed narodzeniem? Jak bêdzie
wygl¹da³o wype³nianie ksiêgi? Czyli przychodzi…
Ja sam mogê przyjœæ, znaleŸæ jakiegoœ… Kto bê-
dzie zawiadamia³ prokuratora? Bo rozumiem, ¿e
mam przyjœæ jak, powiedzmy… Chowanie bêdzie
anonimowe… Jak po prostu bêdzie wygl¹da³o wy-
pe³nianie ksi¹g cmentarnych i ich wiarygodnoœæ
w tej sytuacji?

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e na to pytanie mo¿e

odpowie pan minister. My na posiedzeniu komisji
równie¿ wyra¿aliœmy pewne w¹tpliwoœci, ale o ta-
kich w¹tpliwoœciach, o jakich pan mówi, nie by³o
mowy, wiêc nie by³o odpowiedzi. Ustawa ma w za-
³o¿eniu u³atwiæ dokonanie – bo jest to pewien pro-
blem spo³eczny – takiego pochówku ludziom, któ-
rzy chc¹ go dokonaæ. I chodzi o to, aby pomin¹æ te
wszystkie trudnoœci, które wystêpowa³yby, jak
powiedzia³em, w zwi¹zku z ewentualnym wpro-
wadzeniem zmiany w prawie o aktach stanu cy-
wilnego, a tak¿e ¿eby to rozwi¹zanie by³o bardzo
jednoznaczne i zobowi¹zywa³o w³aœcicieli czy ad-
ministratorów cmentarzy do dokonania aktu po-
chówku na podstawie tak wydanego aktu zgonu.
I ja wiêcej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie ma aktu
zgonu. Nie ma nic.)

Nie, no jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Przychodzê ze

zw³okami i mówiê: proszê je pochowaæ.)
Nie ma koniecznoœci rejestracji tego faktu

w aktach stanu cywilnego.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ksiêgi cmen-

tarne…)
Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku, to mo¿e pan mi-

nister odpowie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

W³aœnie, Panie Senatorze, proszê, ¿eby na tego
typu pytania, je¿eli nie dyskutowano o nich na po-
siedzeniu komisji, odpowiada³ minister, bo ina-
czej jest to trochê bezprzedmiotowe.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dobrze. Tak jest.)

Ja bardzo popieram, Pañstwo Senatorowie, ta-
ki sposób procedowania, ¿e sprawozdawcy komi-
sji mówi¹ tylko o tym, co by³o na posiedzeniu ko-
misji, i w zasadzie poza to nie wykraczaj¹. W prze-
ciwnym razie powstaj¹ pewne zupe³nie niepo-
trzebne repetycje.

(Senatora Piotr Andrzejewski: Pozwolê sobie
tylko w zwi¹zku ze z³ym zrozumieniem… Mu-
sia³bym z³o¿yæ… Wobec tego bêdê bardzo czêsto
sk³ada³ wnioski o cofniêcie sprawy do komisji,
choæ wola³bym tego unikn¹æ. Dziêkujê.)

No dobrze.
Czy s¹ jeszcze inne pytania do pana senatora

sprawozdawcy? Nie. Dziêkujê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, tak jak mówiono, ustawa by³a

projektem komisji sejmowej.
Jest z nami znowu pan minister Piotr Ko³o-

dziejczyk reprezentuj¹cy rz¹d, czyli Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych i Administracji.

Proszê bardzo, Panie Ministrze. Proszê o przed-
stawienie stanowiska rz¹du i ewentualnie o odpo-
wiedŸ na tê jedn¹ w¹tpliwoœæ, która zosta³a zg³o-
szona.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku, postaram siê odpowiadaæ

syntetycznie, zgodnie z apelem pana marsza³ka.
Zacznê od odpowiedzi na pytanie pana senato-

ra Andrzejewskiego. Otó¿ idea rozwi¹zania wa¿-
nego spo³ecznego problemu dotycz¹cego tego, co
zrobiæ ze szcz¹tkami dzieci martwo urodzonych,
zosta³a podjêta przez komisjê „Przyjazne Pañ-
stwo”. W toku prac parlamentarnych filozofia roz-
wi¹zania tego wa¿nego problemu uleg³a zmianie
i zamiast zmian w prawie o aktach stanu cywilne-
go, co pocz¹tkowo by³o zamiarem komisji… Bo lo-
gika rozwi¹zania by³a taka: chodzi³o o to, ¿eby
móc wydaæ akt zgonu osobie, której nie wydano
aktu urodzenia. Je¿eli dziecko urodzi³o siê mar-
twe, to chodzi³oby o to – i logika pomys³u komisji
by³a taka – ¿eby wydaæ akt zgonu osobie, która nie
zosta³a urodzona. Pan senator zreszt¹ sam to po-
wiedzia³. Jednak ¿eby zachowaæ godnoœæ nale¿n¹
szcz¹tkom ludzkim i je pochowaæ, trzeba by przy-
j¹æ – i komisja administracji to zrobi³a – nastêpu-
j¹ce rozwi¹zanie: zarz¹dca cmentarza jest zobo-
wi¹zany pochowaæ te szcz¹tki, którym towarzyszy
karta zgonu wystawiona przez lekarza szpitalne-
go stwierdzaj¹cego…

(Senator Piotr Andrzejewski: To trzeba napisaæ
w ustawie.)

Nie. To jest napisane w ustawie, Panie Senato-
rze. Jest napisane, ¿e dodaje siê ust. 5a: „W przy-
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padku dziecka martwo urodzonego, bez wzglêdu
na czas trwania ci¹¿y, dla którego na wniosek
osoby uprawnionej do pochowania, o której mo-
wa w art. 10 ust. 1, sporz¹dzono kartê zgonu dla
celów okreœlonych w ust. 5 – czyli dla celów po-
chówku i statystycznych – nie jest wymagana ad-
notacja urzêdu stanu cywilnego o zarejestrowa-
niu zgonu”.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale brakowa³o te-
go, o czym pan minister wspomnia³.)

Dziêkujê. Cieszê siê, ¿e moje wyjaœnienie usa-
tysfakcjonowa³o pana senatora.

Chcia³bym tylko bardzo krótko powiedzieæ, ¿e
rz¹d w pe³ni popiera stanowisko wypracowane
przez komisjê administracji w toku prac parla-
mentarnych i jest za tym, ¿eby przyj¹æ to roz-
wi¹zanie w brzmieniu zaproponowanym przez tê
komisjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Panie Mini-
strze.

Teraz otwieram dyskusjê.
Pan senator Andrzejewski zapisa³ siê do g³osu.
I proszê bardzo, oto wyst¹pi jako pierwszy dys-

kutant.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Pan minister potwierdzi³ moje w¹tpliwoœci co
do braku w ustawie tego, co koresponduje
z art. 11 ustawy o cmentarzach, albowiem tam,
gdzie by³a obecnoœæ…

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Do pytania
chcia³em…)

S³ucham?
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Nie, nic…)
Do mnie jakaœ uwaga pana senatora?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie. Proszê

kontynuowaæ wypowiedŸ w dyskusji.)
Dziêkujê. Proszê odliczyæ mi te szeœæ sekund.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dobrze. Od-

liczam szeœæ sekund.)
Dziêkujê.
W zwi¹zku z tym z³o¿ê poprawkê, ¿eby uzu-

pe³niæ to w kierunku, który pan minister proponu-
je. Chyba ¿e ten element jest tu celowo pominiêty.
Ale myœlê, ¿e nie i ¿e to jest zaniedbanie legislacyj-
ne. Otó¿ do ustêpu, który pan minister przytoczy³,
ust. 5a, gdzie jest mowa, ¿e „nie jest wymagana ad-
notacja urzêdu stanu cywilnego o zarejestrowaniu
zgonu”, trzeba dopisaæ: „lecz œwiadectwo zgonu
wydane przez lekarza”. Czyli mo¿e to byæ œwiade-
ctwo zgonu wydane przez lekarza.

Problem jest jednak nastêpuj¹cy: w myœl
art. 11 tej¿e ustawy tam, gdzie mamy do czynienia
ze zgonem – a dotyczy to równie¿ dziecka, które siê
jeszcze nie narodzi³o – lekarz jest obowi¹zany wy-
daæ zaœwiadczenie w szpitalu, ale kwestia u¿ycia
tego dokumentu do rejestracji na cmentarzu jest
tutaj pominiêta. I dlatego jest luka. W zwi¹zku
z tym mogê sobie w ka¿dej chwili przyjœæ na cmen-
tarz z dowolnymi szcz¹tkami i powiedzieæ: proszê
to pochowaæ, bo jest taki obowi¹zek. I spytaj¹
mnie: no dobrze, a co zapisaæ? A ja wtedy z³o¿ê so-
bie jakieœ dowolne oœwiadczenie i to zostanie od-
notowane w ksiêdze rejestracyjnej cmentarza.
Czy taka by³a wola? Myœlê, ¿e nie, ¿e jednak musi-
my zadbaæ o pewn¹ ci¹g³oœæ. Skoro lekarz ma ju¿
obowi¹zek wydania zaœwiadczenia w sytuacji,
kiedy by³ przy zgonie… Jeœli lekarza przy tym nie
by³o, to rodzic czy opiekun… osoba, która znalaz-
³a zw³oki – bo i tak mo¿e siê zdarzyæ – dziecka nie-
narodzonego nie tylko zawiadamia prokuraturê,
ale te¿ zapewnia pochówek na podstawie doku-
mentu wystawionego przez jakiegoœ wezwanego
lekarza, który mo¿e coœ napisaæ czy o zw³okach,
czy o przyczynie zgonu. To jest niezbêdne i dla
cmentarzy, i dla ewentualnego postêpowania
przygotowawczego czy wyjaœniaj¹cego w ramach
postêpowania prokuratorskiego. Bo my nie ma-
my gdzie indziej takiego zobowi¹zania.

Tak¹ w³aœnie wspomnian¹ poprawkê sk³adam.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo, Panie Senatorze, ale pani marsza³ek póŸniej
odbierze panu g³os.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Przepraszam, nie zd¹¿y³em zadaæ pytania w od-

powiednim momencie, wiêc skierujê je do pana
ministra w formie g³osu w dyskusji.

Trafi³y do mnie g³osy, pewne sugestie, ¿e s¹
problemy z wystawianiem aktów zgonów p³odów,
dzieci nienarodzonych. By³y takie przypadki, ¿e
lekarze w pewnych sytuacjach wystawiali akt zgo-
nu, co wi¹za³o siê z uzyskaniem prawa do zasi³ku
pogrzebowego i do innych œwiadczeñ, a w niektó-
rych przypadkach nie chcieli aktu zgonu wysta-
wiæ. Jak to teraz wygl¹da, czy ta ustawa wprowa-
dza jakieœ regulacje z tym zwi¹zane? Pytam o to,
bo wiem, ¿e czêsto siê zdarza³y przypadki pewnej
nierównoœci. Jest to te¿ zwi¹zane z tym, ¿e Skarb
Pañstwa ponosi pewne koszty. Jak mówiê, nie-
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którzy dostawali takie zaœwiadczenia od lekarza
i z nich korzystali, a niektórzy takich zaœwiadczeñ
nie dostawali. By³bym wdziêczny, gdyby pan mi-
nister móg³ nam powiedzieæ, jak to teraz bêdzie
wygl¹daæ i czy ta ustawa w jakiœ sposób to zmie-
nia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Bi-

sztyga i Knosala z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*, a wnioski o charakterze
legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Piotr
£ukasz Andrzejewski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków? A mo¿e przy
tej okazji odpowie te¿ na pytanie zadane przez pa-
na senatora?

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tku chcia³bym wróciæ do kwestii po-

prawki zg³oszonej przez pana senatora Andrzejew-
skiego i wyjaœniæ, ¿e w moim przekonaniu w pro-
jekcie ustawy przygotowanej w komisji admini-
stracji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie ma nie-
spójnoœci. Ustawa jednoznacznie precyzuje, kto,
w jaki sposób i w jakich okolicznoœciach wydaje
kartê zgonu. Wydaje siê j¹ na podstawie rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia z 7 grudnia 2001 r.,
która zawiera wzór karty zgonu, a projekt wprowa-
dza jedn¹ zmianê, o któr¹ pyta³ pan senator, mia-
nowicie ró¿n¹ interpretacjê sytuacji, które rzeczy-
wiœcie siê zdarza³y. Mówiê o tym jako o wa¿nym
problemie spo³ecznym, bo zdarza³y siê sytuacje, ¿e
zarz¹dy cmentarzy odmawia³y pochowania szcz¹t-
ków; zdarza³y siê sytuacje, ¿e pracownicy urzêdów
stanu cywilnego nie wystawiali potrzebnego aktu
zgonu, mówi¹c, ¿e trudno wystawiæ akt zgonu ko-
muœ, kto siê nie urodzi³; zdarza³y siê te¿ i takie sy-
tuacje, kiedy niektórzy urzêdnicy pod presj¹ pew-
nej grupy rodziców wystawiali akty zgonu po to,
aby rodzice mogli dokonaæ pochówku. W prawie
obowi¹zuj¹cym w Rzeczypospolitej Polskiej z po-
wodu utraty dziecka przys³uguj¹ ró¿nego rodzaju
œwiadczenia, na przyk³ad prawo do zasi³ku pogrze-

bowego, a z tytu³u urodzenia dziecka – mimo ¿e
urodzi³o siê martwe – do urlopu macierzyñskiego,
który przecie¿ s³u¿yæ ma opiece nad dzieckiem
w pierwszych najwa¿niejszych dla niego tygo-
dniach czy miesi¹cach ¿ycia. Dlatego ten projekt to
wszystko porz¹dkuje, wprowadzaj¹c bardzo je-
dnoznaczne regulacje.

Tak wiêc zapewnia on z jednej strony to, ¿e
szcz¹tki dziecka – u którego czêsto trudno jest
stwierdziæ p³eæ, bo martwe urodzenie, zwane cza-
sem poronieniem, nast¹pi³o w bardzo wczesnym
etapie ci¹¿y – zostan¹ godnie pogrzebane, a z dru-
giej strony, ¿e nie bêd¹ one stanowi³y podstawy do
roszczeñ, które rzeczywiœcie siê zdarza³y. Nie po-
trafiê podaæ liczby takich przypadków, bo nie s¹
prowadzone tego typu statystyki, ale wiemy z au-
topsji, ¿e na przyk³ad po poronieniu w trzecim
miesi¹cu ci¹¿y oczekiwano otrzymania zasi³ku
zwanego becikowym czy zasi³ku porodowego.

W moim przekonaniu, projekt ustawy wypra-
cowany w Sejmie absolutnie i jednoznacznie roz-
wi¹zuje tê tak wa¿n¹ kwestiê spo³eczn¹ i, jak po-
kaza³a dyskusja przeprowadzona w Wysokiej Iz-
bie, bardzo z³o¿on¹.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

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

Panie Ministrze, raz jeszcze bardzo dziêkujê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2010 roku wraz z In-
formacj¹ o podstawowych problemach radiofonii
i telewizji w 2010 roku.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku
nr 1153, a sprawozdanie Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu w druku nr 1153S.

Pragnê powitaæ…
Chwileczkê poczekamy.
Czy jest pan przewodnicz¹cy Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji?
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Jest, widzê

go.)
(Cz³onek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Stefan Pastuszka: Idzie, idzie.)
Idzie. W takim razie przywitamy go, wraz

z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Cz³onkami.)
Witam pana przewodnicz¹cego Jana Dworaka.
Zapraszamy. Bardzo proszê – tam.
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Proszê pana przewodnicz¹cego o zabranie g³o-
su i przedstawienie sprawozdania… Nie wiem,
dlaczego taka w³aœnie kolejnoœæ.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zawsze tak by-
³o, Pani Marsza³ek. Spokojnie.)

(Rozmowy na sali)
Dziêkujê bardzo. Tak, Pani Senator.
Proszê przewodnicz¹cego Krajowej Rady Ra-

diofonii i Telewizji, pana Jana Dworaka, o przed-
stawienie sprawozdania.

Zapraszam pana na mównicê.
Bardzo proszê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Dzieñ dobry pañstwu.
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wype³nia-

j¹c obowi¹zki okreœlone w ustawie, jak co roku
przedstawi³a do koñca marca Sejmowi, Senatowi
i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne
sprawozdanie ze swojej dzia³alnoœci za rok po-
przedzaj¹cy oraz informacjê o podstawowych pro-
blemach radiofonii i telewizji.

W 2010 r. sprawozdanie Krajowej Rady za po-
przedni rok, 2009, nie zosta³o przyjête przez
wskazane w ustawie organy pañstwa. W zwi¹zku
z tym po ponad czterech latach pracy wygas³a ka-
dencja ówczesnej rady. Od 4 sierpnia 2010 r. Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpoczê³a dzia-
³alnoœæ w nowym, piêcioosobowym sk³adzie. Wy-
mieniê te nazwiska, zreszt¹ wiêkszoœæ z kolegów
jest tu razem z nami: Witold Graboœ, Krzysztof
Luft, Stefan Pastuszka, S³awomir Rogowski i ja,
Jan Dworak. Rada powierzy³a mi funkcjê przewo-
dnicz¹cego, a wiceprzewodnicz¹cym Krajowej Ra-
dy zosta³ Witold Graboœ. Nieprzyjêcie sprawozda-
nia poprzedniej Krajowej Rady mia³o miejsce po
raz pierwszy w ju¿ blisko dwudziestoletnich dzie-
jach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Ubieg³y rok, oceniany dzisiaj przez Wysok¹ Iz-
bê, dzieli siê wiêc na dwa okresy: pierwszy, wiêk-
szy, obejmuje pracê poprzedniego sk³adu rady,
i to jest jego odpowiedzialnoœæ, a na nieca³e ostat-
nie piêæ miesiêcy przypada praca nowo powo³ane-
go sk³adu. W tej precedensowej sytuacji, po roz-
poczêciu pracy przez nowy sk³ad, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, kieruj¹c siê zasad¹ ci¹g³o-
œci pracy organu, przyjê³a do wiadomoœci infor-
macjê o dzia³alnoœci rady poprzedniej kadencji.

Przedstawiane dziœ dokumenty sprawozdawcze
obejmuj¹ jednak ca³okszta³t dzia³alnoœci w roku
sprawozdawczym. Zosta³y one, jak przed chwil¹
powiedzia³em, przyjête przez Krajow¹ Radê
uchwa³ami z 22 marca tego roku. W dokumentach

przedstawiamy informacjê o sposobie wykonywa-
nia ustawowych zadañ Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. W szczególnoœci omawiamy postêpowa-
nie koncesyjne, sprawowanie kontroli nad dzia³al-
noœci¹ nadawców, wprowadzenie naziemnej tele-
wizji cyfrowej, podzia³ op³at abonamentowych, or-
ganizowanie i inicjowanie wspó³pracy miêdzyna-
rodowej, wydawanie aktów wykonawczych oraz
pozosta³e najistotniejsze zadania, którymi Krajo-
wa Rada zajmowa³a siê w minionym roku, wyko-
nuj¹c swoje ustawowe funkcje.

W drugiej czêœci dokumentacji sprawozdaw-
czej, któr¹ pañstwo otrzymaliœcie, czyli w „Infor-
macji o podstawowych problemach radiofonii i te-
lewizji w 2010 roku”, przedstawiony zosta³ stan
polskiego rynku mediów elektronicznych, z uw-
zglêdnieniem sytuacji na rynkach miêdzynarodo-
wych. Jednoczeœnie zwrócono uwagê na wzajem-
ne relacje i uwarunkowania, a tak¿e sporz¹dzono
aktualny katalog zmian prawnych postulowa-
nych przez Krajow¹ Radê, które nale¿y wprowa-
dziæ, w naszej ocenie jest taka koniecznoœæ.
Chcia³bym skupiæ uwagê na tych zadaniach, któ-
re, jak oceniliœmy, by³y w ubieg³ym roku szczegól-
nie wa¿ne. Trudno mówiæ o wszystkich naszych
pracach, dlatego chcia³bym siê skupiæ na tych
najwa¿niejszych.

Rozpoczêcie kadencji nowej rady zbieg³o siê
z intensyfikacj¹ prac rz¹dowych nad zmian¹
ustawy o radiofonii i telewizji w zwi¹zku z koniecz-
noœci¹ implementacji dyrektywy o audiowizual-
nych us³ugach medialnych. Przygotowanie usta-
wy transponuj¹cej dyrektywê do polskiego prawa
by³o zadaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego, ale Krajowa Rada zosta³a
wskazana jako organ odpowiedzialny za wykony-
wanie i egzekwowanie nowych regulacji. Z tego
wzglêdu aktywnie uczestniczyliœmy w pracach le-
gislacyjnych na wszystkich etapach, poczynaj¹c
od roku 2008, od przeprowadzenia konsultacji
spo³ecznych, a koñcz¹c na sta³ej wspó³pracy – to
ju¿ za naszych czasów – z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opracowy-
wania ostatecznego projektu ustawy implemen-
tacyjnej oraz podczas prac parlamentarnych. Ta
ustawa implementacyjna wesz³a ju¿ w ¿ycie, czêœ-
ciowo napisaliœmy potrzebne do niej rozporz¹dze-
nia, nad pozosta³ymi obecnie pracujemy.

Najwa¿niejsze wyzwanie, zarówno techniczne,
jak i spo³eczne i ekonomiczne, dla rozwoju rynku
mediów elektronicznych w Polsce to wdra¿anie
naziemnej telewizji cyfrowej. W najwiêkszym
skrócie przypomnê kilka faktów obrazuj¹cych hi-
storiê tych prac.

Przeprowadzenie w 2009 r. procedury konce-
syjnej dotycz¹cej uruchomienia, zgodnie z przyjê-
tym wówczas harmonogramem emisji programów
telewizyjnych w ramach tak zwanego multipleksu
pierwszego, zakoñczy³o siê niepowodzeniem. Nie
bêdê wnika³ w przyczyny, to ju¿ jest historia, ale
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to rzutuje te¿ na to, co robiliœmy w ubieg³ym roku.
W 2009 r. oraz na prze³omie 2009 r. i 2010 r.
wspólnie z nadawcami zosta³a wypracowana no-
wa koncepcja, koncepcja migracji programów
czterech nadawców komercyjnych, czyli Polsatu,
TVN, Polskich Mediów i Telewizji Puls, z multi-
pleksu pierwszego na multipleks drugi. Spó³ka
Telewizja Polska wed³ug tej propozycji umieœci³a-
by na muxie 1 swoje trzy programy, zaœ pozosta³a
czêœæ tego multipleksu zosta³aby zagospodaro-
wana w wyniku postêpowania koncesyjnego prze-
prowadzonego przez Krajow¹ Radê. Z kolei na-
dawcy komercyjni pozosta³¹ czêœæ tak zwanej
przep³ywnoœci na muxie 2, a wiêc na tym, na który
migrowali, przeznaczyliby na programy dodatko-
we, tak zwane programy bonusowe. Zgodnie z t¹
propozycj¹ nadawca publiczny zachowa³by je-
dnoczeœnie multipleks trzeci, na który otrzyma³
decyzjê rezerwacyjn¹ wydan¹ przez prezesa UKE.
Tu dochodzê ju¿ do naszych prac z drugiej po³owy
ubieg³ego roku. Zdecydowaliœmy, ¿e w pierwszej
kolejnoœci… Po prostu chodzi³o o to, ¿eby jak naj-
bardziej przyspieszyæ proces cyfryzacji nadawa-
nia naziemnego telewizji. Polska jest chyba naj-
bardziej opóŸnionym krajem w Europie, jeœli cho-
dzi o ten proces, dlatego uznaliœmy, ¿e musimy
zrobiæ wszystko, aby go przyspieszyæ. Zdecydo-
waliœmy, ¿e w pierwszej kolejnoœci zagospodaro-
wana zostanie przep³ywnoœæ na muxie 2 dla czte-
rech nadawców, którzy otrzymali ju¿ decyzje
przewodnicz¹cego Krajowej Rady. Na podstawie
og³oszenia z 1 wrzeœnia ubieg³ego roku i po prze-
prowadzeniu postêpowania koncesyjnego 2 gru-
dnia ubieg³ego roku przewodnicz¹cy Krajowej Ra-
dy wyda³ decyzje rozszerzaj¹ce koncesje satelitar-
ne o prawo rozpowszechniania programu w mu-
xie 2 dla czterech nowych programów emitowa-
nych przez nastêpuj¹cych nadawców: Polsat,
TVN, Polskie Media i Telewizjê Puls. S¹ to nowe
programy – w ka¿dym razie w czêœci – w przestrze-
ni nadawania telewizyjnego w Polsce. Te progra-
my to Polsat Sport News, TV Puls 2, TV7 i TV6. Ta
decyzja tak naprawdê – mo¿e dlatego mówiê o niej
tak szczegó³owo – umo¿liwi³a ruszenie z progra-
mem cyfryzacji. Umo¿liwi³a przejœcie od budowa-
nia ³adu prawnego, od budowania pewnej kon-
cepcji… umo¿liwi³a rzeczywisty proces technolo-
giczny, czyli rozpoczêcie procesu cyfryzacji w Pol-
sce. Ten proces ma wielkie znaczenie dla cywiliza-
cyjnego rozwoju Polski, gospodarczego, spo³ecz-
nego, w ka¿dym wymiarze.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjê³a te¿
prace w celu doprowadzenia do uruchomienia
emisji programów telewizyjnych w ramach mu-
xu 1. Powo³any przez Krajow¹ Radê zespó³ robo-
czy, na którego czele stan¹³ wiceprzewodnicz¹cy
Graboœ, po kilku tygodniach rekomendowa³
umieszczenie na muxie 1 trzech programów tele-

wizji publicznej i czterech programów nadawców
komercyjnych. Na podstawie tych propozycji Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowa³a pro-
jekt og³oszenia na cztery programy dla nadawców
komercyjnych. Og³oszenie zosta³o uzgodnione
z prezesem UKE i opublikowane ju¿ w roku 2011.
Jeœli pani marsza³ek siê zgodzi, to, mimo ¿e wy-
kraczamy tu poza ramy 2010 r., powiem o tej
sprawie do koñca, tak aby opisaæ, jak to wygl¹da
obecnie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, gdy doko-
nywa³a wyboru 26 kwietnia tego roku, kierowa³a
siê przede wszystkim potrzeb¹ zapewnienia od-
biorcom w ofercie multipleksu pierwszego ró¿no-
rodnej oferty programowej, w której obok obec-
nych ju¿ programów telewizji publicznej znalaz³y
siê te¿ kana³ filmowy Kino Polska Nostalgia, kana³
muzyczny Eska TV, kana³ rozrywkowy ATM Roz-
rywka oraz kana³ informacyjno-publicystyczno-
-poradnikowy U-TV. To jest pewien nowy bukiet,
to s¹ nowi nadawcy, to jest nowa propozycja dla
polskich widzów, która ju¿ wkrótce, mam nadzie-
jê, bêdzie dostêpna w przestrzeni telewizyjnej
w Polsce. Istotnym elementem podczas dokony-
wania wyboru tych w³aœnie kana³ów przez Krajo-
w¹ Radê by³o to, ¿e wybrane podmioty nale¿¹ do
grona nowych nadawców na rynku telewizyjnym,
i to nadawców o dobrej kondycji finansowej, co
daje uzasadnion¹ nadziejê na realizacjê niezbêd-
nych inwestycji. Elementem, którym tak¿e siê
kierowaliœmy, by³a pewnoœæ rozwoju tego projek-
tu i uruchomienia go na multipleksie bez zbêdnej
zw³oki. Tak jak mówi³em, jeœli chodzi o ten proces,
to na obecnym etapie wdra¿ania cyfryzacji po-
œpiech jest najwa¿niejszy. Chodzi o to, ¿eby poko-
naæ niepotrzebne zapóŸnienie, w jakim Polska siê
znalaz³a.

Kolejnym, nowym, wa¿nym, realizowanym
wieloetapowo, zadaniem Krajowej Rady by³ pro-
ces wy³aniania rad nadzorczych mediów publicz-
nych. Bardzo starannie przygotowaliœmy szcze-
gó³ow¹, trzyetapow¹ procedurê postêpowania,
maj¹c na wzglêdzie precedensowy charakter kon-
kursów: po raz pierwszy w historii polskich me-
diów publicznych, czyli od 1989 r., kandydatów
do pe³nienia funkcji cz³onków rad nadzorczych
zg³osi³y do Krajowej Rady organy kolegialne
uczelni akademickich. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji dokona³a wyboru rad nadzorczych Te-
lewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz siedemna-
stu rozg³oœni regionalnych Polskiego Radia
w pe³ni transparentnie, z udzia³em œrodowisk wy-
¿szych uczelni, w obecnoœci przedstawicieli me-
diów. Przebieg tego procesu konsultowaliœmy
wczeœniej z przedstawicielami stowarzyszeñ i or-
ganizacji pozarz¹dowych – wys³uchaliœmy licz-
nych uwag i opinii dotycz¹cych wymagañ i kryte-
riów organizacji konkursu. Dla dziennikarzy
chc¹cych obserwowaæ przebieg trzeciego etapu
konkursu, czyli rozmowy kwalifikacyjne, wyda-
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wano akredytacje prasowe. I muszê powiedzieæ,
¿e dziennikarze korzystali z tego prawa zarówno
w Warszawie, jak i w siedzibach spó³ek regional-
nych Polskiego Radia, gdzie ten konkurs przepro-
wadzaliœmy. Ca³y proces by³ w pe³ni transparen-
tny dla opinii publicznej. Zg³aszanie przez uczel-
nie akademickie kandydatur do du¿ych spó³ek,
czyli do Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, za-
koñczy³o siê 8 listopada ubieg³ego roku. Wp³ynê³o
wówczas czterdzieœci osiem zg³oszeñ, kandydatur
na cz³onków Rady Nadzorczej Polskiego Radia
i piêædziesi¹t osiem zg³oszeñ do Rady Nadzorczej
Telewizji Polskiej. Z kolei zg³aszanie przez uczel-
nie akademickie kandydatur na cz³onków rad
nadzorczych regionalnych rozg³oœni radiowych
zakoñczy³o siê 30 listopada. Do Krajowej Rady
wp³ynê³o ³¹cznie sto osiemdziesi¹t osiem kandy-
datur. Do ostatniego etapu, czyli do etapu roz-
mów z Krajow¹ Rad¹, dotar³o sto szeœæ osób i z ty-
loma osobami przeprowadziliœmy rozmowy, które
mia³y zweryfikowaæ ich kwalifikacje. Proces po-
wo³ywania rad nadzorczych zakoñczyliœmy ju¿
w tym roku, 20 kwietnia. Dzisiaj w wielu spó³kach
zakoñczy³a siê ju¿ procedura konkursowa doty-
cz¹ca wy³onienia zarz¹dów. Krajowa Rada na
podstawie wniosków rad nadzorczych powo³a³a
nowe zarz¹dy spó³ek, bo ma ona ten obowi¹zek
i przywilej, ¿e potwierdza swoimi decyzjami wybór
rad nadzorczych, kiedy wy³aniaj¹ zarz¹dy po-
szczególnych spó³ek.

Aby poinformowaæ Wysoki Senat o dzia³aniach
Krajowej Rady w tej dziedzinie, znowu muszê wy-
kroczyæ poza okres sprawozdawczy i odnieœæ siê
do naszych uchwa³ z koñca kwietnia i maja, bo-
wiem w tym okresie powo³aliœmy Zarz¹d Telewizji
Polskiej, zarz¹dy spó³ek radiofonii regionalnej
w rozg³oœniach w Bia³ymstoku, Poznaniu, War-
szawie, w „Radiu dla Ciebie”, w Bydgoszczy, Kiel-
cach i £odzi. Proces powo³ywania zarz¹dów roz-
g³oœni regionalnych trwa nadal, gdy¿ rady nadzor-
cze w ró¿nych terminach og³aszaj¹ konkursy na
podstawie rozporz¹dzenia Krajowej Rady z 18 lis-
topada ubieg³ego roku. Ten proces by³ rzeczywi-
œcie precedensowy oraz bardzo uwa¿nie obserwo-
wany i komentowany przez prasê. I Krajowa Rada
tego oczekiwa³a. Ten proces transparentnych de-
cyzji by³ dla nas nies³ychanie wa¿ny. Rozmawia-
liœmy z prawie dwustoma osobami, co daje nam
bardzo szczególne pole obserwacji. Mo¿e warto
powiedzieæ, ¿e takie szczególne opracowanie jest
ju¿ przygotowywane i podzielimy siê bardzo inte-
resuj¹cymi wnioskami z tego procesu zarówno
z Senatem, jak i opini¹ publiczn¹.

Teraz chcia³bym wspomnieæ o innych zada-
niach, jakie sobie wyznaczyliœmy w pierwszych
miesi¹cach dzia³ania. Chcia³bym wspomnieæ o do-
kumencie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
„Strategia regulacyjna na lata 2011–2013”. Ta

strategia by³a opracowywana praktycznie od po-
cz¹tku naszej pracy, wiêc w roku ubieg³ym, ale zo-
sta³a przyjêta 1 marca tego roku. Myœmy przes³ali
tutaj, do komisji kultury Senatu, egzemplarze tej
strategii, a ca³a strategia w postaci elektronicznej
jest dostêpna na naszej stronie internetowej. Nie
bêdê jej szczegó³owo omawia³, bo to nie na to miej-
sce, jednak muszê podkreœliæ, ¿e dla nas jest to
nies³ychanie wa¿ny dokument, który porz¹dkuje
nasze prace na najbli¿sze trzy lata. Jest to doku-
ment wa¿ny równie¿ dla wszystkich naszych par-
tnerów rynkowych, dla widzów i dla opinii publicz-
nej, poniewa¿ nasze zamierzenia s¹ zaplanowane,
znane i przejrzyste. Zgodnie ze strategi¹ g³ówne ce-
le dzia³alnoœci Krajowej Rady zwi¹zane s¹ z reali-
zacj¹ fundamentalnych zasad spo³eczeñstwa de-
mokratycznego, jak¹ jest przede wszystkim swo-
boda wypowiedzi i prawo do informacji, oraz in-
nych, pokrewnych czy wynikaj¹cych z tych funda-
mentalnych zasad, takich jak samodzielnoœæ na-
dawców, kszta³towanie mediów elektronicznych.
Chcia³bym te¿ podkreœliæ, na koniec, chocia¿ to nie
mniej wa¿ne, ¿e naszym celem jest równie¿ pomoc
w osi¹ganiu sukcesu gospodarczego przez pol-
skich, krajowych przedsiêbiorców medialnych.
Bardzo nam zale¿y na rozwoju tego sektora gospo-
darczego – on nale¿y do innowacyjnych sektorów
gospodarki polskiej – i bêdziemy podejmowali kon-
sekwentne dzia³ania w tej sprawie.

Przyk³adem realizacji wa¿nych potrzeb spo³e-
czeñstwa demokratycznego s¹ ubieg³oroczne prace
Krajowej Rady zwi¹zane z przebiegiem w mediach
samorz¹dowych kampanii wyborczej – o tym te¿
chcia³bym wspomnieæ. Przygotowuj¹c siê do wyda-
nia stosownych rozporz¹dzeñ wyborczych, Krajowa
Rada nawi¹za³a wspó³pracê nie tylko z kierowni-
ctwem mediów publicznych, ale tak¿e z organiza-
cjami pozarz¹dowymi – to jest dla nas bardzo istot-
ne – tymi organizacjami, których cele statutowe s¹
zwi¹zane z realizacj¹ praw obywatelskich. Zorgani-
zowaliœmy ca³¹ seriê spotkañ tych organizacji zaró-
wno z nadawcami komercyjnymi, jak i mediami
publicznymi. Nastêpnie przeprowadziliœmy wybor-
czy monitoring ca³ego segmentu nadawców publi-
cznych. Celem monitoringu by³a ocena tego, w jaki
sposób regionalne rozg³oœnie radiowe – tym razem
wybraliœmy w³aœnie regionalne rozg³oœnie radiowe –
realizuj¹ misjê publiczn¹ w sferze edukacji obywa-
telskiej. W szczególnoœci chodzi³o o sprawdzenie,
czy dostarczono s³uchaczom, obywatelom, wybor-
com mo¿liwie szerokiej i rzetelnej wiedzy o kandy-
datach, komitetach i programach wyborczych,
a tak¿e o regu³ach aktu wyborczego, inaczej mó-
wi¹c, o sprawdzenie tego, czy rozg³oœnie w nada-
nych audycjach poœwiêconych wyborom pomog³y
przygotowaæ siê wyborcom do œwiadomej decyzji,
na kogo oddaæ g³os. Generalnie muszê powiedzieæ,
¿e wed³ug tego monitoringu nadawcy zyskali pozy-
tywn¹ ocenê, wywi¹zali siê z tego zadania, które nie
by³o ³atwe, jeœli zwa¿ymy, jaka jest wieloœæ organów
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samorz¹dów, do których dokonuje siê wyboru, oraz
wieloœæ szczebli wyborczych.

Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi
sta³a siê trwa³ym elementem dzia³añ Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji. Konsultacje z organiza-
cjami pozarz¹dowymi jako wa¿ny element naszej
pracy bêd¹ prowadzone nadal, szczególnie pod-
czas tegorocznej parlamentarnej kampanii wy-
borczej. Mamy satysfakcjê obserwowaæ, jak roz-
wija siê ten sektor ¿ycia publicznego, którym s¹
organizacje pozarz¹dowe, jak on jest wa¿ny, coraz
wa¿niejszy w ¿yciu polskiej demokracji. To oczy-
wiœcie rozwija siê nierównomiernie; o wiele ³atwiej
jest rozmawiaæ z organizacjami w wielkich mia-
stach, szczególnie w Warszawie, w mniejszych
miastach, dalej od stolicy, ten proces przebiega
wolniej. Nie jest nasz¹ rol¹ to, ¿eby to animowaæ,
ale wykorzystujemy mo¿liwoœci, które te organi-
zacje w terenie posiadaj¹; staramy siê je o¿ywiaæ,
ca³y czas z myœl¹ o pejza¿u mediów publicznych.

Tradycyjnym tematem corocznej dyskusji o me-
diach, która jest zwykle przeprowadzana w parla-
mencie mniej wiêcej o tej porze, jest pobór abona-
mentu radiowo-telewizyjnego. Tutaj nie mam do-
brych wiadomoœci, gdy¿ co prawda dziêki wielkie-
mu wysi³kowi Poczty Polskiej i Krajowej Rady za-
trzymaliœmy niekorzystny trend w poborze abona-
mentu – i to jest dobra czêœæ wiadomoœci – nato-
miast ten spadek siê zatrzyma³ na bardzo niskim
poziomie. Jest zdecydowanie niewystarczaj¹cy do
tego, aby zdekomercjalizowaæ media, szczególnie
Telewizjê Polsk¹, która teraz w zaledwie kilkunastu
procentach jest zasilana z wp³ywów abonamento-
wych, a w osiemdziesiêciu kilku – z wp³ywów rynko-
wych. I musi siê tej presji rynkowej poddawaæ. Kra-
jowa Rada deklaruje swoj¹ gotowoœæ do uczestni-
czenia we wszystkich pracach dotycz¹cych zaró-
wno prawa zwi¹zanego z uszczelnieniem abona-
mentu, jak i szerzej, wszechstronnie reguluj¹cych
nowoczesny rynek mediów audiowizualnych.

Ju¿ na koniec przytoczê kilka danych zwi¹za-
nych z postêpowaniem w sprawach skarg
i wniosków. To bardzo wa¿na dziedzina dzia³al-
noœci, aktywnoœci rady, gdy¿ rada wystêpuje nie
tylko jako instytucja chroni¹ca wolnoœæ s³owa,
lecz tak¿e jako rzecznik praw widzów i s³uchaczy.
W ubieg³ym roku otrzymaliœmy prawie trzy ty-
si¹ce dwieœcie ró¿nego rodzaju zg³oszeñ, czêsto
zbiorowych, bo podpisanych w sumie przez po-
nad piêæ tysiêcy osób. Nie pozostawialiœmy tych
wyst¹pieñ bez odpowiedzi, nadawaliœmy tym
sprawom, jeœli taki by³ ich charakter, odpowied-
ni bieg.

I jeszcze jedna informacja, statystyczna, ale te¿
wa¿na, œwiadcz¹ca o rozmiarach, o skali pracy,
w tym wypadku g³ównie Biura Krajowej Rady.
Chodzi o trzydzieœci cztery tysi¹ce wniosków, któ-
re zosta³y rozpatrzone, nowych wniosków z tytu³u

umarzania i rozk³adania na raty zaleg³oœci z tytu-
³u op³at abonamentowych.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ dwa s³owa pro
domo sua, bardzo skrótowo, bo przecie¿ nie tego siê
pañstwo spodziewacie. Muszê wspomnieæ, ¿e Kra-
jowa Rada od lat dzia³a w bardzo niekorzystnych
warunkach bud¿etowych i lokalowych, o czym ró¿-
ne sk³ady Krajowej Rady wielokrotnie informowa³y.
Ale s¹ pewne nowe okolicznoœci, doszliœmy do pew-
nej granicy w zakresie naszych warunków, szcze-
gólnie lokalowych, w zakresie warunków w wyna-
jmowanym lokalu przy skwerze Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, w którym g³ównie mieœci siê biuro.
Ju¿ ingerowa³a w te pomieszczenia stra¿ po¿arna,
nie bêdê mówi³ o szczegó³ach, ale chodzi oczywiœcie
o bezpieczeñstwo pracy. Ostatnio, to jest kwestia
zupe³nie ostatnich dni, powziêliœmy w urzêdzie
miastaWarszawy informacjê o tym, ¿enasza jedyna
siedziba, taki niedu¿y budynek przy ulicy Sobies-
kiego, jest obci¹¿ona powa¿nymi roszczeniami by-
³ych w³aœcicieli. Niewykluczone wiêc, ¿e Krajowa
Rada bêdzie musia³a tê siedzibê wkrótce oddaæ, to
jest wiadomoœæ, któr¹ siê tutaj dzielê.

Muszê wspomnieæ, ¿e na zadania, które sp³ynê-
³y na Krajow¹ Radê w ubieg³ym roku, wskutek za-
równo nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji,
jak i ustawy cyfryzacyjnej – to ju¿ siê sta³o w tym
roku – jak te¿ ustawy implementacyjnej, która by³a
procedowana na prze³omie ubieg³ego i tego roku,
Krajowa Rada nie otrzyma³a, mimo zdecydowane-
go zwiêkszenia zakresu zadañ, w³aœciwie ¿adnego
bud¿etu, nie zosta³ zwiêkszony jej bud¿et.

Szanowna Pani Marsza³ka! Wysoka Izbo! To s¹
najwa¿niejsze sprawy, którymi chcia³em siê po-
dzieliæ. Jestem oczywiœcie gotów – nie mog³em ich
wszystkich omówiæ, jest ich wiele, wszystkie s¹
opisane w naszym sprawozdaniu – razem z kole-
gami i z zespo³em biura Krajowej Rady, odpowie-
dzieæ na wszystkie pytania.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e Krajowa
Rada, jakkolwiek sk³ada siê z piêciu ró¿nych
osób, jest z za³o¿enia cia³em kolegialnym – w in-
nych krajach tego typu cia³a, które nadzoruj¹ ten
medialny wymiar spo³ecznej dzia³alnoœci czy
opiekuj¹ siê nim, te¿ s¹ wieloosobowe – to nieza-
le¿nie od wystêpuj¹cych naturalnych ró¿nic opi-
nii i pogl¹dów, muszê to powiedzieæ, jako cia³o
dzia³a w sposób zwarty. Wspólnie podejmujemy
decyzje i z satysfakcj¹ chcê powiedzieæ, ¿e olbrzy-
mia wiêkszoœæ tych decyzji, o ile nie wszystkie,
mo¿e by³y jakieœ pojedyncze wyj¹tki, to s¹ decyzje
podejmowane w konsensusie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana
przewodnicz¹cego, ale zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Do zadania pytania zg³osili siê panowie senato-
rowie Sidorowicz, Skurkiewicz, Andrzejewski, Ry-
szka.

Zaczynamy od pana senatora Sidorowicza. Za-
praszam.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ek! Panie Prezesie!
Mam pytanie o los oddzia³ów terenowych Tele-

wizji Polskiej. Widzê, jak bardzo kurczy siê
w gruncie rzeczy ich oferta, na przyk³ad w oddzia-
le wroc³awskim zosta³y ju¿ tylko „Fakty”. A kiedyœ
by³ to oddzia³, który produkowa³ niedzielne spot-
kania, prowadzi³ jakiœ edukacyjne akcje politycz-
ne, na przyk³ad spotkania z parlamentarzystami.
To wszystko zniknê³o. Pytanie jest takie: czy taki
jest zamys³, czy te¿ warto mo¿e jednak trochê
wzmocniæ tê decentralizacjê Polski i przeniesienie
mo¿liwoœci dialogu spo³ecznego, bo przecie¿ po to
miêdzy innymi jest telewizja, na poziom lokalny?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ek.
Pierwsze dwa pytania.
Panie Ministrze, Krajowa Rada Radiofonii i Te-

lewizji w ubieg³ym roku udzieli³a Telewizji Pol-
skiej koncesji na przygotowanie czy te¿ emisjê
programu TVP Parlament. Czy by³by pan minister
³askaw przedstawiæ tê kwestiê, powiedzieæ, czy
docieraj¹ do Krajowej Rady informacje co do uru-
chomienia takiego¿ programu?

I druga sprawa. Od samego pocz¹tku tej ka-
dencji parlamentu wielokrotnie by³o podkreœla-
ne na posiedzeniach komisji kultury, i¿ Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji jest cia³em kolegial-
nym, jednak takim, które nie ma charakteru
pluralistycznego. To by³o wielokrotnie podkreœ-
lane. Czy pana zdaniem Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji, zarówno poprzedniej kadencji,
jak i obecnej kadencji, jest cia³em pluralistycz-
nym?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski i zamykamy listê…

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Prezesie, moje pytanie dotyczy tego, w ja-
kim zakresie s¹ prowadzone, w porozumieniu
z Poczt¹ Polsk¹, dzia³ania koryguj¹ce zachowanie
urzêdów skarbowych w zakresie realizacji orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego, który poœre-
dnio okreœli³ obowi¹zki urzêdów skarbowych miê-
dzy innymi w zakresie wykonywania tego, co wy-
nika z interpretacji, bo to jest interpretacja, pra-
wa… Trybuna³ uzna³ ustawê o abonamencie za
zgodn¹ z konstytucj¹ i skuteczn¹, ale uzna³ te¿, ¿e
organy w³adzy wykonawczej nie realizuj¹ w tym
zakresie sprawnoœci pañstwa, co ³¹czy siê rów-
nie¿ z ograniczeniem mo¿liwoœci realizowania mi-
sji przewidzianej w ustawie o telewizji i radiofonii
publicznej.

Drugie pytanie dotyczy dzia³alnoœci uchwa³o-
dawczej, czyli dzia³alnoœci legislacyjnej, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie zarówno
wykonywania dotychczasowych uchwa³, jak
i ewentualnie planów dotycz¹cych upowa¿nienia
ustawowego do wydawania podustawowych ak-
tów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego czy reali-
zacji tego upowa¿nienia.

Trzecie pytanie. W jakim zakresie mo¿emy mó-
wiæ o kompetencjach Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji jako organu konstytucyjnego, dzia³a-
j¹cego w porozumieniu z UKE, kompetencjach,
które by³y realizowane w ramach rozpisywanego
konkursu, je¿eli chodzi o telewizjê cyfrow¹, je¿eli
chodzi o ten pierwszy etap cyfryzacji, w sytuacji,
gdy teraz zastêpuje siê je ustaw¹? Czy ta ustawa
i regulacja ustawowa, która zastêpuje kompeten-
cje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz UKE,
jest tym, co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
akceptuje? Czy pozytywnie opiniuje ona ograni-
czenie swoich kompetencji na rzecz parlamentu?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, proszê o udzie-

lenie odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Oddzia³y Telewizji Polskiej – powiem o tym

w najwiêkszym skrócie, bo to jest ci¹g³y w¹tek
rozmów od dwudziestu dwóch lat.

Przede wszystkim muszê podkreœliæ, ¿e to jest
materia, za któr¹ odpowiada zarz¹d telewizji publi-
cznej, no i w jakimœ odpowiednim zakresie oczywi-
œcie rada nadzorcza. Ale to jest kompetencja za-
rz¹du i niezale¿nych w³adz telewizji publicznej.
Moje zdanie jest takie, ¿e oddzia³y telewizji publicz-
nej to jest wielkie dobro polskiego systemu me-
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diów. To s¹ rzeczywiœcie takie miejsca, w których
powinna odbywaæ siê debata na poziomie regional-
nym, to s¹ miejsca, w których powinna nastêpo-
waæ promocja miejscowej kultury, budowa miej-
scowej to¿samoœci. Ale to ma te¿ oczywiœcie swoj¹
stronê ekonomiczn¹. Te oddzia³y, tak samo jak ca-
³a telewizja publiczna, s¹ niedofinansowane. I tak
olbrzymia wiêkszoœæ tej czêœci abonamentu, któr¹
dostaje telewizja, p³ynie w³aœnie na oddzia³y tele-
wizyjne. St¹d z ubolewaniem muszê stwierdziæ,
podobnie jak pan senator, ¿e rzeczywiœcie oddzia³y
zmniejszaj¹ swoj¹ produkcjê.

S¹ dwie szanse. Jedna jest oczywista, to znaczy
chodzi o to, ¿e rzeczywiœcie abonament bêdzie
wreszcie jakoœ œci¹gany i zasili w istotny sposób
tê bardzo misyjn¹ dzia³alnoœæ, jak¹ jest dzia³al-
noœæ oddzia³ów telewizyjnych. Ale nie mo¿emy li-
czyæ na to, ¿e to szybko nast¹pi, taka jest prawda,
tak ja oceniam sytuacjê, chocia¿ chcia³abym, ¿e-
by to nast¹pi³o jak najszybciej.

Jest te¿ druga szansa, mianowicie to cyfrowe
nadawanie naziemne. Ono po pewnym okresie
przejœciowym zwiêkszenia kosztów powoduje, ¿e
te koszty funkcjonowania telewizji s¹ mniejsze.
Po prostu ta technologia jest generalnie technolo-
gi¹ tañsz¹. Byæ mo¿e to pozwoli rozwi¹zaæ tê
kwadraturê ko³a polegaj¹c¹ na tym, ¿e z jednej
strony widzimy piêkno perspektywy, bogactwo
celów spo³ecznych, którym powinny s³u¿yæ te od-
dzia³y, a z drugiej strony zmagamy siê z jak¿e bar-
dzo przyziemnym brakiem œrodków. To mo¿e tyle
na ten temat.

Co do pytañ pana senatora Skurkiewicza…
TVP Parlament to w istocie jest kana³, w którym
telewizja publiczna zrezygnowa³a z nadawania
tradycyjnego, to mia³ byæ kana³ satelitarny. Wy-
st¹pili do nas o rezygnacjê z tego kana³u. My zre-
szt¹ nie wyraziliœmy zgody na tê rezygnacjê, ale to
nie zmusza nadawcy do nadawania. Stanowisko
Krajowej Rady jest takie: oczekujemy od nowych
w³adz telewizji publicznej, ¿e przedstawi¹ ca³o-
œciow¹ koncepcjê programu, w tym koncepcjê do-
tycz¹c¹ funkcjonowania kana³ów tematycznych
i kana³u parlamentarnego. Czekamy na to i pew-
nie wkrótce otrzymamy taki rodzaj strategii. Z te-
go, co wiem, wynika, ¿e w tej chwili, w³aœnie
w tych dniach, nastêpuje otwarcie kana³u
TVP Parlament w internecie. To jest oczywiœcie
bardzo nowy sposób dotarcia do odbiorcy, ale
zdajemy sobie sprawê, ¿e ju¿ zdecydowanie po-
nad po³owa polskiego spo³eczeñstwa, w tej chwili
ju¿ chyba nawet ponad 60%, ma dostêp do inter-
netu, wiêc tak naprawdê wszyscy nadawcy zmie-
rzaj¹ w³aœnie w tê stronê, w stronê internetu. Tak
¿e nawet jeœli wydaje siê to nam w tej chwili jesz-
cze czymœ niekonwencjonalnym, to, jak myœlê,
w ci¹gu najbli¿szych, dos³ownie najbli¿szych, pa-
ru lat bêdzie to naturalny sposób korzystania

z mediów, równie¿ takich jak tradycyjna telewizja.
Bo dobrze wiemy, ¿e m³ode pokolenie ju¿ z tego
korzysta, ¿e czêœciej ogl¹da raczej to, co jest do-
stêpne w internecie, a nie to, co jest w telewizo-
rach. Zreszt¹ badania socjologiczne mówi¹ o tym,
¿e m³ode pokolenie coraz rzadziej kupuje trady-
cyjne odbiorniki telewizyjne. W ka¿dym razie,
wracaj¹c do istoty pytania, powiem, ¿e TVP Parla-
ment ju¿ jest.

Jeœli chodzi o pluralizm Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji, to powiem, na tyle, na ile potrafiê
odpowiedzieæ, ¿e on jest. Ka¿dy z nas piêciu jest
inny, jest inn¹ osobowoœci¹, ka¿dy przeszed³ inn¹
drogê ¿yciow¹, ma inne zalety i inne doœwiadcze-
nia, wiêc… Nie wiem, czy o to chodzi³o panu sena-
torowi.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jako cia³o kon-
stytucyjne jest pluralistyczna, mam tu na myœli
zarówno poprzedni¹ kadencjê, jak równie¿ obec-
n¹. Tylko o to…)

Wola³bym nie mówiæ o poprzedniej kadencji, bo
to mo¿e byæ odczytane, ¿e tak powiem, w sposób
stronniczy. Nie chcia³bym, jeœli pan senator po-
zwoli, oceniaæ swoich poprzedników. W naszym
przypadku to cia³o jest zdecydowanie pluralisty-
czne. Mamy ró¿ne pogl¹dy, ró¿ne opinie i ró¿nie
na posiedzeniach je wyra¿amy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Liberalnolewico-
we…)

Tak jak powiedzia³em, s¹ osoby o ró¿nych dro-
gach ¿yciowych. Nie chcia³bym tu wnikaæ… O so-
bie mogê powiedzieæ wiêcej, chocia¿ te¿ jest to nie-
zrêczne z innych powodów, ale jeœli chodzi o drogê
¿yciow¹ kolegów, to wola³bym, ¿eby koledzy o tym
mówili. Niemniej jednak ka¿dy z nas ma inn¹ dro-
gê ¿yciow¹, równie¿ jeœli chodzi o dzia³alnoœæ spo-
³eczn¹, wymiar spo³eczny czy nawet polityczny.
To nie jest tajemnica, ¿yciorys ka¿dego z nas jest
umieszczony na stronie internetowej. Tak wiêc
potwierdzam: Krajowa Rada jest cia³em plurali-
stycznym.

Jeœli chodzi o pytania pana senatora Andrze-
jewskiego… Chcia³bym powiedzieæ, ¿e Poczta Pol-
ska z nami wspó³pracuje. Co prawda mieliœmy
praktyczne k³opoty polegaj¹ce na tym, ¿e zmie-
nia³ siê sk³ad kierownictwa Poczty Polskiej, ale
rozmowy prowadzone na bie¿¹co przez kolegów –
szczególnie pana S³awomira Rogowskiego, mini-
stra, który za to odpowiada, i pana Krzysztofa Luf-
ta, który te¿ bierze w tym udzia³ – by³y na doœæ do-
brym poziomie, powiedzia³bym, w³aœnie takim
praktycznym, one zosta³y zak³ócone tylko przez te
sprawy personalne, o których wspomnia³em. Ge-
neralnie rzecz bior¹c, równie¿ dziêki tej zwiêkszo-
nej wspó³pracy, zwiêkszonemu monitoringowi
osób, które zalegaj¹ z p³atnoœci¹ abonamentu,
prowadzonemu przez pracowników Poczty Pol-
skiej w³aœnie w zwi¹zku ze spadkiem wp³ywów
z abonamentu… To, co nast¹pi³o, to bez w¹tpie-
nia wynik aktywnoœci Poczty Polskiej, oczywiœcie
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tak¿e starannoœci biura Krajowej Rady, samej
Krajowej Rady, ale my tylko poœrednio mo¿emy
oddzia³ywaæ na Pocztê. A tam rzeczywiœcie od ja-
kiegoœ czasu zdecydowanie zwiêkszy³a siê aktyw-
noœæ w zakresie ponaglania zidentyfikowanych
p³atników abonamentu, którzy z tym abonamen-
tem zalegaj¹.

(Senator Piotr Andrzejewski: A urzêdy skarbo-
we?)

Jeœli chodzi o urzêdy skarbowe, to sytuacja jest
trudniejsza. Z tego, co pamiêtam, wynika, ¿e – nie
chcê tutaj podawaæ cyfr, ale to s¹ cyfry, a nie licz-
by – zanotowanych jest mniej ni¿ dziesiêæ inter-
wencji urzêdów skarbowych wobec zidentyfiko-
wanych uporczywych d³u¿ników, których d³ug
wynosi powy¿ej 300 z³. Generalnie wynika to z te-
go, ¿e otrzymaliœmy z Ministerstwa Finansów od-
powiedŸ, i¿ wyk³adnia Trybuna³u Konstytucyjne-
go dotycz¹ca abonamentu… Chodzi o to, ¿e oni
maj¹ swoj¹ w³asn¹, mówi¹c najogólniej, interpre-
tacjê. I w zwi¹zku z tym oni widz¹ w ustawie praw-
nej pewne niedoskona³oœci, które nie pozwalaj¹
im intensywnie dzia³aæ. Nie chcê tego oceniaæ,
w ka¿dym razie jest wyraŸna sprzecznoœæ miêdzy
orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego a sta-
nowiskiem Ministerstwa Finansów. I myœlê, ¿e ta
œci¹galnoœæ abonamentu by³aby jeszcze wiêksza,
nawet w obecnych warunkach, gdyby jednak
przyj¹æ wyk³adniê Trybuna³u Konstytucyjnego.

Jeœli zaœ chodzi o uchwa³y, to nie bardzo zrozu-
mia³em… Rozumiem, ¿e chodzi o aktywnoœæ Kra-
jowej Rady.

Senator Piotr Andrzejewski:
Zakres legislacji Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji, tego mi brakuje.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Jan Dworak: Tak.)
W poprzednich kadencjach, nie ostatniej, ale

na przestrzeni lat, wiele by³o tych uchwa³. Proble-
my zwi¹zane z ich realizacj¹… Jakie s¹ w tej chwi-
li plany Krajowej Rady w zakresie legislacji i jaki
jest przedmiot dzia³añ prawotwórczych w tym za-
kresie?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Rozumiem. Ogólnie rzecz bior¹c, aktywnoœæ

Krajowej Rady w tej mierze idzie dwutorowo.
Przede wszystkim wykonujemy te zadania, które
nak³adaj¹ na nas ustawy, a wiêc w tej chwili wy-
dajemy wiele rozporz¹dzeñ zwi¹zanych z kodek-
sem wyborczym. Ju¿ niektóre, jest ich kilka, pro-
szê wybaczyæ, nie pamiêtam liczby… W ka¿dym

razie postêpujemy tutaj zgodnie z datami, termi-
nami, które zosta³y na nas na³o¿one. A wiêc jedna
sprawa to s¹ rozporz¹dzenia wyp³ywaj¹ce z dele-
gacji kodeksu wyborczego. S¹ tak¿e rozporz¹dze-
nia zwi¹zane z implementacj¹ ustawy audiowi-
zualnej, nad którymi równie¿ pracujemy, które
równie¿ sukcesywnie wydajemy. To s¹ akurat
bardzo trudne zagadnienia, bo dotycz¹ one sfery
zwi¹zanej z wymogami rynkowymi stawianymi
przez Komisjê Europejsk¹. Poza tym musimy
braæ pod uwagê interes spo³eczny, musimy w tê
sferê ingerowaæ. Tego równie¿ dotyczy kilka roz-
porz¹dzeñ, jesteœmy w trakcie ich wydawania.
Wkrótce bêdziemy siê zajmowali tym, co nak³ada
na nas ustawa cyfryzacyjna, tam tego du¿o nie
ma. I tu zbli¿am siê do kwestii, o której pan sena-
tor wspomnia³ jako o czwartej. Chodzi mianowicie
o to, ¿e jest uregulowanie, które umieœci³o pewne
rozwi¹zania w ustawie, a nie w…

(Senator Piotr Andrzejewski: W ustawie, a nie
w kompetencjach…)

Tak. Ja rozumiem, ¿e panu senatorowi chodzi
tutaj o zasadê must carry, boo tymg³ównieby³amo-
wa. Tutaj Krajowa Rada od pocz¹tku do koñca mia-
³a jasne stanowisko, mianowicie takie, ¿e ten rodzaj
uregulowania, który wymaga ci¹g³ej obserwacji
rynku, ci¹g³ej analizy – nawet w obecnej ustawie
cyfryzacyjnej jest zapisany obowi¹zek przedk³ada-
nia tego przez Krajow¹ Radê ministrowi kultury,
który z kolei ewentualnie przed³o¿y parlamentowi
opinie dotycz¹ce zmiany ustawy co trzy lata – jest
niew³aœciwym instrumentem, ¿e tak naprawdê
KrajowaRadamog³aby towykonywaæsama, tak jak
to jest w wielu innych krajach, oczywiœcie poddaj¹c
co roku te swoje decyzje kontroli parlamentu. Tak
wiêc uwa¿am, ¿e akurat w tym wypadku jest to bar-
dzo usztywniaj¹ce rozwi¹zanie.

To jest to, co zapamiêta³em. Czy by³y jeszcze ja-
kieœ pytania?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Kolejny zestaw pytañ otwiera pan senator Ry-

szka. Nastêpnie bêdzie pan senator Sepio³ i pono-
wnie pan senator Skurkiewicz.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Mam trzy pytania. Wed³ug OBOP udzia³ TVP

w ogl¹dalnoœci spada. W zwi¹zku z tym chcia³bym
zapytaæ, jakie wed³ug pana s¹ tego przyczyny.

Drugie pytanie dotyczy abonamentu. Jakie
konkretne dzia³ania chcia³aby jeszcze podj¹æ
Krajowa Rada w celu zwiêkszenia œci¹galnoœci
abonamentu?

Trzecie pytanie dotyczy, mimo wszystko, oceny
poprzedniej Krajowej Rady. Nie mo¿e siê pan od
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tego wymigaæ, bo to dotyczy... Czy poprzednia
Krajowa Rada przynajmniej do sierpnia ubieg³ego
roku nie dope³ni³a jakichœ obowi¹zków, jeœli cho-
dzi o proces cyfryzacji? Czy ten proces zosta³ za-
trzymany z powodu Krajowej Rady? Czy ewen-
tualnie wykona³a ona wszystko, co mo¿na by³o do
tego czasu wykonaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sepio³, bardzo proszê.

Senator Janusz Sepio³:
Ja chcia³bym zadaæ dwa pytania. Jedno z nich

dotyczy ju¿ roku bie¿¹cego, ale pan przewodni-
cz¹cy sam wkroczy³ w tematykê roku 2011, wiêc
to tylko niejako konsekwencja… W³aœnie
chcia³bym zapytaæ, jak pan przewiduje: kiedy za-
koñczy siê proces powo³ywania zarz¹dów spó³ek
medialnych? Bo to ju¿ trwa w³aœciwie ponad rok,
co najmniej rok. I zw³aszcza na tle dzia³añ poprze-
dniej rady, która, mo¿na powiedzieæ, zaskakiwa³a
raptownoœci¹, tutaj mamy proces raczej nieudol-
ny lub przewlek³y. Jaka jest pana opinia w tej
sprawie?

Pytanie drugie dotyczy Krajowej Rady jako tego
szczególnego obserwatora mediów publicznych.
Chcia³bym zapytaæ, jaka jest ocena kosztów fun-
kcjonowania telewizji publicznej, zw³aszcza w po-
równaniu do jej konkurentów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
PonowniepansenatorSkurkiewiczzadapytanie.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo pro-

szê.)
Panie Ministrze, dwa pytania.
Pierwsze. G³ównym zarzutem senatorów Plat-

formy Obywatelskiej pod adresem Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji i motywacj¹ wniosku o od-
rzucenie sprawozdania za rok 2010 by³o to, ¿e
Krajowa Rada miêdzy innymi w sposób niew³aœci-
wy dba³a o misyjnoœæ programów telewizji publi-
cznej. Pan minister by³by ³askaw odnieœæ siê do
tej kwestii, jak pan ocenia tê misyjnoœæ w audy-
cjach poszczególnych kana³ów telewizji publicz-
nej? Czy ona jest wystarczaj¹ca, czy te¿ jest nieza-
dowalaj¹ca? I czy nale¿a³oby jeszcze coœ w tym za-
kresie zrobiæ?

I drugie. Pan minister by³by ³askaw udzieliæ in-
formacji, jaki by³ koszt zwi¹zany ze skróceniem

kadencji poprzedniej Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Chodzi o koszty finansowe, ile to ko-
sztowa³o podatników, ile to kosztowa³o bud¿et
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeœliby pan
minister przedstawi³ tak¹ kwotê globaln¹, to
by³bym zobowi¹zany. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze. Proszê o udzie-

lenie odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Jeœli chodzi o sprawy zwi¹zane ze œci¹galno-

œci¹ abonamentu, bo takie by³o pierwsze…
(Senator Czes³aw Ryszka: Chodzi³o o spadek

ogl¹dalnoœci.)
Spadek ogl¹dalnoœci. Ja nie mam takich szcze-

gó³owych danych, my mamy tylko dane okreso-
we. Te szczegó³owe oczywiœcie codziennie otrzy-
muje zarz¹d telewizji publicznej i to on siê tym za-
jmuje. Ale tak, ten spadek nastêpuje, ale to jest
tak, po pierwsze, ¿e w ogóle nastêpuje spadek og-
l¹dalnoœci tak zwanych kana³ów ogólnych, a wiêc
równie¿ TVN i Polsatu w polskich warunkach…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Publicznoœæ og-
l¹da…)

Tak, publicznoœæ ma do dyspozycji ca³y pakiet
kana³ów, w tej chwili dobrze wiemy, ile ich jest.
Tylko te osoby, które posiadaj¹ anteny naziemne,
to jest 1/3, maj¹ dostêp do kilkunastu kana³ów,
olbrzymia wiêkszoœæ spo³eczeñstwa korzysta zaœ
w tej chwili albo z telewizji kablowej, albo sateli-
tarnej i tam tych kana³ów jest albo kilkadziesi¹t,
albo wrêcz kilkaset. To jest naturalny proces. I je-
œli do³o¿ymy jeszcze to, o czym wspomina³em,
czyli korzystanie z Internetu, zw³aszcza przez
m³ode pokolenie, oraz mniejsze u¿ywanie trady-
cyjnej telewizji, to zobaczymy, ¿e to jest proces,
który obejmuje tak naprawdê ca³y œwiat. To jest
po prostu zmiana sposobu korzystania z mediów
audiowizualnych i elektronicznych. To jedna
przyczyna. Drug¹ jest bez w¹tpienia fakt, ¿e to, co
siê dzia³o w telewizji przez ostatnie lata, ta ci¹g³a
zmiana managementu, ci¹g³e wymiany na stano-
wiskach zarz¹du, to nie s¹ sprawy, które sprzyja-
j¹ ci¹g³oœci zarz¹dzania, odpowiedzialnoœci za za-
rz¹dzanie i konsekwencji w zarz¹dzaniu. I to bez
w¹tpienia jest druga przyczyna. Trzecia wreszcie
przyczyna, o której móg³bym powiedzieæ, a która
nie sprzyja zarz¹dzaniu codziennemu, to przede
wszystkim to, o czym te¿ mówimy: akurat seg-
ment mediów w gospodarce nies³ychanie szybko
siê zmienia i trzeba na to nies³ychanie szybko rea-
gowaæ. Widaæ, jak to robi¹ nadawcy komercyjni.
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Dla nich niebezpieczeñstwa i ryzyko s¹ podobne,
ale oni te decyzje podejmuj¹ o wiele szybciej. Na
przyk³ad obaj nadawcy komercyjni w³aœciwie ju¿
znaleŸli swoje miejsce w sieci i albo maj¹ partne-
rów, albo rozwijaj¹ w³asne ci¹gi technologiczne,
jak Polsat, ¿eby dostaæ siê do sieci i ¿eby w ten no-
woczesny sposób docieraæ do widzów. Telewizja
publiczna tymczasem – nie chcê mówiæ o spra-
wach personalnych, chocia¿ one bez w¹tpienia
tak¿e rzutuj¹ na pewn¹ mobilnoœæ w podejmowa-
niu decyzji, na konsekwencje i mo¿liwoœæ wypra-
cowania strategii – jest w nieco innej sytuacji, dla-
tego ¿e podlega trybowi zamówieñ publicznych we
wszystkich w³aœciwie sprawach. I tak to mia³o
miejsce na przyk³ad jeœli chodzi o proces cyfryza-
cji nadawania naziemnego, o czym mówiliœmy.
Ten konflikt sprzed dwóch lat polega³ generalnie
na tym, ¿e telewizja publiczna znajdowa³a siê
w tym samym multipleksie co nadawcy komercyj-
ni. Ona musia³a podj¹æ decyzjê o wyborze tego na-
dawcy w trybie przetargowym, a takiego trybu
oczywiœcie nadawcy komercyjni nie chcieli przy-
j¹æ, dlatego ¿e oni maj¹ w³asne sposoby negocjo-
wania warunków wspó³pracy z nadawc¹ techni-
cznym. I to jest jeden z przyk³adów na to, ¿e tele-
wizja publiczna tutaj te¿ podlega pewnym trud-
niejszym warunkom, sk¹din¹d zreszt¹ zrozumia-
³ym, bo ona musi podlegaæ takiemu trybowi. Ja-
kie s¹ jeszcze przyczyny? Myœlê, ¿e przyczyny te-
go, i¿ telewizja publiczna traci ogl¹dalnoœæ, s¹
bardzo z³o¿one, ale myœlê tak¿e, i¿ ona tê ogl¹dal-
noœæ traci w niewiele wiêkszym stopniu ni¿ na-
dawcy komercyjni. Jak s¹dzê, ta pierwsza przy-
czyna, o której tu wspomnia³em, jest najwa¿niej-
sza.

Jak pamiêtam, by³o pytanie o cyfryzacjê i poprze-
dni sk³ad Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji…

(Senator Czes³aw Ryszka: Czy poprzedni za-
rz¹d tutaj wszystkiego dope³ni³?)

Myœmy zastali tak¹ oto sytuacjê, ¿e istnia³a po
prostu bardzo wyraŸna ró¿nica miêdzy pode-
jœciem do procesu cyfryzacji, do samego modelu,
ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
a podejœciem rz¹du. I to powodowa³o, ¿e ten pro-
ces… To nie by³ wy³¹czny powód, tam by³y jeszcze
inne, ale to bez w¹tpienia by³ ten powód naj³atwiej
przez nas zauwa¿any: Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji chcia³a bardziej dowartoœciowaæ rolê
telewizji publicznej w tym procesie. Rz¹d sta³ na
innym stanowisku: akcentowa³ raczej koniecz-
noœæ w³¹czenia ju¿ na pierwszym etapie nowych
nadawców, tak ¿eby oni pojawili siê w eterze. I ta
ró¿nica zdañ, tak ¿eby pozostaæ tylko przy w¹t-
kach merytorycznych, spowodowa³a, ¿e ten pro-
ces rzeczywiœcie na parê miesiêcy siê zatrzyma³.
Nam uda³o siê wypracowaæ formu³ê, mówi¹c
wprost, kompromisow¹. Jeœli chodzi o szczegó³y,
to jestem gotów mówiæ, na czym ta kwestia pole-

ga, ale to chyba nie jest a¿ tak bardzo istotne w tej
chwili. Tak ¿e na to pytanie, czy Krajowa Rada
zrobi³a wszystko, czy nie, ja nie mogê panu odpo-
wiedzieæ. Nie chodzi o unikanie odpowiedzi. Po
prostu ja widzia³em ró¿nicê koncepcji i ona spo-
wodowa³a, powtórzê, pewne opóŸnienia. Ja nie
chcia³bym rozdzielaæ win i mówiæ, czy to po stro-
nie rz¹du, czy to po stronie poprzedniej Krajowej
Rady… Wa¿ne jest dla mnie, ¿e myœmy to prakty-
cznie prze³amali i ¿e ten proces ruszy³.

By³o pytanie o proces wy³aniania rad nadzor-
czych…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: I zarz¹du.)
(G³os z sali: Rad nadzorczych i zarz¹du.)
Aha, i zarz¹dów, i rad nadzorczych. My odpo-

wiadamy, powiem wprost, bezpoœrednio za wybór
rad nadzorczych. I muszê tu te¿ powiedzieæ o kil-
ku kwestiach. Poprzednia Krajowa Rada wy³ania-
³a te rady nadzorcze b³yskawicznie. Tak by³o, ja
s³ysza³em i wiem to od osób, które s¹ w Krajowej
Radzie d³u¿ej ni¿ ja, ¿e to siê odbywa³o rzeczywi-
œcie nies³ychanie szybko. Na jednym posiedzeniu
zjawia³y siê listy z kandydatami do rad nadzor-
czych i by³y przeg³osowywane. Trwa³o to, sam nie
wiem, kilkadziesi¹t minut, mo¿e jeden dzieñ. Tak
wiêc na pewno by³o to szybciej. Pytanie tylko, czy
by³o lepiej. Moim zdaniem, nie by³o lepiej.

A na pytanie, czy mo¿na by³o zrobiæ szybciej to,
co myœmy robili, muszê odpowiedzieæ tak: ten pe-
wien tryb nie myœmy wymyœlili – my realizujemy
ustawê. Jeœli w ustawie jest zapisane – a ustawa
wchodzi w ¿ycie w trakcie wakacji akademickich –
¿e kandydatów mog¹ zg³aszaæ tylko wy¿sze uczel-
nie, to my musimy stworzyæ takie warunki, ¿eby
wy¿sze uczelnie mia³y szansê ich zg³osiæ. Opraco-
waliœmy rozporz¹dzenie i musieliœmy czekaæ. Wy-
znaczyliœmy termin i zastanawialiœmy siê, kon-
sultowaliœmy siê z w³adzami wy¿szych uczelni
i doszliœmy do wniosku, ¿e to musi byæ okres oko-
³o dwóch miesiêcy. W przypadku du¿ych mediów
sama procedura zg³oszenia trwa³a szeœæ tygodni,
a w przypadku mediów regionalnych – dwa mie-
si¹ce. To jest termin doœæ d³ugi… Taka jest odpo-
wiedŸ na pytanie, dlaczego to trwa³o tak d³ugo. Nie
trwa³o to ponad rok, Panie Senatorze, bo pan u¿y³
takiego okreœlenia… My w tym zakresie zaczeliœ-
my dzia³aæ jesieni¹, w paŸdzierniku. W przypadku
wiêkszoœci rozg³oœni regionalnych rady wybraliœ-
my jeszcze w ubieg³ym roku. Trwa³o to oko³o
dwóch miesiêcy. Rzeczywiœcie d³u¿ej to trwa³o, je-
œli chodzi o Telewizjê Polsk¹ i Polskie Radio, ten
proces by³ bardziej skomplikowany, ale siê z tym
uporaliœmy. W ¿adnym przypadku to nie trwa³o
rok, nie trwa³o nawet pó³ roku. Warto trzymaæ siê
tych faktów.

(Senator Janusz Sepio³: Ale ja mówi³em o za-
rz¹dach…)

Jeœli chodzi o zarz¹dy, Panie Senatorze, to sy-
tuacja jest taka sama. Ju¿ dawno wydaliœmy roz-
porz¹dzenie w tym zakresie. Ono jest oparte na ta-
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kiej samej logice, bo tak jest to zapisane w ustawie.
To tak¿e musi byæ tryb konkursowy. Tym razem
procedura byæ mo¿e bêdzie krótsza, bo wy¿sze
uczelnie teraz nie musz¹ ju¿ zg³aszaæ kandydatów,
kandydaci zg³aszaj¹ siê sami. Procedura jednak
trwa, bo trzeba kandydatom daæ czas na z³o¿enie
aplikacji, potem trzeba te aplikacje przeanalizo-
waæ i w trzecim etapie przes³uchaæ kandydatów.
To pewnie nie bêdzie trwa³o tak d³ugo, jak wybór
rad nadzorczych, ale niestety musimy swoje od-
czekaæ. Niewiele tu od nas zale¿y, mo¿emy tylko
w sposób kole¿eñski prosiæ o poœpiech, ale po-
œpiech nie zawsze jest wskazany. Obowi¹zuje za-
sada autonomii i niezale¿noœci nadawców. Ja bym
zatem odpar³ ten zarzut, bo… Gdybyœmy my mieli
mo¿liwoœæ zaprojektowania procesu wyboru w³adz
rad nadzorczych, to pewnie zrobilibyœmy to zu-
pe³nie inaczej. Mówi¹c wprost, s¹dzê, po rozmo-
wach z kolegami, ¿e jako Krajowa Rada pewnie nie
musielibyœmy braæ w tym udzia³u, mog³yby to ro-
biæ inne podmioty i wystarczy³oby, ¿ebyœmy ten
proces nadzorowali. I w ³adzie medialnym pewnie
by siê to mieœci³o… Nie prosiliœmy o to, ale staramy
siê to zadanie wykonywaæ najlepiej, jak to jest
mo¿liwe. To jest bardzo trudne, skomplikowane
zadanie, które ma wielki zwi¹zek i z atmosfer¹ ¿y-
cia spo³ecznego w Polsce, i z kultur¹ polityczn¹. To
nie jest taki sam proces wy³aniania gremiów jak
w przypadku, powiedzia³bym, normalnych spó³ek
gospodarczych. To jest bardzo wra¿liwa sfera, jak
wszyscy dobrze wiemy.

Teraz ocena Telewizji Polskiej i kosztów funkcjo-
nowania Telewizji Polskiej. Ja myœlê, ¿e… Nie prze-
prowadza³em ¿adnych pog³êbionych studiów, mo-
ja, powiedzia³bym, g³eboka wiedza na ten temat
pochodzi sprzed piêciu czy nawet szeœciu lat. Myœ-
lê, ¿e s¹ w tym zakresie pewne rezerwy… To nie s¹
rezerwy proste, to s¹ g³êbokie rezerwy, ale s¹ rezer-
wy, dziêki którym ten organizm móg³by funkcjono-
waæ lepiej. Mogê wskazaæ kilka przyk³adów, ale
przecie¿ nie chodzi o to, ¿eby wchodziæ w szczegó³y.
Na pewno tak, na pewno wymagana jest g³êboka
reforma mediów publicznych, byæ mo¿e tak¿e ich
struktury. Mówiliœmy tutaj o oddzia³ach tereno-
wych telewizji publicznej. Byæ mo¿e ta struktura
kosztuje nas jako spo³eczeñstwo za du¿o. To jest
struktura, przypomnê, obejmuj¹ca dziewiêtnaœcie
spó³ek. Byæ mo¿e powinniœmy zmieniæ tê struktu-
rê, pozostawiaj¹c jednak pluralizm, o którym mó-
wi³em, bo on jest wielk¹ wartoœci¹. Nadawcy s¹ za-
kotwiczeni w regionach, nie tylko w Warszawie.
Zachowuj¹c ten pluralizm, tê wielk¹ wartoœæ, byæ
mo¿e powinniœmy pomyœleæ o powo³aniu jednego
organizmu… Koszty zarz¹du by³yby wtedy o wiele,
wiele mniejsze, wtedy pieni¹dze spo³eczne, publi-
czne, by³yby na pewno lepiej wydawane. Jest je-
dnak jeszcze wiele innych miejsc, gdzie mo¿na zra-
cjonalizowaæ koszty.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie pana
senatora Skurkiewicza…)

Ju¿ odpowiadam. Kwestia programów misyj-
nych w Telewizji Polskiej. Ja uwa¿am, ¿e jest ich
zdecydowanie za ma³o. Mówi siê – s³ysza³em to
z ust samego prezesa Telewizji Polskiej, obecnego
prezesa – ¿e to jest pañstwowa telewizja komercyj-
na. On to mówi³ oczywiœcie z ironi¹ i z pewnym
ubolewaniem, ale ja siê z tym zgadzam. Ta sprawa
jest dla wszystkich ludzi mediów oczywista i zna-
na: jeœli telewizja musi siê utrzymywaæ z reklam,
musi na tym rynku funkcjonowaæ, to musi mieæ
odpowiednio szerok¹ widowniê, czyli musi nada-
waæ przede wszystkim to, co siê podoba tak zwanej
szerokiej publicznoœci, to znaczy rozrywkê, przez
co upodabnia siê do nadawców komercyjnych.
Wszêdzie tam, gdzie… To jest paradoks, ale tak
jest. Chodzi na przyk³ad o klasyczn¹ BBC, nadaw-
ców niemieckich, nadawców pe³ni¹cych dojrza³¹
funkcjê w ¿yciu spo³eczeñstw demokratycznych.
Oni s¹ finansowani albo w ca³oœci z abonamentu,
jak BBC, albo w olbrzymiej przewadze z abona-
mentu, jak nadawcy niemieccy, ale paradoksalnie
ich zasiêg wcale nie jest wiêkszy – jest mniejszy ni¿
zasiêg Telewizji Polskiej, ni¿ zasiêg telewizji hi-
szpañskiej. I tak¹ cenê p³aci siê za jakoœæ. Tam jest
zreszt¹ doœæ wysoki udzia³ takiej widowni, ale ni¿-
szy ni¿ Telewizji Polskiej. Musimy sobie zdawaæ
sprawê z tego, ¿e jeœli dba siê o jakoœæ, jeœli myœli
siê o programach misyjnych… Proszê zauwa¿yæ, ¿e
programami misyjnymi s¹ programy dla dzieci,
które zanik³y… Polskie programy dla dzieci zanik-
³y. My musimy wychowywaæ nasze dzieci w poczu-
ciu, ¿e ¿yj¹ w polskim kontekœcie kulturowym,
w polskiej tradycji. A takich programów nie ma, nie
nadaj¹ ich nadawcy komercyjni, którzy co prawda
maj¹ programy dla dzieci, ale zwykle s¹ to kres-
kówki japoñskie albo amerykañskie, disneyow-
skie. W Telewizji Polskiej te¿ króluje Disney. Tak
nie powinno byæ, ale to s¹ programy, które nie zdo-
bêd¹ prawa obecnoœci, dopóki telewizja publiczna
bêdzie komercyjna, bo one nie gromadz¹ tych wi-
dzów, o których chodzi reklamodawcom, mówi¹c
wprost. Trzeba zmieniæ sposób myœlenia, trzeba
umo¿liwiæ Telewizji Polskiej reformê wewnêtrzn¹
i nadawanie coraz wiêkszej liczby programów mi-
syjnych. S¹ dobre znaki na przysz³oœæ… Wiem
o tym – Krajowa Rada siê w to anga¿owa³a na zasa-
dzie misji dobrej woli, a potem przej¹³ to nowy za-
rz¹d – ¿e ma wróciæ pasmo dokumentu polskiego.
Dokument polski te¿ zanik³ na antenie telewizji. To
jest coœ wiêcej ni¿ reporta¿, bo to jest film artysty-
czny, to jest film, który mówi g³êbiej o naszej
wspó³czesnoœci, o wspó³czesnych problemach,
film, który siê nie zestarzeje i za kilka lat i bêdzie
œwiadectwem naszego czasu, œwiadectwem pro-
blemów tego czasu, ale równie¿ naszych osi¹gniêæ.
Teraz na antenie nie ma takiego gatunku, ale jest
nadzieja, jest obietnica… Mam nadziejê, ¿e od je-
sieni to siê zmieni i na antenie Telewizji Polskiej bê-
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dzie pasmo polskiego dokumentu. Mogê wymie-
niaæ jeszcze wiele innych gatunków, których bra-
kuje w tej chwili. Wiem jednak, ¿e jest zmiana na-
stawienia obecnego zarz¹du w tym zakresie. I to
jest dobry sygna³.

Koszty zmian w Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji w ubieg³ym roku wynios³y 219 tysiê-
cy z³. Zosta³y one sfinansowane z rezerwy bud¿e-
towej Rady Ministrów.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Iwan, zapraszam.
Nastêpny bêdzie pan senator Bender. Przypo-

minam o jednej minucie…

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Ministrze, jedno moje pytanie jest bar-
dziej szczegó³owe, a drugie jest natury ogólnej.
Jeœli chodzi o to szczegó³owe… Zosta³em skiero-
wany do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
przez pani¹ minister, gdy przy okazji ustawy cyf-
ryzacyjnej omawia³em problemy wystêpuj¹ce na
terenie województwa lubuskiego. W planach
pierwotnych pierwszym województwem zcyfry-
zowanym ca³kowicie mia³o byæ nasze wojewódz-
two. To za³o¿enie leg³o jednak w gruzach i w tej
chwili jest tak, ¿e… Przez dwa lata by³ nadawany
taki program próbny i w zwi¹zku z tym jest dosyæ
du¿o specjalnych odbiorników. Jest te¿ du¿o
protestów zwi¹zanych z tym, ¿e zeszliœcie z czter-
dziestego pi¹tego kana³u na multipleksie pier-
wszym i ¿e s¹ nadawane cztery programy komer-
cyjne. Zupe³nie nie ma dostêpu do telewizji pub-
licznej poza jednym drobnym wyj¹tkiem – to jest
stuszeœædziesiêciowatowy nadajnik w Gorzowie,
który zreszt¹ podobno nie pokrywa ca³ego mia-
sta. Jest mo¿liwoœæ, a¿eby na tym trzecim multi-
pleksie, tymczasowym, przejœæ z nadawania
analogowego na cyfrowe w nadajniku w Wicho-
wie. Co przeszkadza w dokonaniu takiej czynno-
œci? W ocenie specjalistów z oddzia³u UKE w Zie-
lonej Górze i tamtejszego uniwersytetu zamiana
nadawania analogowego na cyfrowe doprowadzi-
³aby do pokrycia ponad 2/3, prawie 70% terenu
województwa sygna³em cyfrowym i umo¿liwi³oby
to dostêp do programu lokalnego na ca³ym po³u-
dniu, bo na razie program ten nie jest dostêpny.
To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Pan minister by³ uprzejmy
powiedzieæ o tym, ¿e wy³oniliœcie nowych na-
dawców do multipleksu pierwszego, mówi³ pan
te¿ o mocnej sytuacji finansowej, która by³a jed-
nym z decyduj¹cych kryteriów. Chcia³bym spy-

taæ, czy jakieœ inne kryteria te¿ by³y brane pod
uwagê. Z tego, co rozumiem, tak, ale chcia³bym,
¿eby pan minister o tym powiedzia³. Ja nie
chcia³bym, ¿eby by³o tak, jak jest w tej chwili, ¿e
gdy na multipleksie drugim w³¹czam niektóre
kana³y, to im póŸniej, tym bardziej go³o i weso³o,
chodzi mi o to, ¿eby to nie tego rodzaju programy
tam by³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Pani Marsza³ek!
Pragnê skorzystaæ z faktu, ¿e pan przewodni-

cz¹cy jest wœród nas i tak trochê nawi¹zaæ do
dziejów Krajowej Rady.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ale pytanie…)
Chcê zapytaæ o to, jak przebiega ta ewolucja, bo

czas biegnie, a rada siê zmienia. Krajowa Rada od
pocz¹tku by³a cia³em politycznym, ale to nie by³o
polityczne cia³o – nie wiem, czy pan siê zgodzi –
w którym, tak jak jest obecnie, potê¿ny wp³yw mia-
³y dwa cia³a polityczne, SLD i PO, a do tego gdzieœ
tam na przyczepkê PSL. Poza tym zgodzi siê pan
chyba równie¿ z tym, ¿e ta rada nie by³a w Polsce
katolickiej jakoœ ideowo radykalna, nie w³¹cza³a
do programów sprzecznych z chrzeœcijañskim wi-
dzeniem œwiata materia³ów i przestrzega³a w jakiœ
sposób art. 19 i chyba art. 21, mówi¹cych o warto-
œciach chrzeœcijañskich, o ich dostrzeganiu i za-
chowaniu, chocia¿ one wywo³a³y pop³och.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, bardzo proszê zadaæ pytanie.)

Czy o telewizji w czasie, kiedy pan przewodni-
czy radzie, rzeczywiœcie mo¿emy mówiæ, ¿e jest
ona apolityczna? W¹tpiê. Prawda? Mówiê to je-
szcze raz. Chcê podnieœæ jeszcze tak¹ sprawê, ¿e
ta telewizja odchodzi nawet od takiej tradycji…

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

…¿eby daæ pe³ne mo¿liwoœci, ba, zwiêkszaæ
mo¿liwoœci chocia¿by jedynemu radiu o ogólno-
polskiej koncesji, Radiu Maryja, które otrzyma³o
koncesjê na mocy jednog³oœnie podjêtej uchwa³y
pierwszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
w której uczestniczy³em.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie.)
Co wiêcej, pytam, dlaczego tak siê dzieje. Dlacze-

go status nadawcy spo³ecznego, który pocz¹tkowo
nie istnia³, bo by³ on niepotrzebny, póŸniej, gdy na
firmamencie pojawi³y siê mo¿liwoœci jakiegoœ…

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

Ju¿ koñczê.
Gdy pojawi³o siê jakieœ zagro¿enie, wtedy ten

status powsta³ i jest on bardzo potrzebny. Teraz na-
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gle za pana kadencji, kiedy pan przewodniczy, to to
siê pog³êbia…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jakie jest py-
tanie?)

…nastêpuje próba odebrania tego statusu, co
by³oby ogromnie z³e, by³oby odejœciem od tradycji
pierwszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
w której by³em i której jakiœ czas przewodniczy-
³em. Stawia³oby to pana naprawdê w œwietle nie
bardzo dobrym, ¿e tak powiem, ze wzglêdu cho-
cia¿by na pana rodzinne korzenie…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, jak brzmi pytanie? S¹ jeszcze oœwiadczenia
i mo¿e siê pan zapisaæ.)

To by by³o czymœ niewyobra¿alnym. Jeœli pan
nadal bêdzie tak…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Pan senator Skurkiewicz.
Bardzo proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Kolejne pytania, jeœli pan pozwoli. Panie Mini-

strze, ile postêpowañ w zwi¹zku z naruszeniem
ustawy o radiofonii i telewizji przeprowadzi³a Kra-
jowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2010 r.? Jeœli
by³by pan ³askaw, to prosi³bym o przybli¿enie wy-
sokoœci kwot, które zasili³y bud¿et Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, i przedstawienie, jak to wy-
gl¹da w stosunku do lat minionych, jeœli Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji dysponuje tak¹ infor-
macj¹? To jedna sprawa.

Druga sprawa. Chcia³bym jeszcze na chwilê
powróciæ do abonamentu. Jakie dzia³ania podjê-
³a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwi¹zane
ze zwiêkszeniem œci¹galnoœci abonamentu?
Chodzi mi o rok 2010 i równie¿ rok 2011. Czy
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowa³a
ju¿ o podziale prognozowanych wp³ywów abona-
mentowych na 2012 r.? Pytam, bo ma na to czas
do koñca czerwca. Czy w tej sprawie pañstwo za-
braliœcie ju¿ g³os, zdecydowaliœcie?

Jeszcze jedna sprawa, dotycz¹ca tego, o czym
pan wspomnia³ odnoœnie do misji. Z tego, co rozu-
miem,wypowiedŸdotycz¹camisyjnoœciprogramów
dotyczy³a g³ównych anten Telewizji Polskiej, czyli
Jedynki i Dwójki, bo chyba obydwaj siê zgodzimy co
do tego, ¿e TVP Kultura czy TVP Historia w pe³ni wy-
czerpuj¹ to, co mieœci siê w pojêciu misyjnoœci pro-
gramów telewizyjnych. Jeszcze jedno, sprawa pas-
ma dokumentalnego. Czy to pasmo zgodnie z pana
wiedz¹ bêdzie emitowane na jednej z g³ównych an-
ten, czyli w Jedynce lub w Dwójce, czy to ma
zwi¹zek z tym, co zapowiada Zarz¹d Telewizji Pol-
skiej, ¿e zniknie program TVP Historia, a w to miej-
sce powstanie TVP Dokument? Jak to jest?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Widzê, Panie Senatorze. Nie ma wiêcej pytañ.
Jako ostatni zadaje pytanie pan senator WoŸ-

niak, potem poproszê pana ministra o udzielenie
odpowiedzi i przejdziemy do dyskusji.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, wszyscy znamy sytuacjê fi-

nansow¹ mediów publicznych. Ja chcia³bym za-
pytaæ, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji roz-
wa¿a dzia³ania, które mog³yby w sposób istotny
poprawiæ sytuacjê finansow¹ na gruncie obecnie
funkcjonuj¹cego prawa? To pytanie zadajê tak¿e
w kontekœcie wypowiedzi pana ministra, w której
pad³a byæ mo¿e sugestia, byæ mo¿e luŸna myœl po-
wi¹zania oœrodków regionalnych w jedn¹ struk-
turê, co pozwoli³oby poczyniæ oszczêdnoœci w ko-
sztach. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia to kwestia natury regionalnej.
Trzy lata temu w bud¿ecie w planach inwestycyj-
nych Telewizji Polskiej by³a zapisana pewna inwe-
stycja, mianowicie budowa oddzia³u regionalnego
telewizji w Gorzowie za kwotê 2 milionów z³. Oczy-
wiœcie nie doczeka³a siê ona realizacji, dzia³ka
sprzedana przez miasto za symboliczn¹ z³otówkê
jest przedmiotem zainteresowania mediów, bo
³atwo siê domyœleæ, w jakim jest ona stanie. Czy ta
kwestia jest przedmiotem zainteresowania, czy
mo¿e wspó³dzia³ania z w³adzami miasta w celu
przekazania obiektu i rozwi¹zania problemu
dzia³ki, która jest niezabudowana? S³u¿ê oczywi-
œcie, jeœli by³aby taka potrzeba, swoj¹ osob¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Pan senator Iwan zapyta³ o szczególn¹ sytua-

cjê, dotycz¹c¹ nadawania cyfrowego na terenie
województwa lubuskiego. Powo³ywa³ siê pan na
specjalistów. Muszê powiedzieæ, ¿e ja te¿ niestety
nie jestem specjalist¹, poniewa¿ w tym zakresie
proces cyfryzacji prowadzi Ministerstwo Infra-
struktury i Urz¹d Komunikacji Elektronicznej. To
tam zapadaj¹ istotne decyzje techniczne doty-
cz¹ce nadawania. Tak ¿e ja chêtnie panu odpo-
wiem, porozumiem siê oczywiœcie z Urzêdem Ko-
munikacji Elektronicznej i odpowiem panu w in-
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nym trybie. W tej chwili nie jestem w stanie panu
odpowiedzieæ, jak wykorzystuj¹c poszczególne
pasma, mo¿na zaradziæ problemom, które obec-
nie s¹ w tym regionie. Tak szczerze muszê panu
odpowiedzieæ…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pan senator
wyra¿a zgodê na udzielenie odpowiedzi na piœ-
mie.)

Druga sprawa, kryteria doboru programów do
multipleksu pierwszego, programów komercyj-
nych, koncesjonowanych. Tak, w istocie braliœmy
pod uwagê dwa kryteria, ja wspomina³em o tym
w swoim wstêpnym wyst¹pieniu, wiêc powtórzê.
Przede wszystkim chodzi³o nam o zbudowanie ta-
kiej pluralistycznej, czyli programowo ró¿noro-
dnej, oferty i dlatego znalaz³y siê tam programy
ró¿nego rodzaju. Ja wymienia³em je, tak? Tam
jest i program sportowy, i rozrywkowy, i filmowy –
Kino Polska Nostalgia – i wreszcie informacyjno-
-publicystyczno-poradnikowy. Ja znam zamie-
rzenia tych nadawców z dokumentów koncesyj-
nych i wiem, ¿e w przypadku ¿adnego z nich nie
ma groŸby tego, czego pan siê obawia, czyli ¿e tam
bêdzie rozrywka lekka, a w miarê up³ywu godzin
nocnych coraz l¿ejsza, ¿e tak to okreœlê. Nie, ¿a-
den z tych nadawców nie ma chyba takiego profilu
– mo¿na tu skreœliæ s³owo „chyba”.

A jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bende-
ra, to o moich rodzinnych sprawach opowiem
mo¿e kiedy indziej, ale chêtnie, bo tradycja ro-
dzinna jest dla mnie bardzo wa¿na. A co do isto-
ty, to ja nie bêdê siê tutaj wypowiada³ na temat
tego, kto jest w Krajowej Radzie, czy to jest SLD,
Platforma Obywatelska czy PSL, dlatego ¿e to
nie ja dokonywa³em tego wyboru. Proszê zapy-
taæ te cia³a, które dokonywa³y wyboru, dlaczego
takiego wyboru dokona³y. Ja powiedzia³em tyl-
ko tyle – i mogê to powtórzyæ – ¿e rada jest ró¿no-
rodna i udaje nam siê wypracowaæ prawie we
wszystkich wypadkach – mo¿na nawet powie-
dzieæ, ¿e we wszystkich wypadkach – jednomyœ-
lnoœæ. Ale to by³a tylko czêœæ tego pytania i, jak
rozumiem, w pewnym sensie zarzutu, który siê
tutaj pojawi³, ¿e nie cenimy sobie… To znaczy
by³o tu takie napomknienie, ¿e my przewodni-
czymy telewizji. Nie, w ¿adnej mierze nie prze-
wodniczymy. Nasza rola, jak pan senator zape-
wne dobrze wie, nie polega na tym, ¿eby kiero-
waæ telewizj¹. My wybieramy w³adze i kontrolu-
jemy sposób wykonywania…

(Senator Ryszard Bender: Ale to te¿ jest wp³yw
na radio i telewizjê.)

Tak, oczywiœcie. Oczywiœcie, ¿e jest, bo skoro…
(Senator Ryszard Bender: Mówiê o radio.)
…to kontrolujemy, to jest.
I teraz sprawa Radia Maryja. Z wielkim bólem

przyj¹³em to, co powiedzia³ tutaj pan senator, ¿e
my w przeciwieñstwie do poprzednich krajowych

rad w sposób szczególny sekujemy tego nadawcê
spo³ecznego.

(Senator Ryszard Bender: A ten list do ojca dy-
rektora Tadeusza Rydzyka?)

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

Ju¿ odpowiadam. Tych faktów jest tutaj nie-
wiele…

(Senator Ryszard Bender: To jest laurka?)
…i s¹ one znamienne. Zacznijmy od tego, ¿e

Krajowa Rada nie ma zamiaru likwidowania w tej
chwili Radia Maryja.

(Senator Czes³aw Ryszka: W tej chwili.)
(Senator Ryszard Bender: A to dobre! Dziêkuje-

my.)
W tej chwili nie ma takiego zamiaru. Mówiê

„w tej chwili” poniewa¿…
(Senator Ryszard Bender: A po paru chwilach

bêdzie inaczej.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze, bardzo proszê pozwoliæ panu ministrowi
udzieliæ odpowiedzi.)

Panie Senatorze, wróæmy do faktów.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Mini-

strze, proszê kontynuowaæ, proszê nie wchodziæ
w dyskusjê.)

Dziêkujê bardzo.
Wróæmy do faktów. Fakty s¹ takie: Krajowa Ra-

da przeprowadzi³a dwie kontrole Radia Maryja
w okresie kilku miesiêcy. Pierwsza kontrola doty-
czy³a kryptoreklamy. Kontrola stwierdzi³a krypto-
reklamê dwóch rzeczy, powiem w skrócie, wy¿szej
szko³y toruñskiej ojca Rydzyka i ksi¹¿ek. Uznaliœ-
my, ¿e kryptoreklama tych dwóch rzeczy nie…
Chocia¿ jest to kryptoreklama i nie mo¿na siê ni¹
pos³ugiwaæ – a ju¿ szczególnie nadawca spo³eczny
nie powinien siê pos³ugiwaæ ani reklam¹, ani
kryptoreklam¹, bo to jest zabronione – jednako-
wo¿ doszliœmy do wniosku, ¿e kryptoreklama ta-
kich rzeczy jak ksi¹¿ki czy wy¿sza uczelnia nie
jest bardzo szkodliwa spo³ecznie, jakkolwiek jest
to przekroczenie prawa. W zwi¹zku z tym poprze-
staliœmy tylko na upomnieniu i wykazaniu…

(Senator Ryszard Bender: To jest nawet korzy-
stne dla kultury polskiej.)

Ale trzeba robiæ rzeczy korzystne dla kultury
polskiej w ramach obowi¹zuj¹cego prawa. Na tym
polega³ nasz dylemat. I tyle. A jeœli to mia³oby byæ
wyrazem naszego zamiaru likwidowania radia, to
myœlê, ¿e bardzo trudno by³oby to udowodniæ.

I druga sprawa, dotycz¹ca programu i pewnych
wypowiedzi, które zosta³y uznane za wypowiedzi
naruszaj¹ce art. 21 i ksenofobiczne, ¿e tak to
okreœlê, pos³uguj¹c siê jednym s³owem. My prze-
prowadziliœmy bardzo dok³adn¹ analizê tego pro-
gramu i stwierdziliœmy, ¿e takie wypowiedzi tam
by³y, ale w istocie rzeczy one nie narusza³y a¿ tak
bardzo tych postanowieñ. W zwi¹zku z tym tu ró-
wnie¿ ograniczyliœmy siê tylko do listu, który pod-
pisa³em – nie by³o ¿adnej kary – i w którym zwróci-
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³em uwagê na niew³aœciwoœæ tego postêpowania.
I proszê wybaczyæ, ale stoj¹c na czele cia³a, które
w tym zakresie reprezentuje pañstwo polskie, ja
deklarujê, ¿e my tak¹ korespondencjê z nadawca-
mi bêdziemy prowadzili, niezale¿nie od tego, ¿e po
ka¿dym takim liœcie bêdziemy oskar¿ani o to, ¿e
chcemy Radio Maryja zlikwidowaæ. Nie, obecnie
nie chcemy Radia Maryja zlikwidowaæ, to mogê
powiedzieæ. I nie chcielibyœmy tego robiæ. Wcale
nie jest to naszym zamiarem.

(Senator Ryszard Bender: Chcecie je wspieraæ?)
Tak, zdecydowanie tak.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Mini-

strze, proszê odpowiedzieæ na pytanie pana sena-
tora Skurkiewicza.)

Pytanie senatora Skurkiewicza. Ile postêpo-
wañ i jakie kary, i jak to wygl¹da w zestawieniu
z dzia³aniami poprzednich sk³adów rady czy
poprzednich przewodnicz¹cych rady – tu ja
muszê w czêœci wzi¹æ na siebie tê odpowiedzial-
noœæ, bo niekiedy ja to robiê jednoosobowo,
maj¹c takie kompetencje i uprawnienia. Ja nie
mam danych porównawczych, ale z tego, co
wiem, my traktujemy nadawców nieco bardziej
konsekwentnie. To wcale nie znaczy, ¿e traktu-
jemy ich bardzo ostro. Ja staram siê o to, ¿eby
Krajowa Rada by³a bardzo przyjazna dla na-
dawców, nie chcemy w ¿adnej mierze byæ urzê-
dem, który coœ wymusza. Ale czasami musimy
reagowaæ i reagujemy, jeœli naruszenie prawa
jest ewidentne, to tego nie mo¿emy pomin¹æ.
Ja na³o¿y³em w roku 2010 kary w ³¹cznej wyso-
koœci 979 tysiêcy z³. To by³o kilka kar, one wy-
nika³y z bardzo powa¿nego naruszenia takich,
powiedzia³bym, twardych kwot ustawowych
dotycz¹cych produkcji niezale¿nej, produkcji
europejskiej itd. To nie by³y… Te kary s¹ w ja-
kiejœ mierze uznaniowe, bo wysokoœæ na³o¿o-
nej kary zale¿y od decyzji przewodnicz¹cego,
ale one po prostu musia³y byæ na³o¿one. To jest
tak…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Przepraszam,
czy mogê uzupe³niæ to pytanie, Pani Marsza³ek?)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Czy zdarza³y siê sytuacje, kiedy nadawcy prze-

kraczali ten ustawowy czas emisji reklam? Do nas
bardzo czêsto zg³aszaj¹ siê osoby, które mówi¹, ¿e
w niektórych stacjach nieprzerwanie s¹ emitowa-
ne reklamy i ¿e ten ustawowy limit jest narusza-
ny. Czy…

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Jan Dworak: Ju¿ odpowiadam.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê.
Proszê o udzielenie odpowiedzi.
(SenatorWojciechSkurkiewicz:Dziêkujêbardzo.)

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Jeœli chodzi o reklamy, to w tej mierze biuro

Krajowej Rady jest szczególnie skrupulatne. Ja
dostajê sygna³y nawet o kilkusekundowych na-
ruszeniach, jeœli chodzi o pasma reklam. Ja
przypomnê, ¿e limit wynosi 12 minut na godzi-
nê. Czasami bywa on przekraczany o 3 sekundy,
a czasami o wiêcej. Muszê powiedzieæ, z satys-
fakcj¹ zreszt¹, ¿e tych naruszeñ nie ma zbyt wie-
le. W tym okresie, który pamiêtam, by³o ich mo-
¿e w granicach kilkunastu. Nie chcê podawaæ tu
konkretnych liczb, bo dok³adnie nie pamiêtam.
Ale to nie jest masowe zjawisko. Zdarza³o siê
te¿, ¿e po ostrze¿eniu nadawca wycofywa³ siê
i przeprasza³. Zreszt¹ czasami siê zdarza, ¿e to
wzglêdy techniczne, pewne niedoskona³oœci,
zmiany programu powoduj¹, ¿e naruszenie pra-
wa nastêpuje. Czasami pewnie wynika to, nie
wiem, z chêci wype³nienia nadmiernego pasma.
Ale generalnie muszê powiedzieæ, Panie Senato-
rze, ¿e sygna³y, które pañstwo otrzymuj¹, mog¹
byæ wynikiem pewnego subiektywnego nasta-
wienia widzów i subiektywnego poczucia uci¹¿-
liwoœci.

I tutaj mam doœæ dobr¹ wiadomoœæ. Otó¿ usta-
wa implementacyjna bardzo ograniczy³a pewn¹
dowolnoœæ nadawców w zakresie nadawania tak
zwanego pasma autopromocji, które czêsto bar-
dzo wyd³u¿a³o czas trwania reklam. Bo najpierw
by³y nadawane reklamy, póŸniej by³a kilkuminu-
towa autopromocja i potem znowu reklamy. Wiêc
tutaj Komisja Europejska zajê³a jasne stanowis-
ko, i w Polsce to prawo ju¿ obowi¹zuje, ¿e autopro-
mocja musi wchodziæ w zakres tych 12 minut.
A poza tym mo¿na bêdzie nadawaæ tylko przez
2 minuty – to ju¿ jest decyzja polskiego ustawo-
dawcy – i to nie przerywaj¹c programu, tylko miê-
dzy programami, tak zwane informacje o progra-
mie. Tak ¿e to subiektywne poczucie dyskomfortu
z powodu nadmiernej iloœci reklam pewnie siê
wœród widzów zmniejszy.

Jeœli chodzi o œci¹galnoœæ, to prognoza finanso-
wa na rok 2012 ju¿ istnieje, zrobiliœmy pierwsz¹
tak¹ przymiarkê na ostatnim posiedzeniu rady,
we wtorek dok³adnie. Nie chcia³bym tu niczego
przes¹dzaæ, bo o tym jeszcze dyskutujemy, i nie
chcia³bym podawaæ konkretnych liczb, ale mogê
powiedzieæ, ¿e ta prognoza œci¹galnoœci jest lep-
sza ni¿ w roku obecnym. Tak jak mówi³em, dziêki
naszym dzia³aniom i dzia³aniom poczty zatrzyma-
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liœmy ten negatywny trend, odwróciliœmy go. Tak
¿e tych pieniêdzy…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale chodzi mi
o podzia³ z naciskiem na radio.)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê konty-
nuowaæ… Panie Senatorze, panowie przeszka-
dzaj¹.)

Dobrze.
Odpowiadam na pytanie o radio. Radio jest be-

neficjentem podzia³u abonamentu od dawna, to
pan wie. W radio wysokoœæ abonamentu jest taka,
¿e zaspokaja plus minus 80% potrzeb bud¿eto-
wych, a w telewizji – kilkanaœcie procent, w roku
obecnym oko³o 13%. Tak wiêc jest tutaj olbrzymia
ró¿nica. Bez w¹tpienia nie zapomnimy o radiu, bo
jest to te¿ nadawca publiczny, o którego dbamy.
I chocia¿ w debatach publicznych mniej zwraca
na siebie uwagê, to tak samo jak telewizja jest
w polu naszego widzenia.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pan senator
wychodzi…)

Pasmo TVP Dokument bêdzie jednym z g³ó-
wnych programów telewizji publicznej. Co do
zmiany TVP Historia na TVP Dokument, to ju¿
o tym mówi³em. Poprosiliœmy zarz¹d telewizji
publicznej, aby przedstawi³ nam ca³oœciow¹ kon-
cepcjê funkcjonowania kana³ów tematycznych
i by³ tam pomys³, ¿eby zamieniæ kana³ TVP Histo-
ria w kana³ TVP Dokument. To ma swoich zwolen-
ników i przeciwników, jednak nie chcemy teraz
tego oceniaæ, bo my chcemy oceniæ ca³¹ politykê
programu telewizji publicznej.

Pan senator WoŸniak pyta³ o to, co mo¿na po-
prawiæ w kwestii abonamentu, bo tu znowu prze-
wija³y siê sprawy z nim zwi¹zane. Oczywiœcie, tê
kwestiê tak naprawdê mo¿na zmieniæ jedynie po-
przez zmianê ustawy abonamentowej. W tej chwili
problemy z abonamentem dziel¹ siê na kilka
spraw. Pierwszym problemem jest ta grupa osób,
które nie zarejestrowa³y ani radioodbiornika, ani
telewizora, w zwi¹zku z tym nie istniej¹ w rejestrze
Poczty Polskiej. To jest oczywiœcie naruszenie pra-
wa, bo ustawa ka¿e je zarejestrowaæ. Myœlê, ¿e
szczególnie m³ode pokolenie nie robi tego, jednak
nie ze z³ej woli, tylko po prostu ju¿ w tej chwili jest
to wynikiem takiego obyczaju, ¿e dziwaczne wyda-
je siê to, ¿e coœ jeszcze, poza pojazdami, trzeba re-
jestrowaæ. Tak wiêc takich osób jest wiele, to jest
znacz¹ca liczba, a nasze mo¿liwoœci dzia³ania s¹
tutaj w³aœciwie bardzo niewielkie.

Istnieje te¿ druga czêœæ tego problemu, czyli
osoby, które zarejestrowa³y odbiorniki i nie p³ac¹.
I tutaj, jak mówi³em, Poczta Polska ju¿ od jakiegoœ
czasu zintensyfikowa³a swoje dzia³ania, monituje
tych d³u¿ników, ale, o czym te¿ ju¿ mówi³em,
urzêdy skarbowe – nawet jeœli ci d³u¿nicy s¹ zi-
dentyfikowani i nadal nie p³ac¹ – odmawiaj¹ ich
œcigania. Tak wiêc jest to problem. Prawda? I mu-

szê zakoñczyæ to stwierdzeniem, ¿e mamy w rêku
raczej miêkkie narzêdzia, to znaczy my mo¿emy
przekonywaæ, namawiaæ. I te narzêdzia wykorzy-
stujemy, oczywiœcie we wspó³pracy z mediami.

Ta prognoza na rok 2012 co do œci¹gania abo-
namentu, o której przed chwil¹ powiedzia³em,
jest lepsza. Mogê nawet powiedzieæ, ¿e ten wynik
jest zdecydowanie wy¿szy ni¿ dotycz¹cy tego ro-
ku, chocia¿ daleki od poziomu zaspokojenia po-
trzeb. Daleki. Myœlê, ¿e ten wzrost jest te¿ wyni-
kiem naszej aktywnoœci.

Oddzia³ w Gorzowie – na koniec jest ta konkretna
sprawa. Ten teren za z³otówkê pamiêtam jeszcze
z czasów, kiedy pracowa³em w telewizji, wtedy siê
tym zajêliœmy, zreszt¹ tak samo jak i innymi nowy-
mi oddzia³ami, miêdzy innymi w Kielcach. Mogê tyl-
ko z przykroœci¹ stwierdziæ, ¿e nie znalaz³o to konty-
nuacji. Telewizja publiczna mia³a bardzo przyzwoi-
ty bud¿et jeszcze w roku 2006 i myœlê, ¿e mo¿na by-
³o wtedy zrealizowaæ ró¿ne inwestycje – choæ nie
oceniam, nie mówiê, czy akurat tê, czy nie, ale
wiem, ¿emo¿naby³owtedypewnedecyzjepodejmo-
waæ. Dlaczego tego nie zrobiono? Na to pytanie nie
jestem w stanie panu senatorowi odpowiedzieæ.

Uwa¿am, ¿e jeœli rzeczywiœcie mówimy tutaj
o tym, jak wa¿ne s¹ oddzia³y telewizji publicznej ja-
ko instytucje kultury, instytucje podtrzymuj¹ce
i rozwijaj¹ce to¿samoœæ regionów, to rzeczywiœcie
trzeba by³oby sk³oniæ do pomocy równie¿ ich w³a-
dze. Zreszt¹ te w³adze staraj¹ siê pomóc, a najlep-
szym tego dowodem jest w³aœnie ten plac za z³o-
tówkê, który jest wyrazem docenienia roli telewizji
publicznej w Gorzowie. Pozostaje chyba tylko ape-
lowaæ, ¿eby ten problem zosta³ rozwi¹zany w poro-
zumieniu z w³adzami telewizji, bo ta kwestia nie le-
¿y w naszej gestii. Naprawdê, ten problem istnieje,
wiemy, jak to wygl¹da w Kielcach, wiemy, jak to
wygl¹da w Olsztynie. Rzeczywiœcie, w dzisiejszych
czasach telewizja nie powinna tak wygl¹daæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Po raz pi¹ty pan senator Skurkiewicz.
Czy jeszcze któryœ z panów senatorów chce za-

daæ pytanie? Nie.
Dobrze. Po panu senatorze zamykam listê.
Proszê zadaæ ju¿ wszystkie pytania, dobrze?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To ju¿ jest osta-

tnie, Pani Marsza³ek.)
Bardzo proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radio-

fonii i Telewizji przez Sejm, Senat i prezydenta wi¹¿e
siê z rozwi¹zaniem tego konstytucyjnego cia³a. Czy
ma pan poczucie dobrze wype³nianej misji, która na
panu i na Krajowej Radzie spoczywa, i czy ten os¹d
senatorów Platformy Obywatelskiej jest sprawiedli-
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wy, czy te¿ nie w stosunku do Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji? Czy mo¿na coœ jeszcze zmieniæ
w pañstwa funkcjonowaniu, czy te¿ wszystko jest
w porz¹dku? A je¿eli coœ mo¿na zmieniæ – tak, ¿eby
by³o lepiej, ¿eby zaspokoiæ oczekiwania i ¿¹dania
kolegów z Platformy Obywatelskiej – to co?

Czy nie obawia siê pan tego, ¿e w obecnej ka-
dencji ¿ywot Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
zostanie przedwczeœnie zakoñczony? A mo¿e te¿
pracujecie normalnie, macie przygotowany plan
pracy na drugie pó³rocze 2011 r. i na rok 2012?
Jak przedstawia siê ta sprawa?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujemy za troskê.
Panie Ministrze, bardzo proszê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Jan Dworak:
Panie Senatorze, bardzo dziêkujê za to pytanie.
Chcê powiedzieæ, ¿e oczywiœcie to, co obserwuje-

my, jeœli chodzi o ocenê dokumentów sprawozdaw-
czych z ubieg³ego roku, i w Wysokiej Izbie, i w Sej-
mie, nie jest dla nas mi³e i przyjemne, to rzutuje te¿
na atmosferê pracy biura. Ale takie jest ¿ycie, dlate-
go nie bêdê komentowa³ tych decyzji. Mogê powie-
dzieæ tak: pañstwo senatorowie i pañstwo pos³owie,
a potem pan prezydent, oceni¹ nasz¹ pracê.

Mogê powiedzieæ, jak ja j¹ oceniam. Uwa¿am,
¿e to by³y bardzo pracowite miesi¹ce, bo do zakoñ-
czenia roku jeszcze daleko, jeszcze do roku naszej
pracy brakuje kilka miesiêcy. Oceniam ten czas
jako bardzo pracowity. Tak jak mówiê, to, co za-
mierzamy zrobiæ, jest zapisane na kartach trzylet-
niej strategii, posiadamy plany pracy, które uak-
tualniamy mniej wiêcej co dwa miesi¹ce. Tak ju¿
jest w ¿yciu instytucji, ¿e wymaga ona ci¹g³ych
zmian, istnieje wiêc plan zmian wewnêtrznych,
zmian struktury, choæ nie jest jeszcze wdro¿ony –
to nie jest jeszcze projekt, ale plan ju¿ istnieje. I je-
œli bêdziemy mieli szansê dalszego dzia³ania, to
bez w¹tpienia i uwspó³czeœnimy strukturê biura,
aby nam wszystkim lepiej siê pracowa³o, i, mam
nadziejê, bêdziemy wykonywali to, do czego zo-
staliœmy powo³ani, a co jest najwa¿niejsze.

Muszê powiedzieæ jednoznacznie, ¿e bilans tej
kilkumiesiêcznej pracy oceniam bardzo pozyty-
wnie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Jan Dworak: Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-

ków Przekazu, pani¹ senator Barbarê Borys-Da-
miêck¹, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Zapraszam pani¹ senator. Bardzo proszê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zapraszam pani¹ senator.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Dziêkujê,

Panie Marszalku.)
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Se-

natorowie! Panie Przewodnicz¹cy! Tak Licznie
Zgromadzona Krajowa Rado Radiofonii i Telewizji!

Mo¿e na wstêpie powiem, ¿e pan przewodni-
cz¹cy poszerzy³ dzisiaj swoje sprawozdanie przed
Wysok¹ Izb¹ o rok 2011. Sprawozdanie przed ko-
misj¹ kultury z³o¿y³ w dniu 11 maja – przypomi-
nam, ¿e jest to sprawozdanie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji za rok 2010 i pod tym k¹tem to
sprawozdanie rozpatrywaliœmy, nie w³¹czaj¹c
dzia³alnoœci Krajowej Rady za rok 2011. To tylko
tak gwoli formalnoœci.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ostatnie pytanie by-
³o o rok 2011, tak wiêc musia³ odpowiedzieæ.)

Ale ja nie proszê o pomoc pana senatora, ja so-
bie poradzê bez pana.

W dniu 11 maja 2011 r. Komisja Kultury i Œrod-
ków Przekazu na swoim dziewiêædziesi¹tym pier-
wszym posiedzeniu rozpatrzy³a sprawozdanie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dzia³alnoœci
w roku 2010 wraz z informacj¹ o podstawowych
problemach radiofonii i telewizji. Posiedzeniu
przewodniczy³ Piotr £ukasz Andrzejewski, prze-
wodnicz¹cy komisji. Rozpatrywano druk senacki
nr 1153.

W posiedzeniu udzia³ wziêli: Jan Dworak, prze-
wodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
pan Witold Graboœ, zastêpca przewodnicz¹cego,
pan Krzysztof Luft oraz zespó³ dyrektorów i praco-
wników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to-
warzysz¹cy przewodnicz¹cemu.

Przewodnicz¹cy komisji, senator Andrzejew-
ski, zgodnie ze stosowan¹ w naszej komisji proce-
dur¹ udzieli³ g³osu przewodnicz¹cemu Krajowej
Rady, panu Janowi Dworakowi, który w skrócie
przedstawi³ zakres sprawozdania i jego schemat.

Na wstêpie pan Jan Dworak zaznaczy³, ¿e obec-
na Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oficjalnie
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 4 sierpnia 2010 r.
Podkreœli³ precedensowoœæ sytuacji, gdy¿ ocenê
dzia³alnoœci Krajowej Rady w roku 2010 dzieli siê
na dwa okresy. Przez wiêkszoœæ ubieg³ego roku,
przez osiem miesiêcy, praca i odpowiedzialnoœæ
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oraz dzia³ania nale¿a³y do poprzedniego sk³adu ra-
dy, a ostatnie nieca³e piêæ miesiêcy to praca obec-
nie zdaj¹cej sprawozdanie nowo powo³anej rady.
Dokumenty sprawozdawcze obejmuj¹ jednak ca-
³okszta³t dzia³alnoœci Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w roku sprawozdawczym, co zapewnia,
zgodnie z prawem, ci¹g³oœæ pracy organu.

W sprawozdaniu przedstawiono informacje
o postêpowaniu koncesyjnym, podziale op³at abo-
namentowych, wprowadzaniu naziemnej telewiz-
ji cyfrowej, wydawaniu aktów wykonawczych, or-
ganizowaniu i inicjowaniu wspó³pracy miêdzyna-
rodowej i inne. Poinformowano równie¿ o przepro-
wadzonych konkursach do rad nadzorczych Tele-
wizji Polskiej i Polskiego Radia oraz siedemnastu
rozg³oœni regionalnych Polskiego Radia. Ten pro-
ces, zapocz¹tkowany w listopadzie 2010 r., za-
koñczy³ siê w kwietniu 2011 r.

Szczegó³ow¹ wypowiedŸ przewodnicz¹cego
Dworaka mo¿na znaleŸæ w stenogramie z posie-
dzenia komisji.

W fazie pytañ – zadano bodaj¿e cztery – pytano
o treœci zawarte w sprawozdaniu, szczególnie
o strony 76 i 77 sprawozdania, dotycz¹ce wybo-
rów na urz¹d prezydenta. Zapytano o monitoring
audycji poœwiêconych wyborom, które powinny
spe³niaæ trzy podstawowe kryteria wynikaj¹ce
z ustawy: rzetelnoœæ, zachowanie równowagi,
bezstronnoœæ w prezentowaniu racji stron. Moni-
toring tych audycji wykaza³ brak obiektywizmu,
o czym mówi¹ nam strony 76 i 77 sprawozdania,
i stronniczoœæ audycji. To samo mia³o miejsce
w audycjach przedstawiaj¹cych problem przenie-
sienia krzy¿a sprzed Pa³acu Prezydenckiego.

W sprawozdaniu nie uwidoczniono konsek-
wencji ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, brak równie¿ analizy jakoœciowej tych w¹t-
ków oraz decyzji, które na skutek tego monitorin-
gu powinny zostaæ przedstawione.

Pad³o równie¿ pytanie o ocenê procesu cyfryza-
cji i planów z tym zwi¹zanych, co dotyczy³o g³ó-
wnie pracy poprzedniej rady. Z wypowiedzi pana
przewodnicz¹cego Dworaka wynika, ¿e wszystkie
terminy s¹ ju¿ nierealne. I zadano pytanie, czy oz-
nacza to, ¿e Polska nie zostanie w przysz³ym roku
pokryta programem cyfrowym.

Kolejne pytanie dotyczy³o realizacji przez me-
dia publiczne misji – tu polecam przestudiowanie
tabel zamieszczonych na stronie 62 sprawozda-
nia. Wyniki s¹ zaskakuj¹co negatywne.

Ostatnie dwa pytania dotyczy³y zinterpretowa-
nia przez przewodnicz¹cego Dworaka niezastoso-
wania siê przez urzêdy skarbowe do wyk³adni Try-
buna³u Konstytucyjnego, a tak¿e problemu po-
krycia przez Program 2 Polskiego Radia ca³ego te-
rytorium Polski jako obowi¹zku wynikaj¹cego
z ustawy, ale notorycznie niewykonywanego. To
powinno byæ miernikiem skutecznoœci i profesjo-

nalizmu Krajowej Rady – jak podsumowa³ pyta-
j¹cy. Na tym fazê pytañ zakoñczono i przeszliœmy
do fazy wniosków.

Postawiono wniosek o odrzucenie sprawozda-
nia, co motywowano miêdzy innymi pasywnoœci¹
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wobec tak
wa¿nych spo³ecznych wydarzeñ, jak wybory na
urz¹d prezydenta w 2010 r., polegaj¹c¹ na braku
odniesienia siê i dzia³añ wynikaj¹cych z ustawy
wzglêdem takiej postawy mediów publicznych,
jak brak obiektywizmu, zachowania równowagi,
rzetelnoœci i bezstronnoœci w prezentowaniu racji
stron.

Przeprowadzony monitoring wykaza³ wymie-
nione uchybienia audycji, zw³aszcza publicysty-
cznych, nie zmierzaj¹cych do wyjaœnienia wyda-
rzeñ i uspokojenia emocji, ale koncentruj¹cych
siê na prezentacji politycznych polemik i k³ótni.
Dotyczy to nie tylko wyborów prezydenckich, ale
równie¿ narodowej katastrofy lotniczej czy sposo-
bu relacjonowania wydarzeñ zwi¹zanych z prze-
niesieniem krzy¿a spod Pa³acu Prezydenckiego.

Warto nadmieniæ, ¿e Fundacja Batorego pro-
wadzi³a wówczas wnikliw¹ ocenê sposobu poka-
zywania tych wydarzeñ przez media publiczne.

(Senator Czes³aw Ryszka: Tego nie by³o na po-
siedzeniu komisji, Pani Senator.)

Odwo³ujê…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, teraz jest sprawozdanie. Pytania bêd¹ póŸ-
niej.)

Ocena by³a mia¿d¿¹ca. Negatywne zachowania
mediów publicznych zosta³y dostrze¿one dopiero
pod koniec roku 2010. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji nie zastosowa³a art. 10 ust. 3 i 4, mó-
wi¹cych, ¿e przewodnicz¹cy Krajowej Rady mo¿e
wezwaæ dostawcê us³ugi medialnej do zaniecha-
nia dzia³añ, je¿eli naruszaj¹ one przepisy ustawy,
jak równie¿ – to w ust. 4 – ¿e przewodnicz¹cy Kra-
jowej Rady na podstawie uchwa³y rady mo¿e wy-
daæ decyzjê nakazuj¹c¹ zaniechanie dzia³añ. Te-
go ustêpuj¹ca rada nie dokona³a.

Wiele do ¿yczenia pozostawia nadzorowanie
przez Krajow¹ Radê misji…

(Senator Czes³aw Ryszka: Przepraszam, prze-
praszam. Jaka ustêpuj¹ca rada? Rada zosta³a od-
wo³ana…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jest to ca³y
czas sprawozdanie za rok 2010 i ocena roku
2010, Panie Senatorze. Pytania mo¿e pan…)

(Senator Czes³aw Ryszka: To uzasadnienie od-
wo³ania tej rady…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê nie
przerywaæ pani senator sprawozdawcy.)

Wiele do ¿yczenia pozostawia nadzorowanie
przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji misji
publicznej. Zainteresowanych odsy³am do tabel
nr 8, 9 i 10, zamieszczonych na stronach 62 i 63
sprawozdania. I przypominam równoczeœnie, i¿
art. 21 ust. 1 ustawy nakazuje realizowanie misji
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publicznej, okreœla, na czym ona polega, nak³ada
obowi¹zek monitorowania i egzekwowania na
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji.

Nastêpny argument to huœtawka kierowni-
czych stanowisk w telewizji publicznej i Polskim
Radiu, rozregulowuj¹ca systematyczn¹ pracê ze-
spo³ów dziennikarskich i realizacyjnych. Gry po-
lityczne, którym Krajowa Rada nie by³a w stanie
zapobiec na przestrzeni roku 2010, obni¿a³y w po-
strzeganiu spo³ecznym jej rangê i wiarygodnoœæ.

Niepokoj¹ca staje siê te¿ sprawa niejasnego pla-
nu informacji i uœwiadamiania spo³eczeñstwa od-
noœnie do cyfryzacji. W roku 2010 brakowa³o me-
chanizmów mobilizuj¹cych media publiczne do
nag³aœniania, t³umaczenia, popularyzacji koniecz-
noœci przejœcia na cyfrê oraz informowania, jaki to
wywo³a skutek dla gospodarstw domowych.

Mimo pe³nej œwiadomoœci, ¿e to rozliczanie
dzia³ania poprzedniej rady, sprawuj¹cej swój
urz¹d przez osiem miesiêcy roku 2010, nie mo¿e-
my zapominaæ, ¿e prawn¹ kontynuatork¹ dzia³añ
wynikaj¹cych z ci¹g³oœci funkcjonowania organu
jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dzia³aj¹ca
ustawowo od 4 sierpnia roku 2010, te¿ zreszt¹
maj¹ca wiele problemów, z którymi nie doœæ wy-
starczaj¹co potrafi³a siê uporaæ, jak chocia¿by
zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji w przypad-
ku nadmiernie przeci¹gaj¹cego siê procesu wy³a-
niania rad nadzorczych telewizji publicznej czy
Polskiego Radia.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i w wyni-
ku sformu³owania wniosków zarz¹dzono g³oso-
wanie nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2010.
Za odrzuceniem wniosku g³osowa³o 5 senatorów,
przeciw odrzuceniu oddano 2 g³osy.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zgodnie z g³o-
sowaniem Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
przedk³adam wniosek o odrzucenie sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2010.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Etap pytañ Wysokiego Senatu.
Pani senator Zaj¹c.
Czy s¹… Proszê siê zg³aszaæ, bo chcia³bym

ustaliæ listê pytaj¹cych. Na wszelki wypadek zg³a-
sza siê senator Skurkiewicz. Czy s¹ jeszcze jakieœ
pytania? Nie ma.

W takim razie zamykam listê pytaj¹cych.
Pani senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Alicja Zaj¹c:
Chcia³abym zapytaæ pani¹ senator sprawo-

zdawcê, co mia³a na myœli, mówi¹c o grach polity-
cznych, zw³aszcza w kontekœcie tego, co us³ysze-

liœmy wczeœniej w wypowiedzi pana przewodni-
cz¹cego Dworaka, ¿e Krajowa Rada jest cia³em
pluralistycznym, czyli zgodnym, ³agodnie mó-
wi¹c. Na czym mia³yby polegaæ te gry polityczne
i co pani mia³a na myœli, mówi¹c o tym w sprawo-
zdaniu komisji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Skurkiewicz. Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dwa pytania do pani senator.
Pani Senator, czy pani sprawozdanie przedsta-

wione Wysokiej Izbie rzetelnie odzwierciedla to, co
dzia³o siê na posiedzeniu Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu?

I drugie moje pytanie. Czy podtrzymuje pani
swoje zdanie, wielokrotnie artyku³owane, ¿e Krajo-
wa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest cia³em plu-
ralistycznym? Czy pani to zdanie podtrzymuje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Odpowiadam na pytanie pani senator Zaj¹c.

Gdy mówiliœmy o grach politycznych – to nie
jest tylko moje zdanie – mieliœmy miêdzy inny-
mi na myœli równie¿ to, ¿e bez przerwy odbywa-
³a siê fluktuacja kadr w zarz¹dzie, na najwy¿-
szych stanowiskach, w zarz¹dzie telewizji pub-
licznej i Polskiego Radia. Odchodzili, przycho-
dzili, byli prezesi, wiceprezesi, pe³nione by³y
stanowiska oddelegowanych cz³onków rady
nadzorczej. To wszystko by³o komentowane
przez prasê, ale równie¿ przez pracowników te-
lewizji oraz przez obserwatorów naszego ¿ycia
medialnego, jako tocz¹ce siê ró¿nego rodzaju
gry. To po pierwsze.

Po drugie, zale¿y, co w tym przypadku rozumie-
my pod s³owem „pluralizm”. Bo teoretycznie mo¿-
na by powiedzieæ, ¿e w poprzedniej Krajowej Ra-
dzie, która ust¹pi³a, te¿ by³ pluralizm, poniewa¿
w tej Krajowej Radzie byli przedstawiciele Samoo-
brony, PiS i SLD. Zale¿y, co mamy na myœli, mó-
wi¹c o pluralizmie. Ja, mówi¹c „pluralizm”, mam
na myœli wy³¹cznie troskê o problemy programo-
we i misyjne ca³ej Krajowej Rady i trzymanie siê
œciœle…

(Senator Alicja Zaj¹c: Chyba mediów, nie Krajo-
wej Rady.)

Tak, oczywiœcie mediów. I trzymanie siê œciœle
tego, do czego Krajowa Rada jest zobowi¹zana
w ustawie. A ustawa wyraŸnie okreœla, co to
jest misyjnoœæ i troska o misyjnoœæ, oraz wyraŸ-
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nie okreœla ingerowanie czy interweniowanie
Krajowej Rady w przypadku, kiedy w audy-
cjach brakuje obiektywizmu w przedstawianiu
problemów. Monitoring zrobiony przez funda-
cjê Batorego bardzo wyraŸnie pokaza³, ¿e tego
obiektywizmu i tej rzetelnoœci w tym okresie
w mediach publicznych zabrak³o.

Je¿eli chodzi o pytanie pana Skurkiewicza, to
ja nie bardzo rozumiem, o co panu chodzi, wiêc
mo¿e pan sformu³uje czytelniej to pytanie. O jak¹
rzetelnoœæ panu chodzi?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Mo¿na, Panie
Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
W mym odczuciu, Pani Senator, w pani spra-

wozdaniu…
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie by³o nie-

zrozumia³e, proszê sformu³owaæ je bardziej zro-
zumiale.)

Dobrze.
W pani sprawozdaniu – byæ mo¿e siê mylê –

znalaz³y siê kwestie, które nie by³y poruszane
podczas posiedzenia Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu. Niejako w wyniku byæ mo¿e pewnej
nadgorliwoœci to sprawozdanie przedstawione
przez pani¹ Wysokiemu Senatowi znacz¹co, bar-
dziej lub mniej, odbiega od rzeczywistego przebie-
gu posiedzenia komisji w dniu 11 maja.

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Mogê odpo-
wiedzieæ?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Oczywiœcie, Pani Senator.
Proszê bardzo.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Odpowiadam panu. Przede wszystkim pan nie

mo¿e znaæ, je¿eli nie zapozna³ siê ze stenogra-
mem, ca³ego przebiegu posiedzenia komisji, po-
niewa¿ pan nie uczestniczy³ w tym posiedzeniu
komisji od pocz¹tku do koñca. Pan wpada³ i wy-
pada³. I nawet, a¿ by³am tym bardzo zdziwiona,
nie zada³ pan ¿adnego pytania na posiedzeniu ko-
misji, co jest zupe³nie niepodobne do pana.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nadgorliwoœæ jest
gorsza od faszyzmu.)

(Senator Marek Zió³kowski: Nadrabia teraz
straty, z tego wynika…)

Tak.

Moje sprawozdanie, Panie Senatorze, jest opar-
te na stenogramie i sformu³owania, których tu
u¿y³am, s¹ wyjête ¿ywcem ze stenogramu. Je¿eli
pan tego stenogramu nie ma, to ja je panu mogê
dostarczyæ.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Bardzo dziêku-
jê. Bardzo bym prosi³.)

A w³aœciwie to sekretariat…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Niech pani go

udostêpni, bo my z PiS nie mamy takiego szybkie-
go dostêpu.)

Nie, nie, proszê nie mówiæ, ¿e pan nie ma dostê-
pu, bo sekretariat komisji kultury dysponuje do-
woln¹ liczb¹ stenogramów dla cz³onków komisji.
Te stenogramy ju¿ od ponad tygodnia s¹ w komisji
kultury i móg³ siê pan z nimi zapoznaæ, zw³aszcza
¿e pan nie uczestniczy³ w ca³ym posiedzeniu od
pocz¹tku do koñca.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja jestem za tym, ¿e-
by go ukaraæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê pañstwa, koñczê etap pytañ do pani se-

nator. Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale, Panie Mar-

sza³ku, pani senator nie udzieli³a odpowiedzi…)
Ju¿ zamkn¹³em listê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ale nie udzieli³a odpowiedzi na moje drugie py-

tanie, odnosz¹ce siê do tego, czy podtrzymuje swo-
je stanowisko, wielokrotnie wyartyku³owane, co
do pluralizmu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

(Senator Jan Dobrzyñski: Tak, Panie Mar-
sza³ku, jeszcze nie odpowiedzia³a na pytanie.)

Przez trzy lata pada³ zarzut, ¿e Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji nie jest cia³em pluralistycz-
nym. Wobec tego, czy podtrzymuje wci¹¿ to stano-
wisko, które wielokrotnie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie ma w niej PiS,
to nie jest pluralistyczna.)

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
90% odpowiedzi na pana pytanie by³o w odpowie-

dzinapytaniepanisenatorZaj¹c, tak¿euwa¿am...
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tak, równie¿,

ale…)
…¿e udzieli³am wyczerpuj¹cej odpowiedzi.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale on siê nie zna na

procentach.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
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Wysoki Senacie…
(Senator Alicja Zaj¹c: Zdania s¹ ró¿ne.)
Któ¿ to mianowicie rozpoczyna?
(G³os z sali: Czes³aw Ryszka.)
(Senator Alicja Zaj¹c: Zale¿y, co kto uwa¿a za

pluralistyczne. Raz coœ jest pluralizmem, raz nie
jest.)

Pan senator Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni

Pañstwo Przewodnicz¹cy i Cz³onkowie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji!

Zastrzegam od razu, ¿e to nie jest moja Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji i nie mam zamiaru jej
broniæ. Ale jestem zaskoczony tym, ¿e senatoro-
wie Platformy Obywatelskiej po tak krótkim cza-
sie chc¹ odrzuciæ sprawozdanie Krajowej Rady,
sprawozdanie za 2010 r. Powiem wprost, ¿e daw-
no nie by³em œwiadkiem takiej hipokryzji. To jest
klasyczne zagranie polityczne, poniewa¿ w tej
chwili zarówno ta Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji, jak i media publiczne s¹ w rêkach politycz-
nych Platformy Obywatelskiej, PSL oraz lewicy.
Dlatego mam prawo zapytaæ, o co w tym chodzi.

(Senator Ma³gorzata Adamczak: O co chodzi?)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale o co chodzi?)
Mówi siê, ¿e jak nie wiadomo, o co chodzi, to

chodzi o pieni¹dze. Jak s¹dzê, Platforma Obywa-
telska z jednej strony d¹¿y do wywo³ania jak naj-
wiêkszego zamêtu w mediach publicznych, a nie
tak jak pani sprawozdawca mówi³a, do ³adu, bo
tak bêdzie lepiej dla mediów komercyjnych, z któ-
rymi rêka w rêkê Platforma wspó³pracuje. Mówi¹c
proœciej, im s³absze media publiczne, tym wiêcej
widzów odp³ynie do mediów prywatnych, przede
wszystkim zaœ wiêcej reklamodawców uda siê do
TVN i Polsatu, a do podzia³u, jak wiadomo, s¹ mi-
liardy z³otych z reklam. Druga przyczyna walki
o pieni¹dze i o w³adzê to obecnoœæ nowych anten
w naziemnej platformie cyfrowej, anten „swoich”,
„naszych”, „zaprzyjaŸnionych z nami”.

Dawniej mówiono: kto ma media, ten ma w³a-
dzê. Dzisiaj trzeba dodaæ, ¿e kto ma media, ma
tak¿e du¿e pieni¹dze. Prawda jest wiêc taka, ¿e
politycy zawsze bêd¹ walczyæ o kontrolê nad me-
diami publicznymi, bo to najlepszy sposób na
rz¹dzenie, reelekcjê oraz pieni¹dze.

Nie dziwi³o nikogo, ¿e Platforma Obywatelska
po objêciu rz¹dów w 2007 r. marzy³a o natych-
miastowym przejêciu w³adzy w mediach publicz-
nych. Rzekomo mia³o siê to dokonaæ w imiê „od-
politycznienia”. Ile¿ razy pani sprawozdawca, se-
nator Borys-Damiêcka, mówi³a, ¿e trzeba natych-
miast odpolityczniæ Krajow¹ Radê i media publi-
czne, czyli wyrwaæ je z r¹k Prawa i Sprawiedliwo-

œci, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony? Dlaczego
jednak Platforma Obywatelska jakby przy okazji
postanowi³a wówczas zniszczyæ fundament me-
diów publicznych – abonament radiowo-telewi-
zyjny? Przypomnê, ¿e to premier Donald Tusk
wielokrotnie apelowa³ o likwidacjê tego abona-
mentu, obiecuj¹c w zamian dotacjê z bud¿etu.
Przecie¿ on dobrze wiedzia³, ¿e taka dotacja nie
jest mo¿liwa, a wiêc by³a to obietnica w rodzaju
obietnicy znalezienia dla stoczni inwestora z Ka-
taru.

Kolejne tak zwane odpolitycznianie mediów
publicznych zaczê³o siê po katastrofie smoleñ-
skiej, kiedy to Bronis³aw Komorowski, pe³ni¹cy
wówczas obowi¹zki g³owy pañstwa, odrzuci³
sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-
ji, co skutkowa³o jej rozwi¹zaniem. Zarzucono
wówczas poprzedniej Krajowej Radzie, ¿e dopu-
œci³a do tego, by media realizowa³y interesy par-
tyjne, g³ównie interesy PiS. Politycy PO nie szczê-
dzili s³ów krytyki – przypomnê tutaj niektóre wy-
powiedzi. „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest
najbardziej upartyjniona z dotychczasowych
i w œlad za tym mamy najbardziej upartyjnione ra-
dy nadzorcze i zarz¹dy spó³ek publicznych me-
diów” – to s¹ s³owa pos³anki PO Iwony Œledziñ-
skiej-Katarasiñskiej.

Równolegle z powo³ywaniem nowej Krajowej
Rady trwa³y prace nad nowelizacj¹ ustawy me-
dialnej. I wówczas znowu Platforma wo³a³a: chce-
my odpolityczniæ media publiczne! „Na to, co dziœ
siê wyprawia w telewizji publicznej, nie mo¿na ju¿
patrzeæ” – mówi³ Rafa³ Grupiñski z Platformy.
Wtórowa³a mu Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, te¿
z PO – cytujê: „Nie chcemy dobieraæ nowych
cz³onków rady wed³ug klucza politycznego”. To,
jak powo³ano „apolityczne” zarz¹dy, skwitowa³a
nawet pos³anka Katarasiñska, przyznaj¹c, ¿e no-
wy zarz¹d jest stricte polityczny i ¿e tak¿e PO ma
swoje za paznokciami.

Przypomnê tu nazwiska – oczywiœcie „apolity-
cznych” – cz³onków nowego zarz¹du telewizji. Pre-
zesem TVP jest Juliusz Braun, by³y pose³ Unii De-
mokratycznej i Unii Wolnoœci. Wiceprezesem –
Marian Zalewski, wiceminister rolnictwa z PSL,
zaufany cz³owiek wicepremiera Waldemara Paw-
laka, a kolejnym wiceprezesem – Bogus³aw Piwo-
war kojarzony z lewicowym stowarzyszeniem „Or-
dynacka”. Czysty, partyjny parytet. Tego zreszt¹
nale¿a³o siê spodziewaæ i nikt w³aœciwie nie powi-
nien siê temu dziwiæ. I Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji oczywiœcie to wszystko zaakceptowa³a.

Po co wiêc by³y te wszystkie ataki na PiS, skoro
TVP jest dzisiaj zmonopolizowana przez ludzi
o œwiatopogl¹dzie liberalnym i lewicowym i nie ma
tam miejsca dla tradycjonalistycznej, patriotycz-
nej prawicy?

Niestety w tym gorsz¹cym miêdzypartyjnym
sporze zapomina siê o najwa¿niejszym: o tym, ¿e
prawdziwym w³aœcicielem telewizji publicznej,
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radia publicznego jest naród. Do tej pory, przez
ponad dwadzieœcia lat, jego elity nie potrafi³y
ustaliæ sprawiedliwych zasad zarz¹dzania tym ar-
cywa¿nym dla kultury i to¿samoœci dobrem
wspólnym. Z udzia³u w nim przez lata systematy-
cznie eliminowany jest nurt katolicki, prawicowy,
konserwatywny i niepodleg³oœciowy. A ponadto,
jakby celowo, ktoœ pog³êbia… Nie ktoœ, tylko po-
g³êbia siê dramatyczna zapaœæ finansowa mediów
publicznych, która pokazuje samobójcz¹ dla pañ-
stwa politykê utraty suwerennoœci w dziedzinie
kultury. Czy w tej sytuacji nie jest czytelny nacisk
wywierany na Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji
po to, aby w jego konsekwencji na przyk³ad na
platformach cyfrowych znalaz³y siê wy³¹cznie sta-
cje, które s¹ ¿yczliwe rz¹dz¹cym, i aby ten ogrom-
ny „tort” reklam przejê³y stacje prywatne?

Z powodu niskiej œci¹galnoœci abonamentu sys-
tematycznie i nieub³aganie spada liczba widzów
telewizji publicznej. Jeszcze przed rokiem wszyst-
kie kana³y TVP mia³y ³¹cznie ponad 42% udzia³u
w ogl¹dalnoœci telewizji przez polskich widzów, te-
raz jest ju¿ tylko 37%, jak wynika z danych OBOP.
Jedn¹ z przyczyn tego stanu jest fakt, ¿e TVP przy-
bywa silnych i bezwzglêdnych konkurentów dys-
ponuj¹cych dodatkowymi Ÿród³ami dochodu – op-
rócz bogatej oferty telewizyjnej sprzedaj¹ oni do-
stêp do platform satelitarnych, telefonii komórko-
wej, filmów na ¿yczenie czy internetu.

I tu wracam do sytuacji odrzucenia sprawozda-
nia Krajowej Rady przez Platformê Obywatelsk¹.
Wygl¹da na to, ¿e nawet ten korzystny uk³ad, jaki
istniejewKrajowejRadzie iwmediachpublicznych,
ten uk³ad, który przej¹³ media, jest niewygodny dla
Platformy Obywatelskiej, poniewa¿ do zarz¹dów
publicznego radia i telewizji dopuszczono w wiêk-
szoœci dawnych ludzi lewicy. Zapewne dlatego Plat-
forma chce – w imiê jeszcze wiêkszego podporz¹d-
kowania sobie Krajowej Rady – szanta¿owaæ j¹ od-
rzuceniem sprawozdania przez prezydenta. To jest
prawdziwy majstersztyk polityczny przed czekaj¹c¹
nas kampani¹ wyborcz¹: bêdziecie spolegliwi, to
was ocalimy, a je¿eli nie, to siê po¿egnamy.

Co to ma wspólnego z demokracj¹, z has³ami
o misyjnoœci mediów publicznych, których tak
wiele pojawia³o siê na ustach pani sprawozdawcy
Borys-Damiêckiej? To jest przecie¿ dalsze nisz-
czenie mediów publicznych bez próby ich zrefor-
mowania. To jest powrót do czasów Radiokomite-
tu.

Odpolitycznienie mediów jest obecnie wed³ug
partii rz¹dz¹cej czyst¹ fikcj¹. Dlatego jedynym,
g³ównym celem – zarówno tej, jak i wczeœniej
proponowanych ustaw medialnych, a tak¿e
zmian dokonywanych przez Platformê Obywa-
telsk¹ – jest pe³ne opanowanie telewizji i publi-
cznego radia, a tak¿e podporz¹dkowanie sobie
rynku mediów komercyjnych. Niestety we wszy-

stkim, co czyni Platforma Obywatelska, nie ma
chêci naprawy mediów publicznych. Nie chodzi
o ich misyjnoœæ, chodzi o ich s³aboœæ, o zaszko-
dzenie im. Odrzucenie sprawozdania Krajowej
Rady przez w³asnych ludzi œwiadczy o tym, ¿e
Platforma nie cofnie siê przed niczym, aby obec-
nie zaw³aszczyæ tak¿e proces cyfryzacji. Chodzi
wy³¹cznie o to, aby czwarta w³adza, jak¹ s¹ me-
dia, by³a w rêkach pierwszej w³adzy, czyli
rz¹dz¹cych. Smutne to, ale prawdziwe. Dziêku-
jê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zmieœci³ siê pan senator w dok³adnie dziesiê-

ciu minutach.
(Senator Czes³aw Ryszka: Wiedzia³em, co mi

grozi, gdybym siê nie zmieœci³.)
(Senator Henryk WoŸniak: Sybir.)
No w³aœnie, niestety.
(Senator Czes³aw Ryszka: Naprawdê upomina-

nia przez pana marsza³ka nie lubiê.)
Nie, nie, przecie¿ pochwali³em pana senatora

tym razem. (Oklaski)
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê bardzo.)
Pan senator Andrzejewski. Zachêcam do podo-

bnej dyscypliny.

Senator Piotr Andrzejewski:
To siê oka¿e. Ja lubiê, jak pan marsza³ek wcho-

dzi w dialog, bo to o¿ywia atmosferê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zastanawiam siê, jaka rola przypada mi tutaj

wobec pañstwa. Bardzo bym nie chcia³, ¿eby to
by³a rola Don Kichota, który na drodze spotyka
stado z pasterzem czy watahê i bierze je za ryce-
rzy. No, ale czasami tak siê czujê.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która jest
wielkim osi¹gniêciem polskiego systemu demo-
kratycznego i konstytucyjnego, opiera siê na za-
sadzie autonomii i niezale¿noœci nadawców, na
zasadzie pluralizmu, bo tak by³a skonstruowana.
Ale coraz czêœciej wydaje siê, ¿e to jest taki zamek
z piasku, który raz po raz podmywaj¹ fale po-
szczególnych koniunktur politycznych. Bo tak
naprawdê nikomu nie zale¿y na przestrzeganiu
zasad autonomii i niezale¿noœci nadawców, na
zwi¹zanej z tym roli Krajowej Rady. Chodzi tylko
o to, ¿eby mieæ jak najwiêksze wp³ywy i wp³ywaæ
na nadawców. Taka jest ta rzeczywistoœæ.

Problemem jest to, co z tego mo¿emy uratowaæ.
Mnie jest – kiedyœ wyrazi³em ten pogl¹d – obojêt-
ne, która partia czy jaki uk³ad partyjny rz¹dzi ra-
diem i telewizj¹. Mnie zale¿y – i chcia³bym pañ-
stwa do tego przekonaæ, takie mam pogl¹dy – na
tym, ¿eby autonomia i niezale¿noœæ nadawców
by³a poparta pluralizmem pogl¹dów, a wiêc ¿eby
i Radio Maryja, i pan Urban, i ka¿dy, kto respek-
tuje system prawny…
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(G³os z sali: Ale…)
Ka¿dy. Aby ka¿dy, kto respektuje porz¹dek

prawny i obraca siê w ramach porz¹dku prawne-
go w systemie demokratycznym, mia³ prawo g³o-
su. Tymczasem rzeczywistoœæ odbiega od tej wizji.

Mamy dzisiaj do czynienia z wnioskiem o odrzu-
cenie sprawozdania, popartym zreszt¹ dzia³aniem
komisji w Sejmie. A wiêc sprawa jest ukartowana.
Wiêkszoœæ polityczna uwa¿a, jak tu zreszt¹ s³ysza-
³em w sprawozdaniu, ¿e Krajowa Rada nie doœæ
kontroluje i nie doœæ wp³ywa na nadawców, ¿e nie
ma mainstreamu, rêcznego sterowania. I to s¹ za-
rzuty. Ma³o tego… Ale przecie¿ wiem, ¿e to jest pre-
tekst, bo chodzi o zmianê jej sk³adu. Tylko po co?
Ot, rozpoczêto brudn¹ grê w celu wymiany albo za-
gro¿enia ni¹, czyli szanta¿u: nie bêdziecie tak tañ-
czyæ, jak my wam gramy jako wiêkszoœæ politycz-
na, na czas wyborów, na czas prezydencji, to ju¿
was nie bêdzie. To jest taki podtekst, tak wielu lu-
dzi mówi. Ja siê do tego nie sk³aniam, bo ja byæ mo-
¿e jestem Don Kichotem. Ale inni s¹ realistami
i pokazuj¹, jak to wygl¹da w rzeczywistoœci. A pre-
zydent ze stanowiskiem poczeka, jak siê zachowa
Krajowa Rada. I rzeczywiœcie, tak jak chcia³a pani
wiceprzewodnicz¹ca komisji i sprawozdawca wiê-
kszoœci, monitorowaæ programy i wp³ywaæ na nie,
jedne eliminowaæ, a drugie udra¿niaæ, jednym da-
waæ miejsce, a jak nie, to… A ta ustawa? Najlepszy
dowód, ¿e nie ma zaufania do tej Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji, jest taki, ¿e robimy ustawê
o cyfryzacji zamiast oddaæ to Krajowej Radzie i te-
lewizji oraz Urzêdowi Komunikacji Elektronicznej.
Tak, to jest bajpas, ale to dlatego, ¿e jest ma³a, tak
powiem, sterowalnoœæ Krajow¹ Rad¹ Radiofonii
i Telewizji w tym sk³adzie, którego pluralizm jest
bardzo dobry z wyj¹tkiem jednego: nie wolno do-
puœciæ tam cz³onków Prawa i Sprawiedliwoœci,
którzy chc¹ poprawy pañstwa, rzetelnoœci, realno-
œci funkcjonowania prawa w Polsce, a nie stronni-
czoœci i demokracji rozumianej tylko jako starcie
interesów partyjnych.

Wracam do przedmiotu, którym siê zajmujemy.
Oceniam to sprawozdanie na pi¹tkê. Oceniam tê
Krajow¹ Radê i zakres jej aktywnoœci bardzo wyso-
ko. Oceniam te¿ bardzo wysoko przewodnicz¹cego
tej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pana Jana
Dworaka, i bardzo mu dziêkujê. Jeden z nielicz-
nych ludzi, którym sterowalnoœæ partyjna nie
przeszkadza w realizowaniu konstytucyjnych za-
sad tak, ¿eby uniemo¿liwiaæ mu aktywnoœæ pro-
praworz¹dnoœciow¹. Tak, myœlê, ¿e jest to w³aœci-
wy cz³owiek na w³aœciwym miejscu, jak rzadko kto
dzisiaj w instytucjach naszego pañstwa.

(Senator Henryk WoŸniak: Te¿ tak myœlê.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Racja.)
Mój Bo¿e, zmierzamy wiêc nie do tego, proszê

pañstwa, ¿eby oceniæ to sprawozdanie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji merytorycznie, nie do

tego, ¿eby powiedzieæ, jak siê Krajowa Rada wy-
wi¹za³a z obowi¹zków, i nie do oceny relacji
z dzia³alnoœci Krajowej Rady, tylko mówimy w³a-
œnie, ¿e nie zachowa³a siê dosyæ politycznie, nie
ingerowa³a w programy, nie interweniowa³a, gdy
by³ problem taræ na Krakowskim Przedmieœciu
albo jeszcze gdzie indziej… To co, to Krajowa Ra-
da ma tutaj zast¹piæ autonomiê, niezale¿noœæ
nadawców? Bo tak wynika z tego stanowiska
wiêkszoœci Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.
Ja jestem temu przeciwny. I z³o¿y³bym, Szano-
wni Pañstwo, wniosek o przyjêcie tego sprawo-
zdania bez poprawek, ale nie mam ¿adnych
szans. Pozostaje tylko bardzo pañstwu podziêko-
waæ. Robicie bardzo dobr¹ robotê. Wytrwajcie
w tym. Powtarzam: wytrwajcie w tym, ¿ebyœcie
byli wzorcem, jasnym drogowskazem na tej ma-
pie nieprawoœci, ma³oœci i bagienka, którym jest
nasze ¿ycie polityczne. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Skurkiewicz zapisa³ siê do g³osu.

A, nie…
(G³os z sali: Tak, tak.)
W³aœnie nie wiedzia³em, czy pan zmierza w kie-

runku drzwi, czy w kierunku mównicy.
Proszê bardzo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie ten marsza-

³ek, ¿ebym zmierza³ w kierunku drzwi.)
Proszê bardzo.
Proszê to opuœciæ, ma pan tu taki ruchomy…

Tu s¹ takie udoskonalenia techniczne.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Senator Henryk WoŸniak: Tam jest zapadnia,

mo¿na poci¹gn¹æ i…)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze jeden scho-

dek zrobiæ.)
Szanowni Pañstwo Senatorowie! Szanowna

Krajowa Rado Radiofonii i Telewizji!
Moje wyst¹pienie bêdzie w tonie mniej entuz-

jastycznym ni¿ przemówienie mojego poprzedni-
ka, aczkolwiek, Szanowni Pañstwo, dziwnie sta-
³o siê na posiedzeniu Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu, kiedy to senatorowie Prawa i Spra-
wiedliwoœci musieli broniæ dobrego imienia Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji wy³onionej przez
parlamentarn¹ wiêkszoœæ Platformy Obywatel-
skiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu
Lewicy Demokratycznej. Mieliœmy z tego powodu
nawet pewien dyskomfort, aczkolwiek, jak mó-
wiê, Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji nale¿y
postrzegaæ przez pryzmat funkcjonowania
w ci¹gu ca³ego roku.
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Szanowni Pañstwo, jak rozumiem, punkt wi-
dzenia w ka¿dej sytuacji zawsze zale¿y od punktu,
w którym znajduje siê dana sytuacja polityczna.
Ja nieprzypadkowo pyta³em, mo¿e nie w czasie
dyskusji, ale wtedy, gdy senatorowie mogli zada-
waæ pytania, odnoœnie do s³owa, które w konsek-
wencji by³o chyba najczêœciej wymieniane na tej
sali – chodzi o s³owo „pluralizm”. Kiedy Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji funkcjonowa³a pod
przewodnictwem pana ministra Ko³odziejskiego,
wielokrotnie by³a atakowana, i to w sposób agre-
sywny – my, senatorowie Prawa i Sprawiedliwo-
œci, równie¿ byliœmy atakowani – mówiono
o pe³nym, totalnym wrêcz upolitycznieniu tego
cia³a konstytucyjnego, o braku pluralizmu w po-
dejmowanych dzia³aniach i decyzjach. Ca³y czas
przez dwa i pó³ roku trwa³a niesamowicie agresy-
wna, za¿arta wrêcz walka z tymi osobami, które
tworzy³y to cia³o konstytucyjne. A kiedy sytuacja
zupe³nie siê zmieni³a, odwróci³a w roku 2010, to
stanowisko te¿ uleg³o zupe³nej zmianie. I prakty-
cznie jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji sta³a siê plu-
ralistyczna, sta³a siê cia³em demokratycznym,
dlatego ¿e nie by³o tam Prawa i Sprawiedliwoœci.
To najwiêkszy zarzut, ¿e ktoœ odwa¿y³ siê zg³osiæ
kandydata tej¿e partii do tego, aby zasiada³ w Kra-
jowej Radzie Radiofonii i Telewizji. To najwiêkszy
zarzut, ¿e by³ prezydent Lech Kaczyñski, który od-
wa¿y³ siê wskazaæ swoich zaufanych ludzi czy
swojego zaufanego cz³owieka do takiej instytucji
jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I przez
dwa i pó³ roku tej kadencji pañstwo odbieraliœcie
nam prawo do tego, aby osoby sprawuj¹ce w pe³ni
swój urz¹d mog³y przychodziæ na posiedzenia ko-
misji, dyskutowaæ, zabieraæ g³os, relacjonowaæ,
zdawaæ sprawozdania. Pañstwo w sposób… Nie
chcê u¿yæ tutaj zbyt mocnego s³owa, ale pañstwo
w sposób bardzo g³êboki te osoby wrêcz mieszali-
œcie z b³otem, dlatego ¿e one by³y z Prawa i Spra-
wiedliwoœci.

(SenatorHenrykWoŸniak:Nie,nie.Taknieby³o.)
Szanowni Pañstwo, z³o¿enie sprawozdania

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji to bardzo
wa¿na chwila, która powinna byæ œwiêtem wszys-
tkich mediów. Przyjêcie tego powinno byæ œwiê-
tem, bo Krajowa Rada to regulator rynku mediów
elektronicznych. Niestety ró¿nie z tym bywa. Jes-
tem zaskoczony stanowiskiem moich kolegów
z komisji kultury, którzy z³o¿yli wniosek o odrzu-
cenie tego sprawozdania, bo to my jako opozycja
powinniœmy takie wnioski sk³adaæ, a jednak tak
siê nie sta³o.

Szanowni Pañstwo, na zakoñczenie mojej wy-
powiedzi, mo¿e zbyt emocjonalnej, ale bardzo
wa¿nej w tej dyskusji, która jest, nie ukrywam,
dyskusj¹ polityczn¹, chcia³bym jeszcze zwróciæ
uwagê… Szanowni Pañstwo, jest wiele zarzutów

równie¿ do nowej Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, które s¹ zwi¹zane miêdzy innymi z wy³ania-
niem przedstawicieli w radach nadzorczych, póŸ-
niej z powo³ywaniem zarz¹dów spó³ek radiofonii
publicznej czy Telewizji Polskiej, zarzutów opóŸ-
niania tego procesu, gry politycznej, pewnych na-
cisków, dokonywania pewnych dzia³añ, które
w jakimœ sensie nie przynios³y chwa³y ani tej Kra-
jowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ani mediom
publicznym. Szanowni Pañstwo, tych dzia³añ,
które w ubieg³ym roku w ci¹gu piêciu miesiêcy
podejmowa³a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
pod kierownictwem pana ministra Dworaka, nie
mogê oceniæ w sposób pozytywny. Niestety nie
mogê ich oceniæ w sposób pozytywny, mimo ¿e na
posiedzeniu komisji g³osowa³em za przyjêciem
sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewiz-
ji za rok 2010. Niestety na posiedzeniu plenarnym
my jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci bê-
dziemy g³osowaæ za odrzuceniem sprawozdania
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2010.

I na zakoñczenie jeszcze jedna bardzo wa¿na
kwestia. Czego z ca³ego serca pañstwu ¿yczê…
Mówiê tu o kolegach z Platformy Obywatelskiej.
Otó¿ jest tak¹ prawid³owoœci¹ od 1989 r., to za ka-
¿dym razem sprawdza siê w stu procentach, ¿e ta
formacja polityczna, która ma w rêku media pub-
liczne, przegrywa wybory parlamentarne. Jestem
przekonany, ¿e i tym razem tak siê stanie. Dziêku-
jê bardzo. (Oklaski)

(Senator Henryk WoŸniak: Ka¿da zasada ma
swój wyj¹tek.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra Dworaka,

czy chcia³by zabraæ g³os.
Pan przewodnicz¹cy siê waha, ale...
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Jan Dworak: Waham siê, poniewa¿ mu-
sia³bym wejœæ w polemikê natury politycznej. Wy-
s³ucha³em z wielk¹ uwag¹ tej dyskusji, ale ona
ma charakter polityczny, a nie chcia³bym polity-
cznie zabieraæ g³osu. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, nie zosta³ zg³oszony wniosek

przeciwny do wniosku komisji, w zwi¹zku z tym
moglibyœmy przyst¹piæ do trzeciego czytania tego
projektu. To czytanie, czyli g³osowanie, odbêdzie
siê pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu przewodnicz¹cemu, dziêkujê
cz³onkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

(G³os z sali: Jeszcze „zamykam dyskusjê”.)
Zamykam dyskusjê… Nie powiedzia³em tego,

naprawdê? Przepraszam.
Dyskusjê oczywiœcie zamykam.
Dziêkujê pañstwu bardzo. I zamykam punkt

pi¹ty porz¹dku obrad.
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A teraz przystêpujemy do rozpatrzenia pun-
ktu szóstego porz¹dku obrad: informacja Rzecz-
nika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku
2010 oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw
cz³owieka i obywatela.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1161.
Marsza³ek Senatu otrzyma³ tê informacjê i skiero-
wa³ do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji. Komisja w dniu 8 czerwca 2011 r. zapoz-
na³a siê z t¹ informacj¹ i poinformowa³a o tym
marsza³ka Senatu.

Chcê powitaæ rzecznik praw obywatelskich,
pani¹ Irenê Lipowicz. Witam serdecznie.

I proszê pani¹ rzecznik o zabranie g³osu
i przedstawienie informacji. Zapraszam na mó-
wnicê. Proszê bardzo, Pani Rzecznik.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Jest dla mnie wielk¹ przyjemnoœci¹ i zaszczy-

tem, ¿e mogê zaprezentowaæ informacjê o dzia³al-
noœci mojego urzêdu w roku 2010. Chcê równo-
czeœnie podkreœliæ, ¿e by³ to niezwykle dramatycz-
ny i niezwyk³y, w smutnym tego s³owa znaczeniu,
rok dzia³alnoœci rzecznika praw obywatelskich.
Po raz pierwszy – a mia³am piêciu poprzedników –
kadencja rzecznika praw obywatelskich zosta³a
tragicznie przerwana œmierci¹ mojego poprzedni-
ka, doktora Janusza Kochanowskiego. W zwi¹z-
ku z tym w roku 2010 urzêdowa³o, co te¿ zdarzy³o
siê po raz pierwszy w historii, trzech rzeczników.
Najpierw by³ to doktor Kochanowski. Nastêpnie
pe³ni³ obowi¹zki rzecznika, z wielkim poœwiêce-
niem, za co chcia³abym bardzo podziêkowaæ, obe-
cny tutaj d³ugoletni zastêpca rzecznika praw oby-
watelskich, pan Stanis³aw Trociuk. A potem, od
koñca lipca tego roku, kiedy Sejm i Senat powie-
rzy³y mi te obowi¹zki, po z³o¿eniu œlubowania
przejê³am tê funkcjê. W tym sensie sprawozdanie
to sk³adam w imieniu trzech osób, które w roku
2010 tê dzia³alnoœæ prowadzi³y.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e ze wzglêdu na tê
szczególn¹ sytuacjê mieliœmy do czynienia z kil-
kumiesiêcznym spadkiem liczby skarg obywateli
do rzecznika praw obywatelskich. Urz¹d ten w od-
czuciu spo³ecznym jest bowiem silnie spersonali-
zowany, obywatele maj¹ poczucie, ¿e… Kiedy zgi-
n¹³ rzecznik praw obywatelskich, zobaczyliœmy,
¿e natychmiast za³ama³ siê nap³yw wniosków
skierowanych do biura. Dopiero teraz mo¿emy zo-
baczyæ, ¿e ta liczba ponownie roœnie. ¯eby pañ-
stwu to uzmys³owiæ, powiem, porównuj¹c kwie-
cieñ do kwietnia, ¿e wzrost skarg w tej chwili wy-
nosi 40%, a bezpoœrednio po tych tragicznych wy-
darzeniach katastrofy smoleñskiej liczba skarg

spad³a bardzo powa¿nie. Obecnie sytuacja
w pe³ni siê znormalizowa³a. W roku 2010 po raz
pierwszy mieliœmy taki spadek, zawsze by³ wzrost
liczby skarg. Tak siê to sta³o. Oznacza to jednak
równoczeœnie, ¿e prace rzecznika trwa³y, ci¹g³oœæ
urzêdu – za co panu Trociukowi bardzo dziêkujê –
zosta³a w pe³ni zachowana, a konstytucyjne pre-
rogatywy i uprawnienia rzecznika by³y wykony-
wane.

Jako nowy rzecznik praw obywatelskich
przede wszystkim kontynuowa³am sprawy rozpo-
czête przez mojego poprzednika. Jego sprawozda-
nie za rok 2009 dane mi by³o jeszcze przedstawiæ
pañstwu jesieni¹ 2010 r. Mówi³am wtedy o priory-
tetach i o specyficznych cechach tej kadencji. Te-
raz chcê tylko powiedzieæ, ¿e ta kontynuacja
w najszerszym tego s³owa znaczeniu dotyczy dzia-
³alnoœci miêdzynarodowej; w³aœnie zakoñczyliœ-
my w ramach Partnerstwa Wschodniego spotka-
nia z ombudsmanami Armenii i Azerbejd¿anu. Te
warsztaty to rezultat inicjatywy podjêtej jeszcze
przez mojego poprzednika.

Chcia³abym te¿, je¿eli Wysoki Senat pozwoli,
scharakteryzowaæ moje w³asne priorytety, o któ-
rych mówi³am w chwili obejmowania urzêdu
i o których obecnie mogê ju¿ powiedzieæ czêœcio-
wo przez pryzmat kroków podjêtych w celu ich re-
alizacji. Wyró¿ni³am trzy kategorie podmiotów,
którym – w moim przekonaniu – powinnam po-
œwiêciæ szczególn¹ uwagê przynajmniej w pier-
wszych dwóch latach mojego urzêdowania. To by-
³y problemy osób starszych, osób z niepe³nospra-
wnoœci¹, a tak¿e imigrantów przebywaj¹cych
w naszym kraju. Rzecznik praw obywatelskich
powinien broniæ najs³abszych. S¹dzê, ¿e zw³asz-
cza osoby starsze s¹ t¹ kategori¹ spo³eczn¹, która
w swojej pokorze, w swoim czêsto przyzwyczaje-
niu do niedostatku, wrêcz do biedy, nie zawsze
zdaje sobie nawet sprawê z w³asnej dyskrymina-
cji. Nie wystêpuj¹ w sposób agresywny, godz¹ siê
z tym, ¿e maj¹ gorszy dostêp do œwiadczeñ zdro-
wotnych czy spo³ecznych, ¿e ich perspektywy
i mo¿liwoœci ¿yciowe s¹ bardzo ograniczone. Do-
piero kiedy przyjrzeliœmy siê temu szczegó³owo –
a w tym celu uda³o siê stworzyæ komisjê eksper-
tów do spraw osób starszych, osób z niepe³no-
sprawnoœciami i emigrantów – skala tej dyskry-
minacji ukaza³a siê nam w ca³ej pe³ni. Ona mo¿e
dotyczyæ œwiadczeñ zdrowotnych, mo¿e dotyczyæ
traktowania w urzêdach, ona nawet mo¿e doty-
czyæ w przysz³oœci wykluczenia cyfrowego – by³a
przed chwil¹ mowa o cyfryzacji telewizji. Mo¿e ró-
wnie¿ dotyczyæ kwestii dostêpu do prawa. Mo¿e
i s³usznie przechodzimy na elektroniczn¹ wersjê
Dziennika Ustaw i na e-administracjê, musimy
jednak pamiêtaæ, ¿e jest w naszym kraju katego-
ria osób, które z e-administracji i z komputerów
ju¿ nie naucz¹ siê korzystaæ. A one te¿ maj¹ prawo
przyjœæ do urzêdu gminy i w sposób tradycyjny za-
poznaæ siê z treœci¹ Dziennika Ustaw.
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Muszê stwierdziæ, ¿e przed objêciem urzêdu
s¹dzi³am, zwa¿ywszy na to, ile czytamy w me-
diach o sytuacji osób z niepe³nosprawnoœciami,
o ró¿nych piêknych inicjatywach i parlamentu,
i organizacji pozarz¹dowych, ¿e sytuacja osób
z niepe³nosprawnoœciami jest lepsza ni¿ by³a
w rzeczywistoœci. To, co niepokoi, to fakt, ¿e nie
mo¿emy tu podaæ jednego organu, który by³by wi-
nien zaniedbañ. Mamy do czynienia z pewn¹,
ogóln¹ jeszcze, znieczulic¹ czy pewnym niedoce-
nianiem potrzeb tych osób. To, co mówiê, jest
oparte na pewnych konkretnych faktach – na wy-
nikach kontroli. Przed wyborami samorz¹dowymi
moi poprzednicy dokonali kontroli lokali wybor-
czych pod k¹tem dostêpnoœci tych lokali z punktu
widzenia osób niepe³nosprawnych; potem ja to
kontynuowa³am. Zidentyfikowaliœmy lokale, któ-
re by³y niedostêpne, wskazaliœmy b³êdy. Odpo-
wiednie gminy zobowi¹za³y siê naprawiæ te b³êdy.
Przypominam, ¿e mamy tak dalece minimalny
standard, ¿e tylko jeden lokal w gminie musi byæ
w pe³ni dostosowany. A i to jest nierealizowane,
czêsto sytuacja jest zupe³nie dramatyczna. Skoro
teraz okazuje siê, ¿e 30% tych gmin, którym udo-
wodniliœmy bardzo powa¿ne zaniedbania, z³ama-
nie prawa wyborczego pod tym wzglêdem, zlekce-
wa¿y³o wyniki kontroli i nasze ustalenia, a tak¿e
skoro widzimy pewn¹ obojêtnoœæ zarówno pod-
miotów pañstwowych, jak i spo³ecznych, doty-
cz¹c¹ praw osób z niepe³nosprawnoœciami, to jest
to wa¿ny sygna³ spo³eczny, który chcia³abym
przed³o¿yæ Wysokiemu Senatowi jako impuls ró-
wnie¿ do pañstwa pracy.

Objawem tych opóŸnieñ by³a sytuacja, ¿e czte-
ry lata po podpisaniu konwencji o prawach osób
niepe³nosprawnych nie mieliœmy w ogóle wdro¿o-
nego czy przygotowanego postêpowania ratyfika-
cyjnego. Ale teraz mogê z przyjemnoœci¹ zawiado-
miæ, ¿e po szerokiej kampanii spo³ecznej i deba-
cie, któr¹ przeprowadziliœmy w biurze rzecznika
razem z odpowiednimi organizacjami, te prace zo-
sta³y podjête, o czym zosta³am niedawno poinfor-
mowana.

Je¿eli chodzi o sytuacjê osób niepe³nospra-
wnych, to chcê powiedzieæ, ¿e okazuje siê, i¿ na-
wet strony organów pañstwowych, ale i gmin, czê-
sto nie s¹ dostosowane do potrzeb osób niewido-
mych. Ponadto zatrudnianie osób niepe³nospra-
wnych ci¹gle nie jest dobrym obyczajem, nawet
w s³u¿bie publicznej, w administracji pañstwo-
wej. Dopiero ostatnie zmiany w tym zakresie daj¹
pewn¹ nadziejê.

Chcê wreszcie… Ja tu szkicujê tylko pewne
podstawowe problemy w ramach tych trzech
moich priorytetów.

Je¿eli chodzi o kwestiê imigrantów, to równie¿
w tym przypadku mamy do czynienia z interesu-
j¹c¹ sytuacj¹. Ale Senat ma przecie¿ ogólny ogl¹d

sytuacji spo³ecznej w naszym kraju i g³ównych
dysfunkcji, mo¿e nawet – ze wzglêdu na swoj¹
w pewnym sensie kontroln¹ funkcjê w odniesie-
niu do uchwalanych aktów – œledzi to w lepszym
jeszcze stopniu ni¿ Sejm. Myœlê, ¿e warto jednak
zasygnalizowaæ tê sytuacjê, je¿eli chodzi o polity-
kê imigracyjn¹, gdy¿ nieszczêsna przypad³oœæ na-
szego kraju – niezale¿nie od tego, jakie by³y rz¹dy
– czyli to, ¿e ci¹gle pozostajemy federacj¹ resor-
tów… Wprawdzie wiele rz¹dów próbowa³o doko-
naæ reformy administracji rz¹dowej, ale ci¹gle je-
szcze istniej¹ g³êbokie przedzia³y pomiêdzy po-
szczególnymi resortami. I widzimy, ¿e na przyk³ad
s³uszny i w³aœciwy, pozytywnie przez nas ocenia-
ny – co nie wyklucza punktowej krytyki w ró¿nych
sprawach – projekt polityki imigracyjnej jest w³a-
œciwie oddzielony od dzia³añ innych resortów. I to
jest sprawa, któr¹ przedk³adam Wysokiej Izbie.

Mamy przecie¿ do czynienia z sytuacj¹, kiedy
z jednej strony z badañ naukowych i z naszej w³a-
snej wiedzy wynika, ¿e Polska znajduje siê w dra-
matycznej sytuacji, je¿eli chodzi o perspektywy
demograficzne – wiemy, ¿e po to, aby zabezpieczyæ
œwiadczenia emerytalne, za kilkanaœcie lat bê-
dziemy dramatycznie potrzebowali m³odych lu-
dzi, dlatego te¿ dzieci i m³odzie¿ s¹ dla nas w tej
chwili na wagê z³ota. Ale jednoczeœnie widzimy, ¿e
wobec imigrantów, wobec rodzin z dzieæmi, które
chc¹ siê u nas osiedliæ, chc¹ legalnie pracowaæ,
p³aciæ podatki – a co wiêcej, czêsto te dzieci uro-
dzi³y siê ju¿ w Polsce, mówi¹ naszym jêzykiem
i swoj¹ przysz³oœæ widz¹ w³aœnie w Polsce – zacho-
wujemy siê restrykcyjnie, czêsto nawet w sposób
szczególnie gorliwy, nawet jeœli braæ pod uwagê
to, do czego jesteœmy zobowi¹zani w ramach sys-
temu Schengen. Co wiêcej, mieliœmy do czynienia
z tak¹ sytuacj¹… By³ to przypadek mongolskiej
rodziny Batdavaa, której udzielaliœmy pomocy –
przypadek, który pokazuje kilka problemów sku-
piaj¹cych siê jak w soczewce i kilka dysfunkcji
z zakresu mojego trzeciego priorytetu. Otó¿, po
pierwsze, okaza³o siê, ¿e pe³nomocnik tej rodziny
przez lata dzia³a³ na jej niekorzyœæ. Ta osoba ju¿
nie ¿yje, wiêc teraz nie wiemy, czy to by³ wynik
braku wiedzy, czy jednak zamiar, umyœlnoœæ. Po-
stêpowanie toczy³o siê przez jedenaœcie lat, decyz-
ja pozytywna mog³a zapaœæ wielokrotnie, ale za
ka¿dym razem wniosek by³ wycofywany na nieko-
rzyœæ sk³adaj¹cej go osoby. Ale mamy i inne syg-
na³y, które wskazuj¹, ¿e wielu pe³nomocników
prawnych dzia³aj¹cych na rzecz imigrantów
wrêcz wykorzystuje ich bezradnoœæ. Sygnalizowa-
³am ju¿ samorz¹dowi adwokackiemu i samo-
rz¹dowi radców prawnych, ¿e pisma procesowe,
jakie s¹ sk³adane, czêsto pogarszaj¹ sytuacjê pra-
wn¹ zainteresowanych osób. A wiêc osoby te, za-
miast znajdowaæ u nas pomoc i ochronê, zw³asz-
cza ze strony adwokatów i radców prawnych, cza-
sami stawiane s¹ w takiej sytuacji, ¿e nasza kasa-
cja czy nasza interwencja jest ju¿ niemo¿liwa. Po
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drugie, na przyk³adzie tej w³aœnie rodziny widzi-
my ow¹ wspomnian¹ federacjê resortów. Pani
Batdavaa p³aci³a podatki, by³a t³umaczem wystê-
puj¹cym w polskim s¹dzie, porusza³a siê ca³kowi-
cie legalnie, jej dzieci chodzi³y do szko³y, ale zosta-
³a zatrzymana na ulicy w celu deportacji, bo inny
resort, który prowadzi³ swoje postêpowanie, dzia-
³a³ wed³ug logiki tego postêpowania.

A wiêc – i to w³aœnie wymaga³oby ca³oœciowego
spojrzenia ze strony Senatu – nie chodzi o to, Wy-
soka Izbo, ¿e mamy jakieœ okrutne ustawodaw-
stwo dotycz¹ce imigrantów. Nie. My mamy usta-
wodawstwo niespójne, które pozostaje w luŸnym
zwi¹zku z nasz¹ powszechnie akceptowan¹ poli-
tyk¹ imigracyjn¹. I to jest taki generalny wniosek,
który w tej chwili podziela wraz ze mn¹ komisja
ekspertów do spraw imigrantów i imigracji. Tu
chcia³abym bardzo podziêkowaæ wszystkim
cz³onkom tej komisji ekspertów, którzy w zwi¹zku
z fataln¹ sytuacj¹ finansow¹ naszego urzêdu pra-
cuj¹ dla nas honorowo.

I chcê powiedzieæ, ¿e w³aœnie razem z t¹ komisj¹
przygotowujemy w tej chwili, a nawet ju¿ przygoto-
waliœmy konferencjê i szczegó³owe wyst¹pienia do-
tycz¹ce abolicji. Ale w przypadku najnowszej aboli-
cji – na któr¹ rz¹d siê zgadza, prezydent te¿ j¹ ak-
ceptuje – chodzi o to, ¿eby nie okaza³a siê ona tak
w¹sk¹ regulacj¹, i¿ tylko niewiele osób by z niej sko-
rzysta³o. Na tê abolicjê licz¹ zw³aszcza nowi imi-
granci, na przyk³ad Wietnamczycy znakomicie inte-
gruj¹cy siê w naszym kraju, ucz¹cy siê jêzyka, pra-
cuj¹cy. To zreszt¹ dotyczy wielu innych grup naro-
dowoœciowych. Ci ludzie czekaj¹ na tê abolicjê.
Tymczasem w przypadku poprzedniej abolicji oka-
za³o siê, ¿e wymagaliœmy od tych ludzi ogromnego
zabezpieczenia materialnego, co oznacza³o, ¿e mu-
sieli oni wykazaæ, i¿ posiadaj¹ œrodki na utrzymanie
siê w naszym kraju przez kilkanaœcie kolejnych
miesiêcy. Ale ile rodzin w Polsce mo¿e siê wykazaæ
tym, ¿emazaoszczêdzoneœrodkina to, ¿ebyprze¿yæ
ca³y rok? Przecie¿ mielibyœmy problemy, gdybyœmy
chcieli takie samo kryterium zastosowaæ wobec na-
szych obywateli. Tak ¿e te kryteria by³y tak zao-
strzone, a terminy tak krótkie, i¿ z tamtej abolicji
skorzysta³o bardzo niewiele osób. Dlatego skoro ju¿
robimy abolicjê, to zróbmy j¹ tak, ¿eby godziæ siê
z tym, czego wymaga Unia Europejska – która znosi
te postêpowania, chocia¿ wskazuje, ¿e to nie jest
œrodek rozwi¹zuj¹cy problemy. My siê z tym zga-
dzamy, ale wydaje mi siê, ¿e dobrze przeprowadzo-
na abolicja z³agodzi³aby choæ troszkê sytuacjê.

Tu tylko tak punktowo pokaza³am Wysokiemu
Senatowi pewne szczegó³owe problemy dotycz¹ce
wspominanych priorytetów. Oczywiœcie w obszer-
nym druku, który jest do pañstwa dyspozycji, s¹
liczne pozosta³e przyk³ady.

Teraz chcia³abym zaj¹æ pañstwa przez dos³o-
wnie trzy minuty odrobin¹ statystyki, poniewa¿

chcê zwróciæ uwagê na to i¿, ¿e urz¹d rzecznika
praw obywatelskich jest takim urzêdem, który
prowadzi nie tylko swoj¹ klasyczn¹ ombudsmañ-
sk¹ dzia³alnoœæ. W tym jednym urzêdzie mieszcz¹
siê w³aœciwie cztery. Chcê tu te¿ wskazaæ, ¿e
wnioski kierowane do rzecznika praw obywatel-
skich s¹ kompletnie wolne od op³at i zupe³nie nie-
sformalizowane. Otó¿ zwrócono siê do nas – zwró-
cili siê i nasi obywatele, i cudzoziemcy – w piêæ-
dziesiêciu szeœciu tysi¹cach szeœciuset czterdzie-
stu jeden sprawach, w tym by³o dwadzieœcia szeœæ
tysiêcy piêæset siedemdziesi¹t piêæ spraw no-
wych, inne to by³y tak zwane wtórniki. W biurach
rzecznika przyjêto osobiœcie szeœæ tysiêcy dwie-
œcie siedemnaœcie osób, z kolei dwudziestu tysiê-
cy siedmiuset szeœædziesiêciu trzech porad, infor-
macji i wyjaœnieñ udzielono w trakcie rozmów te-
lefonicznych. Proszê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e ponad-
to podjêliœmy z urzêdu siedemset siedemdziesi¹t
dziewiêæ spraw, na przyk³ad takich, o których do-
nosi³y media. O czym to œwiadczy? O tym, ¿e ze
wzglêdu na brak systemu bezp³atnej informacji
prawnej dla obywateli i porad prawnych biuro
rzecznika dzia³a równie¿ jako biuro bezp³atnej po-
rady prawnej, choæ nie otrzymujemy na to ¿a-
dnych dodatkowych œrodków. Czêœciowo tê fun-
kcjê pe³ni¹ te¿ pañstwa biura. I dlatego w ramach
systemu szkoleñ – je¿eli znajd¹ siê nañ œrodki
w nowym bud¿ecie, to jestem gotowa go rozwijaæ,
bo te szkolenia zosta³y bardzo pozytywnie ocenio-
ne równie¿ z naszej strony – chcemy spotykaæ siê
z prawnikami z biur senatorskich i poselskich, ¿e-
by wraz z nimi opracowywaæ to, jakie sprawy nale-
¿y kierowaæ do rzecznika. Bo chcemy, ¿eby by³y
one kierowane celnie, tak by naprawdê móc lu-
dziom pomóc. A te warsztaty bardzo dobrze siê
sprawdzi³y. Zobaczymy, czy bêdziemy mogli to
kontynuowaæ.

Ale to oznacza, proszê pañstwa, ¿e system bez-
p³atnej pomocy prawnej jest koniecznie potrzeb-
ny. Ju¿ tyle lat ró¿ne rz¹dy próbuj¹ to wprowa-
dziæ… Chcia³abym przed³o¿yæ Wysokiej Izbie, ¿e
sprawa jest naprawdê pilna. Wspó³dzia³amy te¿
z klinikami prawa. Ostatnio podpisa³am porozu-
mienie o utworzeniu Kliniki Prawa w Wy¿szej
Szkole Administracji i Prawa w Rzeszowie
i o wspó³pracy.

Chcê równoczeœnie powiedzieæ o dosyæ zdu-
miewaj¹cym roz³o¿eniu oddzia³ów biura rzeczni-
ka, takim, które zasta³am historycznie. Ono jest
bardzo po¿yteczne, ale te biura nie s¹ skoncentro-
wane w rejonach, gdzie jest najtrudniej ekonomi-
cznie czy spo³ecznie… Mamy oddzia³y w Gdañ-
sku, Wroc³awiu i Katowicach, a na przyk³ad
Gdañsk czy Wroc³aw to nie s¹ miasta o najwy¿-
szym stopniu bezrobocia. A nie ma pieniêdzy na…
A w regionie tak zwanej œciany wschodniej, jak
dawniej mówiono, nie ma ani jednego biura rzecz-
nika. I nie mamy pieniêdzy na jego utworzenie.
Wobec tego to, co próbujê zrobiæ, to stworzyæ,
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dziêki ró¿nym porozumieniom, prawie bezko-
sztowo – prawie, bo koszta podró¿y i delegacje po-
zostan¹ – punkty przyjêæ wniosków w urzêdach
wojewódzkich. Nazwy miejscowoœci, które wiele
pañstwu powiedz¹ pod tym wzglêdem, to
Wa³brzych, Olsztyn, Kielce, Czêstochowa. W Kra-
kowie równie¿ przyjmujemy wnioski, ale tak ju¿
by³o w poprzedniej kadencji. Chcia³abym rów-
nie¿, je¿eli siê uda, otworzyæ taki punkt w Lubli-
nie. Robimy to prawie bezkosztowo po to, ¿eby
przyj¹æ ludzi, którzy jak w Olsztynie czekali na
ulicy, ¿eby z³o¿yæ skargi. Dla nich wydatek
zwi¹zany z wyjazdem do Warszawy czy do Gdañ-
ska jest zbyt du¿y. Czasami jest te¿ tak, dotyczy to
zw³aszcza osób starszych czy takich, którym
trudno jest siê wys³owiæ na piœmie… Takie osoby,
chocia¿ mo¿na drog¹ mailow¹ z³o¿yæ do nas
skargê, mo¿na w ka¿dy inny sposób, nie s¹ w sta-
nie skorzystaæ z tych mo¿liwoœci. Chcia³abym za-
tem kontynuowaæ ten system punktów przyjêæ
wniosków zlokalizowanych w najtrudniejszych
spo³ecznie obszarach, tam, gdzie jest najwiêksze
bezrobocie, najwiêkszy stopieñ niedostatku.

Je¿eli mówi³am, ¿e Biuro Rzecznika Praw Oby-
watelskich, Wysoka Izbo, to w³aœciwie trzy czy
cztery urzêdy w jednym, je¿eli by liczyæ bezp³atn¹
informacjê prawn¹ i pomoc prawn¹, to chcê te¿
powiedzieæ o dwóch problemach, które mnie za-
jmuj¹ najbardziej. Mogê powiedzieæ, ¿e podzieli-
³am los mojego poprzednika w zakresie zawierze-
nia pañstwu, to nawet pewna naiwnoœæ… Mój
zmar³y poprzednik doktor Kochanowski przyj¹³
w dobrej wierze, jak s¹dzê, powa¿ne zadania
zwi¹zane z Krajowym Mechanizmem Prewencji
w celu zapobiegania torturom, nieludzkiemu i po-
ni¿aj¹cemu traktowaniu. Jesteœmy w stanie te
zadania wykonywaæ. Uda³o siê znaleŸæ fachow-
ców, którzy mog¹ to zrobiæ. Zarówno ONZ, który
to nadzoruje, bo wynika to z wykonania konwen-
cji ONZ, jak i koalicja organizacji pozarz¹dowych
zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹, wysoko ocenia
fachowoœæ naszych pracowników. Mój poprze-
dnik przyj¹³ jednak te zadania bez jakichkolwiek
gwarancji finansowych. W pierwszym roku dzia-
³ania korzystano z rezerwy bud¿etowej. W pier-
wszym roku, kiedy powstaje nowy urz¹d, to jest
naturalne… W drugim roku dzia³ania nie by³o ju¿
w ogóle pieniêdzy. Po dramatycznym wyst¹pieniu
rzecznika podczas debaty bud¿etowej pieni¹dze
siê znalaz³y, ale w bardzo ograniczonym zakresie.
W tej kadencji, w tym roku bud¿etowym, Wysoki
Parlament skreœli³ wszelkie œrodki na Krajowy
Mechanizm Prewencji, a u¿ywanie innych œrod-
ków biura rodzi w¹tpliwoœci co do dyscypliny bu-
d¿etowej i nara¿a mnie na odpowiedzialnoœæ, jak¹
funkcjonariusz pañstwowy ponosi z tego tytu³u.
Stojê zatem wobec alternatywy: albo wstrzymaæ
inspekcje we wszystkich zak³adach karnych, psy-

chiatrycznych, policyjnych izbach dziecka, are-
sztach œledczych, domach pomocy spo³ecznej, al-
bo prowadziæ je na granicy prawa. Zwróci³am siê
ostatnio do rzecznika dyscypliny finansów publi-
cznych i do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli
z bardzo dobitnym zapytaniem o to, na jakiego ro-
dzaju odpowiedzialnoœæ nara¿a mnie kontynuo-
wanie tych wizytacji. Proszê zwróciæ równie¿ uwa-
gê na to, ¿e stojê wobec koniecznoœci rozstrzyg-
niêcia dylematu – czekam jeszcze na rozmowê
z premierem na ten temat – czy ca³kowicie nie
wstrzymaæ wizytacji zak³adów karnych, co narazi
nas na pewne konsekwencje ze strony ONZ i bar-
dzo powa¿nie naruszy wizerunek Polski. Dlatego
ci¹gle siê waham, dlatego sama nara¿am siê na
odpowiedzialnoœæ.

Mamy w Polsce tysi¹c osiemset miejsc pozba-
wienia wolnoœci. W tej chwili, wobec takiej sytua-
cji finansowej, czyli w zasadzie na granicy prawa
finansowego, ja z dusz¹ na ramieniu mogê do tych
miejsc skierowaæ piêæ osób. Jedna osoba udaje
siê wkrótce na urlop macierzyñski. Ta niewielka
grupa prawie nie nocuje w domach, pani wicedy-
rektor powiedzia³a, ¿e fizycznie w³aœciwie nie s¹
w stanie tych obowi¹zków dalej wykonywaæ…
Próba udawania przeze mnie, ¿e za pomoc¹ czte-
rech osób wizytujê wszystkie zak³ady karne
w kraju, zak³ady psychiatryczne, areszty œledcze,
policyjne izby dziecka czy m³odzie¿owe oœrodki
wychowawcze, jest wed³ug mnie czymœ niew³aœci-
wym. Ja tworzê mira¿, ¿e my wykonujemy to za-
danie, ale w swoim pojêciu s³u¿by publicznej ja
tego zadania nie jestem w stanie wykonaæ. To par-
lament obci¹³ nam œrodki, to parlament pozbawi³
mnie, równie¿ mojego poprzednika, œrodków na
wizytacjê zak³adów karnych i zak³adów psychia-
trycznych. A tam maj¹ miejsce dramatyczne sy-
tuacje, w których wystêpowaliœmy. I do naszych
uwag siê dostosowuj¹. Chodzi na przyk³ad o unie-
ruchomione osoby psychicznie chore, o kwestie
kontroli ich stanu zdrowia.

Drugi problem wi¹¿e siê z tym, ¿e ja na tych sa-
mych zasadach – dlatego mówiê o tej dobrej wierze,
która ³¹czy mnie z moim zmar³ym poprzednikiem –
przyjê³am zadania, pañstwo przekazaliœcie mi je
ustaw¹, dotycz¹ce organu kontroluj¹cego równe
traktowanie w ramach ustawy antydyskrymina-
cyjnej. Równie¿ w tym zakresie nie otrzyma³am ¿a-
dnych œrodków finansowych. W tamtym przypad-
ku s¹ przynajmniej œrodki na te cztery osoby, co
te¿ jest œmieszne… A tu nie mam nic. Proszê pañ-
stwa, jak mo¿na zbadaæ stan dyskryminacji osób
starszych, niepe³nosprawnych, imigrantów, osób
przeœladowanych ze wzglêdu na swoj¹ to¿samoœæ
p³ciow¹, narodowoœæ czy rasê, nie maj¹c ani gro-
sza? A przesuniêcie na ten cel innych œrodków
znowu stawia pytanie o legalnoœæ dzia³añ. To jest
przecie¿ inna praca. Wysoki Parlament, równie¿ ta
Izba, zechcia³y mi powierzyæ zadanie, w którym
wymagaj¹ prowadzenia, cytujê, niezale¿nych ba-
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dañ naukowych, prowadzenia sta³ego monitorin-
gu w ca³ej Polsce, udzielania pomocy osobom, któ-
re poszukuj¹ œrodków prawnych… Tam, gdzie
mog³am te zadania wykonaæ bez pieniêdzy, na
przyk³ad poprzez stworzenie komisji ekspertów
i rady spo³ecznej, zrobi³am to. Z NGO wspó³pracujê
znakomicie. Po œrodki europejskie siêgn¹æ mi nie
wolno, bo biuro rzecznika jest jednostk¹ bud¿eto-
w¹. Innych Ÿróde³ finansowania nie mam. W ra-
mach wspó³pracy miêdzynarodowej robi to MSZ,
ja to robiê za pieni¹dze MSZ, nie za swoje. Prawni-
cy, jakich do wykonywania tych zadañ potrzebujê,
powinni byæ znakomitymi prawnikami. Tymcza-
sem poziom p³ac w mojej instytucji… To wi¹¿e siê
z kasacjami, wnioskami do trybuna³u, to jest naj-
wy¿szej klasy robota prawnicza. My w pewnym
sensie jesteœmy jak onkologia wœród dziedzin me-
dycznych. I w tej sytuacji poziom p³ac moich pra-
cowników jest o 38% ni¿szy ni¿ pracowników
Rz¹dowego Centrum Legislacji…

(Przewodnictwo obrad obejmuje Zbigniew Ro-
maszewski)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Przepra-
szam, ile?)

O 38% mniej ni¿ poziom p³ac w Rz¹dowym Cen-
trum Legislacji, prawie 40% mniej. Poniewa¿ za tê
cenê nie sposób na rynku warszawskim uzyskaæ
prawnika w pe³ni si³, ja mam emerytów, rencistów,
aplikantów, którzy zaraz po egzaminie odchodz¹…
Mam te¿ idealistów, takich jak siedz¹cy tutaj Sta-
nis³aw Trociuk i inni moi dyrektorzy i wspó³praco-
wnicy, którzy trwaj¹ przy nas. My nie jesteœmy
w stanie… Wysoka Izba mi powierzy³a to zadanie.
Szczerze mówi¹c, nie mia³am pojêcia, ¿e przejmujê
instytucjê w takim stanie. Nawet biuro, w którym
urzêdujê, w którym pracowa³ równie¿ mój œwiêtej
pamiêci poprzednik, znajduje siê w stanie wypo-
wiedzenia. Rezydujemy k¹tem w Instytucie Sztuki,
ju¿ za¿¹dano, ¿ebym siê wyprowadzi³a w zwi¹zku
z koniecznoœci¹ cyfryzacji zbioru…

(Senator Kazimierz Kleina: Mo¿e jest miejsce do
zagospodarowania gdzieœ na prowincji?)

(Senator Czes³aw Ryszka: Platforma wam
da…)

Nie. Do nas musz¹ dojechaæ interesanci z ca³e-
go kraju, oni musz¹ mieæ blisko do metra lub do
autobusu. Je¿eli ja bêdê mia³a biuro gdzieœ…

(Senator Henryk WoŸniak: W Pcimiu.)
…w P³ocku…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, z Gdañ-

ska i tak im to zajmie jedenaœcie godzin, tak ¿e to
jest bez znaczenia.)

Znakomicie, proszê bardzo.
Proszê pañstwa, chcê tylko zwróciæ uwagê na

to, ¿e parlament jest moim opiekunem. W Sejmie
znalaz³am, za co jestem wdziêczna, pos³ów ró¿-
nych partii, którzy w dyskusji podczas debaty po-
wiedzieli wprost, ¿e zamierzaj¹ wspó³dzia³aæ ze

mn¹, ¿e maj¹ zamiar przej¹æ siê tymi dwoma pod-
stawowymi dylematami. Bêdê wdziêczna, je¿eli
Senat podzieli to zdanie i zechce tê swoj¹ opie-
kuñcz¹ rolê po prostu wykonaæ.

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e wœród zbadanych
spraw jedenaœcie tysiêcy osiemset dziesiêæ zosta-
³o podjêtych przez rzecznika do prowadzenia. Za
ka¿dym razem oznacza to przys³anie akt s¹do-
wych o wielkiej objêtoœci i koniecznoœæ ich anali-
zy. Obecni tu prawnicy, równie¿ pan marsza³ek,
mog¹ powiedzieæ…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja nie jestem
prawnikiem.)

Ale zatwierdzona jest znajomoœæ praw cz³owie-
ka. Kto prowadzi³ Biuro Interwencji? Prawda?

Wiêc mog¹ oni powiedzieæ, co oznacza analiza
akt s¹dowych na przyk³ad w celu z³o¿enia kasacji,
a w jej zakresie mam prawdziwy szturm. Chcê te¿
powiedzieæ, ¿e w piêciuset piêædziesiêciu spra-
wach musieliœmy zwróciæ siê o uzupe³nienie,
a piêæset czterdzieœci piêæ spraw od razu sami
przekazaliœmy, wed³ug ich w³aœciwoœci, do odpo-
wiednich organów. Nawet je¿eli nie mo¿emy lu-
dziom pomóc, staramy siê przekazaæ im odpowie-
dnie informacje i tak nimi pokierowaæ, aby zdecy-
dowanie mogli znaleŸæ rozwi¹zanie swoich spraw.

Proszê pañstwa, wœród ombudsmanów w ta-
kim miêdzynarodowym porównaniu uznaje siê,
¿e mniej wiêcej 20% spraw powinno byæ elimino-
wanych z porz¹dku prawnego, taka jest œrednia.
My w tym roku mieliœmy 17% i mam nadziejê, ¿e
dojdziemy do tych 20%. A 20% to te¿ jest kwota,
na przyk³ad na Naczelny S¹d Administracyjny.

Poniewa¿ pojawiaj¹ siê pomys³y o eliminacji
samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych, to przy
okazji zwracam uwagê Senatu na to, ¿e w przy-
padku, gdyby nie by³o tej drugiej instancji, jaki-
mi s¹ SKO, te czterysta tysiêcy decyzji admini-
stracyjnych uderzy, w cudzys³owie, o brzegi sys-
temu s¹dowego. I wtedy przewlek³oœæ naszych
postêpowañ wielokrotnie wzroœnie, tak wiêc pro-
szê ³askawie ostro¿nie podchodziæ do takich po-
mys³ów.

W 73% spraw nie uzyskano rezultatu oczeki-
wanego wprost przez wnioskodawcê, jednak
w wielu przypadkach uda³o siê nam – oceniam, ¿e
jest to w sumie 40% spraw – znaleŸæ pomyœlny fi-
na³, choæ ju¿ nie przez uwzglêdnienie kasacji czy
ustalenie okreœlonych spraw. To te¿ jest poró-
wnywalne miêdzynarodowo.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e dokonaliœmy racjonali-
zacji wewnêtrznej, na tyle na ile mogliœmy jej doko-
naæ, zmniejszyliœmy o po³owê liczbê zespo³ów, licz-
bê stanowisk dyrektorskich. Dokonujemy wszel-
kich dzia³añ oszczêdnoœciowych, które tylko mogê
wymyœliæ i które tylko mogê zrealizowaæ, choæ i tak
nie jesteœmy w stanie zgromadziæ tyle, ¿eby star-
czy³o na inspekcjê wiêzieñ w ca³ym kraju.

W 2010 r. skierowa³am do w³aœciwych organów
dwieœcie dziewiêædziesi¹t trzy wyst¹pienia pro-
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blemowe. By³o ich mniej ni¿ w roku poprzednim –
i chcê, ¿eby ich by³o mniej, bo chcê, ¿ebyœmy mieli
wiêcej twardych œrodków, wniosków o kasacjê,
wniosków do Trybuna³u Konstytucyjnego. Nie-
stety, jeœli chodzi o wyst¹pienia problemowe, to
kiedy obejrza³am równie¿ to, czego doœwiadczali
moi poprzednicy – i doktor Kochanowski, i profe-
sor Zoll, i profesor Zieliñski – to czasami by³o tak,
¿e my pisaliœmy, wk³adaliœmy w to mnóstwo wy-
si³ku, a minister nam odpowiada³, ¿e on siê z tros-
k¹ pochyli nad tym problemem.

(G³osy z sali: Tak, tak.)
Pewnie pañstwo senatorowie te¿ to znaj¹. Ze

zdumieniem widzê, ¿e wystêpuje pewna znajo-
moœæ tego problemu.

Wobec tego istotne jest dla mnie nie samo wy-
st¹pienie generalne, tylko takie wyst¹pienie, któ-
re rzeczywiœcie znajduje swój fina³ i skutek. Uda³o
siê wprowadziæ tak¹ praktykê, ¿e co szeœæ miesiê-
cy odbywaj¹ siê spotkania przegl¹dowe: z mini-
strem sprawiedliwoœci, prokuratorem general-
nym, a teraz oczekujê na spotkania z kolejnymi
ministrami. W ich trakcie przedk³adam sprawy,
w których albo d³ugo nie otrzyma³am odpowiedzi,
albo te odpowiedzi by³y ogólnikowe. Czasami na-
wet minister mo¿e o nich nie wiedzieæ, wobec tego
przedk³adam mu te konkretne sprawy. I z przy-
jemnoœci¹ stwierdzam, ¿e te spotkania przegl¹do-
we odnosz¹ dobry skutek. Teraz czekam na spot-
kanie z pani¹ minister zdrowia, mam nadziejê, ¿e
ono przyniesie dobry rezultat.

W 2010 r. rzecznik z³o¿y³ dziesiêæ wniosków
o stwierdzenie niezgodnoœci aktów normaty-
wnych z przepisami wy¿szego rzêdu, w dziesiêciu
sprawach przyst¹pi³ równie¿ do postêpowania
przed trybuna³em. Jeœli chodzi o skargi do Trybu-
na³u Konstytucyjnego, to przecie¿ wiecie pañstwo
sami, ¿e to jest trzydzieœci, czterdzieœci stron.
I wœród nich jest i taka skarga, któr¹ z³o¿y³ jeszcze
mój poprzednik, a któr¹ chcê szczególnie pod-
kreœliæ, bo jest ona o ogromnej donios³oœci – o nie-
legalnoœci stanu wojennego. To ma istotne zna-
czenie dla wielu spraw odszkodowawczych, które
siê tocz¹. I to w³aœciwie by³y takie najwa¿niejsze
postêpowania.

Niestety, Ÿród³em naruszeñ praw jednostki by-
wa tak¿e dzia³alnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci.
Tutaj te¿ dziêki moim wspó³pracownikom – chcê
tu podziêkowaæ pañstwu dyrektorom i mojemu
zastêpcy – koncentrujemy siê na pytaniach praw-
nych, na wykrywaniu niejednolitoœci. Poczucie
krzywdy u ludzi, którzy wiedz¹, ¿e w identycznej
sprawie zosta³ wydany zupe³nie inny wyrok s¹do-
wy, jest ogromne. I to jest czêsto t³em skarg do
nas, choæ my formalnie nie mo¿emy w tych przy-
padkach wiele zrobiæ, czasami równie¿ przyczyn¹
s¹ tu zaniedbania adwokatów. I czasem te zanie-
dbania s¹ dramatyczne, widzimy to przy wnios-

kach o kasacjê. Tak wiêc moglibyœmy z³o¿yæ o wie-
le wiêcej kasacji, gdyby poziom obs³ugi prawnej
by³ inny. Do tego stopnia jest Ÿle, ¿e obecnie, jeœli
chodzi o sprawozdanie Zgromadzenia Ogólnego
S¹du Najwy¿szego, podzielam zdanie pierwszego
prezesa S¹du Najwy¿szego, ¿e trzeba siê zastano-
wiæ nad tym, czy ka¿dy radca prawny i adwokat
powinien móc przygotowywaæ wnioski o kasacjê.
To jest bardzo dramatyczne, bo czêsto mamy sy-
tuacjê, w której naprawdê a¿ siê prosi o kasacjê,
a drogê do niej mamy ju¿ zamkniêt¹, bo albo po
drodze by³y pope³nione takie w³aœnie b³êdy, albo
terminy zosta³y przekroczone.

Chcê powiedzieæ, ¿e dobrze nam siê uk³ada
wspó³praca z S¹dem Najwy¿szym. W przypadku
szeœciu pytañ prawnych, które zosta³y rozstrzyg-
niête przez powiêkszone sk³ady S¹du Najwy¿sze-
go, uzyskaliœmy ujednolicenie. By³y te¿ trzy pyta-
nia prawne do Naczelnego S¹du Administracyjne-
go – mam nadziejê, ¿e ich iloœæ bêdzie siê zwiêk-
szaæ. W tym roku bardzo chcia³abym na to tylko
zwróciæ uwagê, a potem, za rok, przed³o¿ê to Wy-
sokiej Izbie.

O kasacjach ju¿ mówi³am… równie¿ z tych ka-
sacji jestem zadowolona. Proszê pañstwa, miesiê-
cznie jest dwieœcie trzydzieœci – dwieœcie piêædzie-
si¹t wniosków o kasacjê, to naprawdê s¹ ju¿ akta
s¹dowe, a ka¿dy z nich musi byæ bardzo starannie
i wielodniowo przeanalizowany. W rezultacie jes-
teœmy w stanie z³o¿yæ szeœædziesi¹t cztery wnioski
o kasacjê, choæ oceniamy, ¿e gdyby nie b³êdy pro-
ceduralne pope³nione przez przedstawicieli,
pe³nomocników prawnych, by³aby uzasadniona
równie¿ wielokrotnoœæ tej liczby.

Proszê pañstwa, nie bêdê szeroko relacjonowaæ
konferencji i innych form wspó³pracy z organiza-
cjami pozarz¹dowymi, w których na co dzieñ
uczestniczê, powiem tylko, ¿e by³o na przyk³ad se-
minarium dotycz¹ce wspó³czesnych metod reso-
cjalizacji.

Utrzyma³am wprowadzon¹ przez mojego po-
przednika Nagrodê im. Paw³a W³odkowica, w tym
roku jej laureatk¹ zosta³a pani Lidia Olejnik, na-
czelnik Zak³adu Karnego dla Kobiet w Lubliñcu,
najciê¿szego zak³adu dla kobiet, które zwykle s¹
zabójczyniami, ale które dokona³y zabójstwa czê-
sto po wielu latach znêcania siê nad nimi partne-
ra, konkubenta czy mê¿a. Wiele tych spraw, gdy-
by zanalizowaæ je pod k¹tem tego, kto przez te d³u-
gie lata by³ katem, a kto ofiar¹, wygl¹da³oby w in-
ny sposób, jednak kodeks karny jest nieub³aga-
ny. Pani dyrektor Olejnik wprowadzi³a zupe³nie
nowe, nowatorskie metody resocjalizacji. Wrêcz
bardzo zachêca³abym komisjê sprawiedliwoœci do
zaproszenia kiedyœ pani pu³kownik, która otrzy-
ma³a nagrodê Rady Europy i Polska jest dumna
z jej pracy.

Zrobiliœmy te¿ na przyk³ad debatê dotycz¹c¹
prawa ucznia do lekcji etyki oraz debatê, która do-
prowadzi pewnie do z³o¿enia skargi do Trybuna³u
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Konstytucyjnego, o bilingi, inwigilacje i pods³u-
chy. Informujê tutaj Wysok¹ Izbê, ¿e regulacja
prawna dotycz¹ca bilingów i inwigilacji obywateli
odstaje w tej chwili od standardów europejskich –
choæ jesteœmy tutaj jeszcze w towarzystwie £otwy
i S³owacji – i musimy bardzo szybko przeprowa-
dziæ zmianê tej regulacji. W szczególnoœci wa¿ne
jest to w przypadku kontroli, nawet przy parla-
mencie albo przy Najwy¿szej Izbie Kontroli. Byæ
mo¿e sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczyn-
ku albo taki organ, jaki jest we Francji czy w in-
nych krajach, móg³by wnikn¹æ w treœæ tych pod-
s³uchów.

Poniewa¿ to te¿ bêdzie wynika³o z orzecznictwa
trybuna³u, a Senat zajmuje siê tym orzeczni-
ctwem, to chcê bardzo podziêkowaæ Senatowi.
Mianowicie rzecznicy zawsze co roku zdawali
sprawozdanie z tego, co widzieli, a by³a to te¿ ta
wieczna bol¹czka zwi¹zana z obojêtnoœci¹, lekce-
wa¿eniem, niewykonywaniem wyroków Trybuna-
³u Konstytucyjnego. Z przyjemnoœci¹ stwier-
dzam, ¿e dziêki dzia³alnoœci Senatu wreszcie mo-
¿emy mówiæ o poprawie. I nale¿y siê przed Sena-
tem pok³oniæ, równie¿ ja osobiœcie… Kwestie sta-
tusu, powo³ywania zastêpców, równie¿ rzecznika,
by³y niekonstytucyjne, co wykaza³ trybuna³, ale
dziêki inicjatywie senackiej uda³o siê tê sytuacjê
zmieniæ. To jest ju¿ w ostatniej fazie legislacji.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e… Nasze dzia³ania doty-
cz¹ tak¿e spraw, które d³ugo by³y niedostrzegane.
Je¿eli mia³abym powiedzieæ, jak spêdzi³am dzi-
siejsze godziny poranne, to z przyjemnoœci¹ mogê
powiedzieæ, ¿e odznaczy³am pana dyrektora Jose-
fa Lüttiga odznaczeniem „Za Zas³ugi dla Ochrony
Praw Cz³owieka”. To jest dyrektor Caritasu Die-
cezji Paderborn, który razem z przedstawicielami
polskiego Caritasu wreszcie wynalaz³ i wprowa-
dzi³ model legalnego godnego zatrudnienia pol-
skich kobiet, które opiekuj¹ siê osobami starszy-
mi w Niemczech. W uroczystoœci wziêli udzia³ wi-
ceminister spraw zagranicznych, dziekan korpu-
su dyplomatycznego, nuncjusz apostolski. Ja siê
cieszê, ¿e mogliœmy pokazaæ taki pozytywny mo-
del wspó³pracy na rzecz legalnego i godnego za-
trudnienia kobiet. Tu chodzi o prawa stu piêæ-
dziesiêciu tysiêcy kobiet zatrudnionych zagrani-
c¹, czêsto na czarno, czêsto wykorzystywanych
ekonomicznie, pozbawionych prawa do emerytu-
ry i ubezpieczenia. Tak ¿e to te¿ jest problem, któ-
rym, jak s¹dzê, Senat dbaj¹cy o prawa polskich
pracowników za granic¹ powinien siê zaj¹æ.

Chcia³abym jeszcze w tym roku zaj¹æ siê sytua-
cj¹ Polaków odbywaj¹cych kary pozbawienia wol-
noœci w innych krajach. Dziêki dobrym kontak-
tom z MSZ, z konsulami i ombudsmanami… Cho-
dzi o takie kraje jak Peru, Tajlandia czy Turcja,
gdzie s¹ zak³ady karne o du¿ej srogoœci, w których
nasi obywatele nie zawsze ze swojej winy, bo cza-

sami chodzi o osoby, które bez ich wiedzy zosta³y
wyposa¿one przez „kochaj¹ce” rodziny w narkoty-
ki na drogê… I odbywaj¹ teraz wieloletnie kary po-
zbawienia wolnoœci. W takich przypadkach chcia-
³abym interweniowaæ i przynajmniej próbowaæ
przenieœæ tych wiêŸniów w celu odbywania kary
do kraju. Mam nadziejê, ¿e uda siê w tym roku te-
go dokonaæ.

Rzecznik praw dziecka dzia³a na swój rachu-
nek, my oczywiœcie wspó³pracujemy. Jak widzê,
jest to ten rzecznik, którego parlament akceptuje,
bo jego bud¿et zosta³ zwiêkszony o 30% w przeci-
wieñstwie do mojego. No ale nie bêdê…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Bo ten bud¿et
by³ ma³y…)

To mojej dobrej wspó³pracy z panem rzeczni-
kiem praw dziecka nie zmienia. Mogê jednak zwró-
ciæ siê do Senatu z takim poczuciem krzywdy…

Chcê powiedzieæ, ¿e my zajmujemy siê w szcze-
gólnoœci dzieæmi ofiarami przestêpstw i upowsze-
chnianiem przyjaznych pokoi przes³uchañ. Proszê
sobie zdaæ sprawê, Wysokie Senacie, ¿e dopóki nie
zosta³y dokonane zmiany w tym zakresie, które
w zasadzie dopiero teraz, dziêki dobrej wspó³pracy
równie¿ z Ministerstwem Sprawiedliwoœci, siê do-
konuj¹, mog³o zdarzyæ siê tak, ¿e ma³oletnia ofiara
gwa³tu by³a przes³uchiwana dwadzieœcia dwa razy
w ró¿nych instancjach, ci¹gle co do tej samej okoli-
cznoœci. Proszê sobie wyobraziæ, jaki by³ jej stan
psychiczny po takich doœwiadczeniach, kiedy coœ,
czego ju¿ tak doœwiadczy³a, musia³a prze¿ywaæ je-
szcze dwadzieœcia dwa razy… A teraz mamy te
przyjazne pokoje przes³uchañ, jednokrotne prze-
s³uchanie, nagranie. Gdyby pañstwo senatorowie
skontrolowali, jak to w waszych okrêgach wybor-
czych wygl¹da, by³oby bardzo dobrze.

Chcê jeszcze powiedzieæ o wzorowej wspó³pra-
cy z Fundacj¹ „Dzieci Niczyje”. Bêdê te¿ wdziêcz-
na, to jest taki impuls legislacyjny, za… Jeœli cho-
dzi o sytuacjê ma³oletnich ofiar przestêpstw, to
osi¹gnêliœmy w tym zakresie skokow¹ zmianê.
Je¿eli jednak chodzi o osoby niepe³nosprawne
umys³owo… Je¿eli takie osoby padn¹ ofiar¹
gwa³tów w oœrodku opiekuñczym, to nie s¹ chro-
nione regu³¹ jednokrotnego przes³uchania. I mo-
¿e byæ tak, ¿e osoba na przyk³ad z zespo³em Do-
wna musi zeznawaæ wielokrotnie w ró¿nych in-
stancjach, co jest dla niej potwornym prze¿yciem.
Jak wiadomo, osoby z zespo³em Downa to osoby
szczególnie wra¿liwe i uczuciowe, a wiêc szkody
psychiczne s¹ potworne.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy sêdzio-
wie i prokuratorzy nie s¹ ludŸmi? Przecie¿ to ka¿-
dy powinien zrozumieæ.)

Tak, ale procedury…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Przestaj¹ byæ

ludŸmi? Takie mamy pañstwo prawa?)
Taka jest praktyka.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e z dusz¹ na ramieniu,

jeœli wolno mi tak powiedzieæ, przeprowadziliœ-
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my wizytacje w osiemdziesiêciu rodzajach
miejsc zatrzymañ po³o¿onych na terenie ca³ego
kraju. Ze wzglêdów finansowych liczba tych wi-
zytacji zmniejszy³a siê o dwadzieœcia szeœæ… To
ju¿ zaczyna byæ… Ja naprawdê nie wiem, co ja
mam pisaæ w sprawozdaniu dla ONZ. Jakoœcio-
wo pozostaje to oczywiœcie nadal na bardzo wy-
sokim poziomie. Moje za¿enowanie jest zwi¹za-
ne z tym, ¿e we wrzeœniu w ramach prezydencji
odbêdzie siê wielka konferencja miêdzynarodo-
wa na temat wizytacji KMP miejsc zatrzymañ,
o których mowa w OPCAT, czyli wizytacji zak³a-
dów karnych. Polska jest gospodarzem… Ja bê-
dê gospodarzem tej konferencji i bêdê musia³a
powiedzieæ, ¿e nie otrzyma³am ¿adnych œrod-
ków finansowych.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dadz¹…)
W tym roku ju¿ siê chyba nie da… Ja przedsta-

wi³am tê sprawê marsza³kowi Sejmu, który
chcia³ nawet, za zgod¹ Prezydium Sejmu, prze-
kazaæ oszczêdnoœci Kancelarii Sejmu. Okaza³o
siê jednak, ¿e ustawa oko³obud¿etowa to unie-
mo¿liwia. W tej chwili jestem ju¿ po rozmowach
z wiceministrem finansów. Jedyn¹ szans¹ by³o-
by zatrudnienie pewnych osób na umowê zlece-
nie, je¿eli dostanê œrodki finansowe. To jest mój
jedyny ratunek na ten rok, ale tylko je¿eli chodzi
o Krajowy Mechanizm Prewencji. Je¿eli chodzi
o dyskryminacjê… Zwrócê siê do parlamentu
o nowelizacjê ustawy o równym traktowaniu
i o od³o¿enie wejœcia w ¿ycie o dwa lata tej czêœci
ustawy, zgodnie z któr¹ rzecznik praw obywatel-
skich nabywa obowi¹zki… Je¿eli parlament ob-
ci¹¿a mnie obowi¹zkami bez dania jakichkol-
wiek œrodków finansowych, to sprzeciwia siê za-
sadom przyzwoitej legislacji i stawia mnie w sy-
tuacji, w której znajdujê siê w konflikcie z w³as-
nym sumieniem. Ja nie mogê zrealizowaæ zadañ,
a œlubowa³am, ¿e bêdê je realizowaæ. Nie dosta-
³am na to ani grosza. Jak ja to mam robiæ?

(Senator Czes³aw Ryszka: Jak bêdzie rz¹d PiS,
to pani da…)

Proszê to zaprotoko³owaæ.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale co zaprotoko³o-

waæ?)
To oœwiadczenie pana senatora. Czy pan sena-

tor mo¿e powtórzyæ swoje oœwiadczenie?
(Senator Czes³aw Ryszka: Jak bêdzie rz¹d PiS,

to damy pani wiêcej, ni¿ pani chce.) (Oklaski)
(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê.
(Senator Alicja Zaj¹c: Ale obowi¹zków te¿ przy-

bêdzie.)
Mam jednak nadziejê, ¿e rz¹d ka¿dej orientacji

politycznej zrozumie moje potrzeby.
(Senator Kazimierz Kleina: Tylko ¿e rz¹d nie da-

je pieniêdzy rzecznikowi. To Sejm i Senat uchwa-
laj¹ bud¿et.)

Ja proponowa³am pañstwu…
(Senator Zbigniew Romaszewski: To do panów

pytanie: dlaczego taki bud¿et uchwaliliœcie?)
(Senator Czes³aw Ryszka: Jak bêdzie rz¹d PiS,

to bêdzie Sejm i Senat PiS…)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Wszystkie

nasze poprawki by³y odrzucone, bijcie siê w pier-
si…)

Chcê powiedzieæ, ¿e ja nie skar¿ê siê na Senat,
poniewa¿ Senat wspiera³… Komisja wspiera³a
moje poprawki, ale w sejmowej Komisji Finansów
Publicznych zosta³y odrzucone. Biuro rzecznika
nale¿y do tej kategorii podmiotów, która proponu-
je œrodki bud¿etowe. Te œrodki zosta³y przeze
mnie zaproponowane, ale nie zosta³o to uwzglê-
dnione.

Chcê zwróciæ uwagê, ¿e ka¿dy z elementów,
który przedstawi³am z wielk¹ przyjemnoœci¹
i z ogromnym respektem dla Senatu, dla Wysokiej
Izby, chêtnie rozszerzê w toku dyskusji oraz pytañ
i odpowiedzi. Je¿eli pan marsza³ek uzna, ¿e objê-
toœæ mojej informacji jest wystarczaj¹ca, to na
tym chcia³abym zakoñczyæ moje wyst¹pienie, po-
niewa¿ znam obci¹¿enie czasowe Senatu. Jestem
jednak gotowa kontynuowaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Myœlê, ¿e teraz pytania i odpowiedzi… I wyjaœ-

nimy wszystkie sprawy.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Bardzo dziêkujê.) (Oklaski)
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Zaj¹c, proszê bardzo.
(Senator Alicja Zaj¹c: Czes³aw siê zg³asza…)
Ale lista jest… Pani by³a pierwsza, ale dobrze…
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Rozpoczynamy pytania. Tak?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak

jest.)
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja jestem pe³en podziwu dla pa-

ni. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e bardzo du¿o pracy
w³o¿y³a pani w zorganizowanie tej bezp³atnej po-
mocy prawnej. Ustawy w tym zakresie pewnie nie
ma, ale to ma szansê… Ta wspó³praca z organiza-
cjami pozarz¹dowymi, codzienna pomoc prawni-
ka… Œwietna sprawa.

Mam dwa pytania. Czy pani minister jako by³a
dyrektor Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemiec-
kiej, a póŸniej wspó³przewodnicz¹ca Forum Pol-
sko-Niemieckiego – w tym roku mamy dwudzie-
stolecie podpisania traktatu – zaanga¿owa³aby
siê w sprawy dotycz¹ce statusu mniejszoœci pol-
skiej w Niemczech? No bo nale¿a³oby… Czy spra-
wuj¹c ten urz¹d, widzi pani na to jak¹œ szansê?
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I drugie pytanie, bardzo konkretne. Pani mini-
ster wycofa³a z Trybuna³u Konstytucyjnego wnio-
sek swego poprzednika dotycz¹cy zmiany art. 256
§1 kodeksu karnego, który pozwala ukaraæ dzien-
nikarza, który umyœlnie ujawnia informacje nie-
jawne. Œwiêtej pamiêci Janusz Kochanowski
chcia³ wy³¹czyæ dziennikarzy z tego przepisu.
Chodzi o to, ¿e dziennikarze bardzo czêsto uja-
wniaj¹ takie informacje, odnosz¹ siê krytycznie
do ró¿nych sytuacji, kiedy jakiœ urz¹d, powie-
dzmy, chce coœ ukryæ.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale czasami
tylko zakazy…)

I prosi³bym o wyjaœnienie, dlaczego pani mini-
ster wycofa³a ten wniosek z Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Kwestia mniejszoœci. Bardzo dziêkujê za przy-

pomnienie mojej wczeœniejszej aktywnoœci. Ja sta-
ram siê oddzielaæ tê poprzedni¹ aktywnoœæ, miêdzy-
narodow¹,odobecnej.Wiele latpracyspêdzi³amnad
tym, ¿eby – choæ uznajê argument strony niemiec-
kiej, kiedy Niemcy twierdzili, ¿e z powodów konsty-
tucyjnych nie s¹ w stanie nazwaæ mniejszoœci pol-
skiej w Niemczech mniejszoœci¹ w rozumieniu kon-
stytucji prawa niemieckiego… No, ale przecie¿ wów-
czas wi¹zka praw, która jest z tym zwi¹zana, powin-
na byæ odpowiednia. I skoro tam to nie mo¿e siê na-
zywaæ mniejszoœci¹, to trudno. Tak samo dzia³aliœ-
my w Austrii. S¹ pewne prawa, które ma mniejszoœæ
niemiecka w Polsce, a wiêc s¹ te¿ œciœle okreœlone
prawa dotycz¹ce nauczania, jêzyka, kultury, œrod-
ków finansowych przeznaczanych przez rz¹d fede-
ralny na potrzeby Polaków w Niemczech. Z przyjem-
noœci¹ mogê powiedzieæ, ¿e mimo i¿ ju¿ siê tym nie
zajmujê, wiêkszoœæ tych postulatów zosta³a zrealizo-
wana w ramach najnowszych porozumieñ, choæ to
nie by³o proste. Bardzo czêsto podczas negocjacji
próbowano wskazywaæ – w pierwszych tygodniach
mojego urzêdowania, kiedy prowadzi³am te rozmo-
wy, mia³am jeszcze dwie zaleg³e wizyty – ¿e oœwiata
jest kwesti¹ landów. Polska odpowiedŸ na to by³a ta-
ka, ¿e Polska zawiera³a traktat z Republik¹ Federal-
n¹Niemiec, z ca³ympañstwem,anie zposzczególny-
mi landami. A wiêc realizacja traktatu jest tu szcze-
gólnie istotna.

Ja podzielam pogl¹d pana senatora, ¿e to jest
jeden z istotnych problemów. Ja teraz skupi³am
siê na rynku pracy i na wyzwaniach z tym zwi¹za-
nych, ale dziêki porozumieniu z ministrem spraw

zagranicznych zaprosi³am do wspó³pracy dyplo-
matê, który wczeœniej by³ konsulem generalnym
w Lipsku i najlepiej zna sprawy dotycz¹ce Pola-
ków w Niemczech. Bêdziemy musieli to stale mo-
nitorowaæ. Poza tym liczba Polaków w Niemczech
bêdzie ros³a ze wzglêdu na rynek pracy. I oni maj¹
prawo do oœwiaty, maj¹ prawo do przestrzegania
ich praw. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e mam nadzie-
jê, ¿e je¿eli ktoœ zwróci siê do mnie w przypadku
konkretnych zaniedbañ, to ze wzglêdu na to, i¿
przez wiele lat zajmowa³am siê tymi kwestiami,
bêdê mog³a skutecznie pomóc.

W zwi¹zku z t¹ wczeœniejsz¹ dzia³alnoœci¹ na-
grodziliœmy pracê magistersk¹, która by³a po-
œwiêcona œwiadomoœci narodowej drugiego poko-
lenia polskiej emigracji z lat siedemdziesi¹tych.
Sytuacja tych osób by³a, jak wiemy, bardzo nielu-
dzka z punktu widzenia praw cz³owieka – mówiê
o traktacie Schmidt-Gierek, o Œl¹zakach, Kaszu-
bach i Mazurach, którzy z biletem w jedn¹ stronê
wyje¿d¿ali z Polski. Wœród nich czêsto byli tacy,
którzy wyje¿d¿aæ nie chcieli, na przyk³ad byli po-
wstañcy œl¹scy, ludzie, którym zabierano nieru-
chomoœci, których pozbawiano pracy po to, ¿eby
pozyskaæ wartoœciowe nieruchomoœci i zmusiæ
ich do migracji. Ci ludzie czêsto nie rezygnowali
z obywatelstwa polskiego, nie zrezygnowali a¿ do
tej pory – s¹ wzorowi pod tym wzglêdem.

Wa¿nym elementem jest te¿ ostatnie oœwiad-
czenie Bundestagu w sprawie Zwi¹zku Polaków
w Niemczech i mniejszoœci przedwojennej. Chcê
przypomnieæ, ¿e to Senat uhonorowa³ pana
W³adys³awa Zachariasiewicza, wielkiego Polaka
mieszkaj¹cego obecnie w Waszyngtonie. I kiedy
temu cz³owiekowi, który by³ wiêŸniem gu³agów,
który tworzy³ Fundacjê Jana Paw³a II, który wal-
czy³ w armii polskiej, który w tym roku obchodzi
setne urodziny, powiedziano, ¿e jest prawdzi-
wym bohaterem, on odpowiedzia³: ja nie jestem
bohaterem, bohaterami byli cz³onkowie Zwi¹z-
ku Polaków w Niemczech, którzy w 1937 r., kie-
dy do nich przyjecha³em, przyznawali siê do pol-
skoœci w pañstwie Hitlera, chocia¿ wiedzieli, ¿e
prawdopodobnie wszyscy zgin¹, zamêczeni
w okrutny sposób. I tak siê w³aœnie sta³o. W³a-
dys³aw Zachariasiewicz okreœla³ ich jako praw-
dziwych bohaterów polskich. Ja mam wra¿enie,
¿e oni s¹ zapomniani. I gdyby Senat, który robi
tyle cennych…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie, tak nie
jest, tak nie jest.)

No, w Polsce troszeczkê tak.
Gdyby Senat, który robi tyle…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ludzie spod

znaku „Rod³a” mieli tutaj specjaln¹ wystawê, Pani
Rzecznik.)

Nie mówiê, ¿e przez Senat… Wa¿ne, aby Senat
pielêgnowa³ tê pamiêæ. Gdybyœmy zrobili badanie
opinii publicznej, to obawiam siê, ¿e…

(G³os z sali: Wyniki…)
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…wyniki nie rzuci³yby nas na kolana. Prawda?
Tu mnie pan pose³… pan senator zdumia³ –

my mieliœmy jeszcze poselsk¹ przesz³oœæ, tak ¿e
proszê wybaczyæ – bo ja wiem, co ja wycofywa-
³am. W generalnym oœwiadczeniu w Trybunale
Konstytucyjnym by³o, ¿e do rzadkoœci bêdzie
nale¿a³o… Ja zasadniczo podtrzymujê wnioski
mojego poprzednika, nawet je¿eli – tak jak teraz
w przypadku wniosku, który dzisiaj siê rozstrzy-
ga, jeszcze nie znam wyroku – mia³abym powa¿-
ne w¹tpliwoœci co do tego, czy Komisja Nadzoru
Finansowego to jest administracja rz¹dowa, czy
nie. Ja bym tego wniosku nie z³o¿y³a, ale go nie
wycofa³am. Wycofa³am zaœ w przypadku, kiedy
mogliœmy siê spodziewaæ tak zwanej oczywistej
bezzasadnoœci. Doradcy, jak s¹dzê, po prostu
Ÿle doradzili mojemu poprzednikowi. I to doty-
czy³o na przyk³ad samorz¹du zawodowego,
w którym… Przecie¿ wspólnie w pracach nad
konstytucj¹… S¹ tutaj osoby, z którymi praco-
waliœmy nad konstytucj¹ z 1997 r., wiemy, jaka
by³a konstrukcja prawna samorz¹du zawodo-
wego, ja siê tym zajmowa³am. I po prostu by³o
widaæ… Je¿eli teraz bym siê podpisa³a pod tym
wnioskiem, to nie mog³abym potem stan¹æ
przed trybuna³em i powiedzieæ czegoœ odwrot-
nego. Uwa¿am, ¿e w tym przypadku pan doktor
Kochanowski zosta³ wprowadzony w b³¹d. Oso-
by, którym bardzo zale¿a³o na tym wniosku, ja-
koœ potrafi³y go przekonaæ. Ale ca³e orzeczni-
ctwo trybuna³u i wszystko, co wiemy na ten te-
mat z prac komisji konstytucyjnej – tu zwracam
siê do pana senatora – wskazuje, ¿e to po prostu
by³ b³¹d. To, o czym pan mówi³, skonsultowa³am
jeszcze z panem Trociukiem, bo mog³o byæ coœ
w okresie przejœciowym. Nie sk³adaliœmy takie-
go wniosku. O czym pan senator mówi? To musi
byæ jakieœ nieporozumienie.

(Senator Czes³aw Ryszka: Najwidoczniej zosta-
³em wprowadzony w b³¹d.)

Tak, zosta³ pan wprowadzony w b³¹d.
Jeœli chodzi o inne, gdyby by³o jakieœ… to ja siê

chêtnie wypowiem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pani senator Zaj¹c.
Proszê bardzo.

Senator Alicja Zaj¹c:

Ja chcia³abym wróciæ do kwestii trzeciego
priorytetu dzia³alnoœci pani minister, mianowi-
cie imigrantów. Zaciekawi³ mnie w¹tek prawni-
czy, czyli wykorzystywanie niewiedzy, trudnej
sytuacji imigrantów przez – myœlê, ¿e ró¿ne – oso-
by ze œrodowiska prawniczego: radców praw-

nych, adwokatów czy doradców. Jak mo¿emy
uchroniæ zarówno œrodowisko prawnicze przed
póŸniejszymi z³ymi opiniami na ich temat, jak
i imigrantów przed osobami, które s¹ niekompe-
tentne i nie powinny w ten sposób zajmowaæ siê
ich trudnymi sprawami?

Powiem, ¿e jest jeden taki przypadek tam, gdzie
zamieszkujê. D³ugoletni imigrant, lekarz, ma ¿o-
nê Polkê, dzieci, prowadzi gabinet lekarski. Wielo-
krotnie – ja znam prawników, którzy go reprezen-
towali i ubolewam nad tym, ¿e… s¹ to w œrodowis-
ku prawniczym osoby uznawane za wybitnych
prawników – sk³ada³ wniosek o nadanie polskiego
obywatelstwa. Z przyczyn mu nieznanych, nie-
zrozumia³ych nie dosta³ tego obywatelstwa. Do
mnie dotar³a taka skarga, dlatego, je¿eli pani mi-
nister pozwoli, ja przeœlê tê informacjê. Bardzo
dziêkujê.

Jeszcze jeden w¹tek… Przepraszam za tak d³u-
gie pytanie. Chodzi mi o szczególne traktowanie
rodzin z dzieæmi. Pani minister powiedzia³a, ¿e my
mamy ni¿ demograficzny, wiêc powinniœmy – ja
tak zrozumia³am – szczególnie traktowaæ rodziny
imigrantów z dzieæmi, nie tylko z uwagi na fakt, ¿e
s¹ tam dzieci, ale równie¿ w zwi¹zku z tym, ¿e
chcemy mieæ wiêcej obywateli polskich, tak? Czy
ja to dobrze…

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Oczywiœcie to nie chodzi o to, ¿eby dyskrymino-

waæ…
(Senator Alicja Zaj¹c: …innych, bezdzietnych.)
Broñ Bo¿e!
(Senator Alicja Zaj¹c: Tak, tak.)
Ja tylko mówiê, ¿e jest przewa¿aj¹cy, je¿eli

ludzie… S¹ tacy politycy czy tacy ludzie w Pol-
sce, którzy siê odwo³uj¹ do tak zwanego intere-
su narodowego, chocia¿ teraz ju¿ troszkê ina-
czej, w innej kategorii ujmuje siê interes publi-
czny, raczej jako dobro wspólne. Wiêc niew¹t-
pliwie mo¿na powiedzieæ, ¿e tak¹ mamy histo-
riê. Gdybyœmy nawet spojrzeli na nazwiska
cz³onków tej Izby… Dopóki Polska potrafi³a
przygarniaæ, i tym siê nasza I Rzeczpospolita
ró¿ni³a od krajów oœciennych, ¿e mia³a ogromn¹
si³ê przyci¹gania…

(Senator Alicja Zaj¹c: Jeœli chodzi o repatriacjê,
to jest tu pewne niebezpieczeñstwo. Je¿eli my bê-
dziemy stawiaæ na m³odych – a taka sprawa wy-
sz³a w Senacie kilka tygodni temu – to co bêdzie
z tymi starszymi, którzy te¿ chc¹ przyjechaæ, ale
ju¿ mo¿e nie potrafi¹ pracowaæ?)

Kwestia wieku czy stanu rodzinnego nie mo¿e
byæ powodem dyskryminacji. Ja tylko mówiê, ¿e
gdy tak socjologicznie patrzymy, czy Polska ma
interes… Bo ktoœ pyta: a czy nas na to staæ, czy my
to ekonomicznie wytrzymamy? Repatriacja to jest
jakby w ogóle kwestia praw obywatelskich, Karty
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Polaka. Ci ludzie maj¹ du¿o wiêksze prawo do po-
wrotu.

Ale ja teraz mówiê o imigrantach, którzy nie
maj¹ tych wiêzów. Nie mo¿emy ró¿nicowaæ tego
w zale¿noœci od tego, czy ktoœ ma dzieci, czy nie
ma. Mo¿emy tylko powiedzieæ, ¿e ogólnie nasze-
mu krajowi to siê niezwykle op³aca, ¿e to bêdzie
du¿y zysk. Pamiêtajmy, ¿e te kraje, które przygar-
nia³y… I taka by³a Polska, to by³o te¿ Ÿród³o jej po-
têgi, ¿e potrafi³a przygarniaæ i wygnanych szkoc-
kich katolików, i protestantów z okolic Salzburga,
i z nie wiadomo jakich okolic. To by³a nasza si³a.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Litwinów
ca³kowicie wch³onê³a.)

No, tego proszê nie mówiæ Republice Litew-
skiej.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale my sobie
zbudowaliœmy arystokracjê…)

Jest to sytuacja, w której rzeczywiœcie to przy-
ci¹ganie…

¯ebym ju¿ nie rozszerza³a odpowiedzi – co mo-
¿emy zrobiæ? Mianowicie wtedy – z S¹dem Najwy-
¿szym ju¿ o tym mówiliœmy – gdy s¹d widzi, ¿e al-
bo ze wzglêdu na brak kwalifikacji, albo w z³ej wie-
rze taka sprawa by³a Ÿle prowadzona, przegrywa-
na latami, ci¹gle powraca³a, to sygnalizuje siê to
samorz¹dom adwokackiemu i radców. Ja wtedy
zachêcam samorz¹d do inicjowania postêpowañ
dyscyplinarnych przeciwko takim osobom. Ja te¿
chêtnie bêdê tym siê interesowa³a i anga¿owa³a
w to, bo taka osoba ju¿ nie powinna udzielaæ po-
mocy prawnej w tym zakresie.

W przypadku wniosku o obywatelstwo jest tro-
szkê inaczej. Jednak nadanie obywatelstwa… Ja
mówiê tu o ekskulpacji, o udzieleniu ochrony cu-
dzoziemcowi, o statusie uchodŸcy. I tam jest kon-
kretne uznanie administracyjne, które mo¿emy
skontrolowaæ pod wzglêdem granic… Obywatel-
stwo to jest jeden z najstarszych przywilejów i jego
nadanie pozostaje prerogatyw¹ prezydenta, wiêc
tu mo¿e nie byæ uzasadnienia, bo prezydent mo¿e
je nadaæ, ale nie musi. Mo¿na jednak zobaczyæ,
czy ten wniosek by³ porz¹dnie zrobiony, czy to nie
by³o tak, ¿e wniosek by³ tak zrobiony, ¿e prezy-
dent, nawet gdyby chcia³ nadaæ obywatelstwo, to
nie móg³. A s¹dz¹c z zewnêtrznych oznak, jest
w tym coœ dziwnego, bo ekspektatywa uzyskania
obywatelstwa w takim przypadku jest bardzo wy-
soka. Bardzo proszê – skarga.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam do pani nastêpuj¹ce trzy pytania…
(Senator Kazimierz Kleina: Halo!)
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Ojej.)

Jest pan zapisany, w kolejnoœci, a ja…
(Senator Kazimierz Kleina: By³em po pani sena-

tor Zaj¹c. Pierwszy siê zg³asza³em, a jestem ostat-
ni.)

(Senator Alicja Zaj¹c: Ostatni bêd¹ pierwszy-
mi.)

Nie, nie, by³a pani senator Zaj¹c, by³ senator
Skurkiewicz. Romaszewski przyszed³, wpisa³ siê
jako trzeci – nie ma rady.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale ja pierwszy rêkê
podnosi³em, a pan marsza³ek ca³y czas patrzy³
w lew¹ stronê.)

Nie, nie, nie w lewo, po prostu przej¹³em dwa
nazwiska i wpisa³em trzecie: Romaszewski.

Proszê pani…
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Przepraszam, Panie Senatorze, odpowiem, obie-
cujê.)

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wobec tego mam trzy pytania do pani.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Proszê bardzo, ju¿ zapisujê.)
Jest tego du¿o, ale postaram siê, ¿eby pytania

by³y dosyæ krótkie i rzeczowe, chocia¿ to bêdzie
trudne.

Proszê pani, pierwsze pytanie jest tego rodza-
ju… Niestety, ale ja bym widzia³ obecnie dla pañ-
stwa jeszcze jedno obci¹¿enie. Mianowicie gdy
ogl¹dam w telewizji reporta¿e z tego, jak wkracza
nasza policja, jak wpadaj¹ nasze brygady anty-
terrorystyczne, rzucaj¹ ludzi na ziemiê, skuwaj¹
kajdanami, to wtedy, muszê powiedzieæ, z pew-
nym sentymentem wspominam „misiaczków”,
którzy mi sk³adali wizyty o godzinie 6.00 rano.
W moim przekonaniu czas ju¿, a¿eby rzecznik
w te sprawy wkroczy³. Bo powiedzia³bym, ¿e ta
amerykanizacja zachowañ naszej policji idzie po
prostu za daleko, gdy¿ w Ameryce wszyscy maj¹
broñ, a u nas na ogó³ ludzie s¹ bezbronni, jednak
poddawani s¹ tego rodzaju procedurom. Jest to
ewidentne zachwianie proporcjonalnoœci zacho-
wañ policji do zachowañ ludnoœci, która jest te-
mu poddawana.

Druga sprawa jest nastêpuj¹ca. Jak siê pani
profesor uk³ada wspó³praca ze œrodowiskami
prawniczymi, powiedzia³bym, z korporacjami
i gdzie jest Ÿród³o trudnoœci: w prawie czy w nie-
chêci? Bo muszê powiedzieæ, ¿e kiedy zajmowaliœ-
my siê sprawami interwencyjnymi, to jednak za-
wsze znajdowaliœmy adwokatów – jeden tu nawet
siedzi – którzy podejmowali siê po prostu za dar-
mo prowadziæ sprawy. Mamy œrodowisko adwo-
katów, mamy œrodowisko notariuszy, mamy œro-
dowisko radców prawnych, jest tego obfitoœæ nie-
prawdopodobna. Czy te œrodowiska nie przeja-
wiaj¹ ¿adnej ochoty, a¿eby podj¹æ jak¹kolwiek
dzia³alnoœæ spo³eczn¹? Czy pani ma mo¿liwoœci
znalezienia sobie wolontariuszy i czy to jest tak, ¿e
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to oni nie chc¹, czy te¿ s¹ jakieœ przeszkody praw-
ne? To jest druga sprawa.

A trzecia sprawa jest chyba najobszerniejsza
i chyba pani profesor nie bardzo bêdzie mia³a
mo¿liwoœci, ¿eby odpowiedzieæ. Pani bardzo po-
chwala nasze zaanga¿owanie w naprawianie b³ê-
dów wskazanych przez Trybuna³ Konstytucyjny,
jednak ja po tej ciê¿kiej pracy, kiedy na co drugim,
a w³aœciwie na ka¿dym posiedzeniu mamy dwie
lub trzy nowelizacje kodeksu karnego, zaczynam
mieæ w¹tpliwoœci, czy ten kodeks karny jeszcze
w ogóle istnieje. Bo jak go tworzyliœmy, to podno-
siliœmy to i bardzo siê fascynowaliœmy tym, ¿e kie-
dyœ by³ wprowadzony dekretem jeden spójny ko-
deks karny, a obecnie na ka¿dym posiedzeniu no-
welizujemy albo kodeks karny, albo wykonawczy,
albo procesowy, i to po dwa, trzy razy. Ja siê oba-
wiam, ¿e ze wzglêdu na tego rodzaju usytuowanie
trybuna³u, który na podstawie orzeczeñ w po-
szczególnych, konkretnych sprawach podejmuje
decyzje, takie nowelizacje s¹ w gruncie rzeczy po-
zbawione sensu. Chcia³bym poznaæ pani opiniê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Bardzo dziêkujê.
Je¿eli chodzi o dzia³ania policji, to wystêpowa-

³am w tej sprawie i to jest te¿ przedmiot naszego
spotkania z prokuratorem generalnym. Oczywi-
œcie musimy sobie powiedzieæ, ¿e tu nie chodzi
o przypadki, ¿e mia³am skargê czy mamy skargi
na brutalnoœæ dzia³añ jednostki antyterrorystycz-
nej… Gdy okazuje siê, ¿e to rzeczywiœcie nie by³
przypadek, ¿e ktoœ posiada³ przy sobie kilogram
heroiny, ¿e jest to naprawdê siatka mafijna na
bardzo wysokim poziomie, to o tak¹ „brutalnoœæ”
nie mamy pretensji…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Gdy siê are-
sztuje w sprawie „Toli”, to chyba jest przesada.)

Tak. Ze wzglêdu na zaanga¿owanie pana mar-
sza³ka w obronê praw cz³owieka mogê tylko po-
wiedzieæ, ¿e czasami jednak widzê tê d³ug¹ drogê,
któr¹ przeszliœmy. Bo je¿eli ostatnio podczas wi-
zyty rzecznika z Armenii on pyta mnie: a jak pani
grupy szybkiego reagowania…

(Weso³oœæ na sali)
Ja mówiê: przepraszam, nie mam grup… Czym

siê zajmuj¹ – pytam ostro¿nie – grupy szybkiego
reagowania? On mówi, ¿e to s¹ grupy, które
w przypadku d³ugotrwa³ych nocnych przes³u-
chañ, gdy ludzie porywani s¹ z domów i ca³ymi
nocami przes³uchiwani z u¿yciem bezpoœrednie-
go przymusu, wyrywaj¹ tych aresztowanych z r¹k
policji. No wiêc ja mówiê, ¿e u nas problemem –
poniewa¿ wymienialiœmy doœwiadczenia – jest
w³aœnie to, ¿e jednostki wpadaj¹ o 6.00 rano, ¿e
jest to zaskoczenie, ¿e za du¿o jest tych pomy³ek,

i ¿e na to zwracam uwagê. Ale jest tu pewna ró¿ni-
ca w doœwiadczeniach.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jeszcze za-
k³ady psychiatryczne s¹ po drodze.)

Tak. Je¿eli chodzi o wspó³pracê z korporacja-
mi, to wspieram wszelkie formy dzia³alnoœci pra-
wników pro bono. Jestem w kapitule, która przy-
znaje nagrodê. Dzisiaj rozmawia³am z dyrektorem
Caritasu, ¿eby w ramach wolontariatu dotycz¹ce-
go osób starszych wykorzystaæ prawników, którzy
dotr¹ do osób starszych w troszkê wolniejszym
tempie i spokojniej i którzy zajm¹ siê tym, co nad-
chodzi, czyli odwrócon¹ hipotek¹. Bo to mo¿e byæ
pewna szansa dla seniorów, ale mo¿e to byæ te¿
wielkie zagro¿enie, robiliœmy na ten temat dwa
dni temu wielk¹ konferencjê w Krakowie, chêtnie
przeka¿ê odpowiednie materia³y. Muszê jednak
powiedzieæ, ¿e ja zachowujê pewien dystans, to
znaczy zachêcam do bezp³atnej dzia³alnoœci pra-
wnej, ale ja nie mogê w ramach dzia³alnoœci pro
bono, w ramach dzia³ania Krajowego Mechaniz-
mu Prewencji pos³aæ tych osób do wiêzienia, do
zak³adu karnego, bo tu s¹ œcis³e procedury. Tam
musi byæ lekarz psychiatra, musi byæ prawnik,
ale oni musz¹ mieæ wszelkie umocowania, to nie
mo¿e byæ dzia³alnoœæ spo³eczna, to nie rozwi¹zuje
problemu. A wszêdzie tam, gdzie s¹ kliniki prawa,
dni otwarte, przyjmuj¹ adwokaci, staram siê in-
terweniowaæ.

Je¿eli chodzi o samorz¹dy zawodowe, to te¿
jest to dosyæ trudne. Z jednej strony wspar³am
interpretacjê konstytucyjn¹, ale podczas pewne-
go spotkania w doœæ krytyczny sposób wskaza-
³am samorz¹dom lekarskim na dysfunkcje doty-
cz¹ce postêpowania dyscyplinarnego w s³u¿bie
zdrowia. Teraz ju¿ mo¿emy dok³adnie sprawdziæ,
jaka jest œrednia postêpowania dyscyplinarnego
na tysi¹c osób i je¿eli u nas orzeczeñ dyscypli-
narnych prawie nie ma, to coœ jest nie w porz¹d-
ku. Takich cudów, ¿eby u nas nie zdarza³y siê
b³êdy lekarskie, a na ca³ym œwiecie siê zdarza³y,
to nie ma. I mo¿na to dok³adnie policzyæ, stwier-
dziæ, jaka jest ta ciemna liczba. To jest sprawa,
któr¹ podczas spotkania równie¿ przed³o¿y³am
samorz¹dowi zawodowemu, samorz¹dowi, który
ma prawo istnieæ. To jest samorz¹d, który – tu
zwracam siê do senatora Andrzejewskiego –
chcieliœmy przecie¿ w konstytucji umocowaæ
prawie równie silnie jak samorz¹d terytorialny.
Samorz¹d terytorialny nam rozkwit³ i umocni³
siê zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a nawet
bardziej, a samorz¹d zawodowy trochê wiêdnie
i nie odnajduje siê jeszcze w pañstwie w taki spo-
sób, w jaki to sobie wyobra¿aliœmy.

Co do kodeksu karnego w pe³ni podzielam tros-
kê pana marsza³ka. Myœlê, ¿e przede wszystkim
trzeba zwróciæ uwagê na teksty ujednolicone, na
teksty jednolite…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie ma w tej
chwili, nie nad¹¿aj¹.)
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To znaczy, ¿e…
(Senator Zbigniew Romaszewski: W systemie

Lex nie ma.)
Tak, nie ma, nie ma w systemach Legalis, Lex

lub innych, bo musimy podaæ wszystkie.
W zwi¹zku z tym tak naprawdê jest jedno lekar-

stwo, mianowicie komisje kodyfikacyjne. To one
musz¹ prowadziæ i pilnowaæ ca³ego procesu…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Sensu.)
…kodyfikacji, procesu tworzenia spójnego ko-

deksu. Wynikiem konferencji kierowników ka-
tedr prawa administracyjnego jest te¿ proœba
o utworzenie komisji kodyfikacyjnej prawa postê-
powania administracyjnego, bo wystêpuje tam to
samo zjawisko. Wspieram to, chêtnie wyst¹piê
w tej sprawie, choæ jestem trochê bezradna, jeœli
chodzi o znalezienie natychmiastowego œrodka
zaradczego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziêkujê pani minister za rzetelne sprawozda-

nie z dzia³alnoœci za ubieg³y rok, za dzia³alnoœæ
pani i pani poprzednika. Te podziêkowania s¹
tak¿e dla wszystkich pracowników pani biura.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Bardzo dziêkujê.)

Dziêkujê te¿ za te dobre s³owa skierowane do Ka-
szubów, Œl¹zaków, Mazurów, za wspomnienie ich
tragicznych losów, tak¿e tego, ¿e czêstootrzymywali
bilet w jedn¹ stronê i bywali zmuszani do utraty ca-
³ego maj¹tku. Dziêkujê za te wszystkie s³owa.

Najbardziej zasmuci³a mnie ta czêœæ pani wy-
powiedzi, która dotyczy³a bud¿etu rzecznika praw
obywatelskich. Oczywiœcie my dzisiaj mo¿emy
mówiæ tylko i wy³¹cznie o sprawozdaniu rzecznika
praw obywatelskich za rok ubieg³y, za rok 2010,
nie mo¿emy siê odnosiæ do spraw tego roku, ale ta
informacja mnie zasmuci³a. Dlatego tak sobie po-
myœla³em, ¿e mo¿e warto by³oby rozwa¿yæ prze-
niesienie rzecznika praw obywatelskich poza
Warszawê. Wielu ludziom te moje propozycje wy-
daj¹ siê œmieszne. Niezale¿nie od tego myœlê, ¿e
mog³oby to zdecydowanie, radykalnie obni¿yæ ko-
szty funkcjonowania, w tym wypadku rzecznika
praw obywatelskich, ale te¿ innych administracji.
By³by to tak¿e element wzmacniaj¹cy te miasta,
do których tego typu instytucje siê przenosz¹. Pa-
ni minister powiedzia³a, ¿e ma problem z lokalem,
który musi dzier¿awiæ i p³aciæ przy tym du¿y
czynsz, a poza Warszaw¹, w dawnych miastach
wojewódzkich po³o¿onych blisko Warszawy, s¹

znakomite obiekty pozostawione po dawnych
urzêdach wojewódzkich, które mog³yby byæ sie-
dzibami tak¿e centralnych organów w³adzy i ad-
ministracji pañstwowej. By³oby to dowartoœcio-
wanie tych miast i rozproszenie administracji
w Polsce, bo przecie¿ Polska jest taka sama
w Warszawie, jak w Ciechanowie, P³ocku, Koninie
czy w Koszalinie.

Myœlê, ¿e w³aœnie rzecznik praw obywatel-
skich, w zwi¹zku z tym, ¿e sytuacja jest tak trud-
na, móg³by pierwszy podj¹æ tak¹ decyzjê. Rady-
kalnie obni¿y³oby to koszty funkcjonowania. Na
przyk³ad prawnicy, o których pani tutaj mówi,
w Warszawie rzeczywiœcie s¹ bardzo drodzy,
a w innych miastach s¹ czêsto o 30%, nawet
o 40% tañsi, a s¹ tak samo znakomici, tele ¿e ja-
d¹ do Warszawy i od razu oczekuj¹ stawek war-
szawskich. Byæ mo¿e warto by³oby rozwa¿yæ tak¹
operacjê. Mo¿na by to zrobiæ stopniowo i naj-
pierw niektóre sprawy realizowaæ poza Warsza-
w¹, a mo¿na by podj¹æ radykaln¹ decyzjê, tak¹
jak podejmowaliœmy, tak¿e pani, w zwi¹zku
z wielk¹ reform¹ samorz¹dow¹ w latach
1998–1999.

Minister spraw wewnêtrznych i administracji
w tej chwili jest w tych sprawach absolutnie ot-
warty. Rozmawia³em z nim wielokrotnie o tego ty-
pu operacjach wyprowadzania administracji,
które maj¹ takie problemy, o tym, aby próbowaæ
proponowaæ przeniesienie poza Warszawê, tym
bardziej ¿e ¿yjemy ju¿ w czasie spo³eczeñstwa in-
formacyjnego i wiele spraw mo¿na realizowaæ,
mieszkaj¹c i pracuj¹c nie w Warszawie, ale w do-
wolnym miejscu w Polsce.

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Departament
informacyjny MSW najlepiej wynieœæ, bo oni s¹
ju¿ wszêdzie.)

(Senator Kazimierz Kleina: Oczywiœcie, tak sa-
mo. Nie ma problemu.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: To najlepiej.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Panie Senatorze, mam nadziejê, ¿e na pocz¹tek

wesprze pan moje dzia³ania zmierzaj¹ce do uzys-
kania tañszego lokalu w Gdañsku, poniewa¿ to
jest mój najwiêkszy problem. Ten lokal jest w tej
chwili najdro¿szy, bo to jest lokal zabytkowy. Tam
by³o otwarcie… Proponowano mi nawet przejêcie
go w zarz¹d, ale ja nie mam pieniêdzy na te prace
w odniesieniu do lokalu zabytkowego, wiêc z góry
proszê o pomoc.
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(Senator Kazimierz Kleina: Chêtnie siê w to
w³¹czê, zdecydowanie tak.)

Bardzo proszê, ju¿ to zmniejszy³oby mi koszty.
Tutaj sytuacja jest taka, ¿e mamy biura w trzech

miejscach. Jeden budynek jest w naszym trwa³ym
zarz¹dzie. Oznacza³oby to, ¿e po³owê biur, które te-
raz s¹ w odleg³oœci kilku kilometrów, mielibyœmy
w odleg³oœci kilkudziesiêciu kilometrów, co nie
zmniejszy³oby kosztów. Wykorzystujê telepracê.
Staram siê zatrudniaæ tyle osób niepe³nospra-
wnych, ile tylko mogê, oczywiœcie spe³niaj¹cych wy-
magania kwalifikacyjne. Jest u nas zatrudniony na
przyk³ad prawnik o bardzo znacznym stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, ale ma on wszystkie odpowiednie
kwalifikacje. W wiêkszoœci bêdzie on wykonywa³
pracêw formie telepracy,poniewa¿stopieñ jegonie-
pe³nosprawnoœci jest bardzo wysoki, ale jego kwali-
fikacje s¹ bardzo dobre. Tam gdzie mogê wprowa-
dzaæ telepracêczy inne formy, to staramsiê to robiæ.
A na pewno bêdê wdziêczna za pomoc w sprawach
lokalowych, przy okazji bêdê bardzo wdziêczna za
kontakt, ale…

(Senator Kazimierz Kleina: …Przenieœæ admini-
stracjê? Czy to nie by³oby takie obywatelskie?)

Mówi¹c szczerze, mimo funkcjonowania e-ad-
ministracji, to oznacza³oby koniecznoœæ przenie-
sienia tak¿e biblioteki. Ja nie mam biblioteki,
mam maleñk¹ bibliotekê. Gdy piszemy skargi,
kasacje, to moi pracownicy siedz¹ w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego i w Bibliotece Naro-
dowej. Pañstwo musielibyœcie mi ufundowaæ bib-
liotekê, bo nie mam na ni¹ pieniêdzy. Kilka razy
dziennie trzeba kursowaæ do s¹dów, a niestety
wiêkszoœæ instytucji, s¹dy najwy¿sze, wszystko
jest w Warszawie, wiêc tutaj oszczêdnoœæ…

(Senator Kazimierz Kleina: Pomo¿emy, pomo-
¿emy…)

Ale chêtnie, je¿eli chodzi o…
(Senator W³adys³aw Ortyl: W Koœcierzynie nie

da rady.)
Je¿eli chodzi o Gdañsk, Katowice i Wroc³aw, to

chcia³abym, ¿eby te oddzia³y by³y pe³noprawne.
Je¿eli w ci¹gu mojej kadencji parlament by mi po-
móg³ chocia¿ jeden oddzia³ w województwach
wschodnich… Uwa¿am, ¿e to jest dyskryminacja.
Co to znaczy, ¿e nie ma oddzia³u ani w Bia³ymsto-
ku, ani w Lublinie, ani w Rzeszowie, ani w Zamo-
œciu? Tam nie ma oddzia³u.

(Senator Stanis³aw Gogacz: …rozwija siê…)
Proszê bardzo, jestem tym bardzo zaintereso-

wana. A w tej chwili sprawa, która mi siê rzeczywi-
œcie pali, to jest biuro w Gdañsku i bêdê wdziêcz-
na za pomoc.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Minister, czy nie uwa¿a pani, ¿e mo¿na by-

³oby przenosiæ administracjê poza Warszawê?

Mówiê o tym jako o pewnej nawet zasadzie, tak jak
jest w wielu innych krajach na œwiecie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Rzecznik to
nie jest administracja.)

(G³os z sali: Przenieœmy Senat.)
Nie, to jest administracja. Ka¿dy urz¹d ma ad-

ministracjê, ka¿dy urz¹d.
(G³os z sali: Delegatury.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Do Krakowa

wszystko przenieœæ, do Krakowa.)

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Panie Senatorze, muszê powiedzieæ, ¿e najwiê-

ksz¹ prób¹ z literatury… Teraz to pan siê troszkê
odwo³uje do drugiej sfery mojego ¿ycia, do sfery
administracyjno-naukowej, jako profesora prawa
administracyjnego. Najlepiej opracowane przy-
padki i najwiêksze próby tego typu by³y dwie, Bra-
zylia i Francja. W obu…

(Senator Zbigniew Romaszewski: I w Brazylii…)
Tak.
(Senator Kazimierz Kleina: Niemcy…)
Je¿eli pan przyjrzy siê centralizacji, która w tej

chwili jest prowadzona w Berlinie, to ja bym tutaj
z Niemcami… To jest pañstwo federalne, wiêc tu
jest troszkê inna specyfika. A ja mówiê o pañ-
stwach jednolitych. I, niestety, te doœwiadczenia
francuskie by³y, powiedzia³abym, bardzo w¹tpli-
we. Otó¿ dzia³o siê coœ takiego, ¿e najpierw ten
urz¹d by³ deglomerowany – deglomeracja to jest
stara têsknota i wielokrotnie tego próbowaliœmy
– a potem, po piêciu, szeœciu latach siê okazywa-
³o, ¿e w stolicy siê pojawia³a taka wypustka jako
reprezentacja tego urzêdu, który by³ sk¹din¹d
zdeglomerowany. Poza tym, proszê wybaczyæ,
w czasie mojej kadencji tak wielkich dzia³añ… Ja
mam w tej chwili problem z tym, ¿eby naprawiæ
dach, ¿eby zapewniæ biurka moim pracownikom,
ale przede wszystkim z tym, ¿eby mieæ wizytato-
rów do zak³adów karnych, zak³adów psychiatry-
cznych i zak³adów pomocy spo³ecznej, bo rów-
nie¿ tam dziej¹ siê straszne rzeczy. Jestem
w trakcie rozmów z ministrem skarbu i mam wi-
doki na budynek znajduj¹cy siê akurat obok, do
którego mog³abym siê wyprowadziæ i w którym
mog³abym pomieœciæ tê drug¹ czêœæ biur, za któ-
re p³acê wysokie czynsze, i to by zdecydowanie
obni¿y³o koszty.

Je¿eli pan senator siê ze mn¹ uda do ministra
skarbu, realizuj¹c w ten sposób tê opiekuñcz¹ ro-
lê Senatu, o któr¹ tak apelowa³am, to bêdê nie-
zwykle zobowi¹zana. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Senator Pañczyk-Pozdziej.
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Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, obserwujê, ¿e z miesi¹ca na mie-

si¹c, z roku na rok pogarsza siê stosunek urzêdni-
ków ró¿nych szczebli do petentów. Dotyczy to
zw³aszcza osób starszych. Wiem to ze wzglêdu na
liczne skargi, z którymi zg³aszaj¹ siê do mnie ró¿ni
ludzie. Oni s¹ bezbronni, oni nie wiedz¹, gdzie
szukaæ pomocy, oni s¹ traktowani czêsto gorzej
ni¿ przedmiotowo. Pomijam tu ju¿ moralny
aspekt tej sprawy, jeœli chodzi o samych urzêdni-
ków. Ale czy nie uwa¿a Pani, ¿e na przyk³ad w gmi-
nach czy przy urzêdach powinny byæ uruchomio-
ne jakieœ komórki, na kszta³t zarz¹dzania kryzy-
sowego, które by dzia³a³y w takiej sytuacji natych-
miast? Wiem, ¿e zaraz pani powie o pieni¹dzach,
bo to bêdzie kosztowa³o. Ja nie wiem, czy na zasa-
dzie wolontariatu… Nasze biura senatorskie czê-
œciowo ju¿ tak¹ funkcjê pe³ni¹, ale my tam nie jes-
teœmy codziennie, a trudno, ¿eby takimi sprawa-
mi zajmowali siê nasi pracownicy. Przychodz¹ do
nas ludzie, którzy s¹ zdesperowani, i trzeba im
pomóc natychmiast. Oni id¹ do urzêdu, do bur-
mistrza, do prezydenta, i s¹ po prostu, jak to siê
brzydko mówi, sp³awiani. Takich ludzi nie wolno
pozostawiæ samym sobie, bo to grozi ró¿nymi
sprawami. Czy nie mo¿na pomóc w³aœnie na ta-
kiej zasadzie?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Proszê pañstwa, ja znam gminy, w których za-

czyna siê wprowadzaæ etat dla asystenta osób
starszych. Zw³aszcza miasta staæ na to. I ja to roz-
wi¹zanie bardzo popieram. By³abym wdziêczna,
gdyby pani senator te¿ siê w to zaanga¿owa³a
i udzieli³a tej inicjatywie swojego poparcia. W ta-
kich zapêtlonych sprawach, w trudnych sytua-
cjach potrzeba osób, które zechc¹ na spokojnie
i w konkretny sposób podejœæ do tych ludzi. Ja
zgadzam siê z pani¹ senator. Chcê te¿ Wysokiemu
Senatowi powiedzieæ, ¿e mam wra¿enie, ¿e wzra-
sta stopieñ desperacji ludzi, my na przyk³ad mie-
liœmy do czynienia z pewn¹ dramatyczn¹ sytuacj¹
przed naszym urzêdem. U nas wielk¹ rolê odgry-
wa zespó³ wstêpnej oceny wniosków – zespó³, któ-
ry rozmawia z interesantami, a taka rozmowa nie-
raz trwa dwie godziny. Dla asystenta osoby star-
szej potrzeba jednego etatu, i to jest rzecz, któr¹
dobra gmina powinna zrobiæ. Mogê te¿ siê zgodziæ
z pani¹ senator, ¿e to jest smutne, ¿e w kodeksie
dobrej administracji… Ja prowadzi³am badania
na temat europeizacji administracji i by³ taki arty-
ku³ pani Krzy¿anowskiej-Mierzewskiej na temat
tego, jak polska administracja jest postrzegana
w œwietle orzecznictwa trybuna³u w Strasburgu.
Jak nas widz¹ w tym krzywym, oczywiœcie, lu-
strze, jak wypadamy? Okaza³o siê, ¿e w ró¿nych

porównaniach, jeœli chodzi o skargi na ró¿ne inne
administracje europejskie, my wcale Ÿle nie wy-
padamy. Z jednym wyj¹tkiem, o którym pani se-
nator wspomnia³a – z wyj¹tkiem nie¿yczliwoœci,
osch³oœci, wrêcz niew³aœciwego stosunku do inte-
resantów. Okaza³o siê, ¿e to jest, tak jak pani se-
nator mówi, piêta achillesowa polskiej admini-
stracji. Strasburg widzi to, nawet ju¿ nam to
wskazywa³ w swoich wyrokach. A to oznacza, ¿e
szkolenia polskiej administracji powinny iœæ nie
tylko w kierunku komputeryzacji, ale przede
wszystkim budzenia empatii i pokazywania, jak
przej¹æ siê losem cz³owieka. Oczywiœcie wa¿ne
jest tu równie¿ wykorzystanie wolontariatu.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Jeœli mogê… Czasami bywa tak, ¿e cz³owiek

przychodzi po prostu porozmawiaæ. Ja mia³am ta-
ki przypadek, ¿e przyszed³ do mnie cz³owiek,
pó³torej godziny mówi³ o ró¿nych sprawach, a po-
tem ja go pytam: proszê mi powiedzieæ, czego w³a-
œciwie pan ode mnie oczekuje? A on mówi:
niczego, ino se przysz³em do pani pogodaæ, bo ni
mam z kim. I tak to jest, prawda.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
To te¿ jest kwestia rosn¹cego osamotnienia,

izolacji, alienacji osób starszych. I o tym trzeba
mówiæ. Ja mogê pani senator powiedzieæ, ¿e w Ir-
landii istnieje sieæ telefoniczna, któr¹ seniorzy
zrobili dla innych seniorów. Zg³aszaj¹ siê osoby,
które chc¹ wys³uchaæ ludzi, porozmawiaæ z nimi
przez telefon. U nas ci¹gle jeszcze wolontariat
wœród osób starszych, wœród osób m³odszych zre-
szt¹ te¿, jest rzadki. To dotyczy tak¿e telefonów
zaufania, ¿eby cz³owiek móg³ po prostu zadzwo-
niæ, jak mu jest ciê¿ko, i ¿eby po drugiej stronie
by³ ktoœ, kto ma dla niego czas. Ten irlandzki pro-
jekt jest do skopiowania, ja bardzo chêtnie bym
objê³a patronat nad tak¹ inicjatyw¹.

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

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pani Rzecznik! Chcia³bym

zapytaæ o dwie sprawy. Sytuacja na rynku miesz-
kañ, czyli zwiêkszaj¹ca siê poda¿, która przewy¿-
sza popyt, powoduje, ¿e coraz czêœciej mamy do
czynienia z nieuczciwoœci¹ deweloperów i takim,
powiedzia³bym, systemem ci¹gnionej inwestycji.
I coraz wiêcej problemów – ja przynajmniej spoty-
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kam siê z coraz wiêksz¹ ich liczb¹ – ma wielu lu-
dzi. Chcia³bym zapytaæ, czy pani rzecznik te¿ do-
strzega to zjawisko. Powiem szczerze, ¿e zwraca-
³em siê z wieloma sprawami do prokuratora gene-
ralnego, ale skutecznoœæ moich interwencji, nie-
stety, jest dosyæ ma³a. Myœlê, ¿e do pani rzecznik
te¿ siê z tym zwrócê, ale chcia³bym wiedzieæ, jak
wygl¹da sprawa, w pani ocenie, je¿eli chodzi o to
zjawisko.

I druga sprawa, która by³a przedmiotem pracy
pani urzêdu w poprzednim roku, a mianowicie
kwestia ró¿nic w podziale œrodków miêdzy woje-
wódzkie oddzia³y Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Z województw warmiñsko-mazurskiego
i podkarpackiego wp³yn¹³ do pani urzêdu wnio-
sek, który podawa³ w w¹tpliwoœæ zgodnoœæ regu-
lacji z 2009 r. z art. 92 konstytucji. Oczywiœcie mi-
nister nie podzieli³ tych zarzutów, które formu³o-
wali wnioskodawcy. Ja powiem, ¿e ten podzia³
skutkuje tym, ¿e na przyk³ad województwo mazo-
wieckie nie wie, co to jest nadwykonanie, to zna-
czy nie zna problemu braku pokrycia nadwyko-
nania, wrêcz pojawiaj¹ siê regularnie, we wszyst-
kich latach nadwy¿ki, które s¹ potem dzielone
w jakimœ stopniu i pozostaj¹ w dyspozycji Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. A sytuacja na Pod-
karpaciu czy w innych województwach, które s¹
w tym wzglêdzie, w mojej ocenie, pokrzywdzone,
wygl¹da tak, ¿e nale¿noœci za nadwykonania nie
s¹ regulowane, nawet jeœli chodzi o œwiadczenia
wysokospecjalistyczne, które powoduj¹ wielk¹
migracjê œrodków z danego województwa.
Chcia³bym zapytaæ, czy pani rzecznik uwa¿a, ¿e
po tej odpowiedzi sprawa jest zakoñczona, czy te¿
bêd¹ podejmowane jakieœ dzia³ania? Czy instru-
menty, które pani rzecznik posiada, bêd¹ wyko-
rzystane w tym wzglêdzie?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Mogê odpowiedzieæ?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Panie Senatorze, nie jest to dla mnie zakoñczo-

na sprawa. Kwestia tej sprawiedliwoœci regional-
nej, roz³o¿enia ró¿nych ciê¿arów na ró¿ne regiony
i ró¿nych profitów, jest dla mnie bardzo wa¿na. Ja
siê tym bêdê zajmowa³a i w ró¿nych obszarach za-
mierzam to monitorowaæ.

Je¿eli chodzi o kwestie mieszkañ, to jestem pa-
nu senatorowi bardzo wdziêczna za to pytanie.
Mam wiele pytañ, wiele spraw, wiele skarg doty-
cz¹cych i deweloperów, i spó³dzielni mieszkanio-

wych. Nie ma czasu, ¿eby mówiæ o tym szczegó³o-
wo, ale chcê zasygnalizowaæ Wysokiemu Senato-
wi dwie sprawy, w których ju¿ podjê³am
wspó³pracê z Komisj¹ Nadzoru Finansowego
i UOKiK.

Jedna z nich jest dramatyczna i chcia³abym j¹
przedstawiæ Wysokiemu Senatowi. Zreszt¹ ta
sprawa by³a opisywana w mediach. Zg³osi³o siê do
mnie kilkadziesi¹t osób, które na kredyt naby³y
lokale mieszkalne w Krakowie i w Zakopanem,
w Ma³opolsce, w ramach tak zwanego funduszu
Manhattan. Okaza³o siê, ¿e fundusz Manhattan
zawar³ z deweloperem umowê, w której by³a klau-
zula, o której nie wiedzieli nabywaj¹cy mieszka-
nia. Sytuacja wygl¹da tak, ¿e ci ludzie w majesta-
cie prawa trac¹ mieszkania. Bêd¹ sp³acali te kre-
dyty jeszcze przez dwadzieœcia lat, a mieszkania
utracili. I w ¿aden sposób nie zawinili. To nie jest
tak, ¿e oni nie doczytali umowy – te klauzule by³y
przed nimi zakryte. Nie wiemy jeszcze, w ilu woje-
wództwach ten tak zwany fundusz Manhattan
i podobne mu fundusze rozwijaj¹ w tej chwili swo-
j¹ dzia³alnoœæ. Mo¿na s¹dziæ, ¿e on wyszukuje s³a-
bych deweloperów, takich na skraju bankructwa,
a potem przejmuje te mieszkania. WyobraŸcie so-
bie pañstwo rozpacz tych ludzi. My bêdziemy pró-
bowali kasacji, ale mo¿liwoœci mamy niewiele. Ja
w tej chwili chcê siê spotkaæ, zw³aszcza, ¿e… bêdê
wdziêczna, je¿eli pan senator równie¿ moc¹
swoich uprawnieñ zwróci uwagê, w jakim termi-
nie… Tam by³y sytuacje rozstrzygania spraw na
korzyœæ tego funduszu w ci¹gu kilku dni albo i je-
dnego dnia. Z takimi terminami s¹dowymi to ja
nie styka³am siê czêsto. I ten fundusz zosta³ zwol-
niony z kosztów s¹dowych, a osoby, które znalaz-
³y siê w tak dramatycznej sytuacji – nie. Zwróci-
³am na to uwagê ministra sprawiedliwoœci, w tej
chwili chcemy siê te¿ spotkaæ z Komisj¹ Nadzoru
Finansowego. To jest zupe³nie nowe zjawisko, ale
to nie jedyny fundusz inwestycyjny, który w taki
sposób dzia³a, tak wiêc gdybyœcie pañstwo skie-
rowali na to swoj¹ uwagê i w razie czego zwrócili
siê z tym do mnie…

Chcê jeszcze zwróciæ uwagê na jedno niebez-
pieczeñstwo, jakie mo¿e siê wi¹zaæ ze zmianami
w prawie spó³dzielczym, które wydaj¹ siê w pew-
nym sensie nieuchronne…

(Rozmowy na sali)
Bardzo przepraszam.
To jest sytuacja taka, ¿e je¿elibyœmy w s³u-

sznym d¹¿eniu do tego, aby lokatorzy swoje pra-
wo lokatorskie mieli przekszta³cone…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-

praszam bardzo. Ja panów poproszê o przerwanie
rozmowy.)

Bardzo dziêkujê. Dziêkujê.
A wiêc jeœlibyœmy nawet mieli tak¹ sytuacjê, to

proszê popatrzeæ, jak takie prezenty s¹ czasami
niechciane. W tej chwili mamy mieszkania loka-
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torskie, w których lokatorzy, mimo ¿e mogli to
uczyniæ niemal za z³otówkê, nie przekszta³cili tego
prawa w prawo w³asnoœci lokalu. Jest pokusa, ¿e-
by ich, tak powiem, uszczêœliwiæ z mocy prawa,
tak ¿eby nabyli w³asnoœæ lokalu niezale¿nie od
swoich starañ i ¿eby zniknê³o lokatorskie prawo
spó³dzielcze. To s¹ czêsto osoby wysoko zad³u¿o-
ne, które ju¿ od dawna nie p³ac¹ czynszu, ale
spó³dzielnia jakoœ to rozk³ada, jakoœ te osoby
utrzymuje w tych lokalach, a czêsto to tak¿e oso-
by stare, które nie s¹ ju¿ w stanie podo³aæ tym ciê-
¿arom. I dopóki to jest prawo lokatorskie, to prak-
tycznie nie mo¿na ich wykwaterowaæ.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jest firma,
która siê tym zajmuje…)

Tak, tylko ¿e je¿eli to bêdzie w³asnoœæ, to wte-
dy jest komornik, egzekucja… I mamy setki ty-
siêcy ludzi, którym trzeba bêdzie szybko zape-
wniæ mieszkania socjalne. Parlament mo¿e tak¹
decyzjê podj¹æ, chodzi tylko o to, ¿e ja chcia³am
zasygnalizowaæ tego odleg³e skutki. Tak ¿eby
zwróciæ uwagê, ¿e nie ka¿dy, kto ma prawo loka-
torskie, mo¿e mieæ interes w tym, aby ono by³o
przekszta³cone w prawo w³asnoœci. I pañstwo
mo¿ecie nagle mieæ w swoich okrêgach zupe³nie
now¹ kategoriê osób bezdomnych. Bo wtedy siê
te lokale b³yskawicznie zlicytuje. A wiêc podczas
prac nad prawem spó³dzielczym, które s¹ w koñ-
cowej fazie, koniecznie trzeba zwróciæ uwagê na
ten aspekt. I dlatego dziêkujê panu senatorowi
za zadanie tego pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Pierwsza sprawa dotyczy szeroko pojêtej geodez-
ji. S¹ jakby dwa tory, mo¿na tak powiedzieæ, dwie
instytucje, które zajmuj¹ siê dokumentacj¹ geo-
dezyjn¹. Pierwsza to mieszcz¹cy siê w starostwie
wydzia³ geodezji, kartografii i katastru, a druga
to oœrodek dokumentacji geodezyjnej. Do pier-
wszego z tych oœrodków dostêp ma ka¿dy, mo¿na
iœæ, wzi¹æ sobie mapkê nieruchomoœci albo wy-
pis z rejestru gruntów. Gorzej jest z t¹ drug¹ in-
stytucj¹, gdzie s¹ okreœlane granice nierucho-
moœci. Tam okazuje siê, ¿e obywatel maj¹cy nie-
ruchomoœæ nie mo¿e uzyskaæ ¿adnych danych.
One s¹ udostêpniane wy³¹cznie osobom upra-
wnionym, to znaczy geodetom, i ka¿dy jest zdany
wy³¹cznie na to, co geodeta zechce zrobiæ lub cze-
go nie zechce zrobiæ. Uwa¿am, ¿e prawa obywa-

telskie s¹ tutaj wyraŸnie ograniczone lub wrêcz
³amane.

Druga sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ,
to kwestia obecnoœci w prawie tego s³owa „mo¿e”.
Bodaj¿e w art. 83 ordynacji podatkowej jest mo-
wa, ¿e…

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Przepraszam, jeszcze raz, bo nie us³ysza³am osta-
tniego s³owa…)

Chodzi o s³ówko „mo¿e” – urzêdnik mo¿e zro-
biæ to, urzêdnik mo¿e zrobiæ tamto. Mo¿e odro-
czyæ i mo¿e nie odroczyæ. Spotka³em siê z tak¹
decyzj¹. To by³ akurat urzêdnik celny, który od-
mówi³ umorzenia jakichœ tam nale¿noœci, ich
roz³o¿enia na raty itd. itd., powo³uj¹c siê na to, ¿e
ma tutaj pe³n¹ dowolnoœæ, mo¿liwoœæ zajêcia
stanowiska bez opierania siê na ¿adnych prze-
s³ankach, a nawet – cytujê – wbrew interesowi
spo³ecznemu i ¿ywotnemu interesowi podatni-
ka, potwierdzon¹ wyrokami s¹dów. Moja w¹tpli-
woœæ, Pani Rzecznik, dotyczy tego, czy w takim
wypadku urzêdnik dzia³a zgodnie z konstytucj¹.
Bo ka¿dy urz¹d dzia³a na podstawie prawa, a tu-
taj prawo jest tworzone przez urzêdnika, nie zaœ
przez uprawnione do tego instytucje pañstwa.
Czy zdaniem pani rzecznik istotnie to ja mam ra-
cjê, ¿e konstytucja zosta³a w tym momencie z³a-
mana, czy te¿ urzêdnik ma prawo do tego typu in-
terpretacji, ¿e mo¿e post¹piæ wbrew interesowi
spo³ecznemu i ¿ywotnemu interesowi podatni-
ka? Dziêkujê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Dziêkujê bardzo.
W tej pierwszej sprawie dotkn¹³ pan senator

rzeczywiœcie istotnego problemu. Mamy teraz ta-
k¹ sprawê, chodzi o cz³owieka, który nie uzyska³
dok³adnej informacji o granicach swojej nieru-
chomoœci, a nastêpnie kazano mu zap³aciæ
700 tysiêcy z³, poniewa¿ poczyni³ dzia³ania wy-
kraczaj¹ce poza te granice. W tej chwili tê sprawê
prowadzimy, ona trwa. Myœlê, ¿e bêd¹ z niej
wnioski ogólne, które bêd¹ mog³y doprowadziæ do
wyst¹pienia generalnego.

Je¿eli chodzi o kwestiê s³owa „mo¿e”, to pan
senator dotkn¹³ jednego z najistotniejszych
wspó³czesnych problemów dzia³ania admini-
stracji publicznej. Jest to nastêpuj¹cy dylemat,
który pokazuje ró¿nicê miêdzy modelem prus-
kim administracji a jej modelem anglosaskim,
przy czym my nale¿ymy raczej do modelu prus-
kiego. Administracja pruska d¹¿y³a do tego, aby
urzêdnik mia³ bardzo œciœle wyznaczone zada-
nia i musia³ niemal jak automat reagowaæ za-
wsze w ten sam sposób. To mia³o tê dobr¹ stro-
nê, ¿e adresat normy móg³ przewidzieæ, jak
urzêdnik zareaguje, ale je¿eli sytuacja by³a nie-
typowa, to wtedy trafia³o siê na coœ, co dziœ jest
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przez media okreœlane jako bezdusznoœæ urzê-
dnika. Imperium brytyjskie musia³o dzia³aæ
inaczej, dlatego ¿e posy³a³o swoich urzêdników
do Indii, Kanady czy na tereny póŸniejszych Sta-
nów Zjednoczonych. Wobec tego dawa³o ogólne
wskazówki, k³ad³o wielki nacisk na uczciwoœæ
i niekorupcyjnoœæ urzêdników, na ich uk-
szta³towanie, na ich etykê, a nastêpnie dawa³o
im du¿¹ swobodê. Do dzisiaj na stanowisku im-
migration na lotnisku urzêdnik mo¿e wpuœciæ
do Stanów Zjednoczonych czy do Wielkiej Bryta-
nii, a mo¿e i nie wpuœciæ – to on decyduje – mimo
¿e delikwent ma wizê. My wyroœliœmy zaœ w mo-
delu pruskim. I dzieje siê tak, ¿e to wielka poku-
sa przy ró¿nych wykroczeniach administracji,
¿eby to tak zwane uznanie administracyjne –
a to jest w³aœnie funkcja s³owa „mo¿e” – zawê¿aæ
jeszcze bardziej. Potem zawê¿a siê je tak bardzo,
¿e dochodzi do jakiegoœ skandalu, który piêtnu-
j¹ media. I mówimy wtedy o bezdusznoœci i szty-
wnoœci dzia³ania urzêdników. Mogê podaæ na to
przyk³ad, bo czasami bywa tak, jak pan senator
powiedzia³. Ale oczywiœcie je¿eli da siê udowo-
dniæ, ¿e urzêdnik dzia³a³ wbrew interesowi spo-
³ecznemu i usprawiedliwionemu interesowi
strony, to sprawa jest do uchylenia i proszê na-
pisaæ do nas skargê.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Sam to napi-
sa³ w decyzji.)

A¿ mi siê nie chce wierzyæ, musielibyœmy to zo-
baczyæ dok³adnie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Trzeba uchy-
liæ…)

Sam na siebie doniós³ w taki sposób. Ale
sprawdŸmy to.

Chcê pokazaæ… Ja ju¿ nie by³am w stanie mó-
wiæ o wszystkich konferencjach, które robiliœ-
my, ale s¹ one ujête w druku sejmowym. Po-
wiem tylko, ¿e ju¿ w tym roku zrobiliœmy konfe-
rencjê, na której podsumowano wnioski z akcji
powodziowych. I tu jest taka historia… Bo w³aœ-
nie po to, ¿eby nie by³o tak, i¿ urzêdnik mo¿e
udzieliæ pomocy, ale nie musi, jest œciœle powie-
dziane, jak¹ ankietê musi wype³niæ ktoœ, kto
otrzymuje pomoc spo³eczn¹. I teraz mogê daæ
panu senatorowi przyk³ad na to, co siê dzieje,
kiedy nastêpuje sytuacja, z któr¹ siê nie liczono.
W Lanckoronie zmy³o domy do reszty. Prawda?
Wyst¹pi³o osuwisko i domy zniknê³y. I teraz na
tych ruinach siedzi cz³owiek, który straci³ dom,
straci³ wszystko, i ma prawo otrzymaæ pomoc
z gminy. Przychodzi do niego urzêdnik i pyta:
czy ma pan lodówkê? Ten cz³owiek mówi: mia-
³em. Czy ma pan pralkê? Czy pali pan papiero-
sy? Czy pije pan alkohol? Jak czêsto pan pije al-
kohol? Na to ten w koñcu odpowiada… No, ju¿
wyobra¿amy sobie, co mówi, prawda? Tam jest
oko³o piêædziesiêciu pytañ, na które ten cz³o-

wiek, ju¿ niemaj¹cy domu, musi odpowie-
dzieæ… A to przez to, ¿e ustawodawca, Wysoki
Parlament, po to, ¿eby wyeliminowaæ nadu¿y-
cia, tak zawêzi³ uznanie, i¿ urzêdnik nie ma pra-
wa niczego wyp³aciæ, bo narazi siê na odpowie-
dzialnoœæ karn¹, dopóki nie przejdzie z ofiar¹
powodzi przez te wszystkie pytania. A to dlatego
¿e nikt nie przewidzia³, i¿ mo¿e wyst¹piæ taka
szkoda, ¿e ten dom zmyje.

Ja jestem raczej zwolennikiem dzia³añ anty-
korupcyjnych, dok³adnej kontroli, ale i takiego
kszta³towania naszych urzêdników w wolnej
Polsce, ¿ebyœmy mieli do nich zaufanie. I ¿eby
oni mogli u¿yæ swojego rozumu, tak jak pan
marsza³ek powiedzia³, i po ludzku siê zastano-
wiæ i zdecydowaæ. Bo zwykle nie dzieje siê tak, ¿e
oni przestaj¹ byæ ludŸmi. Nie, oni maj¹ przepis.
A to pañstwo jako parlament, mo¿e nawet jesz-
cze ja jako pose³… To myœmy tak zwêzili uzna-
nie, ¿e urzêdnicy musz¹ robiæ œciœle to, co naka-
zuje norma, a wiêc nie maj¹ ruchu ani w tê, ani
w tamt¹ stronê. A chodzi o to, ¿eby zawsze siê
zastanowiæ, czy zostawiliœmy, ¿e tak powiem,
odrobinê powierza, ¿eby mo¿na by³o decydowaæ
zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem. Pamiêtajmy,
jak skoñczy³ siê model pruski. Kiedy uderzy³a
armia napoleoñska, dosyæ rozche³stana i niewy-
trzymuj¹ca w ogóle porównania z eleganck¹
i znan¹ z drylu armi¹ prusk¹, to pañstwo roz-
pad³o siê w ci¹gu dwóch tygodni, poniewa¿ ani
jego urzêdników, ani jego ¿o³nierzy nie przygo-
towano na takie metody walki i na takie dzia³a-
nia, jakie zastosowa³a armia napoleoñska.
A nasza mentalnoœæ narodowa jest raczej taka,
¿e op³aca siê zostawiæ Polakom trochê swobody
i przestrzeni do w³asnego myœlenia, a nawet do
improwizacji w trudnych sytuacjach, bo my so-
bie z tym potrafimy radziæ. I ja jestem raczej
zwolennikiem, ¿e tak powiem, stopniowego ¿eg-
lowania w kierunku modelu anglosaskiego,
a model pruski jest dla mnie skutkiem zaborów.
Carski, rosyjski by³ zreszt¹ taki sam.

I tym historycznym akcentem chcia³abym za-
koñczyæ odpowiedŸ na pytanie pana senatora.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pani Profesor, ja tylko jedno muszê sprosto-

waæ. Ankiet¹ w sprawie palenia przez osoby, które
utraci³y… my byœmy siê nie zajmowali. Jest to ja-
kaœ produkcja albo na szczeblu rozporz¹dzenia…

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Rozporz¹dzenia, tak jest.)

…albo wrêcz zarz¹dzenia.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Byæ mo¿e tak jest.)
To jakiœ twórca tak siê „wpisa³” po prostu.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, wœród priorytetów w swojej dzia-

³alnoœci, które pani raczy³a przedstawiæ, wymie-
ni³a pani problemy ludzi starszych. My zaœ wczo-
raj w ramach prac senackiej Komisji Zdrowia mie-
liœmy konferencjê poœwiêcon¹ problemowi za-
æmy, jej aspektom klinicznym i spo³ecznym, jej
pozycji w okulistyce. I okaza³o siê, ¿e je¿eli chodzi
w³aœnie o zaæmê, która dotyka g³ównie ludzi star-
szych i jest w Polsce w zasadzie dominuj¹c¹ do-
legliwoœci¹ okulistyczn¹, to jej wyleczalnoœæ, li-
czona dla dziesiêciu tysiêcy mieszkañców, plasu-
je nasz kraj na samym koñcu listy. Jedynie Ru-
munia jest za nami. Ma³o tego, okaza³o siê, ¿e In-
die by³y w stanie znaleŸæ mechanizm, który spo-
wodowa³, ¿e wyprzedzi³y nas, je¿eli chodzi o wyle-
czalnoœæ zaæmy.

Zaæma to problem ludzi starszych i pani na pe-
wno obejmie swoim dzia³aniem równie¿ ten
aspekt dotycz¹cy ludzi starszych. Bo chodzi o to,
¿e ludzie starsi czêsto umieraj¹, nie doczekawszy
siê pomocy lekarskiej. Mówiê to w zwi¹zku z tym,
¿e pani poprzednik w sposób szczególny podkreœ-
la³ rangê obszaru zdrowia. I mówiê to dlatego, ¿e
sposób, w jaki informowa³ o tym obszarze, by³ nie-
banalny, mianowicie mia³o to formê bia³ej ksiêgi
zdrowia. Przy czym bia³a ksiêga zdrowia nie ozna-
cza³a w tym wypadku jedynie technicznego spo-
sobu informowania o dzia³alnoœci, ale podkreœla-
³a szczególn¹ rangê kwestii. Tak ¿e w szerokim
spektrum spraw, którymi zajmuje siê rzecznik, je-
dynie zdrowie doczeka³o siê takiej instytucji – bo
chyba tak mo¿na nazwaæ bia³¹ ksiêgê. W zwi¹zku
z tym mam nastêpuj¹ce pytanie. Oczywiste jest,
¿e bêdzie siê pani zajmowaæ sprawami doraŸny-
mi, takimi jak zaæma, ale czy bêdzie pani nadal
podkreœla³a rangê zdrowia, tak jak podkreœla³a to
bia³a ksiêga? Czy bêdzie pani kontynuowa³a for-
mu³ê tej bia³ej ksiêgi? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Dziêkujê.
Bardzo dziêkujê panu senatorowi. Tak jak po-

wiedziano, ka¿dy z nas, rzeczników – zarówno pro-
fesor Zoll, jak i profesor Zieliñski – mia³ inne prio-
rytety, a w przypadku rzecznika Janusza Kocha-
nowskiego takim priorytetem, którego odbiciem
by³a w³aœnie bia³a ksiêga, by³o zdrowie. Ja ten
priorytet, czyli sprawy zwi¹zane ze zdrowiem, roz-
pisa³am na trzy kategorie osób, które uwa¿am za
szczególnie zagro¿one, ale nie tylko w kontekœcie

zdrowotnym, bo czasami te¿ ekonomicznym. I w³a-
œnie pan senator pokaza³, jak czêsto to siê splata,
bo w przypadku zaæmy wchodzi w grê kwestia
i ekonomiczna, i zdrowotna. A ja po prostu wybra-
³am inn¹ metodê, bo ka¿dy z nas ma troszkê inne
podejœcie do tych spraw. I chocia¿ staram siê kon-
tynuowaæ wiêkszoœæ inicjatyw mojego poprzedni-
ka, to akurat jeœli chodzi o bia³¹ ksiêgê, uzna³am,
¿e ona nie przynios³a takich rezultatów, jakich mój
poprzednik siê spodziewa³. Po prostu mam do te-
go… Raczej próbujê dzia³aæ, wykorzystuj¹c te ra-
porty, które on ju¿ zrobi³. Bo jest raport o sytuacji
zdrowotnej osób starszych, on ju¿ istnieje i nie
chcê go pisaæ jeszcze raz. Teraz próbujê tak przero-
biæ zawarte w nim wnioski, ¿eby one sta³y siê
wnioskami o charakterze prawnym. W komisjach
eksperckich mam g³ównie prawników, którzy pra-
cuj¹ nad tym, ¿eby wykorzystaæ to, co by³o ju¿ spo-
rz¹dzone. Bo chyba nie ma sensu, ¿eby jeden
rzecznik zaczyna³ od g³êbokiej diagnozy sytuacji
spo³ecznej, a potem nastêpny rzecznik traktowa³
to zgodnie z zasad¹ dyskontynuacji. Nie. Ja wyko-
rzystujê te raporty. I wykorzystujê te¿ bia³¹ ksiêgê.

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

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, bardzo serdecznie dziêkujê za

tak rzetelne i obszerne sprawozdanie. Niemniej
jednak chcia³bym zapytaæ o kwestiê doœæ prozai-
czn¹: jaki jest stan zatrudnienia w Biurze Rzecz-
nika Praw Obywatelskich? Mówiê tutaj o zatrud-
nieniu generalnie, ³¹cznie z delegaturami. I je¿eli
mo¿na, proszê powiedzieæ, jakie jest œrednie wy-
nagrodzenie. Bo pani minister nieco na ten temat
mówi³a, ale chyba niezbyt pozytywnie.

Bior¹c pod uwagê sprawozdanie o tak dobrym
dzia³aniu tej struktury w zakresie realizacji za-
dañ, chcia³bym zapytaæ te¿ o to, czy przewiduje
pani, Pani Minister, jakieœ powa¿ne zak³ócenia,
które mog¹ realizacji tych zadañ przeszkodziæ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Dziêkujê bardzo.
W tej chwili zatrudnienie wynosi dwieœcie

szeœædziesi¹t siedem osób. W sytuacji, w której
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mamy szeœædziesi¹t tysiêcy skarg, proporcja
pracowników do liczby skarg jest porównywal-
na… Liczba pracowników jest trochê mniejsza
ni¿ przypadaj¹ca w innych instytucjach om-
budsmanów na liczbê skarg. Doktor Kochanow-
ski zleci³ audyt fachowej instytucji zewnêtrznej,
która mia³a sprawdziæ czy stosunek liczby za-
trudnionych do liczby skarg i do efektywnoœci
jest w³aœciwy. W tym audycie zwrócono uwagê
na zak³ócenie proporcji miêdzy administracj¹
a pracownikami merytorycznymi i tê proporcjê
stara³am siê poprawiæ ju¿ w pierwszych mie-
si¹cach pracy. Bêdê j¹ poprawia³a stale, ale ze
wzglêdu na zasady dotycz¹ce wypowiedzenia,
ochronê osób w wieku emerytalnym i inne tego
typu sprawy, nie przynosi to natychmiastowego
efektu.

Chcê powiedzieæ, ¿e zagro¿enie istnieje w tych
dwóch dziedzinach, w pozosta³ych dziedzinach
na tym niskim poziomie… Wynagrodzenie pra-
wników, tych najlepszych fachowców, to jest oko-
³o 5 tysiêcy z³. To oznacza, ¿e oni poszukuj¹ jesz-
cze dodatkowego zatrudnienia, a nie mog¹ prowa-
dziæ kancelarii, bo jest konflikt interesów…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy mog¹ byæ
sêdziami w stanie spoczynku?)

S³ucham?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Czy mog¹ byæ

sêdziami w stanie spoczynku?)
Tylko je¿eli prezes Hauser zawiesi im stan spo-

czynku. Wynagrodzenie, jakie jestem w stanie daæ,
nie jest zupe³nie atrakcyjne dla sêdziego, który
w stanie spoczynku ma wy¿sze wynagrodzenie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Myœla³em, ¿e
równolegle…)

Mamy oczywiœcie, jak to w takim urzêdzie… Ja
muszê powiedzieæ, ¿e nie by³am zadowolona – i to
akurat z moimi czcigodnymi poprzednikami nie
ma wiele wspólnego – ze stanu administracji. By³y
dysfunkcje, by³y miejsca, w których mogliœmy do-
konaæ oszczêdnoœci, i te niezbêdne wnioski, wyni-
kaj¹ce te¿ z audytu, wyci¹gam, wyci¹gam równie¿
wnioski ze sprawozdania NIK. Te zmiany wprowa-
dzamy regularnie.

Ja chcia³abym byæ dobrze zrozumiana, ja tego
nie powiedzia³am w Sejmie, ale myœlê, ¿e mogê to
powiedzieæ w Senacie – i pañstwo senatorowie
mnie zrozumiej¹ – zw³aszcza ¿e ju¿ wybrano szefa
IPN. Mimo wszelkiego respektu wobec instytucji
Instytutu Pamiêci Narodowej… To jest tylko taka
obserwacja historyczna, ¿e dla Polaków krzywdy
przesz³e s³usznie s¹ istotne, ale zatrudnienie i bu-
d¿et Instytutu Pamiêci Narodowej s¹ dziesiêcio-
krotnie wy¿sze ni¿ rzecznika praw obywatelskich.
To znaczy ¿e dla Polaków… No tak, bo to jest po-
nad dwa tysi¹ce zatrudnionych, tak mi siê wyda-
je, mogê siê myliæ co do tego, ale proszê zobaczyæ,
proszê spojrzeæ na bud¿et i na zatrudnionych.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Pani Mini-
ster, jest Ÿle, ale nie tak.)

Mamy sytuacjê, w której krzywdy – ja patrzê
na to filozoficznie – przesz³e, historyczne, stra-
szne s¹ dla nas o wiele istotniejsze ni¿ to, co siê
dzieje w tej chwili. Tak jak mówiê, ja jestem reali-
stk¹, ja nie proszê o pieni¹dze, których dostaæ
nie mogê, chocia¿ zwróci³am siê do premiera, je-
¿eli chodzi o kwestiê wynagrodzeñ. Je¿eli te dwie
g³ówne dziury, to znaczy w zakresie tej wizytacji
wiêzieñ i dyskryminacji, zosta³yby jakoœ za-
pe³nione, to wtedy z reszt¹ sobie jakoœ damy radê
i wtedy bym próbowa³a tylko podwy¿szyæ p³ace
prawnikom, tym najlepszym prawnikom, któ-
rych muszê zatrudniæ.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Mo¿e krzywdy s¹
mniejsze ni¿ wtedy.)

Oczywiœcie, krzywdy obecne s¹ mniejsze ni¿
tamte. Ale jakby pan senator porozmawia³ z lu-
dŸmi, którzy przychodz¹ do mojego biura, i spo-
jrza³ na ich los, na to, ¿e oni musz¹… Na przyk³ad
w tej chwili na spotkanie ze mn¹ czeka siê do lute-
go. To s¹ ludzie, którzy przychodz¹ z ogromem
swoich krzywd, i oni by siê z panem senatorem, je-
œli chodzi o ich indywidualn¹ sprawê, byæ mo¿e
nie zgodzili.

Tak ¿e wykonujemy swoj¹ pracê jak najlepiej
mo¿na i bêdê wdziêczna za wszelk¹ pomoc w tym
zakresie.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e szeroko korzystam
z ka¿dej pomocy, która nie wymaga pieniêdzy.
Wobec tego rozwinê³am program praktyk. Naj-
lepsi praktykanci – zachêcam, mo¿ecie pañstwo
do mnie kierowaæ praktykantów – otrzymuj¹ ty-
tu³ studenckiego ambasadora praw cz³owieka
i na swoich uczelniach, bo ja kierujê list do dzie-
kana, oni ju¿ dzia³aj¹ jako wolontariusze praw
cz³owieka. Je¿eli macie pañstwo dla mnie prak-
tykantów, to wystarczy wejœæ na stronê, zareje-
strowaæ siê, ja bardzo szeroko korzystam
z praktyk, bo uwa¿am, ¿e to uczula przysz³ych
prawników – ale równie¿ resocjalizacja, psycho-
logia wchodz¹ w grê – na kwestiê praw cz³owie-
ka. Tak to wygl¹da.

Gdyby pan senator tym siê interesowa³, to mo-
gê wrêcz – bo ja nie mogê mówiæ publicznie o spra-
wach kadrowych – pokazaæ salda. Jesteœmy zu-
pe³nie transparentni i Senat te¿ mo¿e zobaczyæ,
z jakimi problemami siê borykamy. Mo¿e jako ad-
ministratywistka bardziej tym siê interesujê, moi
poprzednicy byli karnistami, wiêc innego rodzaju
problematyka przede wszystkim ich poch³ania³a.
Ale trzeba by³o zmieniæ na przyk³ad dyrektora ge-
neralnego, bo rzeczywiœcie odrobina zmian by³a
konieczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Serdecznie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³bym zapytaæ o dwie kwe-

stie.
Pierwsza sprawa to funkcjonowanie spó³dziel-

ni mieszkaniowych. Pytam o to dlatego, ¿e do biur
senatorskich, do prokuratur wp³ywa wiele skarg
na funkcjonowanie spó³dzielni mieszkaniowych.
Mieszkañcy czuj¹ siê bezradni. Ma³o tego, bezra-
dne s¹ równie¿ w tym zakresie prokuratury, i to
z prostej przyczyny. Otó¿ w spó³dzielniach miesz-
kaniowych nie funkcjonuje nale¿ycie mechanizm
kontrolny. Jedyn¹ kontrolê mog¹ sprawowaæ ra-
dy nadzorcze, a te z regu³y s¹ zwi¹zane œcis³ymi
zale¿noœciami z zarz¹dem. One decyduj¹ o wyso-
koœci wynagrodzenia zarz¹du, zarz¹d z kolei cz³o-
nom rady nadzorczej w rozmaity sposób stara siê
zrewan¿owaæ. Doniesienia o nieprawid³owo-
œciach w spó³dzielniach mieszkaniowych s¹ za-
zwyczaj skazane na niepowodzenie, bo prokura-
tura nie jest organem kontrolnym, mo¿e skorzy-
staæ z owoców kontroli, ale nie ma podmiotu, któ-
ry by zechcia³ tak¹ kontrolê w spó³dzielni przepro-
wadziæ. Poszczególny cz³onek spó³dzielni nie ma
mo¿liwoœci – bo czêsto nawet blokuje mu siê do-
stêp do dokumentów spó³dzielnianych, zreszt¹
jest to ogrom pracy – ¿eby to przeanalizowaæ.
Spó³dzielnie mieszkaniowe s¹ potê¿nymi molo-
chami i ¿eby to zbadaæ, ¿eby dojœæ do konkret-
nych wniosków, biegli musz¹ poœwiêciæ rzeczywi-
œcie wiele czasu, liczonego w miesi¹cach. To rodzi
poczucie pewnej krzywdy i niesprawiedliwoœci.
Zarz¹dy spó³dzielni nie musz¹ siê sprê¿aæ, ¿eby
dobrze gospodarowaæ, w spó³dzielni pieniêdzy za-
wsze bowiem wystarczy, mieszkaniec dostanie
podwy¿kê czynszu, bo koszty w ubieg³ym roku by-
³y wy¿sze, a w tym bêd¹ jeszcze wy¿sze, w zwi¹zku
z czym podnosi siê czynsz. Mieszkaniec jest bez-
radny, nie ma mo¿liwoœci odwo³ania siê od tego.

Pytam, czy do pani rzecznik równie¿ wp³ywaj¹
skargi na funkcjonowanie spó³dzielni, podobnie
jak wp³ywaj¹ one do biur senatorskich oraz do
prokuratur i niestety z tych przyczyn, o których
powiedzia³em, koñcz¹ siê w zasadzie z powodu
pewnej niemo¿noœci.

I drugi temat, dotycz¹cy mieszkañ zak³ado-
wych. Co pani minister s¹dzi o mieszkaniach za-
k³adowych? Ludzie zostali sprzedani z mieszka-
niami, w których budowie czêsto partycypowali fi-
zycznie i finansowo, a dziœ s¹ bezradni, maj¹ g³ê-
bokie poczucie krzywdy. Ta sprawa nigdy jakoœ
w parlamencie nie mo¿e siê przebiæ.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jak siê prze-
bija³a, to zatrzymywa³a siê w Trybunale Konsty-
tucyjnym.)

No wiêc w³aœnie, nigdy nie zosta³o to sfinalizo-
wane.

Czy pani minister ma jakiœ pomys³ na roz-
wi¹zanie tego problemu? Dziêkujê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Dziêkujê bardzo.
Mamy bardzo wiele skarg dotycz¹cych

spó³dzielni mieszkaniowych. Zajmujemy siê nimi
indywidualnie. One czêsto dotycz¹ te¿ prawa do
informacji, ale wtedy jeszcze najprêdzej mo¿emy
pomóc, bo to nie jest zgodne z prawem. Odby³am
ostatnio spotkanie z naczeln¹ rad¹ spó³dzielcz¹,
zwracaj¹c uwagê na niedostatki dotycz¹ce w³aœ-
nie samorz¹du spó³dzielczego i tego, w jaki spo-
sób nastêpuje lustracja. To s¹ pewne niewykorzy-
stane szanse.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e pañstwo macie w tej
chwili prawo spó³dzielcze w parlamencie i tam
wiele dysfunkcji byæ mo¿e bêdzie usuniêtych. Mo-
ja proœba jest tylko taka, ¿eby nie wylaæ dziecka
z k¹piel¹, st¹d by³y moje uwagi o lokatorskim pra-
wie do lokalu.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e… dosta³am jesz-
cze podpowiedŸ… Aha, to jest odniesienie do tego,
o czym pisaliœmy, o co wystêpowaliœmy. Chodzi
o to, aby tak zmieniæ lustracjê, aby ona by³a mo¿-
liwa do wykonywania równie¿ przez podmioty ze-
wnêtrzne. To rzeczywiœcie jest rzecz, która… Bêdê
wdziêczna, je¿eli pañstwo zwrócicie na to uwagê
w toku legislacji, s³u¿ê konkretami. Je¿eli pan se-
nator chce doprowadziæ do tego, ¿eby by³a lepsza
kontrola i transparentnoœæ, to mamy pewien kon-
kretny wniosek w tym zakresie.

Je¿eli chodzi o mieszkania zak³adowe, to zajmo-
wa³am siê tym d³ugo i intensywnie, czynili to te¿
moi poprzednicy. Ja zgadzam siê z panem mar-
sza³kiem, ¿e zw³aszcza je¿eli chodzi o te mieszka-
nia, a przypomnê, ¿e jest granica 2001 r., w obec-
nym stanie prawnym w³aœciwie ju¿ wyczerpaliœmy
wszelkie mo¿liwoœci. Ja widzê tylko jedno wyjœcie:
inicjatywa ustawodawcza i przekazanie gminom
œciœle okreœlonych œrodków. Takich miejsc w Pol-
sce nie jest du¿o, to s¹ Wa³brzych, Siemianowice
i jeszcze dwa czy trzy miejsca. I tam niestety po-
trzeba pewnych sum pieniêdzy. To jest straszna
krzywda spo³eczna, to jest taki przypadek, gdy
rzecznik powinien staæ na stra¿y nie tylko prawa,
ale przede wszystkim sprawiedliwoœci spo³ecznej.
Tu siê zgadzam z panem senatorem, to jest po pro-
stu ogromna krzywda ludzka, to jest nierówne
traktowanie. Ale te zasz³oœci prawne s¹ ju¿ takie –
i to jest ju¿ zbadane na wszystkie strony – ¿e jedy-
nym sposobem naprawienia tej sytuacji… Czêœ-
ciowo tê nieprawoœæ parlament ju¿ naprawi³, ale
jest du¿a grupa ludzi, w przypadku których to siê
nie uda³o. I to mo¿na naprawiæ tylko tak, ¿e parla-
ment znajdzie i wydzieli w nastêpnym bud¿ecie –
bo w tej chwili jest ju¿ na to za póŸno – œrodki pie-
niê¿ne dla konkretnych gmin na wybudowanie
mieszkañ komunalnych, do których te osoby mog-
³yby siê udaæ. Wtedy Rzeczpospolita... Kilka
rz¹dów to przegapi³o, to jest wspólna wina, to jest

79. posiedzenie Senatu w dniu 15 czerwca 2011 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w roku 2010

oraz o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela 81



wspólna odpowiedzialnoœæ. Jak byœmy to zaczêli
rozk³adaæ na czynniki pierwsze… Tu te¿ s³u¿ê op-
racowaniem, mamy takie najkrótsze, dziesiêcio-
stronicowe opracowanie. Ja nie bêdê teraz Wyso-
kiemu Senatowi tych wszystkich szczegó³ów
przedstawia³a. Ale to jest jedyny sposób naprawie-
nia tej krzywdy. WyobraŸmy sobie górnika, który
przychodzi i mówi, ¿e on oddawa³ co miesi¹c dwie
tony deputatu wêglowego na odbudowê Warsza-
wy, przepracowa³ przy budowie mieszkania szeœ-
æset godzin, a w tej chwili to mieszkanie traci i musi
siê udaæ do domu pomocy spo³ecznej, bo nie ma
¿adnej mo¿liwoœci nabycia mieszkania na wolnym
rynku. Ten cz³owiek ma osiemdziesi¹t piêæ lat. Ja-
kie on ma szanse? Niewdziêcznoœæ Rzeczypospoli-
tej wobec tych spracowanych ludzi jest ogromna.
Ten cz³owiek wie, ¿e ludzie w spó³dzielniach otrzy-
mali mieszkania za z³otówkê, i nie mo¿e zrozu-
mieæ, dlaczego w³aœnie on zosta³ tak potraktowa-
ny. Sprzeda¿… Zgadzam siê z panem ca³kowicie,
by³y zdumiewaj¹ce sprzeda¿e za zani¿on¹ wartoœæ.
Nasze pañstwo tego nie dopilnowa³o. To, co mo¿na
zrobiæ, to taka punktowa ustawa. To nie zrujnuje
bud¿etu pañstwa, a bêdziemy raz na zawsze mieli
program. To jest kwestia kilku domów komunal-
nych. Gmina powinna dostaæ dedykowane pie-
ni¹dze na te domy. A na wszystko inne jest ju¿ za
póŸno. Mówiê to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Ja mam takie bardzo krótkie pytanie… To zna-
czy pytanie bêdzie dosyæ d³ugie, jego zadanie za-
jmie mi pewnie minutê, ale prosi³bym o bardzo
krótk¹ odpowiedŸ. Chodzi mi o ortofotomapy,
czyli te mapy wektorowe. Czy pani urz¹d i pani
bezpoœrednio tymi sprawami siê zajmujecie
b¹dŸ zajmowaliœcie siê? Te mapy s¹ sporz¹dza-
ne z dok³adnoœci¹ do kilkunastu czy kilkudzie-
siêciu metrów, a to oznacza, ¿e granice, które
by³y na tych zwyk³ych mapach, papierowych, po
przeniesieniu na mapy w wersji elektronicznej
siê nie zgadzaj¹ – ró¿nice s¹ rzêdu kilkunastu,
czasami kilkudziesiêciu metrów. Tak ¿e ludzie
utracili na przyk³ad dostêp do drogi publicznej,
nie mog¹ budowaæ… S³u¿by geodezyjne mówi¹
w takim wypadku: wynajmij geodetê, zap³aæ,
a my sprostujemy te granice. Oczywiœcie, ja
wiem i pani minister wie, poniewa¿ to urz¹d na-
wali³, ¿e urz¹d musi to naprawiæ. Ale urz¹d nie
chce tego zrobiæ.

Jest te¿ sprawa rolników, którzy pobieraj¹ do-
p³aty. Na podstawie ortofotomapy jest wyliczana
powierzchnia, na któr¹ te dop³aty mog¹ otrzymaæ.
Ta powierzchnia siê czêsto nie zgadza. Rolnicy s¹
wzywani do agencji i je¿eli ró¿nica jest wiêksza ni¿
3%… Ja z pewnych Ÿróde³ wiem, ¿e jest taka umo-
wa z prokuratur¹, ¿e miesiêcznie do prokuratury
ma trafiæ odpowiednia liczba tych spraw – powie-
dzmy, od dziesiêciu do dwudziestu, w zale¿noœci
od powiatu – celem poprawienia statystyki. Te
sprawy siê koñcz¹ umorzeniem z uwagi na zniko-
me spo³eczne niebezpieczeñstwo czynu. Jednak
dla prokuratury oznacza to, ¿e sprawa zosta³a wy-
kryta, przerobiona i poprawia statystykê. I umowa
jest taka, ¿e ileœ tych spraw miesiêcznie, w zale¿no-
œci od wielkoœci powiatu, ma tam trafiaæ.

Czy w zwi¹zku z t¹ ortofotomap¹ by³y ju¿ pode-
jmowane jakieœ dzia³ania i czy zamierza pani
rzecznik, pani minister w najbli¿szym czasie ja-
kieœ dzia³ania podj¹æ? Dziêkujê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz:
Bardzo dziêkujê.
Ja zajmowa³am siê informacj¹ przestrzenn¹

i muszê powiedzieæ, ¿e w sprawach geodezji mam
bardzo krytyczn¹ ocenê obecnej administracji
publicznej – je¿eli pan senator siê tym interesuje,
to mo¿emy o tym porozmawiaæ – ale dotychczas nie
by³o ¿adnego mojego wyst¹pienia dotycz¹cego or-
tofotomapy i tych rozbie¿noœci. Ja dostawa³am tyl-
ko wyniki… To jest dla mnie nowy aspekt tej spra-
wy, ¿e to mo¿e byæ generowane przez zupe³nie in-
n¹, bardziej powa¿n¹ przyczynê. To, o czym mówi³
pan senator, jest dla mnie niepokoj¹ce. Je¿eli s¹
dowody na to, ¿e istnieje jakaœ zmowa, ¿eby pewna
liczba spraw wp³ywa³a do prokuratury tylko w celu
poprawy statystyki, to jest to ju¿ sprawa dla pro-
kuratora. Bardzo proszê o z³o¿enie pisma w tej
sprawie, a ja postaram siê nadaæ mu bieg, bo to
jest powa¿na sprawa. Bardzo siê cieszê z tego pyta-
nia, bo uwa¿am, ¿e sprawy geodezji i kartografii
by³y czêsto niedoceniane, jeœli chodzi o ich wp³yw
na prawa obywatela, a teraz widzê, ¿e jest inaczej.
Zapraszam pana senatora do wspó³pracy. Dotych-
czas, jak powiedzia³am, bezpoœrednio w sprawach
o ortofotomapy nie wystêpowaliœmy. Obecny tu
pan Stanis³aw daje znaæ, ¿e on te¿ nie wystêpowa³
w okresie, kiedy by³ rzecznikiem.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziêkujê
bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:

Bardo dziêkujê panom marsza³kom i Wysokiemu
Senatowi.)
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Dziêkujê bardzo.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Piotrowicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie, Pano-

wie Senatorowie!
Czujê siê w swoim sumieniu zobowi¹zany do

tego, by zabraæ g³os i wyraziæ uznanie dla rzetel-
noœci sprawozdania pani minister z dzia³alnoœci
za miniony rok, ale i dla rzetelnej, wnikliwej pracy
na przestrzeni ostatnich miesiêcy.

Mówi³em o tym na posiedzeniu komisji, po-
wiem to i teraz. Uderzaj¹cy jest szacunek, z jakim
odnosi siê pani do swoich poprzedników. To jest
nowa jakoœæ w ¿yciu politycznym i spo³ecznym
naszego pañstwa. Dobrze by by³o, gdyby te wzorce
by³y kontynuowane. Szacunek, z jakim ktoœ od-
nosi siê do drugiego cz³owieka, œwiadczy o klasie
i wielkoœci tego, który to czyni. Proszê przyj¹æ wy-
razy wielkiego uznania za tê elegancjê i za ten po-
ziom.

Dziêkujê równie¿ za wielk¹ wra¿liwoœæ na spra-
wy ludzkie. Poruszaliœmy tu kwestie z wielu ob-
szarów ¿ycia i okazuje siê, ¿e nie s¹ to tematy obce
pani minister. Ma³o tego, do ka¿dego z nich odno-
si siê z wielk¹ powag¹, z wielk¹ trosk¹, a tê wra¿li-
woœæ czuje siê w g³osie. Pani po prostu wype³nia
swoj¹ misjê, a nie tylko pracuje na tym stanowis-
ku. Jestem za to niezmiernie wdziêczny.

Jednoczeœnie ubolewam nad tym, ¿e rzeczni-
kowi praw obywatelskich powierza siê coraz to
nowe obowi¹zki, nie przekazuj¹c na te dzia³ania
pieniêdzy. £atwo siê chwaliæ na arenie miêdzyna-
rodowej, ¿e jest w Polsce rzecznik wyposa¿ony
w tak szeroki zakres dzia³añ, ¿e mo¿emy siê szczy-
ciæ i chlubiæ, i pokazywaæ innym, ale nie dajemy
rzecznikowi materialnych mo¿liwoœci do wy-
wi¹zania siê z tych obowi¹zków. Wiem, ¿e cz³o-
wiek tak skrupulatny i wra¿liwy jak pani minister
ma wielki dyskomfort, bo nic tak nie drêczy jak
ogrom zadañ, których cz³owiek, mimo wielkiego
zaanga¿owania, nie jest w stanie zrealizowaæ.
I oto Krajowy Mechanizm Prewencji rzeczywiœcie
z ³atwoœci¹ zapisano na papierze, uznaj¹c, ¿e
sprawa jest za³atwiona. Dziœ przy okazji innych
ustaw te¿ by³a mowa o tym, ¿e mo¿emy to i owo za-
pisaæ. Nie bêdê wraca³ do szczegó³ów, ale w po-
przednich wyst¹pieniach zwraca³em na to uwagê
i przestrzega³em, ¿e zapisanie czegoœ w ustawie,
zapisanie czegoœ w programie nie jest za³atwie-
niem sprawy, bo trzeba stworzyæ realne mo¿liwo-
œci zrealizowania takiego programu.

I tu w³aœnie te¿ siê okazuje, ¿e kiedyœ piêknie
zapisano, ¿e potrzebny jest Krajowy Mechanizm
Prewencji, bo tego wymaga³a od nas Unia Euro-
pejska – no có¿ szkodzi coœ zapisaæ, zleciæ coœ

rzecznikowi, nie daj¹c na to ¿adnych œrodków? To
nie jest sprawa nowa, która pojawi³a siê teraz,
przy okazji tego sprawozdania. Przecie¿ na ten te-
mat dyskutowaliœmy w komisji praw cz³owieka
ju¿ wtedy, kiedy opiniowaliœmy bud¿et na ten rok.
Ju¿ wtedy by³o wiadomo, ¿e ten bud¿et nie prze-
widuje ¿adnych pieniêdzy na Krajowy Mechanizm
Prewencji. I nic w tym zakresie siê nie zmieni³o.
Komisja praw cz³owieka wnosi³a nawet poprawki
w tym zakresie, bo rzeczywiœcie widzieliœmy tak¹
potrzebê, przecie¿ je¿eli ten mechanizm ma fun-
kcjonowaæ, to potrzebne s¹ na niego pieni¹dze.

Bardzo cieszê siê z wypowiedzi pani minister,
mia³em nawet o to zapytaæ… Mianowicie
w swoich wyst¹pieniach czêsto wracam do jako-
œci prawa stanowionego przez parlament, na
przestrzeni lat obserwujê bowiem coraz to wiêk-
sz¹ kazuistykê. Nieraz mówi³em o tym, wymienia-
j¹c pogl¹dy jeszcze z poprzednim rzecznikiem, pa-
nem ministrem Kochanowskim, ¿e z roku na rok
towarzyszy nam coraz wiêksza kazuistyka – jak
kiedyœ, w pocz¹tkach mojej kariery prawniczej,
kiedy to Dziennik Ustaw za dany rok to by³ jeden
tom. Ostatnio nie dostajemy ju¿ wydruków papie-
rowych, ale gdy w minionych latach je otrzymy-
waliœmy, to zajmowa³y pó³tora metra na pó³ce, ty-
le ustaw by³o uchwalanych na przestrzeni krót-
kiego czasu. Rodzi siê pytanie: jaka mo¿e byæ zna-
jomoœæ takiego prawa? Rodzi siê te¿ pytanie o to,
czy sentencja ignorantia iuris nocet w ogóle ma je-
szcze dzisiaj zastosowanie, skoro prawnicy nie s¹
w stanie za tym pod¹¿yæ.

Dziœ jesteœmy akurat w takiej sytuacji, ¿e zda-
wane s¹ egzaminy na aplikacje radcowskie i ad-
wokackie, i okazuje siê, ¿e zdaj¹cy nie s¹ w stanie
uzyskaæ aktualnych aktów prawnych, bo jeszcze
nikt nie by³ ich w stanie opublikowaæ i nie ma tek-
stów jednolitych. To jest wielki problem. Myœlê, ¿e
on wynika z ca³ej filozofii tworzenia prawa na
przestrzeni lat.

Z roku na rok chcemy coraz wiêcej chcemy za-
pisaæ w ustawach, ma³o tego, towarzyszy temu fi-
lozofia wielkiej nieufnoœci wobec urzêdnika. Ona
przejawia siê na ró¿nych p³aszczyznach, tak¿e ja-
ko przekonanie, ¿e musimy zwi¹zaæ rêce urzêdni-
kowi, bo on jest tym cz³owiekiem, który dybie na
prawa i wolnoœci obywatelskie, w zwi¹zku z tym,
¿eby nie mia³ zbyt wielkiej swobody, musimy go
ograniczyæ prawem. A taki ciasny garniturek nie
wystarcza na d³ugo, bo bywa, ¿e ju¿ na drugi dzieñ
takie akty prawne staj¹ siê za ciasne. St¹d potrze-
ba, ¿eby rzeczywiœcie ustawy obejmowa³y najis-
totniejsze kwestie, najwa¿niejsze. Trzeba pamiê-
taæ o hierarchii aktów prawnych, bo nie wszystko
musi byæ zapisane w ustawie, nale¿y równie¿ ko-
rzystaæ z rozporz¹dzeñ i zarz¹dzeñ. Te akty praw-
ne ³atwiej jest zmieniaæ. Po to jest ca³a hierarchia:
najtrudniej zmieniæ konstytucjê, nieco trudniej
ustawy, bo jest doœæ d³ugi proces legislacyjny, ale
im ni¿szej rangi akt prawny, tym ³atwiej go zmie-
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niæ. I na tym polega sens ca³ej hierarchii aktów
prawnych.

Cieszê siê, ¿e równie¿ pani minister podziela
pogl¹d, ¿e powinniœmy ten proces nadmiernej le-
gislacji powstrzymaæ. To nie jest tylko problem
polski, bo wydaje mi siê, ¿e ten trend p³ynie do
Polski z Unii Europejskiej. Przecie¿ prawa tworzy
siê tam niesamowite iloœci, wrêcz trudne do opa-
nowania. Myœlê, ¿e mo¿emy doczekaæ takiego cza-
su, ¿e tego prawa bêdzie tak du¿o, a jakoby go
wcale nie by³o, bo znaleŸæ cokolwiek w tym stogu
bêdzie niesamowicie trudno. Bêdzie te¿ ³atwo
o rozmaite sprzecznoœci w ró¿nych miejscach,
a gdzie indziej mog¹ wystêpowaæ luki prawne
i st¹d bêdzie wniosek, je¿eli coœ jest nieuregulo-
wane, to pewnie tego nie wolno.

Trzeba zostawiæ wiêcej swobody dla tych, któ-
rzy stosuj¹ prawo, bo jednoczeœnie mamy prze-
cie¿ mo¿liwoœci stworzenia kontroli. Zreszt¹ jest
kontrola instancyjna i wszelkie nadu¿ycia w tym
zakresie bêd¹ mog³y byæ korygowane w drodze in-
stancyjnej. Myœlê, ¿e jest to proces, dzia³anie na
d³u¿szy czas. Jednak gdyby najpierw uda³o siê
powstrzymaæ nadmiern¹ legislacjê, a potem do-
prowadziæ do jej ograniczenia, to myœlê, ¿e by³by
to w³aœciwy kierunek.

Jeszcze raz bardzo gor¹co dziêkujê pani mini-
ster za sposób, w jaki pani podchodzi do spraw lu-
dzkich, za wielk¹ wra¿liwoœæ, za rzetelne i wnikli-
we sprawozdanie, i za dzisiejsze wyst¹pienie
pe³ne ciep³a i ¿yczliwoœci. Serdecznie pani mini-
ster za to dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Idealnie zmieœci³ siê pan w dziesiêciominuto-

wym czasie.
Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Pani Minister!
Przy³¹czam siê do bardzo pozytywnej oceny

i raportu, i pracy rzecznika praw obywatelskich za
okres sprawozdawczy.

To sprawozdanie, jak i poprzednie sprawozda-
nia, w tym te nieod¿a³owanej pamiêci rzecznika
Janusza Kochanowskiego, wskazuj¹, jak dalece
w legislacji potrzebna jest wyobraŸnia praktycz-
na, ¿e prawo dopiero podczas jego stosowania, je-
go indywidualnego zastosowania, do ró¿nych sta-
nów faktycznych, obna¿a swoje w³aœciwe oblicze.

Pani uwagi s¹ bezcenne i by³oby dobrze, gdyby
zosta³y wykorzystane jednoczeœnie w pracy legis-

lacyjnej. Tutaj bowiem nie tylko wola polityczna
rz¹du i wiêkszoœci, ale i zdanie takich osób jak
rzecznik praw obywatelskich – budowane na ba-
zie sygnalizowanych mu problemów, które przy-
bieraj¹ wymiar przechodz¹cy z iloœci w jakoœæ –
powinno odgrywaæ pewn¹ rolê. Mamy przed sob¹
prawo spó³dzielcze i wydaje mi siê, ¿e to, co tutaj
pani rzecznik, pani minister by³a ³askawa powie-
dzieæ – zarówno o tym, ¿eby nie wylewaæ dziecka
z k¹piel¹, je¿eli chodzi o prawo lokatorskie, jak
i o tym, jak powinien byæ rozwi¹zany problem lu-
dzi sprzedanych z mieszkaniami, przypisanych
do lokali – te¿ musi odnaleŸæ siê w woli legislacyj-
nej, byæ uwzglêdnione podczas tworzenia prawa,
a przynajmniej przepisów przejœciowych do niego,
bo z regu³y g³ównie z nimi s¹ trudnoœci. Taka wy-
miana uwag w procesie legislacji, przy pani do-
œwiadczeniu i pani indywidualnoœci, by³aby bez-
cenna.

Tym razem nie prowadzê Komisji Ustawodaw-
czej, nie pracujê te¿ w Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, ale by³bym pani nie-
zwykle wdziêczny za przesy³anie do tych komisji
uwag, wniosków z pani dzia³alnoœci. To pomo¿e
nam unikn¹æ tego ci¹g³ego p¹czkowania systemu
prawnego, który nie rozwi¹zuje problemów, bo ju¿
dzisiaj nie umie rozwi¹zywaæ problemów na bazie
istniej¹cego prawa i normy abstrakcyjnej, wa¿¹c
ró¿ne wartoœci tych praw. Teraz ci¹gle na ka¿dy
stan faktyczny jest nowa ustawa. Jest to wyrazem
niekompetencji, bo obni¿a poziom prawny, i, pra-
wdê mówi¹c, lenistwa w³adzy wykonawczej. Ona
bowiem, wiedz¹c, ¿e przy pomocy wiêkszoœci par-
lamentarnej wszystko mo¿e, pozwala sobie na za-
œmiecanie systemu ogromn¹ iloœci¹ prawa dodat-
kowego, tworzonego na ka¿d¹ okolicznoœæ, na ka-
¿dy uk³ad polityczny czy zapotrzebowanie partyj-
no-medialne. Na ka¿d¹ okolicznoœæ jest nowa le-
gislacja.

To, co powiedzia³ mój poprzednik o du¿ym do-
œwiadczeniu, pan senator Piotrowicz, jest zaga-
dnieniem podstawowym, sygnalizowanym nie
tylko w tym sprawozdaniu rzecznika. Mianowicie
w hierarchii Ÿróde³ prawa ustawê nale¿y jednak
wyposa¿yæ w prawid³owy zakres dyspozycji co do
treœci aktów podustawowych. I wydaje siê, ¿e jest
tutaj ogromne pole do uœwiadomienia ka¿dej eki-
pie rz¹dz¹cej, jaka ona by by³a, i parlamentowi, ¿e
maj¹ niewykorzystywany instrument, który
w ekonomii procesu legislacyjnego, w ekonomii
stosowania prawa, je¿eli tak o tym mo¿na mówiæ,
odgrywa zasadnicz¹ rolê.

Jeszcze chcia³bym bardzo poprosiæ pani¹
rzecznik o to, aby w ramach spotkañ, o których
by³a pani ³askawa wspomnieæ na pocz¹tku, spot-
ka³a siê pani równie¿ z szefem ministerstwa
spraw wewnêtrznych. Tam jest bowiem wyj¹tko-
wa znieczulica, tam siê mówi: nie staæ nas na to,
¿eby udzielaæ pomocy cudzoziemcom, imigran-
tom. Tam bardzo czêsto – nie waham siê tego po-
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wiedzieæ – w indywidualnych przypadkach w nie-
ludzki sposób traktuje siê ludzi, którzy i tak zo-
stali pokrzywdzeni w swoich krajach. Oni szukaj¹
tutaj ochrony praw cz³owieka, a znajduj¹ egoisty-
czn¹ bezdusznoœæ biurokracji systemu sytego
cz³owieka europejskiego, który ju¿ osi¹gn¹³ swój
pu³ap i nie ma ¿adnej empatii wobec tych, którzy
w tej chwili najbardziej potrzebuj¹ pomocy. Czê-
sto dzieli siê rodziny, czêsto naprawdê mamy do
czynienia z drastycznymi przypadkami i nie wie-
my, jak je rozstrzygn¹æ. A jak interweniujemy, to
ci¹gle otrzymujemy odpowiedŸ od odpowie-
dnich… Nie bêdê ju¿ wskazywa³ palcem, bo w tym
resorcie s¹ ludzie, którzy funkcjonuj¹ tam ju¿
przez parê kadencji i z równ¹ bezdusznoœci¹ od-
powiadaj¹ w kwestii ochrony praw cz³owieka, cu-
dzoziemców i imigrantów. Przecie¿ w konstytucji
mówi siê, ¿e zapewniamy ochronê ka¿demu, a nie
tylko obywatelowi polskiemu. My wszyscy o tym
wiemy, ale resort ministerstwa spraw wewnêtrz-
nych czêsto zdaje siê o tym zapominaæ.

Wreszcie trzecia, ostatnia kwestia, któr¹ chcê
poruszyæ. Chodzi o wolontariat, który odgrywa
coraz wiêksz¹ rolê, i o gratyfikacjê zwi¹zan¹ z wo-
lontariatem. My tym ludziom dajemy zaœwiadcze-
nia, zapewniamy doœwiadczenie. Ci, co odbywaj¹
wolontariat, to najlepsza czêœæ naszego wy-
kszta³conego spo³eczeñstwa. To wymaga… Czê-
sto dajemy pomoc spo³eczn¹ na zasadzie formal-
nej, ale nie bierzemy pod uwagê efektów zaanga-
¿owania tych ludzi, którzy s¹ wykszta³ceni, ale nie
maj¹ pracy, s¹ bezrobotni, którzy garn¹ siê do wo-
lontariatu, ale nie otrzymuj¹ za to w³aœciwej gra-
tyfikacji. W zwi¹zku z t¹ nêdz¹ finansow¹ – nie
waham siê tego powiedzieæ – która dotyczy tak
wspania³ej dzia³alnoœci…

(Rozmowy na sali)
Ju¿ pan senator za³atwi³ swoj¹ sprawê z pani¹

rzecznik, tak? Dziêkujê. Mogê kontynuowaæ.
Ten niedostatek pokazuje, jak doraŸna i krót-

kowzroczna jest polityka bud¿etowa. Je¿eli, ¿e tak
powiem, szyjemy ciasne buty, dlatego ¿e osoba,
któr¹ nie bardzo akceptujemy pod wzglêdem poli-
tycznym, albo która jest nies³u¿ebna wobec jed-
nego uk³adu, pe³ni funkcjê rzecznika praw oby-
watelskich, to póŸniej to siê odbija na nastêpnych
kadencjach i na sposobie funkcjonowania ca³ego
urzêdu. Ja ci¹gle powtarzam: tworz¹c prawo,
tworz¹c system prawny, tak jak szewc szyje bu-
ty… Tu nie chodzi o but na jedn¹ nogê, tylko o bu-
ty uniwersalne, które musz¹ pasowaæ do syste-
mu. I dzisiaj trudna sytuacja finansowa rzecznika
praw obywatelskich jest skutkiem stosunku do
Janusza Kochanowskiego jako cz³owieka niepo-
kornego, który ze wzglêdów politycznych by³ ogra-
niczany tak samo jak Instytut Pamiêci Narodo-
wej, a rzecznik praw dziecka – nie. Nale¿y siê za-
stanowiæ równie¿ nad tym, czy, maj¹c tak ograni-

czone œrodki bud¿etowe, nie nale¿y wróciæ do ta-
kiego rozwi¹zania, ¿e jest jeden rzecznik, praw
obywatelskich, a reszta tych wszystkich rzeczni-
ków jest mu podporz¹dkowana jako agendy. Nie
bêdzie tylu lokali, nie bêdzie tylu zatrudnionych,
bêdzie rzeczywiœcie tanie i skuteczne pañstwo
z jednym dobrym sposobem zarz¹dzania tym,
czego dotyczy dzia³alnoœæ tych ci¹gle mno¿onych
rzeczników od ró¿nych zagadnieñ. Przecie¿ tak
naprawdê to wszystko dotyczy ludzi i praw cz³o-
wieka.

Dziêkujê bardzo, Pani Minister. Prosimy
o wspó³dzia³anie i o to, ¿ebyœmy przy pani pomocy
mogli znajdowaæ coraz lepsze rozwi¹zania w na-
szej pracy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Zientarskiego, przewo-

dnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Pani Rzecznik! Wysoka Izbo!
Na wstêpie chcia³bym wyraziæ szczere, g³êbokie

uznanie dla efektów pracy pani rzecznik. Rzeczy-
wiœcie, przedstawione w sprawozdaniu liczby po-
ra¿aj¹, jeœli chodzi o ogrom zadañ i efekty tej dzia-
³alnoœci.

Nie zgodzi³bym siê ze wszystkimi tezami, które
zosta³y przedstawione przez moich poprzedni-
ków, bo tutaj by³o du¿o dezyderatów w ogóle co do
prawotwórstwa. Myœlê, ¿e tego rodzaju ¿yczenia
nie s¹ adresowane do pani, a raczej pro domo sua.
Chcê jednak zwróciæ uwagê na pewn¹ kwestiê.
Rzeczywiœcie czêsto uczestniczymy w bardzo
szybkim procedowaniu zmian, ale w tym przypad-
ku nie zgodzê siê z tez¹, ¿e to s¹ zmiany na zamó-
wienie polityczne. Proszê zauwa¿yæ, i pani rzecz-
nik wie to najlepiej, ¿e gdyby nie drobne, szybkie
zmiany okreœlonych procedur, które s¹ niejako
punktowo za³atwiane chocia¿by przez nasz¹ ko-
misjê – chodzi o wykonanie orzeczeñ Trybuna³u
Konstytucyjnego, ponad sto inicjatyw ustawo-
dawczych, które praktycznie zosta³y ju¿ przepro-
wadzone, dwieœcie wyroków, które zosta³y przea-
nalizowane pod k¹tem ich wykonania – to po pro-
stu nie by³oby zmian, które bardzo czêsto s¹ nie-
zbêdne. A one s¹ efektem s³uchania œrodowisk,
równie¿ pani rzecznik, i problemów, które wyni-
kaj¹ równie¿ z dzia³alnoœci pani rzecznik. Przecie¿
wiemy, jak d³ugo przygotowuje siê kodyfikacjê.
Oczywiœcie jest to stan idealny, ¿e za³atwia siê to
jedn¹ du¿¹ nowelizacj¹, ale, jak myœlê, bardzo
trudny do realizacji. I wydaje siê, ¿e te inicjatywy,
które s¹ szybko podejmowane, które rzeczywiœcie
reaguj¹ nie na jak¹œ sytuacjê przejœciow¹… To s¹
przepisy, które wprowadza siê na przysz³oœæ i któ-
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rych przecie¿ siê nie zmienia, one s¹ w³aœnie wy-
nikiem poprawiania prawa. Oczywiœcie zawsze
prawo nad¹¿a za ¿yciem, ¿ycie wyprzedza prawo,
to jest zupe³nie oczywiste, a my je gonimy w pra-
wodawstwie. Pani rzecznik widzia³a, bo równie¿
przedstawia³a tutaj swoj¹ inicjatywê, ¿e my
w sposób otwarty – zreszt¹ nie tylko my, ale tak¿e
Sejm – tê inicjatywê podjêliœmy. I przy okazji de-
klarujê, ¿e inicjatywy, które pani rzecznik bêdzie
przedstawia³a… Nie chodzi tu o wielkie kodyfika-
cje, bo na to nie ma czasu i to czêsto mo¿e nas
przerastaæ – od tego s¹ komisje kodyfikacyjne, na
których efekty pracy czekamy latami – ale o zmia-
ny, niekiedy, jak siê wydaje, bardzo drobne, je-
dnak dla obywateli bardzo istotne, które mo¿na
szybko przeprowadziæ.

I ostatnia kwestia, w zwi¹zku z któr¹ chylê czo-
³a. Chodzi o olbrzymi¹ liczbê kasacji. To jest naj-
trudniejsze pismo procesowe, jakie mo¿na sobie
wyobraziæ, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci pro-
cedurê cywiln¹, z uwagi na bardzo ograniczone
podstawy. Przygotowanie takiej kasacji wymaga
olbrzymiego nak³adu pracy. Jako adwokat wiem
o tym. Bardzo czêsto doœwiadczeni adwokaci s¹
niezbyt zadowoleni, jeœli maj¹ sporz¹dziæ kasacjê
z urzêdu, jeœli rada adwokacka wyznaczy danego
adwokata do sporz¹dzenia kasacji. Oni w takich
przypadkach nie s¹ szczêœliwi. Oczywiœcie istnie-
je… Pani rzecznik na pewno równie¿ bardzo du¿¹
liczbê kasacji argumentuje brakiem uzasadnie-
nia. To samo robi¹ adwokaci – musimy uzasadniæ
swoje stanowisko, powiedzieæ, dlaczego nie widzi-
my podstaw… Informowanie obywateli o tym, ¿e
nie ma podstaw, to te¿ jest olbrzymia praca. Pani
pokaza³a tylko efekt zwi¹zany z liczb¹ skierowa-
nych kasacji, ale przecie¿ g³ówna czêœæ pracy po-
zwalaj¹ca odpisaæ i odpowiedzieæ, ¿e nie ma pod-
staw do kasacji, to praca o wiele, wiele wiêksza.
Chylê tutaj czo³a. Jeszcze raz deklarujê w imieniu
Komisji Ustawodawczej natychmiastow¹ reakcjê
na wszelkie inicjatywy, które by³yby przekazywa-
ne od pani rzecznik do naszej komisji. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jako ostatni zabierze g³os pan senator Augu-

styn. Zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Panowie Sena-

torowie!
Obraz, który siê wy³ania ze sprawozdania z³o-

¿onego przez pani¹ minister, daje wiele do myœle-
nia, kiedy próbuje siê wyci¹gaæ z tego jakieœ
wnioski generalne. Z jednej strony przy³¹czam siê

do tych wszystkich, którzy podziwiaj¹ pani pracê,
staram siê widzieæ te¿ wdziêcznoœæ tych wszyst-
kich, w imieniu których pani podejmuje inter-
wencjê, ale z drugiej strony jest to ogromny mate-
ria³ dla nas, parlamentarzystów. To materia³ po-
kazuj¹cy wszystkie niedostatki w funkcjonowa-
niu instytucji i w naszym prawie, którymi warto
siê zaj¹æ. Pani Rzecznik, wykona³a pani, pani i jej
wspó³pracownicy, dla pañstwa i dla nas, parla-
mentarzystów, du¿¹ pracê, za co jesteœmy zobo-
wi¹zani. Ja osobiœcie, czytaj¹c to sprawozdanie,
doszed³em do wniosku, ¿e ponad 3/4 sprawozda-
nia dotyczy dziedzin, którymi zajmujemy siê
w kierowanej przeze mnie Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej. To sprawy, które mamy w agen-
dzie do rozpatrzenia, jest zatem z czego korzystaæ.
I bêdziemy – chcia³bym o tym zapewniæ – z tego
korzystaæ.

W szczególnoœci przygl¹da³em siê tym pani in-
terwencjom, które dotycz¹ dziedzin wyj¹tkowo mi
bliskich, tych, które dotycz¹ systemów emerytal-
nych, kwestii dyskryminacji, osób starszych
i funkcjonowania opieki d³ugoterminowej w Pol-
sce. Dziêkujê, ¿e pani podejmuje te kwestie i prze-
konuje siê, i¿ patrzymy z tak¹ sam¹ wra¿liwoœci¹
na niedostatki, które nale¿y usuwaæ. Myœlê, ¿e
wa¿ne by³o pani wyst¹pienie w sprawie niep³ace-
nia przez rolników sk³adek do Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Zwrócenie uwagi na to, ¿e tak byæ
nie powinno, pomaga nam w przygotowaniu
zmian, które mog³yby zrównaæ rolników nie tylko
w dostêpie do opieki zdrowotnej, ale tak¿e w po-
winnoœciach, które powinny byæ udzia³em wszys-
tkich obywateli, oczywiœcie proporcjonalnie do
ich mo¿liwoœci. Zgadzam siê z ocenami pani
rzecznik, kiedy podnosi pani kwestiê opieki d³u-
goterminowej, niedostatecznych stawek w zak³a-
dach opiekuñczo-leczniczych, w zak³adach pie-
lêgnacyjno-opiekuñczych, niekorzystnych zmian
w finansowaniu pielêgniarskiej opieki d³ugoter-
minowej w ostatnim czasie, niedoskona³ych
mierników kwalifikacyjnych do tej opieki. Chodzi
o skalê Barthel, która jest dalece nieprecyzyjna
i niektóre osoby z tej opieki wyklucza.

Chcia³bym pani¹ poinformowaæ, ¿e w³aœciwie
stoimy tutaj w jednej linii, w tym samym szeregu
w staraniach, które podejmuje zarówno sejmowa,
jak i senacka komisja, niekiedy obie razem. Dobrze
jest mieæ takiego sojusznika jak pani. I chcia³bym
zachêcaæ pani¹ do tego, ¿eby siê pani nie zniechê-
ca³a trudnoœciami – bo nie sposób nie odnieœæ siê
do tych pe³nych goryczy s³ów odnosz¹cych siê do
finansów. Takich ministrów, którzy wypowiadali
siê z tej mównicy w podobnym duchu, by³o wielu,
Pani Rzecznik. Prze¿ywamy trudny czas i wszyscy
musimy to dŸwigaæ, znosiæ te trudnoœci w obliczu
koniecznych oszczêdnoœci, by zapobiec jeszcze
wiêkszym trudnoœciom i katastrofom. Ale niew¹t-
pliwie najgorsze by³oby, gdybyœmy robili kroki do
ty³u. Mnie akurat zabola³o to, ¿e trzeba by mo¿e
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rozwa¿yæ zmianê ustawy z 3 grudnia 2010 r. w tym
zakresie, w którym ona nak³ada na rzecznika praw
obywatelskich pewne obowi¹zki dotycz¹ce ochro-
ny przed nierównym traktowaniem. Ale rozumiem
intencje pani minister. Ze swej strony mogê zape-
wniæ, ¿e w nastêpnych bud¿etach na tyle, na ile to
bêdzie mo¿liwe, bêdziemy, przynajmniej jeœli cho-
dzi o moj¹ komisjê, zabiegaæ o to, by ten bud¿et by³
proporcjonalny do obowi¹zków, które na rzecznika
s¹ nak³adane, zw³aszcza tych nowych obowi¹z-
ków. Nie bêdzie to ³atwe, bo czas oszczêdnoœci roz-
ci¹gaæ siê musi na pewno na jeszcze kilka lat. Ale
trzeba nam rzeczywiœcie tej samej filozofii, która
zwyciê¿a³a w przypadku nowych obowi¹zków dla
rzecznika praw dziecka. Chodzi tu akurat o nowe-
lizacje podejmowane w naszej komisji, niektóre
osobiœcie przeze mnie, kiedy to zwykle znajdowa-
liœmy sposób na to, ¿eby jednak delikatnie, na mia-
rê skromnych mo¿liwoœci, zwiêkszaæ bud¿et rzecz-
nika praw dziecka. Trzeba chyba wróciæ do tej filo-
zofii. I myœlê, ¿e nasza komisja, jeœli bêdzie fun-
kcjonowaæ w podobnym sk³adzie, nie bêdzie robi³a
w tej kwestii ¿adnych uników. Myœlê, ¿e bêdziemy
próbowali pomagaæ w takim ukszta³towaniu bu-
d¿etu, by choæby na skalê, która bêdzie mo¿liwa,
doprowadziæ do poprawy sytuacji, o której z tak¹
gorycz¹ pani mówi³a. Jeszcze raz dziêkujê za to op-
racowanie, które jest dla nas dobrym materia³em
do uk³adania planu pracy komisji na najbli¿szy
czas.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I teraz mogê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e li-

sta mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy pani Irena Lipowicz, rzecznik praw obywa-

telskich, chcia³aby jeszcze zabraæ g³os i ustosun-
kowaæ siê do wyst¹pieñ senatorów w dyskusji?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz:
Chcia³abym tylko podziêkowaæ Senatowi za zro-
zumienie i zadeklarowaæ jak najlepsz¹ wspó³pra-
cê.)

My równie¿ dziêkujemy w imieniu ca³ej Wyso-
kiej Izby. (Oklaski)

Chcia³abym serdecznie podziêkowaæ za przed-
stawienie informacji.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci
w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolno-
œci i praw cz³owieka i obywatela.

Jeszcze raz dziêkujê pani rzecznik i wszystkim
pañstwu, którzy wspierali j¹ podczas tej dyskusji.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1229,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1229A,
1229B i 1229C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji. Uprzejmie zapra-
szam.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Przyjêta przez Sejm ustawa z 26 maja 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego zmierza do kompleksowego uregulowania
problematyki wykonywania orzeczeñ s¹dowych
dotycz¹cych kontaktów z dzieæmi. W celu wyko-
nania, respektowania orzeczeñ s¹dowych ustala-
j¹cych kontakty obojga rodziców z dzieckiem
uchwalono uregulowania, które s³u¿¹ przede
wszystkim zwiêkszeniu skutecznoœci stosowa-
nych œrodków i daj¹ s¹dowi, w sytuacji niewyko-
nywania lub nieprawid³owego wykonania orze-
czenia, zareagowanie w sposób odpowiedni do
ró¿nych stanów faktycznych, zgodnie z zasad¹
nadrzêdnoœci dobra dziecka.

Jeœli chodzi o konkretne rozwi¹zania, to doda-
no przepisy w oddziale 6 „Sprawy dotycz¹ce wyko-
nywania kontaktów z dzieckiem” – tak zatytu³o-
wano ten oddzia³ 6 – w czêœci pierwszej, ksiêdze
drugiej, tytule II, dziale II, rozdziale 2, usytuowa-
nym w czêœci kodeksu postêpowania cywilnego,
która odnosi siê do spraw opiekuñczych. Przyjêto
za³o¿enie, ¿e postêpowanie opiekuñcze, nie zaœ
egzekucyjne, lepiej s³u¿y trudnej spo³ecznie ma-
terii spraw objêtych regulacj¹ kodeksow¹ i dziêki
temu pozwala osi¹gn¹æ wiêksz¹ skutecznoœæ rea-
lizacji.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie postê-
powania sk³adaj¹cego siê z dwóch faz. W przypad-
ku niezastosowania siê do orzeczenia ustalaj¹ce-
go kontakty s¹d wydaje postanowienie o zagro¿e-
niu nakazem zap³aty oznaczonej kwoty pieniê¿nej
na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dziec-
kiem. Jest to istotna zmiana, poniewa¿ do tej pory
by³y to kwoty – mówiê o analogicznych przepisach
obowi¹zuj¹cych dotychczas – zas¹dzane na rzecz
Skarbu Pañstwa. Je¿eli zobowi¹zany nadal nie
stosuje siê do orzeczenia, s¹d naka¿e zap³atê za
ka¿de naruszenie obowi¹zku. Jest to druga faza:
nakazanie konkretnej zap³aty. Dotychczas stoso-
wany œrodek, grzywna, by³ wnoszony na rzecz
Skarbu Pañstwa, jak ju¿ wspomnia³em. W zmia-
nie podmiotu, na rzecz którego po dokonaniu no-
welizacji ma przypadaæ kwota, czyli bêdzie to oso-
ba uprawniona, upatruje siê zwiêkszenie efekty-
wnoœci przyjêtych rozwi¹zañ.

Uszczegó³owienie wprowadzonych zasad za-
wieraj¹ przepisy dotycz¹ce podstawy wszczêcia
postêpowania, stwierdzania wykonalnoœci orze-
czenia z urzêdu, a tak¿e uznania za tytu³ wyko-
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nawczy prawomocnego postanowienia s¹du bez
potrzeby nadawania klauzuli wykonalnoœci, co
w znaczny sposób upraszcza postêpowanie. Istot-
ne jest zapewnienie w postêpowaniu udzia³u oso-
by zobowi¹zanej.

Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na mo¿liwoœæ
zagro¿enia nakazaniem zap³aty sumy pieniê¿nej
ju¿ w postanowieniu ustalaj¹cym kontakty. Taka
mo¿liwoœæ istnieje w sytuacji, kiedy istnieje uzasa-
dniona obawa naruszenia obowi¹zków wynika-
j¹cych z postanowienia o kontaktach. Zatem od ra-
zu konsumujemy tu tê pierwsz¹ fazê i s¹d mo¿e od
razu przejœæ do fazy drugiej, czyli zas¹dzenia okreœ-
lonej kwoty, odpowiedniej – to te¿ jest pewna no-
woœæ – do sytuacji maj¹tkowej osoby, która bêdzie
zobowi¹zana do zap³aty czy która narusza zasady
kontaktów z dzieckiem. Bêdzie to zale¿a³o od uzna-
nia sêdziowskiego, nie bêdzie ani dolnej, ani górnej
granicy, czyli bêdzie to okreœlane indywidualnie
w ka¿dej sytuacji, w zale¿noœci w³aœnie od sytuacji
materialnej, co mo¿e byæ znacznie skuteczniejsze,
poniewa¿ z regu³y, gdy mamy do czynienia z pewny-
mi wide³kami, a bardzo czêsto by³a praktyka, ¿e
kwota by³a z do³u tych wide³ek, to zagro¿enie nie
wydaje siê powa¿nym zagro¿eniem dla osoby, która
³amie te zasady. Poza tym wprowadzono te¿ pewn¹
nowoœæ, mianowicie tak¹, ¿e osoba uprawniona do
kontaktów w sytuacji, kiedy zostanie pozbawiona
tych mo¿liwoœci, mo¿e dochodziæ od osoby, która te
kontakty uniemo¿liwi³a, zwrotu kosztów zwi¹za-
nych z przygotowaniem do tego kontaktu, czyli na
przyk³ad kosztów przejazdu, bo dajmy na to, ojciec
przyjecha³ zobaczyæ siê, skontaktowaæ siê z dziec-
kiem w terminie ustalonym przez s¹d i nie móg³
zrealizowaæ tego kontaktu.

Komisja Ustawodawcza popiera to przed³o¿e-
nie i wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Mieczys³awa Augu-

styna, sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, i proszê o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Proszê uprzejmie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Sêdzio! Szanowni Pañ-

stwo Senatorowie!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rozpa-

trzy³a ten projekt ustawy 30 maja. Postanowiliœ-
my wys³uchaæ tak¿e partnerów spo³ecznych, któ-
rzy byli obecni na naszym posiedzeniu. Zarówno
senatorowie, jak i partnerzy spo³eczni podzielali
nadzieje projektodawców, ¿e nowelizacja mo¿e
przyczyniæ siê do skuteczniejszego egzekwowania

prawa rodziców do kontaktów z dzieæmi nakaza-
nych postanowieniem s¹dowym. Dyskusjê wzbu-
dzi³o to, czy w pierwszej fazie, kiedy s¹d na wnio-
sek stwierdza, ¿e jest uzasadnione podejrzenie,
uzasadniona mo¿liwoœæ, ¿e kontakty bêd¹ utrud-
niane, s¹d mo¿e, czy powinien zagroziæ stosowa-
niem tej kary finansowej na rzecz strony przeciw-
nej, tak to nazwijmy. W ten sposób zrodzi³a siê
pierwsza poprawka, któr¹ komisja przyjê³a.

Dyskutowaliœmy tak¿e nad tym, czy gdy wy-
mierzana jest sankcja finansowa, nale¿y, czy te¿
nie nale¿y uwzglêdniæ sytuacjê finansow¹ osoby
obwinionej, która winna zap³aciæ. Zdania by³y po-
dzielone, ale wiêkszoœæ komisji uzna³a, ¿e jednak
nale¿a³oby te wyrazy skreœliæ z tego powodu, ¿e
ten przepis pe³ni pewn¹ rolê instrukcyjn¹ wobec
obwinionych o utrudnianie kontaktów z dzieæmi,
bo jakby sugeruje, ¿e wystarczy udowodniæ z³y
status materialny, by tej odpowiedzialnoœci unik-
n¹æ.

Ostatecznie komisja popar³a ustawê, uznaj¹c
wszystkie argumenty, które tak wyczerpuj¹co
przedstawi³ pan senator Zientarski i których nie
chcia³bym powtarzaæ. A do rozpatrzenia tych pro-
pozycji poprawek w dalszej fazie prac jeszcze za-
pewne wrócimy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora
Stanis³awa Piotrowicza, i proszê o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panowie Se-

natorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji rozpatrzy³a tê ustawê w dniu 9 czerwca
2011 r.

Myœlê, ¿e trzeba powiedzieæ, ¿e ustawa z jednej
strony ukazuje problemy, które pojawiaj¹ siê wte-
dy, kiedy dziecko nie jest wychowywane w zgod-
nej rodzinie, a z drugiej strony jest prób¹ poszuki-
wania rozwi¹zañ w dziedzinie sprawowania pie-
czy nad dzieckiem. Podczas posiedzenia komisji
d³ugo dyskutowaliœmy na temat tego, czy zasto-
sowane œrodki s¹ w³aœciwe, czy te¿ nie. Zdajemy
sobie bowiem sprawê z tego, ¿e w tych napiêtych
relacjach miêdzy osob¹, pod której piecz¹ pozo-
staje dziecko, i pomiêdzy osob¹, która ma prawo
do kontaktu z dzieckiem… ¿e s¹ to bardzo czêsto
relacje zaognione. St¹d te¿ nie s¹ wykonywane
orzeczenia s¹dowe, nie s¹ wykonywane ugody
– nie mówiê, ¿e zawsze, ale czêsto siê tak zdarza
– jakie miêdzy tymi dwoma osobami zostaj¹ nie-
raz zawarte. Zrodzi³o siê pytanie, co zrobiæ, jaki
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zastosowaæ instrument, ¿eby jednak wyegzekwo-
waæ okreœlone zachowania.

Dobrze siê z³o¿y³o, ¿e na etapie sejmowym od-
rzucono mo¿liwoœæ odebrania dziecka. Ona tam
siê pojawia³a, najpierw jako zasadniczy œrodek,
póŸniej by³a mowa o tym, ¿e bêdzie to trzeci i nie-
jako ostateczny œrodek, a wiêc najpierw zagro¿e-
nie kwot¹ pieniê¿n¹, póŸniej egzekucja kwoty pie-
niê¿nej, a gdy to nie przyniesie skutku, fizyczne
odebranie dziecka. Dobrze, ¿e z tego zapisu zre-
zygnowano, bo wiemy, jakie dramaty rozgrywaj¹
siê wtedy, kiedy dziecko odbierane jest przemoc¹,
by wykonaæ okreœlone orzeczenie. A przecie¿ to
wszystko ma s³u¿yæ g³ównie dobru dziecka. Wiêc
chwa³a za to, ¿e z tego zrezygnowano.

Pojawi³a siê dyskusja nad tym, czy dobrym roz-
wi¹zaniem jest to, ¿e kwota jest przekazywana na
rzecz osoby, której prawa do kontaktu ograniczo-
no, wzglêdnie osoby, pod której piecz¹ znajduje
siê dziecko, w sytuacji gdy osoba nadu¿ywa pra-
wa do kontaktu z dzieckiem. Czy dobrze jest, gdy
ta kwota jest przekazywana w³aœnie na rzecz tych
osób? Z jednej strony mo¿na by by³o powiedzieæ,
¿e pewnie tak, lepiej, gdy trafia do osób fizycznych
ni¿ do Skarbu Pañstwa. Z drugiej strony podczas
dyskusji zrodzi³a siê w¹tpliwoœæ co do tego, czy
znowu nie dojdzie do sytuacji, ¿e bêd¹ eskalowa-
ne, czasem mo¿e nies³uszne, roszczenia i skargi
pod adresem drugiej osoby, a jednym z motywów
bêdzie nie tyle mi³oœæ do dziecka, ile chêæ szyka-
nowania tej osoby. Niestety czêsto zdarza siê tak,
¿e ktoœ egzekwuje swoje prawa wzglêdem dziecka
nie dlatego, ¿e to dziecko kocha i chce z nim prze-
bywaæ, ale dlatego, ¿e jest to jeden ze sposobów
szykanowania drugiej osoby. Bywa tak te¿ w sy-
tuacji p³acenia alimentów. Czêsto przecie¿ tym
elementem niewykonania zobowi¹zania nie jest
to, ¿e ktoœ nie chce daæ pieniêdzy dziecku, ale to,
¿e nie chce ich daæ matce dziecka czy ojcu dziec-
ka, z którymi pozostaje w konflikcie. Wtedy tych
pieniêdzy nie daje. Dochodzi tu do tego rodzaju
emocjonalnego podejœcia do sprawy.

Ostatecznie uznaliœmy, ¿e rzeczywiœcie nie
sposób znaleŸæ lepszego rozwi¹zania ni¿ to, które
zastosowano w ustawie. Mówiê o tym dlatego, ¿e-
by oddaæ klimat, który towarzyszy³ dyskusji. Do-
g³êbnie siê nad tym zastanawialiœmy, rozwa¿aliœ-
my to i uznaliœmy, ¿e jest to chyba optymalne roz-
wi¹zanie. Dlatego Komisja Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji wnosi o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d
oraz komisjê sejmow¹. Do prezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister sprawiedliwoœci.

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

Zapraszam serdecznie. Pan minister Grzegorz
Wa³ejko ju¿ jest przy mównicy.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Grzegorz Wa³ejko:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie…

Panowie Senatorowie!
(SenatorStanis³awPiotrowicz:Apanimarsza³ek?)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ja te¿ je-

stem…)
(Senator Piotr Kaleta: Piêkna, najpiêkniejsza.)
I oddzielnie: Pani Marsza³ek!
Nie bêdê zabiera³ zbyt du¿o czasu. Sprawozda-

nia, które zosta³y przedstawione przez panów se-
natorów, bardzo dok³adnie prezentuj¹ zmiany za-
warte w ustawie i istotê tych zmian.

Dodam jeszcze informacjê, wskazanie, ¿e w tym
projekcie przewiduje siê równie¿ mo¿liwoœæ za-
s¹dzania przez s¹d opiekuñczy zwrotu wydatków
poniesionych przez jednego rodzica w przypadku,
gdy do kontaktu nie dosz³o z winy drugiego rodzi-
ca. Ta sankcja finansowa mo¿e byæ wykorzystana
zarówno wobec osoby sprawuj¹cej pieczê nad
dzieckiem i najczêœciej utrudniaj¹cej kontakty, jak
i wobec uprawnionego do kontaktów, który nie-
prawid³owo swoje uprawnienie realizuje.

Chcê jeszcze w kilku s³owach odnieœæ siê do po-
prawek, które zosta³y zg³oszone. Otó¿ rz¹d optuje
jednak za pozostawieniem takiej wersji, jaka zo-
sta³a przyjêta przez Sejm. Je¿eli chodzi o pierwsz¹
poprawkê, jest to jednak pewne z³amanie dwueta-
powej konstrukcji tego postêpowania. Jeœli cho-
dzi o drug¹ poprawkê, to powinna tu byæ jednak
okreœlona jakaœ rama, w jakiej bêdzie siê porusza³
s¹d okreœlaj¹cy wysokoœæ tej sumy.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o uchwalenie
ustawy w takiej wersji, jaka zosta³a przyjêta przez
Sejm. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu…
Pytañ chyba nie… Sekundkê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ panu

ministrowi pytanie? Nie widzê chêtnych.
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Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, 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.

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

Zamykam dyskusjê.
W dyskusji senatorowie nie zg³osili wniosków

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawi³y odmienne wnioski. Proszê zatem Komisjê
Ustawodawcz¹, Komisjê Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1228,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1228A
i 1228B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
senator Gra¿ynê Sztark, o przedstawienie spra-
wozdania.

Je¿eli pañstwo pozwolicie, to ja…
(Senator Piotr Zientarski: Z miejsca, Pani Mar-

sza³ek.)
(G³os z sali: Tak, oczywiœcie, z miejsca.)
Dobrze.
(Senator Piotr Kaleta: Pani marsza³ek ma nowy

¿akiet. Musimy go zobaczyæ.)
(Senator Tadeusz Gruszka: A spódnica?)

Senator Gra¿yna Sztark:
Szanowni Pañstwo!
Chcia³abym przedstawiæ projekt ustawy. Po-

niewa¿ ustawa ta ju¿ by³a przedmiotem pracy Wy-
sokiego Senatu i zosta³a przyjêta przez Sejm,
mam zaszczyt przedstawiæ ostateczny projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy w wersji
mocno skróconej, albowiem zmiana dotyczy tylko
i wy³¹cznie §5 w art. 50 kodeksu pracy.

Przepis §5 dostosowuje system prawa do wyro-
ku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 12 lipca…

(Rozmowy na sali)
Przerwê. Panie Senatorze, Panie Senatorze

Zientarski…
(G³os z sali: Ciii…)
…z dnia 12 lipca 2010 r. stwierdzaj¹cego nie-

konstytucyjnoœæ art. 50 §3 ustawy z dnia 26 czer-
wca 1974 r. – Kodeks pracy w zwi¹zku z ustaw¹
z dnia 23 maja 1991 r. o zwi¹zkach zawodowych,
chodzi o ¿¹danie przywrócenia do pracy na po-
przednich warunkach w razie wypowiedzenia
umowy o pracê zawartej na czas okreœlony z naru-
szeniem przepisów o ochronie.

Przedstawiê tu pañstwu, jaka jest ró¿nica miê-
dzy obecnym zapisem a zapisem, który dotychczas
obowi¹zywa³. Art. 50 §5 mówi³ o tym, ¿e ochrona
przys³uguje pracownicy w czasie urlopu macie-
rzyñskiego, pracownikowi mamie, kobiecie
w okresie ci¹¿y i urlopu macierzyñskiego lub pra-
cownikowi ojcu wychowuj¹cemu dziecko w okre-
sie korzystania z urlopu macierzyñskiego. Obecnie
dodaliœmy nastêpuj¹ce sfromu³owanie: „a tak¿e
pracownikowi w okresie korzystania z ochrony
stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy
o zwi¹zkach zawodowych. W tych przypadkach
stosuje siê odpowiednio przepisy art. 45”. Jest to
oczywiste wykonanie tego obowi¹zku, które na³o-
¿y³ na nas Trybuna³ Konstytucyjny.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dzie-
wiêædziesi¹tym trzecim posiedzeniu w dniu 26 ma-
ja bie¿¹cego roku i pochodzi³a z przed³o¿enia se-
nackiego. W Sejmie równie¿ zajmowa³a siê ni¹ ko-
misja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfika-
cjach i projekt nie by³ przedmiotem kontrowersji
ani istotnych poprawek, a pos³owie uchwalili usta-
wê przy 7 g³osach przeciwnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, pana Mieczys³awa Augustyna,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
Komisja podzieli³a zarówno argumenty merytory-

czne, jak i te¿ samorozwi¹zanieprawne,którestoi za
tym przed³o¿eniem. Uznaliœmy, ¿e pozostawienie
pracownikom, zwi¹zkowcom, zatrudnionym na
podstawie umów terminowych o pracê, jedynie pra-
wa do odszkodowania bez mo¿liwoœci domagania siê
przywrócenia do pracy rzeczywiœcie jest, tak jak
uwa¿a Trybuna³ Konstytucyjny, naruszeniem wol-
noœci zwi¹zkowych, gwarantowanych w ustawie.

St¹d te¿ uznaliœmy, ¿e rzeczywiœcie najlepszym
sposobem na przywrócenie w³aœciwego porz¹dku
prawnego w tym zakresie jest odes³anie w przywo-
³anym przez pani¹ marsza³ek przepisie do ustawy
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o zwi¹zkach zawodowych. Dlatego te¿ wszyscy
cz³onkowie komisji obecni podczas g³osowania
byli za przyjêciem tej ustawy bez poprawek, co te¿
rekomendujê Wysokiej Izbie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania

do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie

pytanie?
Bardzo proszê, pan senator profesor Kieres.

Senator Leon Kieres:

Jestem zaintrygowany tymi 7 g³osami sprzeci-
wu w Sejmie. Czy pani marsza³ek albo pan sena-
tor przewodnicz¹cy wiedz¹…

(Senator Janusz Sepio³: Kto?)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Jakie motywy?)
…mo¿e nie kto, ale jakie motywy nimi kierowa-

³y? Czy problem tej negatywnej reakcji by³ przed-
miotem dyskusji w Sejmie?

Senator Gra¿yna Sztark:

Mo¿e ja odpowiem.
Podczas obecnoœci w Sejmie nie by³y to jakieœ

g³osy, ¿e tak powiem… to by³y g³osy w oparciu
o opinie wypracowane i przed³o¿one przez praco-
dawców. I by³ taki jeden z tych g³osów. Dosz³o na-
wet do jakiejœ…

(Senator Piotr Kaleta: Bójki?)
Nie, nie do bójki, ale do ma³ej wymiany zdañ

pomiêdzy pos³em zwi¹zkowcem i pos³em, który
reprezentowa³ to zdanie czy opiniê pracodawców.

(Senator Leon Kieres: Jeœli mogê uzupe³niæ…
Prawdopodobnie chodzi³o o kontrowersje doty-
cz¹ce roli zwi¹zków zawodowych i nadmiernej
ochrony dzia³aczy zwi¹zkowych.)

Tak, przede wszystkim w³aœnie o to chodzi³o,
o tê nadmiern¹ ochronê praw zwi¹zkowych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Rz¹d reprezentuje pan minister Marek Bucior,

którego serdecznie witam.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek. Popieramy.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Bisztyga, króciutko.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Bardzo króciutko i o tak¹ te¿ odpowiedŸ proszê.
Jaka jest skala tego problemu? Odnoszê

wra¿enie, ¿e to s¹ bardzo sporadyczne, poje-
dyncze przypadki. I muszê powiedzieæ, ¿e na-
wet by³em doœæ zdziwiony wnoszeniem takiego
problemu. Na styku pracodawcy – zwi¹zki za-
wodowe jest przecie¿ wiele innych problemów,
które byæ mo¿e nale¿a³oby uregulowaæ. By³bym
wdziêczny, gdyby pan minister móg³ powie-
dzieæ, te¿ krótko, jaka jest skala tego proble-
mu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Ministrze, mo¿e pan mówiæ z miejsca. Nie
przypuszczam, ¿eby wywo³a³o to jak¹œ lawinê…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, to s¹ praktycznie nieliczne
przypadki. Chodzi po prostu o to, ¿eby ustawa
mia³a charakter konstytucyjny, i tyle, nic wiêcej.
To naprawdê s¹ wyj¹tkowe przypadki. Proszê za-
uwa¿yæ, to s¹ umowy na czas okreœlony, a trzeba
byæ jeszcze zwi¹zkowcem, funkcyjnym itd., tak
wiêc to s¹ naprawdê nieliczne przypadki, spora-
dyczne. Dziêkujê bardzo.

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 wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³ada-
j¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia
dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu.
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Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Stani-
s³aw Bisztyga i Ryszard Knosala z³o¿yli swoje
przemówienia w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Dziêkujê bardzo, Pani Dyrektor.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senat.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1230,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 1230A
i nr 1230B.

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

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej przedstawiæ sprawozdanie o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 26 maja 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Komisja zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ w dniu 7 czer-
wca. Pragnê przypomnieæ, ¿e to jest inicjatywa se-
nacka, bêd¹ca wykonaniem wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego, zatem byliœmy ju¿ œwiadkami
uzasadnienia tej ustawy.

Przypomnê tylko, ¿e maj¹c na wzglêdzie konie-
cznoœæ wykonania orzeczenia Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, w noweli zaproponowano zmianê
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym polegaj¹c¹ na dodaniu w art. 87
ust. 3a. Istota zmiany sprowadza siê do wyraŸne-
go przes¹dzenia, ¿e w przypadku, gdy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego zosta³
uchwalony dla obszaru, który uprzednio by³ ob-
jêty planem miejscowym, uchwalonym przed
dniem 1 stycznia 1995 r., miernikiem wzrostu
wartoœci zbywanej nieruchomoœci jest ró¿nica
miêdzy wartoœci¹ okreœlon¹ z uwzglêdnieniem,
z jednej strony, postanowieñ nowego planu oraz,
z drugiej strony, przeznaczenia tej¿e nierucho-
moœci w planie, który utraci³ moc – chyba, ¿e
przyjêcie kryterium faktycznego sposobu wyko-
rzystania danej nieruchomoœci przed uchwale-
niem nowego miejscowego planu okaza³oby siê
korzystniejsze dla w³aœciciela, w nawiasie: u¿yt-
kownika wieczystego.

W imieniu komisji proszê o podjêcie uchwa³y
o tej ustawie bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam teraz pana senatora Janusza Se-

pio³a, sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej, i proszê go
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam.

Senator Janusz Sepio³:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przyznajê, ¿e dyskusja na posiedzeniu komisji

samorz¹du by³a niezwykle krótka, poniewa¿
stwierdzono, ¿e w zasadzie jedynym senatorem,
który jest w stanie zrozumieæ, co oznacza ten zapis,
jest pan senator Kieres z Komisji Ustawodawczej.
Tak wiêc – to tak w nawiasie – nasz g³êboki szacu-
nek dla pana profesora, mówiê to bez cienia ironii.
Choæ sprawa jest doœæ banalna, ale jest sformu³o-
wana niezwykle zawile, a pan senator to odczyta³.

Tak wiêc, jeœli bêd¹ pytania, spróbujê prze³o¿yæ
to na jêzyk ludzki, jednak na posiedzeniach komisji
i w Sejmie, i w Senacie nie wzbudza³o to dyskusji.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
S³usznie. Potwierdzam tezê, ¿e w wielu przy-

padkach to pan profesor Kieres jest autorytetem.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Se-
nat, a do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du. Czy pan minister Janusz ¯bik
chce zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Janusz ¯bik: Tak, bardzo krótko. Pani
Marsza³ek, czy ja mogê z tego miejsca?)

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Janusz ¯bik:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oczywiœcie jest to wykonanie obowi¹zku dosto-

sowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego. Ta poprawka by³a bardzo sze-
roko dyskutowana na posiedzeniach komisji sej-
mowych. Chcê powiedzieæ, ¿e wszystkie komisje
pozytywnie siê do tego odnosi³y, wszystkie kluby
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równie¿ jednog³oœnie opowiedzia³y siê za wprowa-
dzeniem tej zmiany. Chcê tak¿e powiedzieæ, ¿e
pad³y pytania z sali sejmowej na temat tej po-
prawki i ¿e one by³y tak ustnie, jak i na piœmie wy-
jaœniane przez ministerstwo. W zwi¹zku z tym, i¿
pos³owie i senatorowie tak jednoznacznie i jedno-
g³oœnie opowiadaj¹ siê za wprowadzeniem tej
zmiany, bo rzeczywiœcie porz¹dkuje ona w tym za-
kresie ustawê o zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym, bardzo proszê o jej przyjêcie.
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, autorytetem w sprawach plano-

wania i zagospodarowania przestrzennego w na-
szej Izbie, dla mnie przynajmniej, jest pan senator
Janusz Sepio³, i to nie tylko z racji wykszta³cenia,
ale tak¿e doœwiadczenia zawodowego, co chyba je-
go kolega z Ma³opolski potwierdzi. Jako by³y ju¿
tak zwany dzia³acz samorz¹dowy wiem, jak du¿ym
autorytetem cieszy siê tam Janusz Sepio³, czego
dowodem zreszt¹ chocia¿by to, ¿e pe³ni³ on jak¿e
zaszczytn¹ funkcjê marsza³ka województwa ma³o-
polskiego. Tak wiêc skoro to ja zosta³em wywo³any
przez pana marsza³ka, by wyjaœniæ, o co tutaj cho-
dzi, to powiem krótko. By³em sprawozdawc¹ pro-
jektu tej ustawy, kiedy debatowaliœmy tutaj w celu
wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
i póŸniej chodzi³em do Sejmu na posiedzenie pod-
komisji kierowanej przez pana pos³a Norberta Ra-
wê, a tak¿e w czasie debaty plenarnej w Sejmie po
raz pierwszy prezentowa³em stanowisko Senatu.
Otó¿ rzecz jest bardzo prosta, banalna. Dotyczy to
sytuacji, któr¹ wywo³a³a ma³opolska gmina Alwer-
nia. Mianowicie powsta³ tam w³aœnie problem kon-
stytucyjny zwi¹zany z tym, ¿e gmina uchwali³a
plan zagospodarowania przestrzennego, ten plan
utraci³ wa¿noœæ w zwi¹zku ze zmianami legislacyj-
nymi – ja swego czasu to t³umaczy³em – gmina nie
zd¹¿y³a nastêpnie uchwaliæ nowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, co sprawi³o, ¿e
wartoœæ nieruchomoœci ujêtej w planie zagospoda-
rowania przestrzennego, który straci³ wa¿noœæ,

spad³a. Na przyk³ad w planie zagospodarowania
przestrzennego nieruchomoœæ by³a okreœlona jako
przeznaczona pod zabudowê. Plan straci³ wa¿noœæ
i nieruchomoœæ utraci³a walor dzia³ki budowlanej,
po czym gmina uchwali³a nowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, znowu uznano w tym pla-
nie – mówiê bardzo kolokwialnym, uproszczonym
jêzykiem – ¿e okreœlona nieruchomoœæ staje siê
dzia³k¹ budowlan¹, i znowu wartoœæ tej nierucho-
moœci wzros³a. I gminy pobiera³y op³aty w zwi¹zku
z tym ponownym wzrostem wartoœci nieruchomo-
œci, a wiêc dwukrotnie – pierwszy raz, kiedy taka
nieruchomoœæ sta³a siê dzia³k¹ budowlan¹, i póŸ-
niej drugi raz, kiedy w wyniku uchwalenia nowego
planu znowu uzyska³a, czy raczej odzyska³a walor
dzia³ki budowlanej. Trybuna³ w d³ugim wywodzie
w uzasadnieniu uzna³ to oczywiœcie za niekonsty-
tucyjne, ³ami¹ce kilka zasad, a zw³aszcza zasadê
pewnoœci prawa, zasadê równego traktowania
obywateli i zasadê zaufania obywateli do pañstwa.
St¹d te¿ przygotowana przez nasze komisje nowe-
lizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 r., znosz¹ca ten
stan dyskryminacji obywatela, który bez swojej wi-
ny musi wielokrotnie – najczêœciej dwukrotnie –
uiszczaæ op³atê z tytu³u wzrostu wartoœci nieru-
chomoœci, dlatego ¿e gmina zaniedba³a swój obo-
wi¹zek uchwalenia planu zagospodarowania prze-
strzennego w okreœlonym ustawowo terminie. Ca-
³e te dwa zdania, rzeczywiœcie bardzo d³ugie, za-
wieraj¹ w³aœnie mniej wiêcej tê treœæ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Panie Sena-

torze.
Wywo³a³ pan chyba tutaj na mównicê pana se-

natora Janusza Sepio³a, chocia¿ podejrzewam, ¿e
teraz to ju¿ wiêksza liczba senatorów…

Senator Janusz Sepio³:
Pan profesor mnie tak skomplementowa³, a ja

niestety muszê powiedzieæ, ¿e pan senator po-
myli³ siê w tym wyjaœnieniu. Nie chodzi o dwu-
krotne pobieranie renty planistycznej, poniewa¿
tamte stare plany by³y robione w oparciu o usta-
wê, w której nie wystêpowa³o pojêcie renty plani-
stycznej, tylko w gruncie rzeczy tu chodzi o nieco
inny przypadek. Mianowicie by³ sobie plan, nie-
ruchomoœæ mia³a jak¹œ wartoœæ, plan przesta³
obowi¹zywaæ, poniewa¿ wszystkie plany wygas-
³y, i rzeczywiœcie wartoœæ nieruchomoœci siê ob-
ni¿y³a. Potem ustalono nowy plan, gdzie ju¿ po-
bierano op³atê planistyczn¹, w zwi¹zku z czym
op³ata jakby siê nale¿a³a. Ale by³y takie obszary,
co do których stary plan jeszcze obowi¹zywa³,
a zd¹¿ono opracowaæ nowy, i wtedy zmiana war-
toœci nieruchomoœci nie nastêpowa³a, to znaczy
nie by³o tego do³ka. Trybuna³ zwróci³ wiêc uwagê
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na nierównoœæ traktowania osób mieszkaj¹cych
na terenach, odnoœnie do których by³a ci¹g³oœæ
planistyczna, i w zwi¹zku z tym nie by³o wzrostu
wartoœci i tej op³aty planistycznej, i osób z tych
terenów, gdzie by³a ta dziura planistyczna i gdzie
opisana op³ata wyst¹pi³a. I to na tym to polega³o,
chodzi³o o nierównomierne traktowanie obywa-
teli, a nie o dwukrotn¹ p³atnoœæ. Tak ¿e przepra-
szam…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na. I dla porz¹dku informujê tak¿e, i¿ panowie se-
natorowie Knosala, Rachoñ, Jurcewicz i Skorupa
z³o¿yli swoje przemówienia w dyskusji do proto-
ko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalen-
cie pieniê¿nym z tytu³u prawa do bezp³atnego
wêgla dla osób uprawnionych z przedsiêbiorstw
robót górniczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1231,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1231A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Tadeusza Gruszkê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Nasza komisja w tej sprawie, o której przed

chwileczk¹ powiedzia³a pani marsza³ek, zebra³a
siê 7 czerwca i debatowa³a nad projektem posel-
skim zawartym w druku sejmowym nr 3171. Ca³e
prace w Sejmie toczy³y siê wokó³ tej ustawy, to jest
wokó³ druku o takim numerze oraz wokó³ drugie-
go druku o nrze 1622.

W pierwszym etapie odrzucono projekt posel-
ski, z druku nr 1622, bêd¹cy merytorycznym pro-
jektem rozwi¹zuj¹cym problemy górników i eme-
rytów, którym przys³ugiwa³ ekwiwalent pieniê¿ny
b¹dŸ w naturze, i pozosta³ jedynie projekt z druku
nr 3171, w zasadzie jedynie upraszczaj¹cy obo-
wi¹zuj¹ce procedury dotycz¹ce ubiegania siê
o ekwiwalent pieniê¿ny.

W wyniku tej ustawy nie bêdzie koniecznoœci
corocznego sk³adania wniosków o tê wyp³atê ek-
wiwalentu do ZUS, który jest organem patronu-
j¹cym i nadzoruj¹cym jego wyp³atê.

Komisja nie zg³osi³a ¿adnych poprawek i wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych, zosta³ upowa¿niony mini-
ster gospodarki.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Czy pan minister Maciej Kalis-
ki chce zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Maciej Kaliski: Pani Marsza³ek, chcia³bym
serdecznie podziêkowaæ pani marsza³ek, panu
senatorowi sprawozdawcy, Wysokiej Izbie za
przyjêcie tej ustawy. Serdecznie dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
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? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego list¹ 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 Tadeu-
sza Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Zaproszeni Go-

œcie!
Ustawa, któr¹ akurat przed chwil¹ referowa-

³em, tak jak powiedzia³em, rozwi¹zuje tylko pro-
blem natury technicznej, nie rozwi¹zuje proble-
mu, który od lat jest na Œl¹sku i nie tylko, bo
i w Wa³brzyskiem, i w Olkuskiem, i w tych miej-
scach, w których w wyniku reform lat dziewiêæ-
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dziesi¹tych przedsiêbiorstwa robót górniczych
i przedsiêbiorstwa budowy szybów pod presj¹ wy-
niku finansowego rozwi¹zywa³y umowy zbiorowe,
a w tych uk³adach zastrzegano to albo odmawia-
no górnikom wyp³aty ekwiwalentu. Skutkowa³o
to tym, ¿e grupa osób z przedsiêbiorstw robót gór-
niczych i PBS wykonuj¹ca praktycznie pracê ró-
wnorzêdn¹ pracy górników utraci³a prawo do tego
ekwiwalentu. W wyniku zmian, które by³y wpro-
wadzane, nie doprowadzono skutecznie do umie-
szczenia tej grupy, wydawa³oby siê, ze wzglêdów
spo³ecznych równorzêdnej grupie górników, po-
siadaj¹cej te uprawnienia i objêtej zak³adowymi
umowami pracy, w systemie ekwiwalentu w natu-
rze b¹dŸ ekwiwalentu pieniê¿nego za wêgiel.

W trakcie debaty sejmowej pojawi³ siê taki pro-
jekt, zosta³ on, jak powiedzia³em, odrzucony, przy
czym nie podwa¿ono jego istoty. Bo Trybuna³
Konstytucyjny w swoim opracowaniu w chyba
2005 r. podj¹³ tê sprawê i uzna³, ¿e ze wzglêdów
spo³ecznych nale¿a³oby wnieœæ nowy projekt
ustawy zmieniaj¹cy uwarunkowania, o których
przed chwileczk¹ powiedzia³em.

Ze wzglêdu na to, ¿e Sejm nie dokona³ tego, pro-
ponujê wprowadzenie w ustawie poprawki, która
rozszerza³aby grupê osób uprawnionych i wska-
zywa³aby w³aœnie, ¿e te osoby, które w wyniku
zmian uk³adu zbiorowego naby³y prawa po
21 grudnia 1991 r. i które uzyska³y emeryturê lub
rentê przed dniem 1 stycznia 2007 r., s¹ objête ró-
wnorzêdnym prawem do bezp³atnego wêgla lub
te¿ ekwiwalentu.

Tê poprawkê sk³adam na rêce pani marsza³ek.
Mam nadziejê, ¿e Wysoka Izba poprze poprawkê
oczekiwan¹ na Œl¹sku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Maciej Kaliski: Tak, Pani Marsza³ek.)
Bardzo proszê.
Mo¿e pan usi¹dzie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Kaliski:
Tak? Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e ta ustawa, któr¹ dzi-

siaj procedujemy, jest ustaw¹ o charakterze czy-
sto technicznym.

Wniosek z³o¿ony przez pana senatora wymaga
analizy i ujêcia w innej ustawie. Tak ¿e w imieniu

Ministerstwa Gospodarki mogê siê zobowi¹zaæ, ¿e
ten wniosek zostanie przeanalizowany i przed³o-
¿ony stosownym organom do dalszego procedo-
wania.

Nie jesteœmy jednak zwolennikami rozszerze-
nia tej technicznej ustawy o te zapisy, które pro-
ponowa³ pan senator. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Dziêkujê bardzo, równie¿ panu ministrowi,
mam wra¿enie, ¿e podczas posiedzenia komisji
przekona pan do swoich racji.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji
miêdzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet,
zatrudnionych w przemyœle, podpisanej w Bernie
dnia 26 wrzeœnia 1906 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1233,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1233A
i 1233B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam serdecznie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panowie Se-
natorowie!

Konwencja miêdzynarodowa o zakazie pracy
nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyœle, zosta-
³a zawarta w Bernie 26 wrzeœnia 1906 r. Polska
przyst¹pi³a do tej konwencji w 1921 r. Konwencja
ustanawia ogólny zakaz pracy przemys³owej
w nocy dla wszystkich kobiet bez ró¿nicy, zatem
przepis ten ma charakter blankietowy. Tak siê
sk³ada, ¿e nigdy nie zosta³ on w polskim prawie
zastosowany. Jest to zatem przepis martwy. Co
wiêcej, jest on dzisiaj sprzeczny z kilkoma, co naj-
mniej trzema, zasadniczymi aktami prawnymi –
Konstytucj¹ Rzeczypospolitej, kodeksem pracy
i ustaw¹ o równym traktowaniu, jak i z czterema
dyrektywami prawa unijnego. Bo we wspó³czes-
nym prawie i praktyce w odniesieniu do problemu
pracy nocnej szczególne znaczenie ma podejœcie
k³ad¹ce nacisk na zasadê równego traktowania
bez wzglêdu na p³eæ, co w po³¹czeniu z rosn¹cym
zrozumieniem dla zdrowotnych implikacji pracy
nocnej gwarantuje zupe³nie nowe standardy
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w odniesieniu do pracy nocnej, zapewniaj¹c
ochronê wszystkim pracuj¹cym w³aœnie w taki
sposób.

Rezultatem tego podejœcia jest miêdzy innymi
konwencja nr 171 Miêdzynarodowej Organizacji
Pracy, która w³aœnie takie nowoczesne, neutralne
prawo i podejœcie reprezentuje i któr¹ te¿ ratyfiko-
waliœmy.

Polski kodeks pracy nie zawiera generalnego
zakazu dotycz¹cego pracy kobiet, bo zgodnie
z art. 11 pracownicy maj¹ równe prawa z tytu³u
jednakowego wype³niania tych samych obowi¹z-
ków. Dotyczy to w szczególnoœci równego trakto-
wania mê¿czyzn i kobiet w zatrudnieniu. Z kolei
art. 113 kodeksu pracy mówi, ¿e jakakolwiek dys-
kryminacja w zatrudnieniu jest niedopuszczalna.

S¹ zatem bardzo istotne powody, które sk³ania-
j¹ do tego, ¿eby wypowiedzieæ tê konwencjê. Usu-
nie to z polskiego systemu prawnego akt, który
nie jest stosowany, jest martwy, niezgodny z pra-
wem polskim, z prawem Unii Europejskiej. Ró-
wnoczeœnie polskie ustawodawstwo, zgodne
z prawem unijnym, pozostaje w sprzecznoœci
z przedmiotow¹ konwencj¹. Tym samym wypo-
wiedzenie tej konwencji nie spowoduje koniecz-
noœci zmiany ustawodawstwa polskiego i nie
przyniesienie ¿adnych negatywnych lub jakichœ
ubocznych skutków.

Komisja podzieli³a argumenty rz¹du, który jest
autorem tego przed³o¿enia, i opowiedzia³a siê za
przyjêciem ustawy o wypowiedzeniu konwencji
jednog³oœnie, bez poprawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, pani¹ senator Dorotê Arciszewsk¹-Mie-
lewczyk, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Drodzy Pañstwo!
Pan senator wyczerpuj¹co przedstawi³ mate-

riê, je¿eli chodzi o opinie do ustawy o wypowiedze-
niu Konwencji miêdzynarodowej o zakazie pracy
nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyœle, pod-
pisanej w Bernie dnia 26 wrzeœnia 1906 roku.

Komisja zatwierdzi³a ten projekt niejednog³oœ-
nie. Jako sprawozdawca czujê siê w obowi¹zku na-
wi¹zaæ do konwencji miêdzynarodowej o zakazie
pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyœle,
która zosta³a zawarta w Bernie 26 wrzeœnia 1906 r.
Polska przyst¹pi³a do tej konwencji w 1921 r. By³ to
pierwszy miêdzynarodowy akt prawny dotycz¹cy

pracy nocnej kobiet zatrudnionych w przemyœle.
Oczywiœcie czasy siê zmieni³y, ¿ycie idzie do przodu.
Jesteœmy w Unii Europejskiej, obowi¹zuj¹ nas pe-
wne dyrektywy i zapisy, równie¿ dostosowanie na-
szego prawa do Unii Europejskiej.

Chcia³abym tylko powiedzieæ, ¿e komisja za-
twierdzi³a ten projekt niejednog³oœnie, niezale¿-
nie od tego, jakie by³y opinie poszczególnych se-
natorów. Ja akurat g³osowa³am przeciw, ponie-
wa¿ uwa¿am, ¿e kobiety trzeba chroniæ. Ta podpi-
sana kiedyœ konwencja nios³a pewne wartoœci,
których nale¿y strzec do koñca. To, ¿e jest równo-
uprawnienie, nie znaczy, ¿e musimy przyjmowaæ
niektóre – wydawa³oby siê, k³óc¹ce siê ze zdro-
wym rozs¹dkiem – zasady.

No ale jestem sprawozdawc¹, tak ¿e proszê
w imieniu komisji o przyjêcie ustawy. Niezale¿nie
od tego ka¿dy ma prawo zag³osowaæ nad tym do-
kumentem tak, jak uwa¿a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator w jakim trybie?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
W trybie sprostowania.
Bardzo pañstwa przepraszam, wprowadzi³em

pañstwa w b³¹d. Na posiedzeniu naszej komisji
te¿ nie przyjêliœmy uchwa³y jednog³oœnie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator chcia³by zadaæ pytanie.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bardzo dziêkujê panu senatorowi przewodni-

cz¹cemu, ¿e…
(Senator Tadeusz Gruszka: Panie Marsza³ku?)
(G³os z sali: Pomyli³ siê.)
…zaznaczy³, i¿ moje zdanie by³o odrêbne w tym

temacie.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tak.)
Tak ¿e bardzo dziêkujê.
Chcia³bym zadaæ pytanie mo¿e panu…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Zapraszam,

Panie Senatorze.)
…senatorowi Augustynowi. W zasadzie jest to

pytanie, które równie dobrze móg³bym zadaæ pa-
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nu ministrowi Buciorowi, ale mo¿e pan senator
mi odpowie. Czy kiedyœ w historii – jest to kon-
wencja z 1906 r., a wiêc sprzed wieku – ta ustawa
by³a jak gdyby konta… kompa… no, czy
wspó³gra³a z polskim ustawodawstwem?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Z tego, co us³yszeliœmy na posiedzeniu komisji,

wynika, ¿e nie, nigdy nie by³o to zgodne… To zna-
czy ta…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: By-
³o, by³o.)

…konwencja nie obowi¹zywa³a w polskim pra-
wie, ale mo¿e siê mylê. W ka¿dym razie ja pamiê-
tam, ¿e tak to przedstawiano na posiedzeniu ko-
misji.

(G³os z sali: By³o, by³o.)

Senator Piotr Kaleta:
Je¿eli mogê, to dopytam. Skoro by³a kompaty-

bilna – teraz ju¿ dobrze powiedzia³em – skoro fun-
kcjonowa³a ta konwencja, to mo¿emy zak³adaæ, ¿e
w Polsce jednak by³o ³amane prawo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Mo¿na powiedzieæ, ¿e przepisy tej konwencji

rzeczywiœcie by³y martwe, nie by³y przestrzegane.
Trzeba to jasno sformu³owaæ, tak.

(Senator Piotr Kaleta: No to idŸmy dalej, Panie
Senatorze.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze…
(Senator Piotr Kaleta: Przepraszam, ostatnie…)
Panie Senatorze, proszê uprzejmie.
(G³os z sali: Mnie udzielono…)
(Senator Piotr Kaleta: Przepraszam, Pani Mar-

sza³ek.)
Nastêpne pytanie zada pan senator…
(Senator Piotr Kaleta: Przepraszam pani¹ mar-

sza³ek, ¿e nie zauwa¿y³em tego piêknego ¿akietu.
Naprawdê, proszê mi wybaczyæ.)

Panie Senatorze…
(Senator Norbert Krajczy: ¯ó³t¹ kartkê mu daæ!)

Senator Piotr Kaleta:
Panie Senatorze, proste pytanie: je¿eli mój

tok rozumowania jest prawid³owy, to czy
w zwi¹zku z tym mo¿e siê okazaæ, ¿e ta ustawa
budzi jednak skutki prawne, to znaczy skutki fi-
nansowe? Je¿eli ona nie by³a stosowana, a mog-
³a byæ stosowana, to czy w zwi¹zku z tym my mo-
¿emy siê spodziewaæ, ¿e ktoœ mo¿e wyst¹piæ
o odszkodowanie?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
I proszê o udzielenie odpowiedzi, Panie Senato-

rze.
Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Mogê tylko powiedzieæ o tym, co by³o na posie-

dzeniu komisji. Jeœli chodzi o pytanie o skutki tej
konwencji, to zapewniano nas, ¿e ona nie niesie
negatywnych skutków prawnych i faktycznych,
tak¿e politycznych. Tylko tyle mogê powtórzyæ za
projektodawcami, bo na posiedzeniu komisji tego
nie dociekaliœmy.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
I jeszcze pytanie…
(Senator Piotr Kaleta: W zwi¹zku z tym, Pani

Marsza³ek, ja tylko powiem, ¿e chcia³bym prze-
kierunkowaæ to pytanie do pana ministra.)

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytanie do pana senatora?
(Senator Wies³aw Dobkowski: Tak.)
Bardzo proszê, pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja chcia³bym zapytaæ, czy

w Europie – to jest konwencja miêdzynarodowa,
œwiatowa – inne kraje te¿ wypowiadaj¹ tê kon-
wencjê, czy my jesteœmy prekursorem, pier-
wszym krajem, który to robi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nie, jesteœmy jednym z ostatnich krajów, które

wypowiadaj¹ tê konwencjê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister pracy i polityki
spo³ecznej.

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

Przypomnê, ¿e pan minister Marek Bucior re-
prezentuje rz¹d.

Czy pan minister chce zabraæ g³os?
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: W³aœciwie muszê
w tej chwili zabraæ g³os, bo pytanie zosta³o prze-
kierowane do mnie.)

Bardzo proszê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Rozumiem, ¿e
z miejsca, ¿eby by³o szybko, tak?)

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, przede wszystkim oczywiœcie
wnoszê o przyjêcie tej ustawy, o potwierdzenie, ¿e
pañstwo podzielaj¹ zdanie i Sejmu, i rz¹du w tym
zakresie. Faktycznie ta konwencja jest…

Przepraszam, s³ychaæ mnie?
(Senator Wies³aw Dobkowski: Nie s³ychaæ.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak, s³ychaæ.)
Faktycznie ta konwencja obecnie jest kon-

wencj¹ martw¹. W³aœciwie ona powinna zostaæ
wypowiedziana najpóŸniej w roku 1951, ponie-
wa¿ – tu odpowiadam na pytanie pana senatora
Kalety – 2 lipca 1924 r. zosta³a uchwalona usta-
wa w przedmiocie pracy m³odocianych i kobiet.
I ona wprowadza³a w pewnym zakresie stosowa-
nie tej konwencji, to znaczy wprowadza³a j¹, ale
z pewnymi wyj¹tkami. Ustawa ta zosta³a uchy-
lona ustaw¹ z 26 lutego 1951 r. o zmianie usta-
wy w przedmiocie pracy m³odocianych i kobiet.
I od 1 marca 1951 r. przesta³a funkcjonowaæ. To
oznacza, ¿e w³aœciwie ostatni moment, w któ-
rym powinniœmy wypowiedzieæ tê konwencjê,
uczciwie mówi¹c, to by³ rok 1951. Tak siê nie
sta³o.

Jeden z panów senatorów zada³ pytanie, jakie
to niesie skutki. Wypowiedzenie tej konwencji te-
raz mo¿e nieœæ tylko skutki pozytywne. Dlaczego?
Poniewa¿ je¿eli nie wypowiemy tej konwencji, bê-
dziemy stali w sprzecznoœci z prawem Unii Euro-
pejskiej, a to bêdzie oznacza³o, ¿e Komisja Euro-
pejska bêdzie mog³a wyst¹piæ przeciwko Polsce
z postêpowaniem. Z kolei za tym mog³yby iœæ ja-
kieœ kary. Na razie jednak takie postêpowanie siê
nie toczy.

Pad³o te¿ pytanie, czy jesteœmy wœród liderów,
jeœli chodzi o wypowiadanie tej konwencji. Nie, je-
steœmy jednym z ostatnich pañstw. Do pañstw,
które jeszcze nie wypowiedzia³y tej konwencji, na-
dal s¹ stronami konwencji, nale¿¹ Austria, Bel-
gia, Francja, Luksemburg, Portugalia, Wêgry
i W³ochy. O ile siê nie mylê, to jest siedem pañstw
i jeszcze my jako ósmy kraj, ale my w³aœnie wypo-
wiadamy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Tak?
(SenatorPiotrKaleta: Jeszczechcia³bymdopytaæ.)
Pan senator Kaleta jeszcze chce zadaæ pytanie.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym dopytaæ, bo pan minister w pew-

nym sensie nie odpowiedzia³ mi na pytanie. Mnie
chodzi o skutki finansowe, które mo¿e wywo³aæ
ustawa w zwi¹zku z tym, ¿e obywatele polscy mo-
g¹ siê teraz domagaæ jakichœ odszkodowañ.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Nie, proszê pañstwa, poniewa¿ nie ³amiemy ¿a-

dnej ustawy. Nie mamy ustaw, które by nas zobo-
wi¹zywa³y w tym zakresie. Jest inny charakter
ustaw. Mamy ustawy o innym charakterze. Mamy
ustawy, które chroni¹ szczególnie kobiety w okre-
sie macierzyñstwa, wychowywania dziecka,
w ci¹¿y, i to jest ten zakres, w którym kobieta jest
chroniona. W pozosta³ym… Je¿eli by³aby to
ochrona, która pozostawa³aby w sprzecznoœci
z dyrektywami unijnymi, to mielibyœmy pewne
skutki, ale pod warunkiem ¿e Komisja Europej-
ska wyst¹pi³aby przeciwko nam i przegralibyœmy
taki proces. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy oprócz pana senatora Gruszki ktoœ jeszcze

ma pytania? Bo bêdê musia³a zaprosiæ pana mini-
stra na mównicê… Nie ma? Nie bêdzie?

Bardzo proszê, pan senator Gruszka zada py-
tanie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Je¿eli

sobie przypominamy, niedawno wypowiadaliœmy
konwencjê w sprawie zatrudniania kobiet w gór-
nictwie.

(G³os z sali: Nie, to nie by³o…)
Teraz mamy kolejn¹ konwencjê zwi¹zan¹ z ko-

deksem pracy. Ile jeszcze jest takich konwencji,
które nale¿a³oby wypowiedzieæ? Czy minister-
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stwo ma przeprowadzon¹ jak¹œ kwerendê? Czy
wiemy, ile jeszcze jest takich zaleg³oœci, które na-
le¿y wyczyœciæ – przepraszam za wyra¿enie – mó-
wi¹c kolokwialnie?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê uprzejmie.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Proszê pañstwa, faktycznie tamta konwencja

by³a wypowiadana. Nic mi nie wiadomo o ¿adnych
dodatkowych konwencjach. Dziêkujê bardzo.

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, a dla porz¹dku informujê, ¿e
pan senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemówienie
w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Proszê pañstwa, i ostatni punkt dzisiejszych
obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug, ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p³atników oraz usta-
wy o transporcie drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1244,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1244A.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych sprawozdanie
z prac naszej komisji nad ustaw¹ o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i us³ug, ustawy o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atni-
ków oraz ustawy o transporcie drogowym. Nasze
sprawozdanie zawarte jest w druku nr 1244A.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych zajmo-
wa³a siê t¹ ustaw¹, uchwalon¹ przez Sejm 9 czerwca
2011 r., w dniu wczorajszym. Po wnikliwej dyskusji,
wys³uchaniu argumentów za t¹ ustaw¹, któr¹ pre-
zentowa³ pan minister, po pytaniach uznaliœmy, ¿e
warto tê ustawê poprzeæ, i wnosimy, aby Wysoka Iz-
ba przyjê³a j¹ bez poprawek.

Ustawa przeze mnie omawiana jest powodowa-
na kilkoma przyczynami. Przede wszystkim
15 marca 2011 r. Rada Unii Europejskiej przyjê³a
rozporz¹dzenie wykonawcze Rady Unii Europej-
skiej nr 282/2011 ustanawiaj¹ce œrodki wyko-
nawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartoœci doda-
nej. Proponujemy, aby elementy tego rozpo-
rz¹dzenia, które s¹ istotne z punktu widzenia pol-
skiego systemu prawnego, zosta³y wprowadzone
do ustawy, tak aby u³atwiæ polskim podatnikom
pos³ugiwanie siê t¹ dyrektyw¹ i tym rozporz¹dze-
niem. Dziêki temu polscy podatnicy, p³atnicy po-
datku VAT, bêd¹ mogli bezpoœrednio korzystaæ
z tej ustawy, bez odwo³ywania siê do rozporz¹dze-
nia wykonawczego Rady Unii Europejskiej.

Równoczeœnie w tej ustawie zawarliœmy defini-
cjê ustawow¹ z³omu, poniewa¿ do tej pory poja-
wia³y siê w¹tpliwoœci interpretacyjne, konieczne
by³o wiêc doprecyzowanie katalogu odpadów
przetwarzalnych, które s¹ objête mechanizmem
odwróconego obci¹¿enia.

Pañstwo pamiêtacie, Panie i Panowie Senatoro-
wie, ¿e kwestia z³omu jako odpadu lub materia³u
wykorzystywanego powtórnie budzi³a wiele kontro-
wersji. Co wiêcej, wywo³ywa³o to skutki, w których
dostrzegano wiele w¹tpliwoœci prawnych co do le-
galnoœci obrotu tymimateria³ami.Mamnadziejê, ¿e
ta definicja w¹tpliwoœci rozwiewa.

W ustawie wprowadziliœmy tak¿e przepisy, któ-
re odnosz¹ siê do rozliczeñ dokonywanych w walu-
cie obcej, Dotyczy to rozliczania us³ug wstêpu na
imprezy masowe. Pretekstem do tego jest organi-
zowane przez Polskê Euro 2012, jednak ten prze-
pis, który wprowadzamy do ustawy, odnosi siê nie
tylko do tego przypadku, ale generalnie bêdzie on
u³atwia³ rozliczanie podatku VAT przy zakupie ró¿-
nego rodzaju us³ug wstêpu na imprezy masowe,
bez wzglêdu na to, jak one bêd¹ realizowane, je¿eli
bêd¹ dokonywane w walucie obcej.

W skrócie, to dotyczy takiej zasady, ¿e kurs,
wed³ug którego bêd¹ rozliczane p³atnoœci, bê-
dzie kursem œrednim z miesi¹ca, a nie z dnia do-
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konania transakcji. Ta zmiana przepisów pro-
wadzi do zdecydowanego uproszczenia zasad
rozliczania w³aœnie us³ug zakupu biletów.

Konieczna jest równoczeœnie zmiana przepisów
ustawy VAT w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Unii Europejskiej dotycz¹cym prawa do
odliczenia podatku z faktur wystawionych przez
podmiot niezarejestrowany do celów podatku VAT.

Ponadto, z uwagi na zg³aszane uci¹¿liwoœci
zwi¹zanez rejestracj¹ i rozliczaniempodatkuVATna
zasadachogólnychprzezprzedsiêbiorcówzagranicz-
nych wykonuj¹cych okazjonalne przewozy autoka-
rowe na terytorium Polski, proponuje siê wprowa-
dzenie uproszczonej rejestracji dla niektórych z tych
podatników i uproszczonego sposobu rozliczania
przez nich podatku, tak aby zracjonalizowaæ obo-
wi¹zki administracyjne zwi¹zane z wype³nianiem
przez tych podatników obowi¹zków w podatku VAT.
Jest to zwi¹zane z wyrokiem Trybuna³u Sprawiedli-
woœci Unii Europejskiej. Ta zasada odnosi siê do us-
³ug przewozowych œwiadczonych nie ci¹gle, nie
w sposób, ¿e tak powiem, permanentny, ale doraŸ-
nie, wyj¹tkowo, a wiêc nie do us³ug typowych. I to
by³yby w³aœciwie wszystkie najwa¿niejsze regula-
cje w tej ustawie.

Raz jeszcze proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo za krótkie przedstawienie

sprawozdania.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnychzosta³upowa¿nionyminister finansów.

Czy pan minister Grabowski chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
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? Nie.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, 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 dyskusji.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Zanim og³oszê przerwê do jutra do godziny
9.00, poproszê pana senatora sekretarza o prze-
czytanie komunikatów.

Bardzo proszê o przeczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
S³awomir Kowalski:
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-

go i Administracji Pañstwowej poœwiêcone rozpa-
trzeniu wniosków zg³oszonych na siedemdzie-
si¹tym dziewi¹tym posiedzeniu Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych odbêdzie siê w dniu dzisiejszym bezpo-
œrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej, Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Ustawodawczej poœwiêcone rozpatrzeniu wnios-
ków zg³oszonych na siedemdziesi¹tym dzie-
wi¹tym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepi-
sy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy od-
bêdzie siê w dniu dzisiejszym dziesiêæ minut po
og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej odbêdzie
siê 15 czerwca w sali nr 217 zaraz po og³oszeniu
przerwy w posiedzeniu Senatu. Porz¹dek obrad
obejmuje rozpatrzenie wniosków zg³oszonych
podczas siedemdziesi¹tego dziewi¹tego posie-
dzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania cywilnego.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniê¿nym z ty-
tu³u prawa do bezp³atnego wêgla dla osób upra-
wnionych z przedsiêbiorstw robót górniczych od-
bêdzie siê jutro o godzinie 8.30 w sali nr 182. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê i przypominam: og³aszam przerwê do

jutra do godziny 9.00.
Dziêkujê i do widzenia.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 11)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Marek Zió³kowski oraz Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dzieñ dobry pañstwu.
Wysoki Senacie! Wznawiam posiedzenie.
Gdzie s¹ senatorowie sekretarze? Proszê mi tu

zaj¹æ miejsca.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1254,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1254A.

Sprawozdawc¹ Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych jest pan senator Henryk WoŸniak.

Panie Senatorze, zapraszam.

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

strze!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych sprawo-
zdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 czer-
wca 2011 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo
bankowe oraz niektórych innych ustaw. Marsza-
³ek Senatu skierowa³ ustawê do komisji, która na
posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2011 r. przyjê³a
uchwa³ê, w której wnosi, aby Wysoki Senat raczy³
przyj¹æ ustawê bez poprawek. Uchwa³a zosta³a
przyjêta 4 g³osami za, 1 senator wstrzyma³ siê od
g³osu.

Parê s³ów na temat tego przed³o¿enia, mimo ¿e
komisja nie proponuje Wysokiej Izbie poprawek.
Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej
do przekszta³cania oddzia³ów instytucji kredyto-
wych dzia³aj¹cych na terenie naszego kraju w sa-
modzielne podmioty prawne, w banki krajowe
w formie spó³ki akcyjnej. Oznacza to ni mniej, ni
wiêcej, ¿e powsta³a w ten sposób instytucja kre-
dytowa zostanie objêta nadzorem Komisji Nadzo-
ru Finansowego, a depozyty zgromadzone w tej
instytucji bankowej zostan¹ objête gwarancjami

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. I to s¹
dwie przes³anki podstawowe dla tego przed³o¿e-
nia rz¹dowego, które wczeœniej przyj¹³ Sejm. Jest
to kolejna z ustaw, któr¹ rozpatrywaliœmy w Wy-
sokiej Izbie, zmierzaj¹ca do zapewnienia stabili-
zacji finansów, do wprowadzenia jeszcze bardziej
przejrzystych i bezpiecznych norm prawnych,
które gwarantuj¹ stabilnoœæ systemu i bezpie-
czeñstwo zgromadzonych w systemie bankowym
depozytów. Dodam, ¿e aktualnie na terenie na-
szego kraju w tej formie prawnej, dla której stwa-
rzamy ramy prawne do przekszta³cenia w samo-
dzieln¹ instytucjê bankow¹, funkcjonuje dwa-
dzieœcia jeden podmiotów, dwadzieœcia jeden od-
dzia³ów banków zagranicznych. Jest to ustawa,
która nie odnosi siê do konkretnego przypadku,
nie odpowiada na konkretne zapotrzebowanie.
Jest to ustawa, która odpowiada na potrzebê za-
pewnienia jeszcze wiêkszej stabilnoœci systemu
bankowego i bezpieczeñstwa depozytów zgroma-
dzonych przez obywateli w instytucjach banko-
wych.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, raz jeszcze pro-
szê w imieniu komisji o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski.
Kto jeszcze? Nikt. W takim razie zamykam listê

pytaj¹cych.
I proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Czy tego typu rozwi¹zanie – bo przecie¿ pro-

blem z kredytami w naszym kraju jest ewidentny
– nie utrudni kredytobiorcom, po¿yczkobiorcom
uzyskania kredytu? Bo jest to ustawa, która
w przypadku wejœcia na rynek poszczególnych
banków wprowadza jednak nadzór bankowy,
a z tym jest ró¿nie. Na przyk³ad w niektórych ban-
kach kredyt mo¿na otrzymaæ, ¿e tak powiem ko-



lokwialnie, ³atwiej ni¿ w bankach z kapita³em, po-
wiedzmy, zagranicznym, gdzie s¹ te wszystkie re-
strykcje w stosunku do kredytobiorców. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jestem przekonany, ¿e w najmniejszym stop-

niu nie utrudni dostêpu do kredytów. Celem
ustawy jest zapewnienie stabilnoœci funkcjono-
wania instytucji kredytowych powsta³ych w wyni-
ku przekszta³cenia oddzia³ów zagranicznych in-
stytucji kredytowych po to, by zapewniæ stabil-
noœæ tych instytucji. W sytuacji, gdy one funkcjo-
nuj¹ jako oddzia³y banku zewnêtrznego, w przy-
padku wyst¹pienia zjawisk niepo¿¹danych, ja-
kichœ turbulencji finansowych w banku, który
posiada oddzia³ w naszym kraju, ten oddzia³ oczy-
wiœcie jest nara¿ony na konsekwencje tych zja-
wisk, trudnych, nieprzewidzianych, wystêpu-
j¹cych na terenie naszego kraju. A w sytuacji, gdy
nastêpuje przekszta³cenie w samodzieln¹ insty-
tucjê, która mia³aby formê prawn¹ spó³ki akcyj-
nej i poddana by³aby wszystkim rygorom obo-
wi¹zuj¹cym na polskim rynku bankowym, jest
znacznie wiêksza pewnoœæ prawid³owoœci proce-
sów zachodz¹cych w tym banku. Nie ma te¿ skut-
ków przenoszenia zjawisk negatywnych z banku,
który jest w³aœcicielem ddzia³u w banku polskim.
A przecie¿ nie ma takiej mo¿liwoœci, by nasz nad-
zór finansowy wkracza³, ingerowa³ w to, co siê
dzieje w banku zagranicznym. A wiêc cel tej usta-
wy jest taki… Oczywiœcie wniosek – bo to nie jest
obligatoryjne przekszta³cenie, tylko nastêpuj¹ce
na wniosek tej instytucji kredytowej – musia³by
byæ, czego wymaga ustawa, poprzedzony kontrol¹
Komisji Nadzoru Finansowego. A wiêc nie jest to
decyzja, któr¹ mo¿na podj¹æ ot, tak sobie, bez
szczegó³owych analiz zapewniaj¹cych ochronê in-
teresu klientów tego banku, a w jakiejœ mierze
oczywiœcie tak¿e ochronê interesu publicznego.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, by³ to rz¹dowy projekt ustawy.

Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Finansów.
Witam pana ministra Wies³awa Szczukê.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os

w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wies³aw Szczuka: Nie, nie, nie ma potrzeby.)

Nie ma potrzeby?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wies³aw Szczuka: Nie, nie.)
(G³osy z sali: Nie ma potrzeby.)
Ma pan ma tutaj na sali swojego rzecznika mi-

nisterialnego? Chyba nawet dwóch…
(Weso³oœæ na sali)
Mo¿e w takim razie s¹ pytania do pana mini-

stra?
(Senator Norbert Krajczy: Panie Marsza³ku, nie

ma pytañ.)
Proszê bardzo… Mo¿e s¹ pytania do pana mini-

stra?
W takim razie, skoro pan zdecydowanie nie ma

woli podchodzenia tutaj i nie ma pytañ do pana
ministra, dziêkujê bardzo. Rozumiem, ¿e sprawa
jest jasna.

Czy s¹ dyskutanci?
(Senator Henryk WoŸniak: Tak, senator Kraj-

czy.)
Otwieram dyskusjê.
Proszê bardzo, pan senator poniek¹d zabra³

g³os panu ministrowi i teraz wystêpuje w dysku-
sji. Proszê bardzo.

(Senator Tadeusz Gruszka: On jest rzecznikiem
ministra.)

Panie Senatorze, ta mównica dzia³a tak, ¿e trze-
ba nacisn¹æ… To jest udoskonalenie techniczne.
Nawet w Senacie s¹ czasami udoskonalenia.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Chcia³bym zabraæ g³os w imieniu miliona go-

spodarstw domowych, które zaci¹gnê³y kredyty,
denominowane w walutach obcych, na swoje
mieszkania. W przypadku kredytów, które s¹ za-
ci¹gane w polskich z³otych, wszelkie uwarunko-
wania umów oraz rozliczeñ s¹ jasne i klarowne,
natomiast w przypadku kredytów denominowa-
nych w walutach obcych pozostaje kwestia, któ-
ra…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê kon-

tynuowaæ.)
S³yszê jakieœ g³osy, Panie Marsza³ku, i siê roz-

praszam.
Pozostaje kwestia, która nie do koñca jest zro-

zumia³a dla kredytobiorców oraz nie jest uregulo-
wana w prawie. Tak¹ kwesti¹ jest ustalenie wyso-
koœci tak zwanego spreadu walutowego, czyli ró¿-
nicy p³aconej pomiêdzy kursem kupna a sprzeda-
¿y waluty w danym banku. Polscy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-

natorowie ze Œl¹ska!)
Dziêkujê…
(Senator Antoni Motyczka: Z województwa œl¹s-

kiego.)
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(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, prze-
praszam, rzeczywiœcie. Bo tam jest te¿ Zag³êbie
D¹browskie… Proszê bardzo.)

Dziêkujê.
Polscy kredytobiorcy zaci¹gali kredyty denomi-

nowane w walutach obcych, g³ównie we franku
szwajcarskim, i nie do koñca rozumieli, ¿e na wy-
sokoœæ rat sk³adaj¹ siê nie tylko pewne sta³e sk³a-
dowe wymieniane i okreœlone w prawie banko-
wym, takie jak mar¿a czy oprocentowanie, ale
tak¿e element nieuregulowany w przepisach i do-
wolnie ustalany przez bank, jakim jest spread wa-
lutowy. Ró¿nice pomiêdzy bankami w ustalaniu
spreadu wahaj¹ siê od kilku do kilkudziesiêciu
groszy na jedn¹ jednostkê waluty. I tak na przy-
k³ad przy za³o¿eniu, ¿e miesiêczna rata kredytu
wynosi 700 franków szwajcarskich, w banku,
w którym spread wynosi w danym dniu 16 gr, ta
rata jest powiêkszona o 112 z³, zaœ w banku,
w którym spread wynosi 41 gr, rata jest wy¿sza
o 287 z³. Spread stanowi zatem dodatkowy koszt
sp³aty kredytu.

Problem spreadów zauwa¿y³a Komisja Nadzo-
ru Finansowego, która wyda³a zalecenie obni¿e-
nia liczby udzielanych kredytów w walutach ob-
cych. Równie¿ Komisja Europejska próbuje roz-
wi¹zaæ problem kredytów hipotecznych poprzez
opracowanie projektu dyrektywy, w której wyma-
ga siê podawania przez bank pe³nej informacji na
temat sposobu ustalania spreadu.

Proponowane poprawki do ustawy, które
przed³o¿y³em, Panie Marsza³ku – obejmuj¹ce kre-
dytobiorców, którzy zaci¹gn¹ nowe kredyty,
a tak¿e tych, którzy ju¿ te kredyty zaci¹gnêli i je
sp³acaj¹ – dotycz¹ zobowi¹zañ stron, które to zo-
bowi¹zania nie zosta³y jeszcze wykonane, takich
na przyk³ad jak uruchomienie kolejnej transzy
kredytu lub sp³ata raty nastêpuj¹ca po vacatio le-
gis przedmiotowej ustawy.

Propozycja mo¿e siê spotkaæ z zarzutem inge-
rencji w ju¿ zawarte umowy i ³amania zasady, ¿e
prawo nie dzia³a wstecz. Jednak zasada lex retro
non agit nie ma charakteru zasady bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cej. Odstêpuje siê od niej, gdy wynika
to z brzmienia lub celu ustawy, a wiêc w sytuacji,
gdy nowe regulacje s¹ bardziej korzystne dla oby-
watela, podatnika, konsumenta.

Proponuj¹c wspomniane rozwi¹zania, chcê
zwróciæ uwagê na fakt, i¿ nie by³yby one jedyne
w Europie. Takie same rozwi¹zania mo¿na bo-
wiem znaleŸæ na przyk³ad na Wêgrzech, gdzie
w paŸdzierniku 2010 r. parlament przyj¹³ ustawê,
zgodnie z któr¹ kredytobiorcy, którzy zaci¹gnêli
kredyt denominowany, a wiêc w walucie obcej,
sp³acaj¹ go po œrednim kursie Narodowego Ban-
ku Wêgier lub po kursie banku.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, chcia³bym
tylko przypomnieæ, ¿e nie tak dawno pan premier

Tusk powiedzia³ w Gdañsku, ¿e siê nie bêdzie k³a-
nia³ trzem podmiotom i w pierwszej kolejnoœci wy-
mieni³ bankierów – mo¿e dlatego, ¿e s¹ na literê
„b”, drug¹ w alfabecie.

Dlatego w imieniu milionów gospodarstw do-
mowych, które z kredytu na w³asne mieszkanie
musz¹ finansowaæ pewne rzeczy, nadmiernie za
to p³ac¹c – a przypomnê, ¿e dla poszczególnych
gospodarstw domowych by³aby to oszczêdnoœæ
rzêdu 1 tysi¹ca z³ w skali roku, a dla banku wyda-
tek prawie ¿aden – proszê o przyjêcie tych popra-
wek do ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Norbert Krajczy: Chcia³bym z³o¿yæ…)
Tak, pan senator z³o¿y³ poprawki, one s¹…
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Norbert Krajczy: Przepraszam,

sk³adam te poprawki wraz z panem senatorem
Boszk¹.)

S³ucham?
(Senator Norbert Krajczy: Wraz z panem sena-

torem Boszk¹.)
A, rozumiem.
Poprawki o charakterze legislacyjnym zosta³y

z³o¿one.
Zamykam dyskusjê.
Zapytam teraz pana ministra, czy chcia³by siê

ustosunkowaæ do poprawek, które pan senator
przed chwil¹ przedstawi³.

Proszê bardzo.
(G³os z sali: Pan minister zna…)
Przecie¿ pan senator przedstawi³ poprawki.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Jest przeciek.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Henryk WoŸniak: Jaki przeciek? Prze-

cie¿ s¹ z³o¿one.)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, Panie Ministrze, jak pan

widzi, dzisiaj Senat jest jakoœ tak frenetycznie
rozchwiany.

(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê, mówi pan minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcia³bym powróciæ do zasa-

dniczego tematu dzisiejszej debaty w tym pun-
kcie, czyli do kwestii ustawy, która pozwala³aby
na przekszta³cenie oddzia³u istniej¹cej instytucji
kredytowej w bank krajowy. Uwa¿am, ¿e to jest…

(Rozmowy na sali)
…wa¿ny projekt, który pozwoli zwiêkszyæ sta-

bilnoœæ naszego sektora bankowego i w tym kon-
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tekœcie równie¿ zwiêkszy komfort i bezpieczeñ-
stwo klientów banków. W zwi¹zku z tym nie ma
¿adnego zagro¿enia, tak jak powiedzia³ pan sena-
tor WoŸniak. Dla klientów banków jest to raczej
wzmocnienie bezpieczeñstwa, poniewa¿ te od-
dzia³y po przekszta³ceniu bêd¹ objête nie tylko
gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego, ale równie¿ nadzorem ze strony Komisji
Nadzoru Finansowego. Przy tym po przekszta³ce-
niu nie zmieni siê struktura w³aœcicielska, te od-
dzia³y instytucji kredytowych nadal bêd¹ w stu-
procentowym posiadaniu zagranicznym. Co naj-
wy¿ej sytuacja mo¿e ulec zmianie w tê stronê, ¿e
potencjalnie zwiêkszy siê udzia³ kapita³u polskie-
go, gdyby w ramach przekszta³cenia i po prze-
kszta³ceniu w spó³kê akcyjn¹ inne podmioty
chcia³y obj¹æ akcje takiego podmiotu.

A jeœli chodzi o zaproponowane przez pana sena-
tora Krajczego poprawki, to ja nie znam dok³adnego
ich kszta³tu. Ale, w moim przekonaniu, one wykra-
czaj¹ poza materiê przed³o¿enia rz¹dowego,
a w zwi¹zku z tym ja nie mam mandatu do tego, ¿eby
w imieniu rz¹du w tej kwestii siê wypowiadaæ. Rz¹d
nie zaj¹³ stanowiskawtej sprawie i ja te¿ takiegopra-
wa w tej materii nie mam. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, zosta³y z³o¿one wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym. Proszê zatem Komisjê Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych o ustosunkowanie
siê do nich i przygotowanie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Bardzo dziêkujê panu ministrowi za obecnoœæ
w trakcie prac nad tym punktem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transpor-
cie drogowym oraz ustawy o drogach publicz-
nych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1243,
a sprawozdanie – w druku nr 1243A.

Pan senator Gruszka jest sprawozdawc¹ Komi-
sji Gospodarki Narodowej.

Panie Senatorze, proszê o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zaproszeni

Goœcie!
Komisja Gospodarki Narodowej zebra³a siê

14 czerwca i debatowa³a nad poselskim projek-
tem ustawy o zmianie ustawy o transporcie dro-
gowym.

Ta nowelizacja zwi¹zana jest z uruchomie-
niem z dniem 1 lipca bie¿¹cego roku elektronicz-
nego systemu poboru op³at za przejazd pojazdem
po drodze krajowej. Organem kontroli uiszcza-
nia tej op³aty jest Inspekcja Transportu Drogo-
wego.

W ustawie miêdzy innymi dostosowano upra-
wnienia g³ównego inspektora do nowych zadañ
i zadania te zosta³y uszczegó³owione. Ustawa
przewiduje nadanie inspektorom transportu dro-
gowego uprawnieñ do kierowania do s¹dów po-
wszechnych wniosków o ukaranie oraz upra-
wnieñ do udzia³u w rozprawach w charakterze os-
kar¿yciela publicznego w sprawach o wykrocze-
nie z zakresu dzia³ania Inspekcji Transportu Dro-
gowego. Wprowadzono zmiany organizacyjne
w Inspekcji Transportu Drogowego oraz okreœlo-
no zasady prowadzenia przez g³ównego inspekto-
ra transportu drogowego centralnej ewidencji
kontroli naruszeñ, a tak¿e ustalono wysokoœæ kar
za wykonywanie przewozów na terytorium Polski
bez uiszczenia op³aty.

Ustawa ta wywo³a³a doœæ burzliw¹ dyskusjê
w komisji – wspomnê tylko, ¿e na temat tej ustawy
debatowaliœmy ponad dwie godziny. Ja wymieniê
te najbardziej dra¿liwe elementy ustawy. Pytano
na przyk³ad o umundurowanie s³u¿b przydzielo-
nych g³ównemu inspektorowi, czy to bêd¹ wszyst-
kie s³u¿by, wszyscy pracownicy G³ównego In-
spektoratu Transportu Drogowego. W odpowiedzi
otrzymaliœmy informacjê, ¿e tylko ci, którzy bêd¹
pe³nili s³u¿bê ju¿ na posterunku bezpoœredniej
kontroli.

Kolejne pytania do g³ównego inspektora doty-
czy³y rodzaju wydzielonych s³u¿b, zastanawiano
siê, dlaczego s¹ wydzielone trzy rodzaje s³u¿b w tej
inspekcji, to jest s³u¿ba nadzoru nad ruchem dro-
gowym, s³u¿ba kontroli op³at drogowych oraz
s³u¿ba kontroli transportu drogowego. Pad³o py-
tanie: dlaczego a¿ trzy? Przecie¿ mo¿na to by³o
w dwóch departamentach lub w jednym… Odpo-
wiedŸ by³a nastêpuj¹ca. Takie rozdzielenie zadañ
inspekcji ruchu drogowego pozwala na mniejsze
nak³ady na przygotowanie inspektorów do wyko-
nywania zadañ. W obecnym systemie od ka¿dego
inspektora wymaga siê odbycia szeœciomiesiêcz-
nego przeszkolenia, co nie jest wymagane, na
przyk³ad, w przypadku s³u¿by kontroli transpor-
tu drogowego czy kontroli op³at drogowych. Tak
¿e dziêki temu rozwi¹zaniu czas trwania szkole-
nia bêdzie krótszy.

W¹tpliwoœci budzi³a te¿ mo¿liwoœæ powo³ania
innych ni¿ te trzy wymienione przed chwil¹ kate-
gorie s³u¿b. Pytano, dlaczego umo¿liwiamy
w ustawie g³ównemu inspektorowi transportu
drogowego powo³ywanie takich s³u¿b. W odpo-
wiedzi us³yszeliœmy, ¿e za jakiœ czas mo¿e wy-
st¹piæ potrzeba dostosowania czy rozszerzenia
zakresu zadañ G³ównego Inspektoratu Transpor-
tu Drogowego, na przyk³ad, o badanie dzia³alno-
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œci przedsiêbiorstw, dzia³¹lnoœæi zwi¹zanej oczy-
wiœcie z transportem drogowym.

Kolejnym budz¹cym kontrowersje zapisem
w ustawie by³ punkt mówi¹cy o tym, ¿e inspekcja
gromadzi równie¿ informacje i dane o przeprowa-
dzonych kontrolach, w wyniku których nie
stwierdzono naruszenia. Tutaj szef Inspekcji
Transportu Drogowego wyjaœni³, ¿e mimo swoje-
go dystansu do tego zapisu, zobligowany jest
przez Komisjê Europejsk¹ do prowadzenia takiej
statystyki. Tak wiêc biurokracja brukselska wy-
maga sprawozdawczoœci nawet na takim etapie,
kiedy nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Jeszcze jeden element zosta³ podjêty w trakcie
dyskusji podczas obrad komisji, chodzi tu o art. 2,
w którym jest mowa o stra¿y gminnej. Przytoczê
jego treœæ, ¿eby mój komentarz by³ jasny: „Zarz¹d-
cy dróg, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego
oraz stra¿e gminne (miejskie) mog¹ zlecaæ
w swoim imieniu innym podmiotom: instalacjê,
usuniêcie, a tak¿e obs³ugê techniczn¹ obejmu-
j¹c¹ naprawê, remont i wymianê urz¹dzeñ reje-
struj¹cych oraz obudów na te urz¹dzenia”. Jeden
z senatorów zada³ pytanie, dlaczego akurat w tym
punkcie jest mowa o stra¿y gminnej, zapominaj¹c
jednoczeœnie – i tego dotyczy³a odpowiedŸ szefa in-
spekcji – ¿e w tak zwanej ustawie radarowej te up-
rawnienia stra¿y gminnej ju¿ nadaliœmy, tak wiêc
nie ma tu sprzecznoœci pomiêdzy zarz¹dc¹ dróg
a stra¿¹ gminn¹. Tak wiêc to te¿ zosta³o wyjaœnio-
ne i ju¿ w zasadzie nie ma co do tego w¹tpliwoœci.

O czym jeszcze rozmawialiœmy na posiedzeniu
komisji? By³o pytanie zwi¹zane z przeniesieniem
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym poza Warszawê. Jeden z senatorów
stwierdzi³, ¿e koszty istnienia takiego centrum
w Warszawie – i zapewne mia³ racjê – s¹ wy¿sze ni¿
w przypadku, gdyby by³o ono gdzieœ na peryferiach.
Szef inspekcji stwierdzi³, ¿e nie wyobra¿a sobie, ¿e-
by dyrektor dzia³a³ w jednym miejscu, a s³u¿by mu
podlegaj¹ce w ró¿nych miejscach Polski.

By³o te¿ pytanie o oszacowanie wp³ywu infla-
cyjnego wprowadzenia systemu, powiem w skró-
cie: e-winiety. I ten wp³yw inflacyjny oszacowano
na 1%.

Przejdê teraz do poprawek, które zosta³y przed-
stawione przez Biuro Legislacyjne. Komisja nie
mia³a wiêkszych uwag do tych poprawek i przyjê-
³a je jednomyœlnie. By³y te¿ poprawki poprawia-
j¹ce legislacjê… ale o nich nie bêdê teraz mówi³.

Na rêce szefa naszej komisji wp³ynê³a tak¿e po-
prawka Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
w Warszawie. Poprawka ta zmierza ku temu, aby
wy³¹czyæ z op³at us³ugi transportu publicznego,
które s³u¿¹ przemieszczeniu mieszkañców i s¹
zlecane przez samorz¹dy. W obecnej sytuacji –
czyli gdyby ta poprawka nie zosta³a przyjêta –
wszelki transport na drogach objêtych op³atami

by³by oczywiœcie obci¹¿ony tymi op³atami, co ge-
nerowa³oby dodatkowe koszty dla samorz¹dów.
Poprawka ta ma na celu to, aby pojazdy, autobusy
operatora publicznego transportu zbiorowego,
wykorzystywane do przewozu o charakterze u¿y-
tecznoœci publicznej w rozumieniu ustawy
z 16 grudnia 2010 r., by³y zwolnione od op³at na
tych samych zasadach co pojazdy Si³ Zbroj-
nych RP, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony
Rz¹du i pojazdy zarz¹dcy dróg krajowych, wyko-
rzystywane do utrzymania tych dróg. Tak wiêc
jest to uk³on w kierunku samorz¹dów, które pro-
wadz¹ transport publiczny na tych drogach,
a w wyniku wprowadzenia e-winiety i objêcia
transportu tym systemem, zwiêkszy³yby siê ich
koszty obs³ugi tego transportu. Oszacowano, ¿e
oznacza³oby to wzrost kosztów o 5%–8%, a tym
samym oznacza³oby to albo wiêkszy deficyt samo-
rz¹du, albo wy¿sz¹ cenê biletów. Ta poprawka nie
zosta³a przyjêta ju¿ tak jednomyœlnie, ale zosta³a
pozytywnie zaopiniowana.

W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej zwracam siê o przyjêcie tej ustawy
wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Skurkiewicz i pan senator Kieres.
Któ¿ jeszcze?
Proszê bardzo, Panowie Senatorowie.
Proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Czy nowelizacja tej ustawy ma jakikolwiek

zwi¹zek z uruchomieniem 1 lipca systemu pobo-
ru op³aty elektronicznej na drogach krajowych,
tak zwanego e-myto? A je¿eli tak, to czy dwa tygo-
dnie przed wejœciem tego systemu w ¿ycie nie jest
troszkê za póŸno, ¿eby przyjmowaæ tê noweliza-
cjê? Czy ona rzeczywiœcie ma realne szanse wejœæ
w ¿ycie, gdy siê przyjmie, ¿e prezydent ma jeszcze
trzydzieœci dni na podpisanie ustawy, a je¿eli bê-
d¹ poprawki, to jeszcze wróci ona do Sejmu? Je¿e-
li tak, to czy nieprzyjêcie tej ustawy przed 1 lipca
bêdzie czymkolwiek skutkowa³o, je¿eli chodzi
o system poboru op³aty e-myto?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie pana senatora Kieresa.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Dwa pytania, jeœli pan marsza³ek pozwoli.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale¿ oczywi-

œcie.)
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Pierwsze pytanie. Na stronie 6 jest pkt 14 no-
welizacji, w lit. b dodaje siê nowy ust. 2a. Jest
w nim nastêpuj¹cy zapis: „Wpisy do ewidencji do-
tycz¹ce tymczasowego lub trwa³ego cofniêcia li-
cencji wspólnotowej – podkreœlam: tak¿e jej cof-
niêcia – pozostaj¹ w ewidencji przez okres co naj-
mniej dwóch lat od daty up³ywu okresu cofniê-
cia”. Czyli przez jaki okres pozostaj¹? Co najmniej
dwóch lat. I kto bêdzie teraz decydowa³ o tym, czy
to bêd¹ dwa lata, czy piêædziesi¹t lat?

I drugie pytanie. Jest kilka problemów, które
zawsze tutaj w czasie debat poruszam i do któ-
rych powracam. Czy pañstwo na posiedzeniu ko-
misji zastanawialiœcie siê przy tej okazji nad sys-
temem szkoleñ kierowców samochodów ciê¿aro-
wych? Mam tu na myœli weryfikowanie nabywa-
nych przez nich uprawnieñ, badañ, predyspozycji
itd.? Wielokrotnie z tej trybuny podkreœla³em, ¿e
kierowca samochodu przewo¿¹cego pasa¿erów
czy te¿, a mo¿e zw³aszcza, ciê¿arowego, tak
zwanego tira, powinien spe³niaæ najwy¿sze stan-
dardy psychofizyczne, powiem wprost, jeœli cho-
dzi o inteligencjê, a to ze wzglêdu na to, ¿e on nie-
kiedy w u³amkach sekund musi rozwi¹zaæ pro-
blem.

Czy jest to weryfikowane? Czy to jest sprawdza-
ne? Czy te¿ mo¿e kierowaæ ka¿dy, kto tylko prze-
jdzie kurs, zda egzamin i szkolenia, w czasie któ-
rych, jak pan pamiêta, u¿ywa siê ró¿nych sformu-
³owañ, typu „po osobówce”? To wystarcza do tego,
¿eby ryzykowaæ ¿yciem nie tylko swoim, ale, jak
siê okazuje, nara¿aæ ¿ycie wielu ludzi na drogach
publicznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê o odpowiedzi na te

wszystkie pytania.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Odpowiadam senatorowi Skurkiewiczowi: tak,

to pytanie zosta³o zadane. Otrzymaliœmy odpo-
wiedŸ, ¿e nie rzutuj¹ one na bieg wprowadzenia od
1 lipca systemu e-winiety, systemu elektronicz-
nego. Tak wiêc otrzymaliœmy tak¹ odpowiedŸ, ¿e
zmiany, które s¹ wprowadzane t¹ ustaw¹, nie rzu-
tuj¹ na wprowadzenie od 1 lipca ca³ego systemu.

(Senator Kazimierz Kleina: Z wyj¹tkiem po-
prawki.)

(SenatorJanWyrowiñski:Zwyj¹tkiempoprawki.)
Tak, oczywiœcie, poprawka to jest jedyny wy-

j¹tek, bo ona ma wp³yw, i od razu powiem, dlacze-
go. Mianowicie w umowie pomiêdzy operatorem,
który bêdzie obs³ugiwa³ ca³y system, nie by³o uz-
godnienia, ¿e bêdzie to rozszerzenie dotycz¹ce au-
tobusów operatora publicznego. Tak wiêc ten ele-

ment jest jedynym, który rzutuje na ca³y system,
czyli nale¿a³oby albo rozszerzyæ umowê – tego do-
tyczy³a dyskusja – albo odrzuciæ poprawkê.

Panu senatorowi Kieresowi odpowiem, ¿e nad
tematem, którego dotyczy³o pierwsze pytanie, nie
dyskutowaliœmy, ono nie by³o poruszane w ra-
mach prac komisji. Proszê o skierowanie tego py-
tania do generalnego inspektora.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to, zgadzam siê,
¿e kwestie zwi¹zane ze szkoleniami kierowców
tych najciê¿szych samochodów, tak zwanych ti-
rów, powinny byæ uwzglêdniane na ka¿dym eta-
pie stanowienia prawa. Zgadzam siê, to szkolenie
powinno byæ na najwy¿szym poziomie, ale na ten
temat tak¿e nie dyskutowaliœmy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora sprawozdawcy.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, to jest poselski projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Infrastruk-
tury.

Chcia³bym powitaæ g³ównego inspektora trans-
portu drogowego, pana Tomasza Po³cia, oraz pa-
na ministra Rados³awa Stêpnia.

Czy któryœ z panów chcia³by zabraæ g³os, jedno-
czeœnie udzielaj¹c odpowiedzi? Tutaj pewne pyta-
nia zosta³y do panów skierowane.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Marsza³ku,

ja mam pytanie.)
Ale¿ dobrze, za chwilê, Krakowski Panie Sena-

torze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeœli móg³bym, to chcia³bym ustosunkowaæ siê
do poprawki czwartej, a o skomentowanie pozo-
sta³ych poprawek poprosi³bym pana ministra Po-
³cia.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-
dzo, oczywiœcie.)

Dziêkujê bardzo.
Pan senator sprawozdawca s³usznie zwróci³

uwagê na to, ¿e w poprawce czwartej zapis, który
wprowadza zwolnienie dotycz¹ce autobusów ko-
munikacji miejskiej, rzeczywiœcie ma wp³yw na
elektroniczny system poboru op³at, i to wp³yw
podwójny. Pan senator sprawozdawca wspomnia³
o jednym aspekcie tego wp³ywu, bardzo wa¿nym,
bo powa¿nie utrudniaj¹cym – nie chcê powie-
dzieæ: uniemo¿liwiaj¹cym, ale bardzo powa¿nie
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utrudniaj¹cym – wprowadzenie tego systemu
1 lipca. Otó¿ resort infrastruktury, przygotowuj¹c
wraz z generalnym dyrektorem dróg krajowych
i autostrad ca³y przetarg i umowê na elektronicz-
ny system poboru op³at, nie bra³ pod uwagê takie-
go zwolnienia, poniewa¿ nie wynika³o ono z usta-
wy i w ¿aden sposób nie mo¿na siê by³o go spo-
dziewaæ jako efektu zmiany legislacyjnej.

S¹ tu dwa problemy. Pierwszy problem, formal-
ny: skoro umowa tego nie przewiduje, to nie jest to
tylko kwestia zmiany umów, ale kwestia ewen-
tualnych, potencjalnych roszczeñ, jakie mo¿na
wywodziæ ze zmiany tej umowy. Te roszczenia
z regu³y maj¹ dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest
aspekt finansowy, zwi¹zany z dodatkowymi kosz-
tami czy innymi operacjami, które trzeba wyko-
naæ, a drugi aspekt, równie niebezpieczny, to jest
to, czy operator nie bêdzie chcia³ skorzystaæ z tej
sytuacji w celu przesuniêcia terminu wprowadze-
nia systemu. Na to chcia³bym bardzo pañstwa se-
natorów uczuliæ, bo ten czas, który siê pojawi³,
jest niezwykle krótki.

Mia³em wczoraj okazjê spotkaæ siê z panem Ka-
rolakiem, prezesem Izby Gospodarczej Komuni-
kacji Miejskiej, ¿eby przedyskutowaæ tê sprawê.
Pan prezes przyj¹³ ze zrozumieniem nasze uwagi,
w szczególnoœci tê, ¿e postulat by³ zg³oszony bar-
dzo póŸno i mo¿e byæ niebezpieczny z punktu wi-
dzenia realizacji systemu. Proszê o wziêcie tego
pod uwagê.

Ten aspekt formalny, bardzo wa¿ny, jest jesz-
cze uzupe³niony pewnym aspektem technicznym.
Otó¿ takie wy³¹czenie spowodowa³oby dodatkowo
koniecznoœæ identyfikacji, oznaczania i rejestro-
wania pojazdów zwolnionych, do czego oczywiœcie
system nie jest przygotowany, bo nigdy nie by³o
takiego wniosku ani takiego za³o¿enia. Co do tego
mamy absolutn¹ pewnoœæ, ¿e na dzieñ 1 lipca ta-
kiego systemu zrobiæ siê nie da.

Zaproponowa³em wczoraj w rozmowie z panem
prezesem Karolakiem, podtrzymuj¹c negatywne
stanowisko rz¹du w stosunku do tej poprawki,
abyœmy rozpoczêli dialog w celu znalezienia
w przysz³oœci takiego rozwi¹zania, by zminimali-
zowaæ skutki wprowadzenia tego systemu przede
wszystkim dla pasa¿erów, ale jednoczeœnie nie
doprowadziæ do sytuacji, która, naszym zdaniem,
jest bardzo niebezpieczna. I tu mój apel do pañ-
stwa o wziêcie tego stwierdzenia pod uwagê.

System ten by³ planowany i budowany jako sy-
stem szczelny, to znaczy zak³adaliœmy, by nie
wprowadzaæ kategorii uprawniaj¹cych do zwol-
nieñ od tego systemu. Wszyscy wiemy, pañstwo
senatorowie ze swojego doœwiadczenia równie¿,
¿e wprowadzenie rozszczelnienia na poziomie ulg
czy zwolnieñ najprawdopodobniej doprowadzi do
tego, ¿e ca³a masa podmiotów, które maj¹ bardzo
dobre i bardzo sensowne uzasadnienie spo³eczne

do takich wniosków, z³o¿y te wnioski w trybie nie-
mal natychmiastowym, powo³uj¹c siê na prece-
dens, jaki stworzymy, dopuszczaj¹c te autobusy.

My dzisiaj mówimy o komunikacji miejskiej,
ale w³aœciwie komunikacja pasa¿erska dzisiaj,
w dobie budowy aglomeracji, kiedy miasto jest
z regu³y uzupe³niane systemem satelickich
miast, miasteczek, wsi, osad, ma nie do koñca
precyzyjne znaczenie w sensie funkcjonalnym.
Je¿eli mówimy dzisiaj o autobusach komunikacji
miejskiej sensu stricto, tych, które nale¿¹ do
przedsiêbiorstw komunikacji, realizuj¹ zadania
transportu, w jakiejœ czêœci nawet korzystaj¹ ze
wsparcia samorz¹dów, to trzeba siê spodziewaæ,
¿e nastêpne bêdzie pytanie: a co w ogóle z przewo-
zami pasa¿erskimi? Co z przewozami dzieci do
szkó³ w du¿ych miastach, studentów, pracowni-
ków itd., itd.? Je¿eli zaczniemy rozszerzaæ te kate-
gorie, to na koñcu padnie pytanie: w takim razie
co ze wszystkimi pasa¿erami transportu zbioro-
wego, autobusów, nawet regularnych autobusów
rejsowych? Przecie¿ one te¿ w du¿ej czêœci prze-
wo¿¹ osoby, które z jakichœ wzglêdów nie poru-
szaj¹ siê samochodami, na przyk³ad ze wzglêdów
ekonomicznych. Id¹c w tym kierunku, mo¿emy
budowaæ d³ug¹ listê podmiotów w ramach same-
go tylko transportu osobowego, które mog³yby za-
cz¹æ ubiegaæ siê o takie zwolnienie. Wtedy na py-
tanie: dlaczego nie my, skoro inni maj¹ to zwol-
nienie, bardzo trudno jest odpowiedzieæ.

Prosimy jeszcze raz o wziêcie pod uwagê, ¿e bu-
dujemy system, który bêdzie podstaw¹ finanso-
wania Krajowego Funduszu Drogowego. Z tych
pieniêdzy bêdziemy budowaæ drogi. A ten system
opiera siê na dwóch za³o¿eniach. Pierwsze za³o¿e-
nie jest takie, ¿e u¿ytkownik p³aci, czyli mamy tu
do czynienia z zasad¹ sprawiedliwego finansowa-
nia infrastruktury przez tych, którzy z infrastruk-
tury korzystaj¹, a nie przez wszystkich podatni-
ków. Drugie za³o¿enie, myœlê, ¿e bardzo wa¿ne,
jest takie, ¿e te pieni¹dze tworz¹ instrument d³u¿-
ny, tworz¹ w Krajowym Funduszu Drogowym
podstawê do sp³acania zobowi¹zañ zaci¹gniêtych
na zadania inwestycyjne. I mimo ¿e ze wstêpnych
wyliczeñ – ja o nich za chwilkê powiem – wynika,
¿e to ograniczenie w bardzo w¹skim zakresie mo-
¿e nie by³oby wielkim obci¹¿eniem, ale gdyby siê
rozrasta³o, pozbawia³oby Krajowy Fundusz Dro-
gowy sta³ego przychodu, a to w³aœnie na sta³ym
przychodzie budujemy modele finansowania in-
westycji. Mówi¹c inaczej, ten milion, 2 miliony czy
10 milionów rocznie mog¹ oznaczaæ 100, 500 mi-
lionów czy miliard w pieni¹dzach inwestycyjnych,
których niestety nie bêdziemy mogli zgromadziæ.

Dzisiaj Izba Gospodarcza Komunikacji Miej-
skiej sama w rozmowie z nami przyzna³a, ¿e jej
szacunki skutków finansowych s¹ wy³¹cznie sza-
cunkami generalnymi, zbudowanymi na podsta-
wie analizy przypadków kilku miast w Polsce –
mówiliœmy tu o Wybrze¿u, mówiliœmy o Poznaniu,
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mówiliœmy o Krakowie, o tych miastach, gdzie te
szacunki zosta³y wykonane. Czyli dziœ, przyjmu-
j¹c tê poprawkê, nie mielibyœmy pe³nego obrazu
tego, jaka jest konsekwencja finansowa w postaci
braku wp³ywów do Krajowego Funduszu Drogo-
wego.

Nastêpna kwestia. Buduj¹c Krajowy Fundusz
Drogowy… W perspektywie do 2013 r. zdecydo-
wana wiêkszoœæ zadañ inwestycyjnych zosta³a
ju¿ rozpoczêta albo jest na etapie przetargowym,
a wiêc ma zapewnione finansowanie. Ingerujemy
zatem w prognozy finansowe wieloletnie, które
by³y podstaw¹ wniosków kredytowych do planu
finansowego Krajowego Funduszu Drogowego.
Nawet te zmiany, które dzisiaj – jeszcze raz pod-
kreœlam: dzisiaj – mog¹ siê wydawaæ niewielkie,
choæ nie wiemy, jak one by siê przedstawi³y w d³u-
gim okresie, mog¹ te prognozy zburzyæ. Myœlê, ¿e
ta ingerencja w przebieg procesu finansowania
budowy dróg mo¿e siê okazaæ bardzo niebezpiecz-
na, i choæ dziœ wydaje siê s³uszna spo³ecznie i in-
teresuj¹ca z punktu widzenia u¿ytkowników, po
latach jej skutki zmultiplikowane, powielone mo-
g¹ byæ rzeczywiœcie niebezpieczne.

Nastêpna sprawa to kwestia tego, w jaki sposób
nale¿a³oby rejestrowaæ te pojazdy, bo przecie¿ one
musz¹ byæ rejestrowane. One musz¹ byæ rejestro-
wane dlatego, ¿e w ramach kategorii „autobusy”
trzeba odró¿niæ autobusy zwolnione od autobu-
sów niezwolnionych. Zaczyna pojawiaæ siê po-
wa¿ny problem, co zrobiæ z tymi pojazdami, kiedy
bêd¹ one wykorzystywane nie do przewozu pasa-
¿erów na liniach regularnych, a takie us³ugi, jak
wiemy, przedsiêbiorstwa komunikacji miejskiej
równie¿ œwiadcz¹. I wreszcie bardzo istotna kwe-
stia, jak to wygl¹da dzisiaj, je¿eli chodzi o cenê bi-
letu. Otó¿, proszê pañstwa, koszt przejazdu po
drogach krajowych dla autobusu – a w tej chwili
dokonaliœmy kompresji i wszystkie autobusy s¹
w jednej kategorii – waha siê, w zale¿noœci od tego,
do jakiej kategorii zanieczyszczeñ Euro nale¿y po-
jazd, od 32 gr dla Euro 2 do 16 gr dla Euro 5, a na
autostradach i drogach ekspresowych, które z de-
finicji powinny byæ raczej wy³¹czone z uczestni-
czenia w ruchu komunikacji miejskiej, mamy od
40 gr dla Euro 2 do 20 gr dla Euro 5. 20 gr to jest
tyle, ile wynosi bazowa stawka autostradowa dla
pojazdów osobowych. To oznacza, ¿e jeœli przy-
jmiemy dzisiaj kategoriê Euro 4, a chcielibyœmy,
¿eby te pojazdy dochodzi³y jak najszybciej do ka-
tegorii Euro 4, to przejechanie 10 km po drodze
kategorii A lub S bêdzie kosztowa³o 2 z³ 80 gr, a po
drodze krajowej – 2 z³ 20 gr. 10 km dla danego
kursu w komunikacji miejskiej jest odleg³oœci¹
stosunkowo du¿¹. Zatem mówimy o zjawisku
o takiej skali w odniesieniu do poszczególnego
kursu, do poszczególnego przejazdu. To oznacza,
¿e gdybyœmy chcieli wprost to prze³o¿yæ, czyli mó-

wi¹c inaczej, wprost przenieœæ na cenê biletu sku-
tek tego, to by³by to wzrost kilkugroszowy, myœlê,
¿e jednak nieznacz¹cy z punktu widzenia decyzji
konsumenta o skorzystaniu z tego œrodka komu-
nikacji, o ile oczywiœcie przedsiêbiorstwa komu-
nikacyjne zechcia³yby ten skutek wprowadziæ.
Wiadomo, ¿e ceny komunikacji miejskiej co jakiœ
czas s¹ waloryzowane, to jest powszechna prakty-
ka we wszystkich miastach, to siê musi dziaæ cho-
cia¿by ze wzglêdu na zmiany cen paliwa, cen po-
zosta³ych sk³adników kosztowych, w zwi¹zku
z czym w kolejnej waloryzacji by³aby to kwota kil-
kugroszowa, nieznacz¹ca. Versus, rozszczelnie-
nie systemu, wprowadzenie niebezpiecznego za-
pisu umo¿liwiaj¹cego uzasadnienie dalszych
zwolnieñ, zapisu, który burzy dzisiaj prognozy fi-
nansowe Krajowego Funduszu Drogowego, pro-
gnozy wp³at w poszczególnych latach poprzez za-
burzenie strony przychodowej…

Wa¿¹c bardzo rozwa¿nie te dwie kwestie, rz¹d
przedstawia jednoznaczne stanowisko w tej spra-
wie: wnosimy o odrzucenie tego zapisu ze wzglêdu
na niebezpieczeñstwa dla systemu poboru op³at
w Polsce. Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ – za-
deklarowa³em to podczas spotkania z panem pre-
zesem Karolakiem w stosunku do wszystkich
przedsiêbiorstw miejskich – ¿e chcemy rozpocz¹æ
bardzo powa¿n¹, uwa¿n¹, opart¹ na bardzo do-
k³adnych przeliczeniach debatê nad minimaliza-
cj¹ skutków tego dla komunikacji miejskiej bez
rozszczelniania systemu i bez naruszania struk-
tury prognoz przychodów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
W takim razie poproszê teraz o zabranie g³osu

pana g³ównego inspektora Tomasza Po³cia. Potem
bêdziemy mogli kierowaæ pytania do obu panów
ministrów.

Proszê bardzo, Panie Inspektorze.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sprawa jest bardzo prosta, je¿eli chodzi o py-

tanie pana senatora Kieresa, jak zawsze dowo-
dz¹ce niezwyk³ej wnikliwoœci w analizie aktów
prawnych. Otó¿ w pierwotnym przed³o¿eniu po-
selskim tej regulacji nie by³o. Ona pojawi³a siê
w trakcie prac podkomisji i by³a odpowiedzi¹ na
uwagi zg³oszone przez Biuro Analiz Sejmowych.
Ja pozwolê sobie zacytowaæ fragment tych uwag:
„Zmiany w art. 80 ustawy o transporcie drogo-
wym nale¿y oceniæ pod k¹tem zgodnoœci z art. 14
rozporz¹dzenia 1072/2009 i art. 24 rozpo-
rz¹dzenia 1073/2009. Przywo³ane przepisy Unii
Europejskiej zobowi¹zuj¹ pañstwa cz³onkow-
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skie do wpisywania do krajowych rejestrów elek-
tronicznych wszystkich powa¿nych naruszeñ
przepisów UE w zakresie transportu drogowego.
Projektowany przepis ustawy wykonuje posta-
nowienia obu rozporz¹dzeñ z jednym zastrze¿e-
niem. Wydaje siê, ¿e projektowana regulacja nie
zapewnia wystarczaj¹cej podstawy prawnej do
wpisania do ewidencji naruszeñ, które doprowa-
dzi³y do na³o¿enia kar przez inne pañstwa cz³on-
kowskie. Brak takiej podstawy prawnej nale¿y
oceniæ jako niepe³ne wykonanie obu przepisów
rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej”. W tej sytuacji,
w zwi¹zku z tak¹ uwag¹ w toku prac podkomisji
uzupe³niono przepis bodaj¿e art. 80 ust. 2b, na
który zwraca³ uwagê pan senator Kieres, o prze-
pisy analogiczne do przepisów znajduj¹cych siê
w tych dwóch cytowanych rozporz¹dzeniach
wspólnotowych, które wchodz¹ w ¿ycie w gru-
dniu tego roku. I pozwolê sobie przeczytaæ choæ-
by fragment jednego z tych rozporz¹dzeñ: „Wpisy
do rejestru dotycz¹ce tymczasowego lub trwa³e-
go cofniêcia licencji wspólnotowej pozostaj¹
w bazie danych przez okres co najmniej dwóch
lat od daty up³ywu okresu cofniêcia w przypadku
cofniêcia tymczasowego lub od daty cofniêcia
w przypadku cofniêcia trwa³ego”.

Tak ¿e powiem w ten sposób: wiernie imple-
mentujemy przepisy wspólnotowe w tym zakre-
sie. Faktycznie, i w tym momencie trudno dziwiæ
siê pytaniu pana senatora Kieresa, to „co naj-
mniej”… Unia tak to okreœli³a, a ile w praktyce to
bêdzie oznacza³o, wed³ug jakiego trybu i kto bê-
dzie decydowa³ o usuniêciu wpisów… Pamiêtaj-
my o tym, ¿e te dwa rozporz¹dzenia europejskie
wchodz¹ w ¿ycie dopiero w grudniu tego roku,
i przypuszczam, ¿e faktycznie w zwi¹zku z tymi
w¹tpliwoœciami trzeba bêdzie podnieœæ, ale na po-
ziomie Brukseli, to, ¿e warto by³oby okreœliæ do-
k³adnie okres i, co wiêcej, sprecyzowaæ, jaka¿ to
w³adza ma decydowaæ o usuwaniu tego typu wpi-
sów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
W takim razie mo¿e poproszê o zadanie pytania

pana senatora Kieresa, a potem pana senatora
Bisztygê.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Je¿eli bêd¹ pytania do pana ministra Stêpnia…

Ja pana dla pewnoœci tu poproszê…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Oczywiœcie.)
…¿eby pan te¿ by³ skierowany frontem do Wy-

sokiej Izby.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Rados³aw Stêpieñ: Zawsze!)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Mam jeszcze drugie pytanie dotycz¹ce szkoleñ
kierowców tirów i autobusów. Jak pan zamierza
weryfikowaæ jakoœæ tych szkoleñ, a zw³aszcza pre-
dyspozycje osób – u¿yjê nawet takiego sformu³o-
wania – które niekiedy w u³amku sekundy musz¹
podejmowaæ decyzje przes¹dzaj¹ce o zdrowiu i ¿y-
ciu wielu osób? Nie chcê epatowaæ tu nikogo ró¿-
nymi wypadkami, ale uwa¿am, ¿e system szkoleñ
i przyznawania uprawnieñ do prowadzenia takich
pojazdów, delikatnie mówi¹c, wymaga chyba pe-
wnego przegl¹du.

A co do odpowiedzi na pierwsze pytanie, to
oczywiœcie zgadzam siê. Nawet gdybyœmy tego nie
wpisali, to rozporz¹dzenie obowi¹zuje w prawie
wewnêtrznym bezpoœrednio, wiêc by³yby i tak co
najmniej dwa lata. Tylko zwracam uwagê pana
ministra na to, ¿e ten przepis… Pan zna nasze po-
przednie spory…

(G³ówny Inspektor Transportu Drogowego To-
masz Po³eæ: Oj, nie spory, w ¿adnym wypadku.)

Powiedzmy, dyskusje.
Nie chcê tutaj epatowaæ powa¿nymi sformu³o-

waniami, ale on mo¿e kreowaæ nierównoœæ oby-
wateli wobec prawa: wpis dotycz¹cy jednego siê
usuwa po dwóch latach, drugiego – po piêciu,
a trzeciego – po dziesiêciu i nie ma ¿adnych kryte-
riów weryfikacji decyzji podejmowanych przez
osobê uprawnion¹ do usuwania. A pozostawienie
wpisu w tej ewidencji w jakiœ sposób stygmatyzu-
je osobê, która zosta³a tam wpisana. Nie chcê mó-
wiæ o niekonstytucyjnoœci, wiemy ju¿ dlaczego,
ju¿ siê spieraliœmy na ten temat w innych przy-
padkach, ale na pewno mam poczucie pewnej nie-
równoœci…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê na-
daæ tej obserwacji formê pytajn¹.)

Tak jest.
Czy pan nie niepokoi siê tym, ¿e ten przepis

kreuje jednak nierównoœæ obywateli wobec prawa
i czy takiego argumentu nie nale¿a³oby u¿yæ
w Unii Europejskiej w przypadku postulatów do-
tycz¹cych nowelizacji rozporz¹dzenia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Transportu Drogowego
Tomasz Po³eæ:
Dziêkujê bardzo. Postaram siê maksymalnie

krótko odpowiedzieæ na te dwa pytania.
Je¿eli chodzi o kwestiê szkolenia kierowców, to

pamiêtajmy o tym, ¿e wypadki z udzia³em samo-
chodów ciê¿arowych maj¹ bardzo spektakularny
charakter, bo jest ogromny pojazd, który wa¿y kil-
kadziesi¹t ton, ma ponad 18 m d³ugoœci, i z regu-
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³y, gdy dochodzi do zdarzenia, w którym bierze
udzia³ samochód ciê¿arowy, autobus albo samo-
chód osobowy, skutki od samego pocz¹tku s¹,
mo¿na powiedzieæ, przera¿aj¹ce.

Musimy jednak pamiêtaæ o tym, ¿e je¿eli chodzi
o szkolenie kierowców, zw³aszcza zawodowych, to
dzieje siê w tym zakresie bardzo wiele. Zarówno
Wysoki Sejm, jak i Wysoki Senat przyjê³y przecie¿
ustawê o kieruj¹cych pojazdami. Pamiêtajmy
o tym, ¿e szkolenie kierowców samochodów ciê¿a-
rowych to jest wieleset godzin w odró¿nieniu od
szkolenia kierowców samochodów osobowych,
gdy po bodaj¿e dwudziestu czterech godzinach
szkolenia ktoœ otrzymuje uprawniania do kiero-
wania i nie podlega to ju¿ póŸniejszej weryfikacji.
Wydaje mi siê, ¿e w tym zakresie… Pamiêtajmy
te¿ o tym, ¿e nadzór nad oœrodkami szkolenia
sprawuj¹ wojewodowie. Resort infrastruktury
opracowuje programy tych szkoleñ i w du¿ej mie-
rze odzwierciedlaj¹ one równie¿ postulaty i ocze-
kiwania Unii Europejskiej, bo to Unia wprowadzi-
³a kilkusetgodzinny program szkolenia dla kie-
rowców zawodowych.

W œwietle mojego doœwiadczenia, które mam
zarówno z poprzedniej pracy zawodowej, jak i obe-
cnej, wydaje mi siê, ¿e gros tych zdarzeñ z udzia-
³em kierowców samochodów ciê¿arowych mo¿e
odzwierciedlaæ na przyk³ad taki element jak zmê-
czenie, na który, powiedzmy, proces szkolenia nie
ma ju¿ wp³ywu. Gdy kierowca uczestniczy
w transporcie drogowym przez wiele godzin, wy-
starczy rozproszenie jego uwagi dos³ownie na mo-
ment, aby skutki tego przy dzisiejszym natê¿eniu
ruchu drogowego by³y tragiczne. I w³aœnie z tym
Unia Europejska stara siê walczyæ najbardziej po-
wa¿nie. Naruszenia przepisów w zakresie czasu
pracy s¹ uznawane przez wszelkie organy Unii
Europejskiej za najpowa¿niejsze naruszenia, któ-
re w³aœnie w œwietle tych dwóch rozporz¹dzeñ,
nomen omen akurat w tych fragmentach, na co
zwróci³ uwagê pan senator, nie najnieszczêœliw-
szych, mog¹ prowadziæ ostatecznie do tego, ¿e fir-
ma ulegnie likwidacji, czyli po prostu zostanie jej
cofniêta licencja na prowadzenie dzia³alnoœci
transportowej.

Je¿eli chodzi o uwagê generaln¹ co do przepi-
sów rozporz¹dzeñ, to faktycznie trzeba pamiêtaæ
o tym, ¿e gdybyœmy nawet nie zapisywali tego
w przepisach ustawy, to przepisy rozporz¹dzeñ
wspólnotowych stosujemy wprost. Niezale¿nie od
tego z ca³¹ pewnoœci¹ dziêkujemy za zwrócenie na
to uwagi i w trakcie posiedzeñ komisji DG TREN
w Brukseli bêdziemy zwracaæ uwagê na to, ¿e ten
przepis oznacza pewien pocz¹tek istnienia okreœ-
lonego wpisu, ale dobrze by³oby okreœliæ datê
koñcow¹ jego obowi¹zywania i warunki, pod któ-
rymi ten wpis ulega wymazaniu, bo nie jest chyba
niczyj¹ intencj¹, aby w nieskoñczonoœæ pozosta-

wa³ on w jakichœ bazach danych bez wzglêdu na
to, o którym pañstwie cz³onkowskim mówimy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga.
Do kogo pan senator kieruje pytanie?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Do pana mini-

stra.)
Do pana ministra.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Gruszka. Te¿ do pana ministra?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak.)
To w takim razie obu panów senatorów proszê

o zadanie pytañ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze!
Na posiedzeniu komisji g³osowa³em za t¹ po-

prawk¹ nie dlatego, ¿eby panu zrobiæ przykroœæ
czy opóŸniæ wprowadzenie ustawy, ale dlatego,
¿eby pokazaæ, ¿e jest realny problem. Wiele argu-
mentów przedstawionych przez pana ministra
przekona³o mnie do tego, ¿e mo¿e faktycznie nie
trzeba tej poprawki wprowadzaæ, ale do pe³ni
szczêœcia brakuje mi jeszcze kilku sformu³owañ.

Prosi³bym, gdyby by³ pan tak uprzejmy, aby pan
powiedzia³, jaki jest faktyczny pomys³ na rozwi¹za-
nie tego problemu. Mówi³ pan o dialogu, fajnie, ale
chcia³bym wiedzieæ, czy bêdziemy szli w stronê
zmiany rozporz¹dzenia prezesa Rady Ministrów,
czy w stronê wprowadzenia stawki zerowej, a mo¿e
rodzi siê jakiœ inny pomys³. A najistotniejsze s¹
chyba ramy czasowe. Pytam, bo nie us³ysza³em,
czy to bêdzie za rok, za dwa lata, za piêæ lat, czy mo-
¿e spróbujemy podejœæ do tego jeszcze w tej kaden-
cji. Bardzo bym prosi³ o odpowiedŸ. My spotykamy
siê z takimi g³osami… W materiale, który dostaliœ-
my od Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
pan minister te¿ to potwierdzi³, s¹ dane dotycz¹ce
na przyk³ad Krakowa. W zwi¹zku z tym ten pro-
blem do nas i do mnie jako parlamentarzysty wró-
ci. Gdyby by³ pan uprzejmy odpowiedzieæ na te py-
tania, to bym o to prosi³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, a potem poprosimy pana

o odpowiedŸ.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
W wypowiedzi pan minister zwróci³ uwagê na

problem z oznakowaniem pojazdów, o których
mówimy, a które mia³yby s³u¿yæ komunikacji
publicznej.
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W takim razie pytam, w jaki sposób odró¿nimy
pojazdy, które ju¿ s¹ zwolnione z tej op³aty, pojaz-
dy si³ zbrojnych, wiêziennictwa, inspekcji trans-
portowej itd., itd. Chyba nie jest problemem te-
chnicznym oznakowanie pojazdów komunikacji
publicznej, o których przed chwileczk¹ mówi³ te¿
kolega Bisztyga, w identyczny sposób, jak ozna-
kowane s¹ te, które ju¿ s¹ z tej op³aty zwolnione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie ma wiêcej pytañ.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:

Dziêkujê bardzo.
Cieszê siê, ¿e rozmawiamy, argumentuj¹c, od-

nosz¹c to do pewnej rzeczywistoœci. Panie Sena-
torze, zacznê od odpowiedzi na pytanie o perspek-
tywê. Pierwsza sprawa, któr¹ ustaliliœmy z panem
prezesem, to jest to, ¿e zwrócimy siê do wszyst-
kich oœrodków miejskich, których dotyczy³by ten
problem, o przedstawienie realnej – z rozpisaniem
na trasy – symulacji finansowej. Gdybyœmy dzi-
siaj wprowadzili tê poprawkê, to tak naprawdê nie
wiem, czy musielibyœmy mówiæ o pó³ milionie, mi-
lionie, 10 milionach czy 100 milionach z³. Dopóki
nie jest znana skala finansowa, dopóty trudno
jest dobraæ rozwi¹zanie. Rozwi¹zañ jest kilka, po-
czynaj¹c od ingerencji w rozporz¹dzenie i zmianê
stawki, poprzez rozporz¹dzenia rozliczaj¹ce, po
ró¿nego rodzaju mo¿liwoœci finansowania, nieko-
niecznie przez obcinanie wp³ywu. Nie chcia³bym
w tej chwili mówiæ, które z tych œrodków… Tych
narzêdzi jest kilka i one siê wszêdzie pojawiaj¹.
Pierwsza sprawa, co do której umawialiœmy siê
z panem prezesem, to oszacowanie, ile by to tak
naprawdê w skali kraju kosztowa³o, o jakiej skali
zjawiska mówimy. Dla Krajowego Funduszu Dro-
gowego jest to sytuacja niebezpieczna z punktu
widzenia nieokreœlonego ubytku. Gdy bêdziemy
znali kwotê, to bêdziemy w stanie dobraæ do tego
narzêdzia.

Moja propozycja dla komunikacji miejskiej bê-
dzie taka, abyœmy wrócili do tego pod koniec ro-
ku. Ju¿ mówiê, dlaczego. Dlatego ¿e bêdziemy ju¿
po zamkniêciu pierwszych szeœciu miesiêcy fun-
kcjonowania systemu. To jest gigantyczny sys-
tem, nigdzie na œwiecie jego wprowadzanie nie by-
³o rzecz¹ prost¹. Nie by³o rzecz¹ prost¹, dlatego ¿e
to jest system kompleksowy, obejmuje ca³oœæ,
tworzy okreœlone relacje, w tym równie¿ relacje fi-
nansowe. Po pó³ roku bêdziemy mieli dok³adn¹,

bardzo dok³adn¹ wiedzê nie tylko o aspekcie fi-
nansowym, ale tak¿e na przyk³ad o aspekcie ru-
chowym, aspekcie ustalania tras itd.

Najpierw symulacja finansowa, pod koniec ro-
ku podsumowanie i pierwsze postulaty dotycz¹ce
tego systemu. Tak ¿e to nie jest gdzieœ tam za piêæ
lat. Widzimy problem i nie jest tak, ¿e chcielibyœ-
my, aby on gdzieœ tam sobie pozosta³.

Po tym pó³ roku mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e rzeczy-
wisty wymiar tego problemu jest bardzo ró¿ny
w ró¿nych gminach. Dziœ wyst¹pi³y z tym postula-
tem przede wszystkim du¿e oœrodki miejskie i to
te, które spodziewaj¹ siê puszczenia czêœci ruchu
komunikacyjnego g³ównie po uk³adzie obwodni-
cowym, po uk³adzie dróg krajowych, które s¹
gdzieœ w pobli¿u. S¹ miasta, dla których ten pro-
blem bêdzie, jak s¹dzê, bardzo istotny. W zwi¹zku
z dokumentacj¹, o której mówiliœmy, mo¿e to byæ
problem na przyk³ad dla Wejherowa. Bêd¹ te¿ oœ-
rodki miejskie, w których ten problem byæ mo¿e
w ogóle siê nie pojawi, bêdzie marginalny. Zoba-
czymy, koniec roku, zamkniêcie pó³rocza, pier-
wsza weryfikacja. Wtedy w realnym systemie, na
podstawie realnych liczb bêdziemy mogli dokony-
waæ ewentualnych korekt, które z jednej strony
by³yby bezpieczne dla KFD, z drugiej strony nie
omija³yby tego problemu.

Je¿eli chodzi o s³u¿by, to mówimy przede wszy-
stkim o tych s³u¿bach, które s¹ w akcji, je¿d¿¹ na
sygnale, w ten sposób s¹ oznaczone. Jeœli zaœ
chodzi o autobusy miejskie czy autobusy wyko-
nuj¹ce zadania komunikacyjne, to musia³aby je
w jakiœ sposób oznaczyæ komunikacja albo mu-
sielibyœmy przyznaæ, ¿e wszystkie autobusy ozna-
kowywane w ten sposób s¹ zwolnione. To nie jest
takie proste. W przypadku pojazdu uprzywilejo-
wanego, który jest w akcji, który jedzie na sygna-
le, który ma tak zwanego koguta, sprawa jest pro-
sta. Moglibyœmy przyj¹æ, ¿e pojazdy komunikacji
miejskiej, wszystkie pojazdy komunikacji miej-
skiej s¹ wystarczaj¹co oznakowane. A co w sytua-
cji, gdybyœmy dopuœcili do wykonywania zadañ
komunikacji miejskiej, a ustawa na to przecie¿
pozwala, pojazdy, które niekoniecznie musz¹ wy-
stêpowaæ w barwach czy mieæ oznaczenia danego
przedsiêbiorstwa komunikacyjnego? To jest pro-
blem, z którym nie chcielibyœmy siê mierzyæ
w okresie do 22 czerwca, bo 22 czerwca, a w³aœci-
wie 27 czerwca zaczynamy testy systemu. W tej
sytuacji tak naprawdê zosta³by nam tydzieñ na
to, ¿eby wprowadziæ ca³¹ tê wielk¹ zmianê. To jest
fizycznie niemo¿liwe. Proszê o rozwa¿enie wpro-
wadzenia poprawki.

Jeœli chodzi o pojazdy komunikacji miejskiej,
to tak, chcemy rozmawiaæ, chcemy przygotowaæ
minimalizacjê tego skutku. Pierwsza sprawa to
symulacja finansowa, druga to rzeczywisty ruch,
trzecia to okreœlenie, jaka jest skala problemów
w miastach, i odpowiedŸ na pytanie, czy zastoso-
waæ mechanizm zwolnieñ, czy inne mechanizmy
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rozliczeniowe, które by³yby bardziej neutralne dla
Krajowego Funduszu Drogowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Ministrze, jeszcze chwileczkê, bo nie roz-

jaœni³ pan sprawy, odpowiadaj¹c na moje pytanie.
Wyrazi³ siê pan w ten sposób, ¿e dotyczy to s³u¿b,
które bêd¹ w akcji. Czy to znaczy, ¿e system bê-
dzie widzia³, czy ktoœ jedzie z w³¹czonym kogu-
tem, czy nie? Czy w zale¿noœci od tego bêdzie p³a-
ci³? A jak to bêdzie dzia³a³o w odniesieniu do In-
spekcji Transportu Drogowego, s³u¿b celnych,
BOR, si³ zbrojnych? Gdy jedzie na sygnale, to wie-
my, ¿e wtedy jest w jakimœ systemie… To jest cie-
kawa sprawa. Jak system rozró¿ni, kto jedzie na
sygnale, a kto nie? Sk¹d bêdzie wiedzia³, czy to
jest sta³e uprawnienie zwolnienia z op³at? Dziê-
kujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Rados³aw Stêpieñ:
Odpowiednie oznakowanie pojazdów jest prze-

widziane w umowie i w przypadku tych pojazdów
nie widzê problemu. Jeœli zaœ chodzi o pojazdy ko-
munikacji miejskiej, to one systemowo nie maj¹
takich oznaczeñ, czyli to, ¿e s¹ one pomalowane
na taki czy inny kolor, dla systemu nie jest wy-
starczaj¹cym oznakowaniem do wy³¹czenia z ru-
chu. Nie chcê teraz wchodziæ w bardzo szczegó³o-
we kwestie techniczne, niemniej jednak jest to ko-
rekta. Bardziej zwróci³bym uwagê na fakt, ¿e ta
korekta dotyczy³aby te¿ ca³ego systemu umowy.
To jest bardzo powa¿ny problem, to, na ile zmiana
oznakowania by³aby problemem technicznym,
a na ile, powiem wprost, pretekstem do otwarcia
umowy i do dyskusji nad ni¹. Jeœli o to chodzi, to
musielibyœmy zobaczyæ, jak¹ reakcjê wywo³a³aby
ta poprawka u drugiej strony umowy. Oczywiœcie
druga strona umowy milczy na ten temat, bo ko-
mentowanie pomys³ów ustawodawczych nie jest
jej funkcj¹. Niemniej jednak z naszej wiedzy wyni-
ka, ¿e by³by to kazus umo¿liwiaj¹cy otwarcie
umowy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, pytania siê skoñczy³y.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do

g³osu.

Wobec tego zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê bardzo panu inspektorowi i panu mi-
nistrowi za to, ¿e byli z nami podczas omawiania
tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1242,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1242A
i 1242B.

Pan senator Marek Trzciñski jest sprawozdaw-
c¹. Bêd¹ dwa sprawozdania.

Proszê je oddzieliæ, Panie Senatorze.
(Senator Marek Trzciñski: Tak jest.)
Najpierw sprawozdanie Komisji Ustawodaw-

czej, a potem sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej.

Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Tak jest, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Najpierw chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie

z posiedzenia Komisji Ustawodawczej, która
w dniu 14 czerwca rozpatrywa³a ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw, druk senacki nr 1242A. Inicjatorem zmian
jest sejmowa komisja „Przyjazne Pañstwo”. Pro-
ponowane zmiany prowadz¹ do usuniêcia proble-
mów interpretacyjnych zwi¹zanych z obecnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Projekt reguluje przepisy karne dotycz¹ce
przestêpstwa dzia³ania na szkodê osoby fizycznej,
prawnej, jednostki organizacyjnej niemaj¹cej
osobowoœci prawnej. Chodzi o przestêpstwo, któ-
re polega na wyrz¹dzeniu znacznej szkody maj¹t-
kowej przez osoby obowi¹zane na podstawie prze-
pisów ustawy, decyzji w³aœciwego organu lub
umowy do zajmowania siê sprawami maj¹tkowy-
mi.

Propozycje zmian dotycz¹ przede wszystkim
art. 296 kodeksu karnego. Zaproponowano doda-
nie §1a, który rozszerza katalog podmiotów podle-
gaj¹cych odpowiedzialnoœci karnej o podmioty,
które sprowadzaj¹ bezpoœrednie niebezpieczeñ-
stwo wyrz¹dzenia znacznej szkody maj¹tkowej.
Ten czyn zostaje wprowadzony do kodeksu kar-
nego, jednak bêdzie on zagro¿ony znacznie ³ago-
dniejsz¹ kar¹ ni¿ czyn polegaj¹cy na wyrz¹dzeniu
szkody maj¹tkowej. Projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny przewiduje tak¿e dodanie
§4a, który mówi, ¿e czyny zwi¹zane ze sprowadze-
niem bezpoœredniego niebezpieczeñstwa wy-
rz¹dzenia znacznej szkody maj¹tkowej s¹ prze-
stêpstwami œciganymi na wniosek, czyli prokura-
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tor bêdzie wkracza³ jedynie wtedy, gdy pokrzyw-
dzony z³o¿y wniosek o œciganie. Wyj¹tkiem bêdzie
sytuacja, gdy pokrzywdzonym bêdzie Skarb Pañ-
stwa – wówczas prokurator bêdzie zobowi¹zany
dzia³aæ z urzêdu.

Wprowadzenie omówionych zmian do kodeksu
karnego pozwoli na wykreœlenie bliŸniaczo podo-
bnych przepisów karnych rozsianych po innych
ustawach. Zaproponowano wiêc uchylenie regu-
lacji dotycz¹cych odpowiedzialnoœci karnej znaj-
duj¹cych siê w kodeksie spó³ek handlowych,
w prawie spó³dzielczym, w ustawie o dzia³alnoœci
ubezpieczeniowej czy w ustawie o spó³dzielni eu-
ropejskiej.

Komisja Ustawodawcza przyjê³a ustawê bez
poprawek. O to samo wnoszê do Wysokiej Izby.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, przyst¹piê do
przedstawienia sprawozdania z posiedzenia ko-
misji gospodarki.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak jest.
Proszê wystêpowaæ jako…)

Chcia³bym poinformowaæ, ¿e 14 czerwca rów-
nie¿ Komisja Gospodarki Narodowej zajmowa³a
siê t¹ ustaw¹. Komisja ta te¿ przyjê³a ustawê bez
poprawek.

I mam przyjemnoœæ w imieniu komisji wnosiæ
do Wysokiej Izby o to samo. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora Trzciñskiego?
Wszystko jest jasne, dziêkujê bardzo.
Jest to, proszê pañstwa, projekt wniesiony

przez komisjê sejmow¹. Stanowisko rz¹du repre-
zentuje minister sprawiedliwoœci.

Witam pana ministra Zbigniewa Wronê.
Panie Ministrze, zapraszam. Proszê o przedsta-

wienie stanowiska rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Rz¹d popiera tê nowelizacjê. Jest koniecznoœæ

szybkiej nowelizacji ze wzglêdu na istniej¹cy du¿y
b³¹d, który Senat usi³owa³ naprawiæ, jak siê oka-
za³o, nieskutecznie. B³¹d polega na tym – jest to
pewne nieporozumienie – ¿e ustaw¹ o ogranicza-
niu barier w administracji publicznej wprowadzo-
no do ustawy – Kodeks spó³ek handlowych prze-
pis, z którego wynika, ¿e tryb œcigania przestêp-
stwa z art. 585 by³by prywatnoskargowy. Jest to
absolutnie nieadekwatny tryb, niedostosowany
do skomplikowanych przestêpstw, w przypadku

których wymagane jest prowadzenie postêpowa-
nia przygotowawczego przez prokuratora albo
przynajmniej pod jego nadzorem i najczêœciej wy-
maga siê ró¿nych skomplikowanych opinii bieg-
³ych z zakresu finansów, ksiêgowoœci i innych.
A wiêc absolutnie nie odpowiada to takiemu try-
bowi œcigania, ¿e pokrzywdzony sam, bez postê-
powania przygotowawczego, oskar¿a³by na mocy
prywatnego aktu oskar¿enia inn¹ osobê – oskar-
¿onego.

To jest podstawowy powód, dla którego rz¹d
popiera tê nowelizacjê. Chodzi o to, aby zmieniæ
tryb prywatnoskargowy na tryb z oskar¿enia pub-
licznego, ale wnioskowy, czyli uruchamiany wte-
dy, gdy pokrzywdzony z³o¿y wniosek, z wyj¹tkiem
sytuacji gdy pokrzywdzonym jest Skarb Pañstwa.
Uwa¿amy, ¿e potrzebna jest wzmo¿ona ochrona
interesu Skarbu Pañstwa i stwarzamy mo¿liwoœæ,
obowi¹zek prokuratora do wkraczania, ingerowa-
nia z urzêdu, je¿eli by³oby uzasadnione podejrze-
nie pope³nienia przestêpstwa.

Drugi element, który sk³ania rz¹d do zdecy-
dowanego poparcia tego projektu, to jest du¿o
bardziej prawid³owe okreœlenie znamion prze-
stêpstwa. Okreœlenie, które jest obecnie, w tym
kszta³cie, jaki obowi¹zuje, jest bardzo ogólniko-
we i w³aœciwie nie spe³nia pewnych minimal-
nych standardów konstytucyjnych okreœlono-
œci znamion czynu zabronionego. Przypomnê,
teraz ten przepis brzmi: kto, bêd¹c cz³onkiem
w³adz, dzia³a na szkodê spó³ki. Nie jest powie-
dziane, czy musi wyst¹piæ jakiœ skutek tego
dzia³ania, jaki to ma byæ skutek, czy to ma byæ
dzia³anie zwi¹zane ze szkod¹ maj¹tkow¹, czy
niemaj¹tkow¹, w jaki sposób ma to dzia³anie
wygl¹daæ. Nic tutaj nie jest… Wszystko to jest
nieokreœlone. Przepisy tego dotycz¹ce, jak ju¿
wspomnia³ pan senator, s¹ rozsiane w innych
ustawach, na przyk³ad w prawie spó³dzielczym
czy w ustawie o spó³ce europejskiej, gdzie te¿
ogólnikowo, wzorem kodeksu spó³ek handlo-
wych, wzorem przepisów jeszcze przedwojen-
nych – bo to jest sformu³owanie przedwojenne…
Te przepisy po prostu pos³uguj¹ siê ogólnikami.
Dlatego uwa¿amy, ¿e ta zmiana, doprecyzowa-
nie mówi¹ce o tym, ¿e chodzi tu o dzia³anie pole-
gaj¹ce na nadu¿yciu uprawnieñ lub przekrocze-
niu obowi¹zków i spowodowanie tym bezpoœre-
dniego niebezpieczeñstwa znacznej szkody ma-
j¹tkowej czyni zadoœæ wymogom okreœlonoœci
znamion czynu zabronionego. I to ju¿ w³aœciwie
zosta³o zrobione w ustawie o ograniczaniu ba-
rier w administracji, która zmieni³a w tym za-
kresie kodeks spó³ek handlowych, jednak uwa-
¿amy, ¿e lepszym rozwi¹zaniem bêdzie wprowa-
dzenie tego przepisu do kodeksu karnego, a tym
samym zlikwidowanie rozproszonych regulacji
w prawie spó³dzielczym, ustawie o spó³ce euro-
pejskiej i innych ustawach pos³uguj¹cych siê
podobn¹ konstrukcj¹.
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Reasumuj¹c, bardzo dziêkujê Senatowi i Wy-
sokim Komisjom za szybk¹ pracê nad tym projek-
tem. Muszê równie¿ podziêkowaæ za to, ¿e gdy
ustawa o ograniczaniu barier w administracji
znalaz³a siê w porz¹dku obrad Wysokiej Izby, to
Wysoka Izba s³usznie wprowadzi³a tam popraw-
kê. Jednak gdyby zosta³a ona przyjêta, nie mieli-
byœmy dzisiejszej debaty… Tak ¿e podwójnie dziê-
kujê Senatowi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Podziêkowanie z ochot¹ przyjmujemy, Panie

Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, chcia³bym otworzyæ dyskusjê,

ale nikt… A, senator Trzciñski zapisa³ siê do g³o-
su. Ja myœla³em, ¿e do protoko³u…

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku, zapisa³em siê do dyskusji,

poniewa¿ chcia³bym zwróciæ uwagê na pewien
problem i zrobiê to dos³ownie w ci¹gu dwóch mi-
nut. Otó¿ art. 296 kodeksu karnego penalizuje
czyny zwi¹zane ze szkod¹ maj¹tkow¹, pope³nione
przez osoby, które s¹ zobowi¹zane do zajmowania
siê sprawami maj¹tkowymi w³aœciwie wszelkich
podmiotów. I zgodnie z §5 tego artyku³u osoby,
które dopuszcz¹ siê pope³nienia takiego czynu,
zwolnione s¹ z odpowiedzialnoœci wówczas, gdy
naprawi¹ szkodê przed wszczêciem postêpowania
przez prokuratora. Co to oznacza? Oznacza to
mniej wiêcej tyle, ¿e w przypadku, gdy ktoœ dopu-
œci siê powa¿nego przestêpstwa nara¿enia na du-
¿¹ szkodê maj¹tkow¹, czyli powiedzmy ktoœ, kto
wejdzie do sklepu, przyw³aszczy… Ten przyk³ad,
jaki podam, oczywiœcie nie podlega odpowiedzial-
noœci na podstawie tego artyku³u, który w tej
chwili omawiamy, ale pozwala na wskazanie pew-
nej niekonsekwencji tego przepisu. Otó¿ jeœli ja-
kaœ osoba pojawi siê w sklepie i z pó³ki ukradnie
jakiœ przedmiot, a potem zostanie z³apana na
bramce, to w przypadku, gdy odda przyw³aszczo-
ny, ukradziony przedmiot, zgodnie z zapisem obo-
wi¹zuj¹cej ustawy nie bêdzie podlega³a odpowie-
dzialnoœci karnej. Tak naprawdê to, co ja powie-
dzia³em, dotyczy tych przypadków, w których
ktoœ narazi na powa¿n¹ szkodê maj¹tkow¹, tak¹
o du¿ym wymiarze, ale przed wszczêciem postê-
powania naprawi tê szkodê – wówczas taka osoba
zwolniona jest z odpowiedzialnoœci karnej. Wyda-
je siê, ¿e z uwagi na przedmiot sprawy nale¿a³oby
rozwa¿yæ, czy takie podejœcie jest s³uszne. Nasza

zmiana ustawy obejmuje rozszerzenie odpowie-
dzialnoœci karnej o takie czyny, w wyniku których
mo¿e dojœæ do wyrz¹dzenia szkody materialnej,
jednak do tej szkody nie dochodzi. Zgodnie z pro-
ponowanymi zmianami w takim przypadku nie
ma mo¿liwoœci unikniêcia kary w taki sam spo-
sób, jak w tym przypadku, kiedy dochodzi do…

Spróbujê wyjaœniæ jeszcze raz. Mamy po prostu
dwa przypadki. W jednym dochodzi do czynu,
w którym jest wyrz¹dzona szkoda maj¹tkowa.
A w drugim szkoda maj¹tkowa nie jest wyrz¹dzo-
na, ale nara¿ono na ni¹, to znaczy doprowadzono
do takiej sytuacji, ¿e taka szkoda mo¿e byæ wy-
rz¹dzona. W przypadku, kiedy ta szkoda jest wy-
rz¹dzona, zgodnie z zapisami kodeksu karnego,
sprawca mo¿e unikn¹æ odpowiedzialnoœci, jeœli
skorzysta z §5 omawianego artyku³u. W przypad-
ku, gdy szkoda jest niewyrz¹dzona, a stworzone
zosta³o tylko takie zagro¿enie, takie ryzyko,
sprawca nie mo¿e unikn¹æ takiej odpowiedzialno-
œci, chocia¿ jego czyn jest niewspó³miernie mniej
szkodliwy ni¿ w przypadku wyrz¹dzenia szkody.
Dlatego wydaje siê, ¿e zasadne jest albo wprowa-
dzenie takiej poprawki i doprowadzenie tym do ta-
kiej sytuacji, aby osoba, która pope³ni³a czyn za-
broniony, nara¿aj¹c na szkodê, podlega³a w ka¿-
dym przypadku odpowiedzialnoœci karnej, albo
przyjêcie takiej poprawki, która umo¿liwia unik-
niêcie odpowiedzialnoœci karnej przez osobê, któ-
ra doprowadzi³a do takiej sytuacji, ¿e szkoda ma-
terialna mo¿e siê pojawiæ. Jednak zgodnie z prze-
pisami, tymi obecnie obowi¹zuj¹cymi i tymi przez
nas proponowanymi, taka osoba nie mo¿e tej kary
unikn¹æ. Tak ¿e któr¹œ z tych zmian, jak siê wyda-
je, nale¿a³oby wprowadziæ do przepisów, tak ¿eby
przepisy by³y spójne. Dziêkujê. Mam nadziejê, ¿e
mimo wszystko wyjaœni³em tê kwestiê niespójno-
œci, która jest – moim zdaniem – bardzo istotna.
I nale¿y ten problem bez w¹tpienia rozwi¹zaæ.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Trwa³o to, bo to by³o wa¿ne, trochê d³u¿ej ni¿

dwie minuty zapowiadane przez pana senatora.
(Senator Marek Trzciñski: Tak jest, tak jest…)
Proszê pañstwa, informujê, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
I poniewa¿ jest wniosek legislacyjny pana se-

natora Trzciñskiego…
Zamykam dyskusjê.
Czy pan minister Wrona chcia³by coœ w tej

chwili na ten temat powiedzieæ?
To proszê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Mo¿e na posiedzeniu

komisji…)
Na posiedzeniu komisji…
(Senator Piotr Zientarski: Posiedzenie komisji

bêdzie musia³o byæ zwo³ane.)
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Tak, tak, posiedzenie komisji zaraz zwo³am, ale
mo¿e dwa s³owa pan minister na ten temat by po-
wiedzia³, bo ten problem wydaje siê interesuj¹cy,
tak swoj¹ drog¹.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Bardzo dziêkujê.
Ta kwestia zosta³a podniesiona przez Lewiata-

na w ich opinii, a wczeœniej nie by³a podnoszona.
To charakterystyczna sprawa: ta kwestia poru-
szona przez pana senatora Trzciñskiego by³a tak
samo aktualna, dok³adnie tak samo, w czasie de-
baty nad ustaw¹ o ograniczaniu barier w admini-
stracji, ale wtedy nikt tego nie podj¹³. Rzeczywi-
œcie problem zas³uguje pewno na pochylenie siê
nad nim i mo¿na siê zastanawiaæ, czy instytucja
czynnego ¿alu, czyli taka sytuacja, ¿e ktoœ uchyla
to spowodowane przez siebie bezpoœrednie nie-
bezpieczeñstwo wyrz¹dzenia znacznej szkody
maj¹tkowej, nie powinna powodowaæ jego bez-
karnoœci, tak jak w przypadku czynnego ¿alu
w sytuacji wyrz¹dzenia szkody, gdy zgodnie z §5
art. 296, je¿eli sprawca tê szkodê naprawi³, rze-
czywiœcie nie podlega karze.

Instytucja czynnego ¿alu z punktu widzenia ta-
kiej bezwzglêdnej zasady odpowiedzialnoœci
i sprawiedliwoœci, w takim kantowskim sensie, ¿e
jak ktoœ coœ z³ego zrobi³, to chocia¿by jutro by³ ko-
niec œwiata, musi ponieœæ karê, jest rzeczywiœcie
niesprawiedliwa. Dlaczego wiêc ona tu jest? Ano
dlatego, ¿e dobrem najwa¿niejszym, na które sta-
wia³ ustawodawca, jest uratowanie tego podmio-
tu gospodarczego, wyrz¹dzenie mu znacznej
szkody maj¹tkowej mo¿e zaœ zagroziæ jego egzy-
stencji. Je¿eli siê cofnie tê sytuacjê, czyli po pro-
stu naprawi siê tê szkodê, taki podmiot przetrwa.
I to dlatego ta instytucja zosta³a wprowadzona.
Ten przyk³ad z kradzie¿¹ jest nietrafiony, bo przy
kradzie¿y nie mamy instytucji czynnego ¿alu, dla-
tego ¿e tam nie wchodzi w grê w³aœnie takie dobro,
jak uratowanie podmiotu gospodarczego, który
zatrudnia ludzi, który jest powi¹zany z innymi
i którego upadek mo¿e spowodowaæ perturbacje
dla ca³ego szeregu innych stosunków gospodar-
czych, a to dlatego ustawodawca zdecydowa³ siê
odst¹piæ od zasady bezwzglêdnej sprawiedliwoœci
i przewidzia³ instytucjê czynnego ¿alu.

W przypadku proponowanego art. 1a, czyli
przestêpstwa, które polega nie na wyrz¹dzeniu
znacznej szkody, a na spowodowaniu bezpoœre-
dniego niebezpieczeñstwa, na sprowadzeniu ta-
kiego niebezpieczeñstwa wyst¹pienia znacznej
szkody maj¹tkowej, nie mamy tej instytucji, ale
w zamian mamy przestêpstwo wnioskowe. I to po-
krzywdzony bêdzie ocenia³, czy rzeczywiœcie, jego

zdaniem, ta sytuacja, to niebezpieczeñstwo, które
zosta³o sprowadzone, wymaga œcigania. Tak ¿e
nie ma tutaj ryzyka, ¿e prokurator z urzêdu,
wbrew woli pokrzywdzonego, bêdzie ingerowa³
w sytuacjê. I nawet je¿eli taki wniosek zostanie
z³o¿ony, a to niebezpieczeñstwo istnia³o bardzo
krótko i zosta³o uchylone, te okolicznoœci te¿ bêd¹
brane pod uwagê przez prokuratora przy ocenie
stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu. Tak ¿e bê-
d¹ istnia³y mo¿liwoœci umorzenia postêpowania,
a nawet odmowy jego wszczêcia, ze wzglêdu na
znikom¹ spo³eczn¹ szkodliwoœæ czynu.

I jest wreszcie art. 15, w którym jest mowa
o czynnym ¿alu przy usi³owaniu… W momencie,
gdy to niebezpieczeñstwo ju¿ zosta³o wywo³ane,
ale nie osi¹gnê³o jeszcze tego stopnia bezpoœre-
dnioœci, który jest wymagany w art. 1a, je¿eli siê
odst¹pi od pewnego usi³owania, to ten przepis te¿
bêdzie móg³ mieæ tutaj zastosowanie. Tak ¿e ist-
niej¹ inne mechanizmy powoduj¹ce mo¿liwoœæ
zaniechania œcigania, ale mamy tu jednak do czy-
nienia, przypominam, z inn¹ sytuacj¹. Wyrz¹dze-
nie szkody to jest zagro¿enie dla bytu podmiotu
gospodarczego i innych z nim powi¹zanych, dlate-
go ustawodawca wybra³ nagrodê w postaci nie-
podlegania karze w przypadku usuniêcia, napra-
wienie tej szkody. W przypadku niebezpieczeñ-
stwa po prostu jeszcze nie ma szkody. Ale oczywi-
œcie nie twierdzê, ¿e problemu nie nale¿y rozwa-
¿aæ. Zobowi¹za³em siê w trakcie posiedzenia ko-
misji, ¿e przedstawiê ten problem do dyskusji Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, ¿e j¹ tym za-
interesujê. Przypomnê Wysokiej Izbie, ¿e ta komi-
sja wyda³a opiniê na temat projektu, zmiany, któ-
ra sta³a siê podstaw¹ uchwalenia tej ustawy, któ-
r¹ „Przyjazne Pañstwo”… A wiêc ta opinia komisji
by³a pozytywna, ale komisja nie zajê³a siê tym,
niejako nie dostrzegaj¹c problemu, o którym tutaj
mówimy. Jestem ciekawy, jakie bêdzie jej zdanie.
Uwa¿am jednak, ¿e nawet bez tej zmiany ustawa
w pe³ni zas³uguje na to, aby j¹ przyj¹æ bez popra-
wek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie to jeszcze bêdzie przedmiotem roz-

wa¿añ komisji.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Oczywiœcie.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Poniewa¿ zosta³ z³o¿ony wniosek o charakterze

legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodawcz¹
oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o zorganizo-
wanie wspólnego posiedzenia i przygotowanie
sprawozdania. G³osowania odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych
oraz ustawy – Prawo o notariacie.

Tekst ustawy zawarty jest w druk nr 1255,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1255A
i 1255B.

Pan senator Piotr Zientarski jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Ustawodawczej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ propozycjê, która

wysz³a z Senatu. Jest to propozycja zmiany usta-
wowej dotycz¹ca trzech ustaw: ustawy – Prawa
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz
ustawy o notariacie. Generalnie dotyczy to kwestii
zwi¹zanych z odwo³ywaniem siê od wyników egza-
minów w tych trzech korporacjach, a konkretnie
mo¿liwoœci stworzenia dodatkowych komisji przez
ministra sprawiedliwoœci. Dotychczasowe usta-
wodawstwo na tak¹ sytuacjê nie pozwala³o.

Celem tej ustawy jest w³aœnie przyznanie mini-
strowi sprawiedliwoœci kompetencji do powo³ania
dodatkowych komisji odwo³awczych, co pozwoli
na przyspieszenie procedury odwo³awczej przewi-
dzianej w odpowiednich artyku³ach tych trzech
ustaw. Praktyka pokaza³a bowiem, ¿e powo³anie
po jednej komisji do rozstrzygania o zarzutach
zg³aszanych przez osoby, które ka¿dego roku de-
cyduj¹ siê przyst¹piæ do egzaminu adwokackiego,
radcowskiego, notarialnego, okaza³o siê niewy-
starczaj¹ce ze wzglêdu na wielk¹ liczbê odwo³u-
j¹cych siê osób. Dla przyk³adu podam, ¿e
w 2010 r. odwo³a³o siê szeœæset jedenaœcie osób
i ten proces odwo³awczy zakoñczy³ siê dopiero
w kwietniu. 14 czerwca rozpoczê³y siê egzaminy
adwokackie – nie wiem, czy radcowskie równie¿,
w ka¿dym razie na pewno adwokackie – i przy-
st¹pi³a do nich znacznie wiêksza liczba osób.
W zwi¹zku z tym istnieje prawdopodobieñstwo, ¿e
tych osób, które bêd¹ siê odwo³ywaæ, bêdzie jesz-
cze wiêcej.

Ta inicjatywa spotka³a siê z aprobat¹ Minister-
stwa Sprawiedliwoœci, w ca³oœci z aprobat¹ Sejmu
i wróci³a do nas bez ¿adnych poprawek. W zwi¹z-
ku z tym proponujê przyjêcie tej naszej inicjatywy
bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-

worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Piotrowicz.
Proszê o przedstawienie sprawozdanie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji w dniu 14 czerwca 2011 r. rozpatrzy³a usta-
wê o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze,
ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo
o notariacie. Ustawa ta jest oczywist¹ konsek-
wencj¹ otwarcia zawodów prawniczych, o te za-
wody ubiega³a siê w ostatnim czasie, ubiega siê
nawet w tym czasie, spora liczba kandydatów. To
spowodowa³o wrêcz koniecznoœæ zmian ustawo-
wych. We wczeœniejszych rozwi¹zaniach mówi³o
siê o powo³aniu jednej komisji odwo³awczej, ale
wydaje siê, a nawet mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e wo-
bec takiej liczby kandydatów jedna komisja nie
by³aby w stanie w rozs¹dnym terminie rozpatrzyæ
odwo³añ, których mo¿na siê spodziewaæ. I st¹d
potrzeba takiego rozwi¹zania, ¿e minister spra-
wiedliwoœci mo¿e, stosownie do potrzeb, powo³aæ
wiêcej ni¿ jedn¹ komisjê odwo³awcz¹. Komisja re-
komenduje przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawo-

zdawców? Rozumiem, ¿e Izba nie ma w¹tpliwoœci.
Witam jeszcze raz pana ministra Wronê. Czy

chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie tej ustawy?
Proszê bardzo.
Mam nadziejê, ¿e pan minister znowu bêdzie

chwali³ Senat.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Muszê chwaliæ, poniewa¿ prace Senatu rze-

czywiœcie zmierzaj¹ do takiego celu, jaki rz¹d
sobie zak³ada³, czyli po prostu do stworzenia
podstawy prawnej do tworzenia wiêkszej liczby
komisji odwo³awczych. Ja przypomnê… Moje
wyst¹pienie w³aœciwie bêdzie krótkie, chodzi mi
tylko o pokazanie skali zjawiska. Otó¿ stoimy
przed ogromnym wyzwaniem logistycznym, or-
ganizacyjnym. W roku 2011… We wtorek rozpo-
czê³y siê egzaminy adwokacki i radcowski i ³¹cz-
nie do tych dwóch egzaminów zawodowych
przystêpuje piêæ tysiêcy trzysta trzydzieœci
osób. To jest liczba, jakiej jeszcze nie by³o. Przy-
pomnê, ¿e w 2010 r. to by³o dwa tysi¹ce cztery-
sta piêædziesi¹t osób i wtedy to ju¿ by³o bardzo
du¿o. Dla komisji, które oceniaj¹ zadania – chy-
ba piêædziesi¹t jeden, je¿eli chodzi o radców
prawnych, i dwadzieœcia, je¿eli chodzi o adwo-
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katów – to jest ogromne przedsiêwziêcie. I je¿eli
mia³a byæ tylko jedna komisja odwo³awcza, to
mielibyœmy problem z zapewnieniem szybkiego
rozpatrzenia wszystkich odwo³añ. Przypomnê,
¿e w ubieg³ym roku 70% kandydatów zda³o, czy-
li wyniki egzaminów adwokackich, radcowskich
by³y doœæ korzystne, nie by³y ani za trudne, ani
za ³atwe. 70%, to jest, jak mi siê wydaje, roz-
s¹dny, powiedzia³bym, odsetek zdaj¹cych. Ale
tak du¿e liczby kandydatów powoduj¹ ogromn¹
liczbê odwo³añ, nawet przy takim odsetku zda-
j¹cych. Dlatego absolutnie konieczne s¹ te do-
datkowe komisje, a co za tym idzie, podstawy
prawne. Chodzi o to, aby te komisje mog³y zo-
staæ utworzone.

Dziêkujê Senatowi i proszê o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê, pan senator Wojciechowski i pan sena-

tor Bisztyga.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Te kilka komisji… Chodzi mi o to, w jaki
sposób te odwo³ania bêd¹, powiedzmy, kierowa-
ne. Czy to bêdzie losowo, czy… Nie ukrywajmy,
zawsze jedna komisja ma lepsze notowania u zda-
j¹cych, a druga ma gorsze. Czy to bêdzie kierowa-
ne w sposób przypadkowy, czy te¿ bêdzie mo¿na
siê odwo³aæ do konkretnej komisji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie senatora Bisztyga, ma byæ krótkie.
Proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Bêdzie bardzo krótkie.
Panie Ministrze! Jak to jest z tymi komisjami?

Czy bêdzie jakaœ górna granica, jeœli chodzi o ich
liczbê, czy te¿ bêdziemy mno¿yæ byty? Czy mini-
sterstwo jest przygotowane pod wzglêdem kadro-
wym do powstania tych komisji? W ogóle muszê
powiedzieæ, ¿e nie bardzo to rozumiem. Niedawno
zliberalizowaliœmy przepisy o dostêpnoœci do za-
wodu, w zwi¹zku z tym liczba odwo³añ powinna
spadaæ, a tymczasem roœnie. Jak to jest? Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Je¿eli chodzi o w³aœciwoœæ – o to pyta³ pan se-
nator – to oczywiœcie ¿adnej przypadkowoœci tu-
taj byæ nie mo¿e. Istot¹ instytucji w³aœciwoœci
jest przes¹dzenie przez prawo, ¿e dana sprawa
niejako automatycznie trafia do w³aœciwego or-
ganu. Chodzi o to, ¿eby nie decyzja jakieœ osoby,
nie uznaniowoœæ, nie dowolnoœæ, tylko w³aœnie
mechanizmy prawne powodowa³y, ¿e okreœlona
kwestia trafia do rozstrzygniêcia przez w³aœciwy
organ. I tak bêdzie równie¿ w tym przypadku.
W³aœciwoœæ komisji odwo³awczych bêdzie
zwi¹zana z okrêgowymi izbami radców prawnych
czy okrêgowymi radami adwokackimi. Po prostu
sprawy z pewnych zakresów dzia³ania samo-
rz¹du terytorialnego, rad adwokackich czy izb
bêd¹ trafia³y do jednej komisji, a z innych – do
drugiej. Bêdzie kilka komisji. A wiêc oczywiœcie
to wszystko bêdzie okreœlone.

Je¿eli chodzi o pytanie senatora Bisztygi, dla-
czego wzrasta liczba odwo³añ, to odpowiem:
wzrasta w³aœnie dlatego, ¿e nast¹pi³o to otwar-
cie. W³aœnie dlatego. W 2009 r. przystêpowa³y do
egzaminów zawodowych czterysta czterdzieœci
trzy osoby. Dlatego tylko czterysta czterdzieœci
trzy osoby, bo w jednym roku nie prowadziliœmy
naboru, w ogóle nie by³o naboru na aplikacje.
Obecnie, poniewa¿ zawody siê otworzy³y, tysi¹ce
ludzi odbywa aplikacje. W³aœnie w tym roku apli-
kacjê adwokack¹ i radcowsk¹ koñcz¹ piêæset
trzydzieœci trzy osoby, i trzeba je przeegzamino-
waæ. Tak wiêc nast¹pi wzrost liczby egzaminów,
co powoduje potrzebê zwiêkszenia liczby komisji
oceniaj¹cych zarówno pierwszej instancji, jak
i odwo³awczych. Jest to prost¹ konsekwencj¹
w³aœnie tego otwarcia.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, chcê zadaæ krótkie pytanie.
Jaki jest wskaŸnik sukcesu na tych egzaminach?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
W ubieg³ym roku zda³o je 70%.
(Senator Marek Zió³kowski: Po otwarciu zape-

wne ten wskaŸnik siê obni¿y.)
Ju¿ w tamtym roku by³o bardzo du¿o osób, dwa

tysi¹ce czterysta piêædziesi¹t. Tak wiêc, patrz¹c na
tê liczbê, ju¿ tutaj mieliœmy do czynienia z otwar-
ciem. Jest to jednak zjawisko krocz¹ce i w przy-
sz³ym roku bêdzie tych osób jeszcze wiêcej.

(Senator Marek Zió³kowski: Ale pewnie wtedy
wskaŸnik sukcesu spadnie.)

Nie wiemy tego, nie wiemy.
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(Senator Marek Zió³kowski: Z umasowieniem
tak zwykle bywa.)

Jakpowiedzia³em,70%tochybanie jestz³ywynik.
Oczywiœcie, mo¿na oczekiwaæ, ¿e takie zjawis-

ko mo¿e nast¹piæ. W koñcu to otwarcie powodu-
je, ¿e zg³aszaj¹ siê absolwenci ró¿nych szkó³. Po-
ziom kszta³cenia na kierunku prawo jest zró¿ni-
cowany ze wzglêdu na zró¿nicowanie poziomu
szkó³, które maj¹ ten kierunek. Kiedyœ to by³y
tylko uniwersytety, potem te¿ ró¿ne szko³y pry-
watne, a obecnie w samej Warszawie mamy co
najmniej kilka szkó³ wy¿szych, poza Uniwersyte-
tem Warszawskim i Uniwersytetem Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, które kszta³c¹ na kierun-
ku prawo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
W zwi¹zku z tym dyskusjê zamykam.
Proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia.

Teraz bêd¹ komunikaty, po których og³oszê
pó³toragodzinn¹ przerwê, czyli do godziny 12.05.
Potem bêdziemy g³osowaæ.

(G³os z sali: Nie do 12.00?)
(G³os z sali: Lepiej do 12.00.)
Dobrze: high noon, high noon… Dobrze, w ta-

kim razie do 12.00.
(G³os z sali: W samo po³udnie.)
Tak, w samo po³udnie.
Proszê bardzo…
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Czy s¹ pistolety?)
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
S³awomir Kowalski:
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej

oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny oraz niektórych innych ustaw odbê-
dzie siê dzisiaj, piêtnaœcie minut po og³oszeniu
przerwy, w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych odbêdzie siê dziœ, bezpoœrednio po og³osze-
niu przerwy w obradach, w sali nr 179. W porz¹d-
ku obrad jest rozpatrzenie poprawek zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy –
Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, og³aszam przerwê do samego

po³udnia.
Proszê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 33
do godziny 12 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam posiedzenie.
Proszê sekretarzy o zajêcie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach
osobistych i ustawy o ewidencji ludnoœci.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy bez po-

prawek?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dwóch senatorów jeszcze nie zag³osowa³o…

Ju¿ wszyscy, dobrze.
W g³osowaniu uczestniczy³o 77 senatorów, 46

g³osowa³o za przyjêciem ustawy bez poprawek, 31
– przeciw. (G³osowanie nr 2)

Uchwa³a zosta³a przyjêta.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego 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 Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej,
które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 1234Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Stanis³awa
Jurcewicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji, to jest Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
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Komisji Ustawodawczej, przekazujê sprawozda-
nie, w którym wnosi siê o przyjêcie...

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Prze-

praszam bardzo, proszê o przerwanie rozmów…
Za chwilê g³osujemy.)

...zawartych w punkcie oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹ poprawek drugiej, trzeciej i pi¹tej. Dziê-
kujê bardzo.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ja prosi³em o przerwanie rozmów… Je¿eli pa-

nowie chc¹ porozmawiaæ, to ja nie mam nic prze-
ciwko temu, ¿eby panowie wyszli.

Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili senator An-
drzejewski, senator Gruszka i senator Skorupa.
Sprawozdawcami byli senator Trzciñski i senator
Piotrowicz.

Kto z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ g³os w tej
sprawie?

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
senatora Tadeusza Skorupy o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 35

g³osowa³o za odrzuceniem ustawy, 55 – przeciw.
(G³osowanie nr 3)

W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania
nad poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do objêcia prawem
do g³osowania z u¿yciem nak³adek Braille’a tylko
osób niewidomych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

36 popar³o poprawkê, 51 g³osowa³o przeciw,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)

Poprawka pierwsza nie zosta³a przyjêta.
Poprawka druga usuwa przepis nakazuj¹cy

stosowaæ zasady odmowy sporz¹dzenia aktu
pe³nomocnictwa do instytucji g³osowania kore-
spondencyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, 90 senatorów popar-

³o poprawkê drug¹. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

trzeci¹, która ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów,

wszyscy poparli poprawkê trzeci¹. (G³osowanie
nr 6)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta doprecyzowuje upowa¿nie-

nie do okreœlenia przez Pañstwow¹ Komisjê Wy-
borcz¹ instrukcji g³osowania korespondencyjne-
go.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, 35 popar³o popraw-

kê, 54 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 7)

Poprawka czwarta nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹, która usuwa z przepisów upowa¿niaj¹cych
pozorn¹ wytyczn¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, 90 senatorów popar-

³o poprawkê pi¹t¹. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

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

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 56

popar³o ustawê w ca³oœci, wraz ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z poprawek, 34 by³o przeciw. (G³osowa-
nie nr 9)

Ustawa zosta³a przyjêta.
Powracamy do rozpatrywania punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmenta-
rzach i chowaniu zmar³ych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje
siê ono w druku nr 1232Z.
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Proszê sprawozdawcê senatora W³adys³awa
Dajczaka o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ przedstawiæ spra-

wozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej z prac nad ustaw¹
o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej rekomenduje Wysokiemu Se-
natowi przyjêcie wniosku zawartego w punkcie
oznaczonym rzymsk¹ jedynk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wniskodawca Andrzejewski…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawion¹ poprawk¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 88

opowiedzia³o siê za przyjêciem ustawy bez popra-
wek, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)

Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji z dzia³alnoœci w 2010 roku wraz z Informacj¹
o podstawowych problemach radiofonii i telewizji
w 2010 roku.

Przypominam, ¿e wczoraj zosta³o przedstawio-
ne sprawozdanie komisji w sprawie sprawozda-
nia oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
uchwa³y.

Informujê, ¿e w tej sytuacji trzecie czytanie
obejmie jedynie g³osowanie.

Przypominam, ¿e Komisja Kultury i Œrodków
Przekazu przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o odrzucenie sprawozdania. Druk nr 1153.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez Komisjê Kultury i Œrodków Przeka-
zu projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za odrzuceniem sprawozda-

nia?
Kto jest temu przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dwóch senatorów jeszcze nie zag³osowa³o…

Dobrze, ju¿ wszyscy.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 88

opowiedzia³o siê za odrzuceniem sprawozdania,
1 by³ przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 11)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji nie zosta³o przyjête przez Senat.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy…

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê o ciszê. Proszê o ciszê.
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misji Ustawodawczej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 1229Z.

Proszê sprawozdawcê senatora Piotra Zientar-
skiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ Wysokiej Iz-

bie przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy,

a wiêc senator Augustyn i senator Piotrowicz,
chcieliby zabraæ g³os? Nie s³ysz¹. A przynajmniej
senator Andrzejewski nie s³yszy, bo jest zajêty
rozmow¹…

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, popartym przez
komisje, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

55 by³o za przyjêciem ustawy bez poprawek, 32
– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 12)

Przed³o¿ona ustawa zosta³a przyjêta bez po-
prawek.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny
i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jednobrzmi¹ce
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?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów

i wszyscy poparli przed³o¿on¹ uchwa³ê o przyjêciu
ustawy bez poprawek. (G³osowanie nr 13)

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce 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?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, 87

opowiedzia³o siê za przyjêciem ustawy bez popra-
wek, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 14)

Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalen-
cie pieniê¿nym z tytu³u prawa do bezp³atnego
wêgla dla osób uprawnionych z przedsiêbiorstw
robót górniczych.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, poproszê o ciszê w czasie g³o-

sowañ.
W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie

Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1231Z.

Poproszê sprawozdawcê senatora Tadeusza
Gruszkê o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po dzisiejszym posiedzeniu komisja wnosi

o przyjêcie ustawy bez poprawek. Jest to wniosek
zawarty w punkcie oznaczonym rzymsk¹ jedyn-
k¹. G³osowanie mia³o nastêpuj¹cy wynik: 9 sena-
torów popar³o ten wniosek, 4 by³o przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. Tym samym komisja nie
zaakceptowa³a poprawek dotycz¹cych zastoso-
wania wyrównania w przypadku górników, któ-
rym w ramach zmian ustrojowych odebrano przy-
wilej polegaj¹cy na otrzymywaniu ekwiwalentu
pieniê¿nego lub w naturze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Gruszka jako wnioskodawca

chcia³by siê wypowiedzieæ? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-

lejnoœci zostanie przeprowadzone g³osowanie nad
wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek,
a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego wnios-
ku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Gospodarki Narodowej, popartym przez
komisjê, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba… Nie chce g³osowaæ.
Na 90 obecnych senatorów 53 by³o za przyjê-

ciem ustawy bez poprawek, 36 – przeciw, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 15)

Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Powracamy do rozpatrywania punktu jede-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji
miêdzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet,
zatrudnionych w przemyœle, podpisanej w Bernie
dnia 26 wrzeœnia 1906 roku.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misja Spraw Zagranicznych przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Druki senac-
kie nr 1233A i 1233B.

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?
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W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 81
by³o za przyjêciem ustawy bez poprawek, 1 – prze-
ciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 16)

Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-

ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug,
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p³atników oraz ustawy o transporcie
drogowym.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 88

by³o za przyjêciem ustawy bez poprawek,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)

Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Powracamy do punktu trzynastego porz¹d-

ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
która ustosunkowa³a siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawo-
zdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 1254Z.

Proszê sprawozdawcê senatora Henryka WoŸ-
niaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ poinformowaæ, ¿e Komisja

Bud¿etu i Finansów Publicznych na dzisiejszym
posiedzeniu rozpatrzy³a zg³oszone w toku debaty
wnioski i wnosi, by Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ
ustawê bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Wnioski legislacyjne sk³adali sena-
tor Krajczy i senator Boszko…

(Senator Norbert Krajczy: Ja chcê, tylko mnie
nie widaæ…)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, chcia³bym prosiæ o poparcie

tych naszych poprawek, na które czeka milion ro-
dzin, to jest ponad piêæ milionów ludzi…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Brawo!)
(Oklaski)
Bud¿etu pañstwa to nic nie bêdzie kosztowa³o,

a banki – niewiele. Nikt nie wiedzia³ o tej pu³apce
zwi¹zanej z ró¿nic¹ pomiêdzy kursem, który obo-
wi¹zuje w danym dniu… Rodziny w ci¹gu roku te¿
niewiele na tym skorzystaj¹, bo oko³o 1 tysi¹ca z³,
ale dla niektórych jest to bardzo istotne.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Bardzo dobra
poprawka. Jesteœmy za. PiS jest za.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

œwieci siê.)
(Senator Mariusz Witczak: Coœ nie dzia³a.)
Coœ nie dzia³a, rzeczywiœcie.
(G³os z sali: Nad czym g³osujemy?)
G³osujemy nad prawem bankowym, proszê

pañstwa, nad wnioskiem o przyjêciem ustawy bez
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, 50

popar³o wniosek o przyjêcie ustawy bez popra-
wek, 37 by³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 18)

Ustawa nowelizuj¹ca prawo bankowe zosta³a
przyjêta bez poprawek.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ca³ej ustawy, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma na celu uzupe³nienie

niepe³nych wytycznych dotycz¹cych treœci rozpo-
rz¹dzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 89

popar³o poprawkê pierwsz¹. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów, 87

popar³o poprawkê drug¹. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do prawid³owego

wprowadzenia zmian do ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

89 popar³o poprawkê trzeci¹. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby auto-

busy operatora publicznego transportu zbiorowe-
go wykorzystywane do przewozów o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej by³y zwolnione z op³aty
za przejazdy po drogach krajowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 33 senatorów, 53
by³o przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 22)

Poprawka czwarta nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która zmie-

rza do tego, aby przepis przewiduj¹cy odpowie-
dzialnoœæ za wykroczenie wszed³ w ¿ycie po up³y-
wie trzydziestu dni od dnia og³oszenia ustawy,
a nie z dniem og³oszenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 89 senatorów, 1 by³
przeciw. (G³osowanie nr 23)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ca³ej ustawy, ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 55

popar³o ten projekt uchwa³y, 34 by³o przeciw,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)

Ustawa wraz z przed³o¿onymi poprawkami zo-
sta³a przyjêta.

Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-
nastego 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 Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Ustawodawczej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie;
znajduje siê ono w druku nr 1242.

Proszê sprawozdawcê, senatora Marka
Trzciñskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ przyjêcie

ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e senator Marek Trzciñski wy-

cofa³ swoje wnioski, czyli zawarte w punkcie oz-
naczonym rzymsk¹ dwójk¹ poprawki pierwsz¹
i drug¹; druk nr 1242Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzymaæ
wnioski wycofane przez senatora Trzciñskiego?

(Rozmowy na sali)
Dziêkujê bardzo. Nikt siê nie zg³osi³, mo¿e ktoœ

by³ tak zagadany, ¿e nie zauwa¿y³, o co pytam.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki
Narodowej, popartym przez komisje, o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
89 obecnych senatorów, wniosek o przyjêcie

ustawy bez poprawek zosta³ poparty przez 76 se-
natorów, 12 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 25)

W tej sytuacji ustawa zosta³a przyjêta bez po-
prawek.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o nota-
riacie.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wno-
sz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
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Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów,

projekt uchwa³y zosta³ poparty przez 86 senato-
rów, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o adwokatu-
rze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy –
Prawo o notariacie zosta³a przyjêta.

(Rozmowy na sali)
Teraz proszê o opuszczenie sali osoby, które nie

chc¹ uczestniczyæ w sk³adaniu oœwiadczeñ.
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, piêciominutowa przerwa te-

chniczna.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, jeœli nie chc¹ pañstwo ucze-

stniczyæ w sk³adaniu oœwiadczeñ, to proszê o opu-
szczenie sali, bo to skróci nasze oczekiwanie.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, w holu te¿ siê daje dokoñczyæ

rozmowy.
(Rozmowy na sali)
(Senator S³awomir Sadowski: Zdaje siê, ¿e ja

pierwszy siê zapisa³em.)
Tak jest.
(G³os z sali: Wyg³aszaj.)
(Senator S³awomir Sadowski: Ale muszê us³y-

szeæ formu³ê…)
Bardzo proszê pana senatora Sadowskiego

o przedstawienie oœwiadczenia.
Przypominam, ¿e oœwiadczenie nie mo¿e trwaæ

d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹ce-
go posiedzenia Senatu.

Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Szanowny pan Stefan Jan Jaworski, przewo-

dnicz¹cy Pañstwowej Komisji Wyborczej.
Panie Ministrze!
Proszê o wyjaœnienie, czy postawienie znaku

„X” poza kratk¹ do g³osowania w taki sposób, ¿e
przeciêcie krzy¿uj¹cych siê linii znajduje siê
w kratce do g³osowania, a koñce tych linii s¹ poza
obrêbem kratki, skutkuje niewa¿noœci¹ g³osu.
Proszê wskazaæ, czy istniej¹ jakieœ odrêbnoœci
w tym zakresie w poszczególnych rodzajach wy-
borów oraz czy coœ zmieni wejœcie w ¿ycie ustawy
– Kodeks wyborczy.

Z szacunkiem, S³awomir Sadowski, senator RP.
To tylko tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszczyñski, proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, to oœwiadczenie

dotyczy³o porz¹dku obrad, a nie mo¿e byæ takiego
oœwiadczenia.)

Nie, ono przecie¿ dotyczy zupe³nie czegoœ inne-
go, tego, jak siê stawia znaczki, a nie g³osowania
korespondencyjnego niepe³nosprawnych.

(G³os z sali: Dobrze, to decyzja pana mar-
sza³ka.)

(Senator S³awomir Sadowski: Ja te¿ mia³em
w¹tpliwoœci, ale…)

Nie, nie, nie. To nie ma z tym nic wspólnego,
przecie¿ to jest ogromny dokument, mo¿na do
niego odnieœæ mnóstwo w¹tpliwoœci.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam dzisiaj okazjê z³o¿yæ dwa oœwiadczenia,

a pierwsze z nich skierowane jest do ministra fi-
nansów Jacka Vincenta-Rostowskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o roz-

wa¿enie mo¿liwoœci dostosowania przepisów po-
datkowych tak, aby umo¿liwiæ organom skarbo-
wym niepodejmowanie dzia³añ o charakterze ko-
ryguj¹cym lub karnoskarbowym w przypadku,
gdy podatnik, stosuj¹c ogóle zasady podatkowe
i dokonuj¹c rzetelnej ewidencji zdarzeñ gospo-
darczych, swoim dzia³aniem nie uszczupli³ zobo-
wi¹zañ podatkowych.

Pos³u¿ê siê przyk³adem przedstawionym mi
przez podatników. Ogólna zasada dotycz¹ca obo-
wi¹zku podatkowego, ujêta w ustawie o podatku od
towarów i us³ug z 11 marca 2004 r., mówi, ¿e obo-
wi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ wydania towa-
rów lub wykonania us³ugi. Od ogólnej zasady s¹ li-
czne wyj¹tki: us³ugi transportowe, spedycyjne, bu-
dowlane i budowlano-monta¿owe. Tutaj obowi¹zek
podatkowy powstaje z chwil¹ otrzymania ca³oœci
lub czêœci zap³aty, ale nie póŸniej ni¿ trzydzieœci dni,
licz¹c od dnia wykonania us³ugi. W praktyce podat-
nicy czêsto stosuj¹ jednak zasadê ogóln¹, z tego
wzglêdu ¿e przy w miarê zrównowa¿onych przycho-
dach mog¹ w ten sposób unikn¹æ chocia¿by dodat-
kowego obowi¹zku kontrolowania tego, czy przy-
padkiem kontrahent nie zap³aci³ wczeœniej, ni¿ mó-
wi termin ustalony na fakturze, ustalaj¹c tym sa-
mym now¹ datê obowi¹zku podatkowego.

Ma to szczególne znaczenie dla ma³ych przed-
siêbiorców, którzy nie prowadz¹ pe³nej ksiêgowo-
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œci i nie monitoruj¹ pod tym k¹tem dat wp³ywu
nale¿noœci. Zastosowanie ogólnej zasady w zakre-
sie ustalenia obowi¹zku podatkowego skutkuje
przyspieszeniem o miesi¹c rozliczenia podatku,
a tak¿e jego ewentualnej zap³aty. Choæ nie ma tu
mowy o jakimkolwiek uszczupleniu zobowi¹zania
podatkowego, to jednak w ocenie organów podat-
kowych takie zachowanie podatnika traktowane
jest jako naruszenie przepisów podatkowych
i skutkuje koniecznoœci¹ dokonania korekt do
piêciu lat wstecz, daj¹c tak¿e mo¿liwoœæ zastoso-
wania tu przepisów karnoskarbowych. Nawet je-
¿eli w praktyce uda siê podatnikowi unikn¹æ od-
powiedzialnoœci karnoskarbowej, to bêdzie to tyl-
ko wynik uznaniowego podejœcia i decyzji urzê-
dnika, co dla podatnika zawsze oznacza niepew-
noœæ i stres.

Drugie oœwiadczenie skierowane jest do mini-
stra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra z problemem

zg³aszanym mi przez przedsiêbiorców, importe-
rów samochodów osobowych zainteresowanych
mo¿liwoœci¹ uproszczenia procedury wyrobienia
tablic próbnych. Przedsiêbiorcy, importerzy sa-
mochodów osobowych w ca³oœci, nieuszkodzo-
nych, którzy sprowadzaj¹ samochody z zagrani-
cy, chc¹c przemieszczaæ siê tymi samochodami,
musz¹ wynajmowaæ pomoc drogow¹ w celu prze-
transportowania ich do mechanika, lakiernika,
myjni i na przegl¹d techniczny. Dodam, ¿e doty-
czy to aut posiadaj¹cych aktualny i wa¿ny prze-
gl¹d techniczny kraju, z którego pochodz¹.

Chcê w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w s¹sie-
dnim kraju, w Niemczech, firmy z bran¿y samo-
chodowej maj¹ do dyspozycji komplet tablic
próbnych oraz ksi¹¿kê rejestruj¹c¹, do wpisów
numerów VIN danego samochodu. Takie samo-
chody mog¹ siê poruszaæ wszêdzie, w tym mog¹
przekraczaæ granice. Samochody z próbnymi
tablicami mo¿na spotkaæ tak¿e na naszych
drogach, te tablice maj¹ numery w kolorze
czerwonym, a koszt ich wykupienia wynosi
oko³o 150 euro rocznie. Tymczasem w Polsce,
¿eby otrzymaæ tablice próbne, nale¿y posiadaæ
takie same dokumenty, jakie potrzebne s¹ do
rejestracji pojazdu, to znaczy: brief, akcyzê
i przegl¹d techniczny. Nie ma mo¿liwoœci, tak
jak w krajach Europy Zachodniej, otrzymania
przez przedsiêbiorców tablic próbnych, za op-
³at¹ ca³oroczn¹, niezbêdnych do przejazdu do
wspomnianych firm, w tym na przegl¹d techni-
czny.

Ponadto z powodu braku tablic próbnych nie
ma mo¿liwoœci odbycia jazdy próbnej z klientem
w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeñ
i nieporozumieñ dotycz¹cych stanu technicznego
samochodu. Przypomnê, ¿e s¹ to samochody

z rynku wtórnego i ka¿dy potencjalny nabywca po
prostu domaga siê takiej jazdy próbnej.

Uprzejmie zatem proszê pana ministra o roz-
wa¿enie mo¿liwoœci, wzorem naszych zachodnich
s¹siadów, uproszczenia procedury wydawania
tablic próbnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Swoje oœwiadczenie kierujê do pana ministra

rolnictwa Marka Sawickiego.
Zwracam siê do pana ministra w zwi¹zku

z dramatycznymi apelami bran¿y tytoniowej,
zagro¿onej negatywnymi skutkami wprowa-
dzenia tytoniowej Dyrektywy Produktowej
EU 2001/37/WE.

Jej podstawowymi za³o¿eniami s¹ zakaz ekspo-
zycji wyrobów tytoniowych w punktach sprzeda¿y
i ujednolicenie opakowañ. Docelowo ma to s³u¿yæ
zmniejszeniu sprzeda¿y produktów zawiera-
j¹cych tytoñ, co byæ mo¿e wydaje siê i chwalebne
z punktu widzenia przeciwdzia³ania domniema-
nym negatywnym skutkom palenia papierosów,
jednak w bardzo niekorzystny sposób odbije siê
na poziomie produkcji tytoniu w Polsce, która to
ga³¹Ÿ rolnictwa stanowi Ÿród³o utrzymania oko³o
szeœædziesiêciu tysiêcy mieszkañców polskiej
wsi. Tymczasem podobne pozytywy – bez tak fa-
talnych skutków spo³eczno-ekonomicznych
– mo¿na by³oby osi¹gn¹æ na przyk³ad przez
zwiêkszon¹ profilaktykê i promowanie zdrowe-
go stylu ¿ycia.

Jeszcze bardziej krytycznie oceniæ trzeba roz-
wi¹zanie kolejne, polegaj¹ce na wprowadzeniu
zakazu stosowania w produkcji papierosów
okreœlonych sk³adników, co w praktyce zlikwidu-
je ga³¹Ÿ rynku okreœlan¹ jako American Blend,
stanowi¹c zagro¿enie dla upraw polskiego tytoniu
bia³ego i ciemnego, a wiêc w ogóle dla 40% pol-
skich plantacji tytoniu.

Na etapie konsultacji spo³ecznych do Komisji
Europejskiej wp³ynê³o z Polski a¿ dwadzieœcia ty-
siêcy g³osów sprzeciwu. Wdro¿enie tej dyrektywy
mo¿e oznaczaæ pozbawienie œrodków utrzymania
nie tylko rolników, ale tak¿e ca³ej rzeszy praco-
wników bran¿y tytoniowej, w tym pracowni-
ków drobnego handlu.

Co wiêcej, wprowadzenie ujednoliconych opa-
kowañ wyrobów tytoniowych mo¿e wp³yn¹æ na
zwiêkszenie procederu podrabiania tych wyro-
bów i ich przemytu, dotkliwie bij¹c w akcyzowe
przychody bud¿etu pañstwa. W dobie kryzysu nie
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mo¿emy pozwoliæ sobie na bezkrytyczne przyjêcie
tego akurat rozwi¹zania proponowanego przez
Komisjê Europejsk¹.

W zwi¹zku z powy¿ej zarysowanymi zagro¿e-
niami, ja, jako senator Rzeczypospolitej i szef
Zwi¹zku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”,
zwracam siê do pana ministra z pytaniami: jakie
dzia³ania podejmuje pan w celu przeciwdzia³a-
nia negatywnym skutkom wdro¿enia tytoniowej
Dyrektywy Produktowej UE 2001/37/WE, a tak-
¿e jakie s¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia os³ony dla
polskiej bran¿y tytoniowej, a przede wszystkim
dla rolników producentów tytoniu? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ

g³os? Chêtnych nie ma.
Wobec tego poproszê sekretarza o odczytanie

komunikatów.
(Senator Sekretarz S³awomir Kowalski: Nie ma

komunikatów.)
Nie ma komunikatów.
Wobec tego zamykam siedemdziesi¹te dzie-

wi¹te posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 39)

79. posiedzenie Senatu w dniu 16 czerwca 2011 r.
126 Oœwiadczenia

(senator L. Cichosz)



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 80 77 90 89 90 88 90 90 90 89 90 89 90 88 90 90 90 88 89 87
Za 47 46 35 36 90 88 35 90 56 88 88 55 90 87 53 81 88 50 89 87
Przeciw 31 31 55 51 0 0 54 0 34 0 1 32 0 0 36 1 0 37 0 0
Wstrzyma³o siê 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 8 2 1 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

79. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2011 r.
Wyniki g³osowañ 129



21 22 23 24 25 26
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
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 89 89 90 90 89 87
Za 89 33 89 55 76 86
Przeciw 0 53 1 34 0 0
Wstrzyma³o siê 0 3 0 1 12 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 79. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa ma na celu przesuniêcie terminu wejœcia w ¿ycie nowej ustawy o dowodach osobistych z dnia

1 lipca 2011 r. na dzieñ 1 stycznia 2013 r. oraz ustawy o ewidencji ludnoœci z dnia 1 sierpnia 2011 r. na
dzieñ 1 stycznia 2012 r. Zmiana terminu wejœcia w ¿ycie przepisów przewiduj¹cych zmianê wzoru dowo-
dów osobistych wynika miêdzy innymi z niezakoñczenia w zak³adanym terminie przygotowañ organiza-
cyjnych i technicznych do wydawania nowych dokumentów.

Przede wszystkim, rozpatruj¹c kwestiê dotycz¹c¹ terminu wejœcia w ¿ycie nowej ustawy, nale¿y mieæ
na uwadze koniecznoœæ zapewnienia pe³nej transparentnoœci wyboru podmiotu, który bêdzie dostarcza³
niespersonalizowane blankiety dowodów osobistych nowego wzoru. Warunkiem koniecznym do zape-
wnienia przejrzystoœci jest spowodowanie, aby procedura wy³onienia producenta blankietów, która w ra-
mach udzielenia zamówienia publicznego odbywa siê w formie dialogu konkurencyjnego, by³a przepro-
wadzona z najwy¿sz¹ starannoœci¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem wnikliwego i obiektywnego rozpa-
trzenia odwo³añ oferentów niezadowolonych z wyniku postêpowania.

Kolejnym argumentem na rzecz przed³u¿enia vacatio legis nowej ustawy o dowodach osobistych jest
koniecznoœæ notyfikacji rozporz¹dzeñ wykonawczych do ustawy o dowodach osobistych. Dyrekty-
wa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.

Przesuniêcie terminu wejœcia w ¿ycie ustawy o dowodach osobistych prowadzi w konsekwencji do
zmiany terminu wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 24 wrzeœnia 2010 r. o ewidencji ludnoœci. PóŸniejsze wej-
œcie w ¿ycie ustawy o dowodach osobistych spowoduje koniecznoœæ przeprowadzenia w systemach tele-
informatycznych separacji czêœci obs³uguj¹cych ewidencjê ludnoœci oraz wydawanie dowodów osobi-
stych.

Istniej tak¿e samoistna przes³anka dotycz¹ca przesuniêcia terminu wejœcia w ¿ycie ustawy o ewidencji
ludnoœci. Wskazanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 sierpnia 2011 r. jako daty wejœcia w ¿y-
cie nowych przepisów reguluj¹cych zagadnienia zwi¹zane z ewidencj¹ ludnoœci w konsekwencji spowo-
duje, ¿e wdra¿anie w gminach nowych rozwi¹zañ organizacyjnych i technicznych bêdzie przypada³o na
okres poprzedzaj¹cy najbli¿sze wybory parlamentarne, co mo¿e mieæ negatywny wp³yw na proces przygo-
towania spisów wyborczych.

Propozycje nowelizacji ustawy o dowodach osobistych w zakresie obejmuj¹cym funkcjonalnoœci elek-
troniczne nowego dowodu osobistego s¹ wynikiem analizy przeprowadzonej w trakcie przygotowania roz-
wi¹zañ technicznych. Podstaw¹ techniczn¹ dla przepisów ustawy odnosz¹cych siê do podpisu osobiste-
go jest mechanizm tak zwanego mediatora, czyli zaufanej strony trzeciej, uczestnicz¹cej w procesie sk³a-
dania podpisu. Zasadniczym celem zastosowania mechanizmu mediatora w ustawie o dowodach osobi-
stych by³o zyskanie pewnoœci dotycz¹cej czasu z³o¿enia podpisu oraz stworzenia mo¿liwoœci czasowego
zawieszania wa¿noœci certyfikatu, w szczególnoœci w okresach, w których posiadacz dowodu osobistego
nie sprawowa³by nad nim bezpoœredniej kontroli – wyjazdy zagraniczne itp.

Ze wzglêdu na przewidywany zakres regulacji, podmiotami, na które bêdzie oddzia³ywa³a nowelizacja
ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludnoœci, bêd¹ minister spraw wewnêtrznych
i administracji oraz organy gmin uzyskuj¹ce niezbêdny czas na wdro¿enie nowych rozwi¹zañ organiza-
cyjnych i technicznych. Bior¹c pod uwagê, ¿e projektowana ustawa przed³u¿a okres obowi¹zywania ak-
tualnie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, a zmiana w zakresie warstwy elektronicznej nowego dowodu
osobistego nie powoduje dodatkowych obci¹¿eñ, jej uchwalenie przez Sejm bêdzie neutralne z punktu
widzenia innych podmiotów. Nowy dowód osobisty zosta³ zaprojektowany w znacznej mierze jako ele-
ment otwieraj¹cy mo¿liwoœci szerokich zastosowañ metod e-administracji. W tym rozumieniu brak do-
stêpnoœci jego funkcjonalnoœci móg³by spowodowaæ opóŸnienie wdra¿ania w administracji publicznej
nowoczesnych narzêdzi technologii informacyjnych. Jednak¿e w po³owie bie¿¹cego roku zaplanowane
jest zainicjowanie innego narzêdzia informatycznego o funkcji bardzo zbli¿onej do nowego dowodu osobi-
stego – profilu zaufanego na platformie e-PUAP. W wypadku zbiegu rozpoczêcia funkcjonowania obydwu
rozwi¹zañ w tym samym czasie jedno z nich okaza³oby siê nadmiarowe i prawdopodobnie profil zaufany
przegra³by konkurencjê z podpisami elektronicznymi w dowodzie osobistym jako narzêdziem nowoczeœ-
niejszym i o szerszym obszarze zastosowañ. W nowej sytuacji profil zaufany odegra rolê skutecznego roz-
wi¹zania tymczasowego. Dziêki jego funkcjonowaniu mo¿liwe bêdzie oferowanie us³ug elektronicznej ad-
ministracji identycznych jak te, które planowano budowaæ na bazie dowodu osobistego.

79. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 79. posiedzenia Senatu 135



Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Problem dotycz¹cy umo¿liwienia pe³nego udzia³u w wyborach osobom niepe³nosprawnym by³
przedmiotem wielu debat na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Pok³osiem tych dyskusji by³o przyjêcie
do krajowego porz¹dku prawnego wymogu dostosowania czêœci lokali wyborczych do potrzeb osób
niepe³nosprawnych oraz wprowadzona stosunkowo niedawno instytucja g³osowania przez
pe³nomocnika.

U³atwienia te, pomimo i¿ zasadne, nie s¹ jednak wystarczaj¹ce, poniewa¿ w niewielkim stopniu odno-
sz¹ siê do potrzeb osób niepe³nosprawnych ruchowo, które nie s¹ w stanie samodzielnie stawiæ siê w lo-
kalu wyborczym. Problemy podczas g³osowania napotykaj¹ tak¿e osoby niewidz¹ce lub niedowidz¹ce.
Oczywiœcie osoby te mog¹ obecnie skorzystaæ z pomocy pe³nomocnika, jednak jak pokaza³a praktyka
ostatnich wyborów, rozwi¹zanie to nie znalaz³o praktycznego zastosowania w oczekiwanym stopniu.

Omawiany dziœ projekt ustawy wychodzi zatem naprzeciw w szczególnoœci tym niepe³nosprawnym,
którzy pragnêliby samodzielnie uczestniczyæ w akcie g³osowania, a którzy z racji swego stanu zdrowia nie
s¹ w stanie dotrzeæ do lokalu wyborczego.

Najistotniejsze zmiany, jak siê wydaje, wynikaj¹ z dodanego rozdzia³u 7a, w którym przewidziano kore-
spondencyjny tryb g³osowania przez osoby niepe³nosprawne. Mo¿liwoœæ takiego g³osowania ograniczona
zosta³a jednak jedynie do osób z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci.
Wskazany wyborca po dokonaniu zg³oszenia zamiaru g³osowania korespondencyjnie otrzyma na wska-
zany adres tak zwany pakiet wyborczy, sk³adaj¹cy siê z odpowiednio przygotowanych kopert, kart do g³o-
sowania oraz materia³ów informacyjno-instrukta¿owych, w tym druku oœwiadczenia o osobistym i taj-
nym oddaniu g³osu przez wyborcê. Pakiet ten dorêczy upowa¿niony pracownik urzêdu gminy lub Poczta
Polska najpóŸniej na siedem dni przed wyborami. Po oddaniu g³osu wyborca przesy³a kartê do g³osowa-
nia do w³aœciwej obwodowej komisji wyborczej. Przesy³ka ta dorêczana jest komisji w godzinach g³osowa-
nia. Przepisy projektu ustawy zobowi¹zuj¹ wójta, aby ten wyznaczy³ co najmniej jedn¹ obwodow¹ komi-
sjê wyborcz¹ w³aœciw¹ w sprawach g³osowania korespondencyjnego.

Mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego zosta³a obwarowana wymogiem, aby wyborca zg³osi³ wój-
towi taki zamiar co najmniej na dwadzieœcia jeden dni przed dniem wyborów. Bior¹c to pod uwagê, nieod-
zowne wydaje siê przeprowadzenie stosownej kampanii informacyjnej na tyle wczeœnie, ¿eby jak najwiê-
cej wyborców mia³o mo¿liwoœæ poznaæ i wykorzystaæ nowe rozwi¹zania. Uwa¿am, ¿e w tym przypadku
o sukcesie – mierzonym wzrostem frekwencji wœród osób niepe³nosprawnych – w równym stopniu, co
przyjêcie przedstawionych przepisów, decydowaæ bêdzie w³aœnie rozpropagowanie wœród zainteresowa-
nych informacji o nowych mo¿liwoœciach oddania g³osu. Pewne obowi¹zki w tym zakresie na³o¿one zo-
sta³y na wójta oraz na Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ w rozdziale 5a projektu ustawy „Przekazywanie in-
formacji o wyborach osobom niepe³nosprawnym”. Polegaj¹ one na publikowaniu okreœlonych informacji
na stronach internetowych „Biuletynu Informacji Publicznej” oraz portalu informacyjnego Pañstwowej
Komisji Wyborczej. Informacje te bêd¹ nadto og³aszane w sposób zwyczajowo przyjêty w danej gminie
oraz przesy³ane wyborcy na jego wniosek w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest ustalenie minimalnej liczby lokali objêtych obowi¹zkiem dostosowania ich
do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Jak wynika z projektowanego art. 187 ustawy, w ka¿dej gminie co
najmniej jedna trzecia lokali winna zostaæ dostosowana do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych. Kon-
kretne wymagania techniczne odnoœnie do takich lokali okreœlone zostan¹ w akcie wykonawczym. Po-
nadto projektodawca odniós³ siê tak¿e do potrzeb sygnalizowanych przez osoby niewidz¹ce i niedowi-
dz¹ce, okreœlaj¹c, ¿e mog¹ one wnosiæ o udostêpnienie im tak zwanej nak³adki na kartê do g³osowania
sporz¹dzonej w alfabecie Braille’a.

Reasumuj¹c, pragnê podkreœliæ, ¿e przedstawiony projekt ustawy niesie zmiany o donios³ym znacze-
niu dla wielu osób niepe³nosprawnych, które dotychczas, chc¹c wzi¹æ udzia³ w wyborach, napotyka³y is-
totne ograniczenia. Tym samym projekt ten nie pozostaje bez znaczenia, je¿eli chodzi o podniesienie
standardów demokracji w naszym pañstwie. Proszê zatem Wysok¹ Izbê o aprobatê niniejszej nowelizacji.
Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 27 maja 2011 r. na 93. posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o zmianie ustawy – Ko-

deks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.
Zmiany przyjête przez Sejm RP dotycz¹ dostosowania organizacji wyborów do potrzeb osób niepe³no-

sprawnych, co ma na celu u³atwienie tym osobom udzia³u w wyborach. Ustawa o zmianie ustawy – Ko-
deks wyborczy przewiduje miêdzy innymi: nieodp³atn¹ informacjê dla osób niepe³nosprawnych; obo-
wi¹zek umieszczania obwieszczeñ wyborczych oraz wyników g³osowania w miejscach ³atwo dostêpnych
dla osób o ograniczonej sprawnoœci ruchowej; obowi¹zek ustnego przekazywania osobie niewidomej lub
niedowidz¹cej treœci obwieszczeñ wyborczych – obowi¹zek ten mia³by spoczywaæ na wyznaczonym cz³on-
ku obwodowej komisji wyborczej; weryfikacjê siedzib komisji wyborczych zarówno pod k¹tem ich lokali-
zacji, jak i dostosowania budynku do potrzeb osób niepe³nosprawnych.

Powa¿ne w¹tpliwoœci konstytucyjne budzi przewidywana przez nowelizacjê mo¿liwoœæ g³osowania
przez osoby niepe³nosprawne w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborach prezydenta RP, do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
wyborów do PE w formie g³osowania korespondencyjnego oraz g³osowania przez pe³nomocnika. Konsty-
tucja RP wœród piêciu tak zwanych przymiotników wyborczych wymienia bowiem tajnoœæ i bezpoœre-
dnioœæ. G³osowania korespondencyjnego i g³osowania za poœrednictwem pe³nomocnika nie sposób pogo-
dziæ z wymogiem bezpoœredniego udzia³u w wyborach. W przypadku drugiej dopuszczanej przez noweli-
zacjê mo¿liwoœci oddania g³osu, to jest g³osowania przez poœrednika, w¹tpliwe staje siê równie¿ docho-
wanie wymogu tajnoœci wyborów.

Umo¿liwienie osobom niepe³nosprawnym udzia³u w wyborach, u³atwienie im tego udzia³u jest samo
w sobie celem s³usznym. Jednak nie mo¿e dojœæ do sytuacji, w której ustanawiane prawo jest ewidentnie
sprzeczne z Konstytucj¹ RP – najwy¿szym aktem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Równie¿ w sytuacji,
w której celem wprowadzenia zmian ustawowych niezgodnych z Konstytucj¹ RP jest u³atwienie osobom
niepe³nosprawnym wziêcia udzia³u w wyborach.

Dlatego wnoszê o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy w jej obecnym kszta³cie, to jest w sytuacji, gdy zawiera ona
wymienione przeze mnie zapisy niezgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmar³ych s¹ zwi¹zane z innymi aktami, które obowi¹zuj¹

w polskim porz¹dku prawnym. Pierwszym z nich jest prawo o aktach stanu cywilnego, którego nowela
ma na celu stworzenie podstawy prawnej do sporz¹dzenia dokumentacji niezbêdnej do dokonania po-
chówku dzieci martwo urodzonych niezale¿nie od tego, ile trwa³a ci¹¿a, oraz w sytuacji, gdy ustalenie
p³ci, ciê¿aru i d³ugoœci cia³a dziecka jest utrudnione lub nawet niemo¿liwe.

Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wy-
pe³nienia zak³ada i¿, dla dzieci martwo urodzonych, bez wzglêdu na czas trwania ci¹¿y, jest ona wype³nia-
na na wniosek osób uprawnionych do pochowania. Osoby te mog¹ pochowaæ takie dziecko, je¿eli jednak
dosz³o do martwego urodzenia, to nale¿y wydaæ pisemne zg³oszenie urodzenia dziecka oraz akt urodze-
nia. Nale¿y jednak wskazaæ, ¿e niemo¿liwe jest urzêdowe stwierdzenie zgonu bez urzêdowego potwierdze-
nia urodzenia.

By wyeliminowaæ z obiegu prawnego wszelkie nieœcis³oœci, proponuje siê umo¿liwienie pochówku
dziecka martwo urodzonego, bez wzglêdu na czas trwania ci¹¿y, mimo braku adnotacji urzêdu stanu cy-
wilnego o zarejestrowanie zgonu.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, moment pochówku kogoœ bliskiego zdecydowanie nie jest dobrym cza-
sem do za³atwiania formalnoœci i wype³niania druków i formularzy. Im jest ich mniej, tym lepiej. W tym
w³aœnie kierunku zmierza omawiana tu nowela i dlatego uwa¿am, ¿e powinniœmy przyj¹æ jej zapisy. Dziê-
kujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Przystêpuj¹c do opracowywania omawianego dziœ aktu, projektodawca postawi³ sobie zasadniczy cel
polegaj¹cy na wyeliminowaniu barier natury administracyjnej napotykanych przez rodziców, którzy
chc¹ pochowaæ dziecko. Dla uœciœlenia trzeba dodaæ, ¿e chodzi w tym miejscu o pewne szczególne
przypadki, gdy dziecko urodzi³o siê martwe. Obowi¹zuj¹ce przepisy prawa nie reguluj¹ bowiem
wystarczaj¹co precyzyjnie, czy w takim przypadku istniej¹ podstawy do wystawienia dokumentów
niezbêdnych do dokonania legalnego pochówku.

Dosyæ nietypowa by³a œcie¿ka legislacyjna omawianego projektu ustawy. Wp³yn¹³ on bowiem do Sej-
mu jako projekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê – Prawo o aktach stanu cywilnego, dopiero póŸniej, na eta-
pie prac komisji sejmowej, pos³owie doszli do wniosku, ¿e przedmiotowy problem mo¿na rozwi¹zaæ lepiej
poprzez dokonanie zmian w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmar³ych. Zgodnie z pierwotnym za³o¿e-
niem w przypadku urodzenia martwego dziecka mia³ byæ wydawany akt urodzenia, w którym dopusz-
czalne by³oby pominiêcie danych jak imiê, p³eæ, ciê¿ar i d³ugoœæ cia³a dziecka. Ten nietypowy akt urodze-
nia mia³ byæ podstaw¹ do wystawienia aktu zgonu, który z kolei jest podstaw¹ do dokonania pochówku.
Pomys³ ten by³ jednak s³usznie krytykowany. Realizacja przepisów w opisanym kszta³cie doprowadzi³aby
do kreowania swego rodzaju fikcji w aktach stanu cywilnego.

Projektodawca komisyjny dostrzeg³, ¿e wskazany cel mo¿e zostaæ zrealizowany znacznie proœciej za
pomoc¹ bezpoœredniego odniesienia siê do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych. Ustawa ta prze-
widuje, ¿e w celu pochowania zw³ok nale¿y przedstawiæ administracji cmentarza „jeden z egzemplarzy
karty zgonu zawieraj¹cy adnotacjê urzêdu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu”. Istot¹ przed³o¿onej
nowelizacji jest wprowadzenie wyj¹tku od tej zasady. Zgodnie z art. 11 ust. 5a projektu ustawy w przy-
padku, kiedy rodzice zechc¹ pochowaæ dziecko martwo urodzone, wystarczy, ¿e przedstawi¹ administra-
cji cmentarza jedynie kartê zgonu. Tym samym projektodawca wskaza³ wprost, ¿e zgoda na pogrzeb ta-
kiego dziecka powinna zostaæ wydana bez koniecznoœci dope³niania dodatkowych formalnoœci sprowa-
dzaj¹cych siê do uzyskania adnotacji urzêdu stanu cywilnego o rejestracji zgonu.

Wysoka Izbo, nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e przedstawione przepisy s¹ zasadne, poniewa¿ od-
powiadaj¹ oczekiwaniom spo³ecznym wyra¿anym w tym wzglêdzie, w szczególnoœci przez rodziców, któ-
rych spotka³o to dramatyczne doœwiadczenie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego s³u¿y uregulowaniu problematyki wykonywania orze-

czeñ s¹dowych dotycz¹cych kontaktów z dzieæmi. Aby zapewniæ przestrzeganie ustaleñ s¹dowych doty-
cz¹cych kontaktów obojga rodziców z dzieckiem, dodano do ustawy rozdzia³ pod tytu³em „Sprawy doty-
cz¹ce wykonywania kontaktów z dzieckiem”. Rozdzia³ ów kontynuuje realizacjê za³o¿enia, i¿ dla osi¹gniê-
cia celów w tej trudnej materii lepsze bêdzie postêpowanie opiekuñcze ni¿ egzekucyjne.

Zgodnie z nowel¹ postêpowanie w sytuacji niewykonywania lub nieprawid³owego wykonania orzeczeñ
sk³adaæ ma siê z dwóch faz. W przypadku niezastosowania siê do orzeczenia ustalaj¹cego kontakty
w pierwszej fazie s¹d bêdzie wydawa³ postanowienie o zagro¿eniu nakazem zap³aty pewnej kwoty pieniê¿-
nej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem. W drugiej zaœ, jeœli zobowi¹zany nadal nie za-
stosuje siê do orzeczenia, s¹d naka¿e zap³atê za ka¿de naruszenie obowi¹zku. Dotychczas stosowana
w takich przypadkach grzywna by³a uiszczana na rzecz Skarbu Pañstwa, teraz przepisy maj¹ byæ bardziej
efektywne.

Rozwi¹zanie to poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ wprowadzenia w noweli uszczegó³owienia kwestii pod-
staw wszczêcia postêpowania, stwierdzenia wykonalnoœci orzeczenia z urzêdu oraz uznania za tytu³ wy-
konawczy prawomocnego postanowienia s¹du, bez potrzeby nadawania klauzuli wykonalnoœci. Warto
równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, i¿ osoba zobowi¹zana ma zagwarantowany udzia³ w postêpowaniu.

Wysokoœæ sumy pieniê¿nej, o której by³a mowa, ma byæ ustalana przez s¹d w zale¿noœci od sytuacji
maj¹tkowej osoby dokonuj¹cej naruszeñ oraz ewentualnoœci dalszych naruszeñ.

Nowelizacja przyjmuje równie¿ zasadê zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w zwi¹zku
z przygotowaniem do kontaktu, w sytuacji gdy do niego nie dosz³o na skutek niedokonania lub niew³aœci-
wego dokonania obowi¹zków wynikaj¹cych z orzeczenia lub ugody.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany w kodeksie postêpowania cywilnego niew¹tpliwie usprawniaj¹
funkcjonowanie instrumentów zwi¹zanych z kontaktami z dzieæmi na podstawie orzeczeñ s¹dowych.
Dlatego te¿ popieram te rozwi¹zania. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Ustawa zak³ada regulacjê materii dotycz¹cej kontaktów z dzieckiem oraz przyjêcie szczególnych form
egzekwowania za poœrednictwem nakazu zap³aty okreœlonej kwoty pieniê¿nej. Za³o¿eniem jest
wprowadzenie dwóch faz: zagro¿enia oraz realizacji nakazu zap³aty za niewywi¹zywanie siê
z uregulowanych kontaktów z dzieckiem. Niestety nadrzêdne dobro, jakim jest dobro dziecka, nie zosta³o
uwzglêdnione w niniejszym akcie prawnym. Nie powinno siê zaczynaæ rozwi¹zywania problemów
dotycz¹cych kontaktów ma³oletnich z rodzicami od karania, lecz od umo¿liwienia mediacji, pertraktacji
lub ugody. Propozycj¹ poprawki, która regulowa³aby podniesion¹ kwestiê, zdaje siê byæ wprowadzenie
pomiêdzy dwiema zak³adanymi fazami fazy poœredniej, polegaj¹cej na mediacji lub innym polubownym
rozwi¹zaniu konfliktu. Rozwi¹zanie to przyczyni³oby siê nie do bezwzglêdnej egzekucji finansowej, a do
prawid³owego i polubownego sposobu regulowania kontaktów lub ich egzekwowania przez sk³óconych
rodziców. Doœwiadczenie ¿yciowe wskazuje, ¿e moment, w którym strony zg³aszaj¹ siê do s¹du, jest dla
nich prze³omowy i w³aœnie na tym etapie powinno siê im umo¿liwiæ porozumienie. Je¿eli po pierwszej
fazie, tak zwanej fazie ostrze¿enia, a jeszcze przed drug¹, to jest wydaniem nakazu zap³aty, wprowadzono
by mo¿liwoœæ rozwi¹zania sporu na poziomie negocjacyjnym, to mo¿na spokojnie przyj¹æ, ¿e du¿a czêœæ
tych spraw zosta³aby za³atwiona.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Istot¹ rozwi¹zañ przedstawionych przez projektodawcê w projekcie ustawy zmieniaj¹cej kodeks
postêpowania cywilnego jest ustanowienie nowego dodatkowego mechanizmu s³u¿¹cego
wyegzekwowaniu prawid³owego wykonania s¹dowego postanowienia o kontaktach z ma³oletnimi
dzieæmi.

Przes³ank¹ warunkuj¹c¹ podjêcie przewidzianych w projekcie ustawy dzia³añ jest powstanie „uzasa-
dnionej obawy naruszenia obowi¹zków wynikaj¹cych z postanowienia o kontaktach przez osobê, pod
której piecz¹ dziecko pozostaje, lub osobê uprawnion¹ do kontaktu z dzieckiem albo osobê, której tego
kontaktu zakazano”. W takim wypadku projektodawca przewidzia³ mo¿liwoœæ zas¹dzenia przez s¹d opie-
kuñczy nakazu zap³aty okreœlonej sumy pieniê¿nej przez rodzica naruszaj¹cego warunki wspomnianego
postanowienia na rzecz drugiego rodzica.

Szczegó³owe zasady postêpowania w tym zakresie okreœlone zosta³y w odrêbnej kodeksowej jednostce
redakcyjnej. Chodzi o oddzia³ 6 zatytu³owany „Sprawy dotycz¹ce wykonywania kontaktów z dzieckiem”,
który zosta³ dodany w czêœci pierwszej, ksiêga druga, tytu³ II, dzia³ II, rozdzia³ 2. Ju¿ na wstêpie mo¿na do-
strzec pewne charakterystyczne rozwi¹zanie polegaj¹ce na tym, ¿e wydanie w³aœciwego nakazu zap³aty
musi zostaæ poprzedzone wydaniem przez s¹d opiekuñczy postanowienia, w którym s¹d jedynie zagrozi
zastosowaniem tego œrodka. Dopiero jeœli to swego rodzaju ostrze¿enie nie przyniesie po¿¹danego skut-
ku, s¹d opiekuñczy mo¿e nakazaæ zap³atê okreœlonej sumy pieniê¿nej. Wysokoœæ kwoty podlegaj¹cej za-
p³acie nie zosta³a skonkretyzowana na gruncie projektu ustawy, niemniej jednak zgodnie z wol¹ projek-
todawcy ma byæ ona uzale¿niona od sytuacji materialnej osoby naruszaj¹cej prawo oraz musi uwzglê-
dniaæ liczbê pope³nionych naruszeñ. Strony bêd¹ oczywiœcie dysponowa³y prawem do z³o¿enia za¿alenia
na ka¿de postanowienie s¹du opiekuñczego. Ponadto przed wydaniem ka¿dego z wymienionych posta-
nowieñ s¹d opiekuñczy ma obowi¹zek wys³uchaæ uczestników postêpowania. Trafne jest tak¿e rozwi¹za-
nie przewiduj¹ce, i¿ prawomocne postanowienie s¹du, w którym nakazano zap³atê, samo w sobie jest ju¿
tytu³em wykonawczym, co wyklucza koniecznoœæ nadawania mu dodatkowo klauzuli wykonalnoœci.

Bez w¹tpienia omówione rozwi¹zania s¹ s³uszne, poniewa¿ rozszerzaj¹ znacznie wachlarz mo¿liwoœci
postêpowania w przypadku wyst¹pienia sytuacji kryzysowej, kiedy którekolwiek z rodziców doœwiadcza
utrudnieñ w kontaktach z dzieckiem, do których to kontaktów w œwietle prawa jest uprawniony. Mo¿li-
woœæ zastosowania najpierw jedynie ostrze¿enia s¹dowego, a póŸniej represji o charakterze finansowym,
jest na pewno zdecydowanie mniej drastycznym sposobem rozwi¹zania konfliktu, ani¿eli zastosowanie
przepisów o odebraniu dziecka. Co wiêcej, s¹d ma mo¿liwoœæ swobodnego dostosowania dolegliwoœci fi-
nansowej do sytuacji maj¹tkowej rodzica naruszaj¹cego prawo. Projektowana nowelizacja umo¿liwi za-
tem takie dobranie mechanizmów represyjnych, aby zmaksymalizowaæ prawdopodobieñstwo przywró-
cenia prawid³owego wykonania postanowienia o kontaktach. Jednoczeœnie zdecydowanej poprawie
ulegnie równie¿ ochrona dobra dziecka, a wiêc wartoœci, która powinna mieæ znaczenie zdecydowanie
nadrzêdne.

Wysoka Izbo, z uwagi na przedstawione stanowisko wypada mi poprzeæ rozwi¹zania zaproponowane
przez projektodawcê. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja kodeksu pracy zwi¹zana jest z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z 12 lipca 2010 r.

Uznano wówczas, ¿e kodeks pracy pomija prawo pracownika, znajduj¹cego siê pod ochron¹ zwi¹zan¹
z jego dzia³alnoœci¹ w zwi¹zkach zawodowych, do ¿¹dania przywrócenia do pracy na poprzednich warun-
kach w razie wypowiedzenia umowy o pracê zawartej na czas okreœlony z naruszeniem przepisów o tej
ochronie.

Na gruncie dotychczasowych przepisów w razie ustalenia, i¿ wypowiedzenie umowy o pracê zawartej
na czas nieokreœlony by³o nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracê, s¹d pra-
cy stosownie do ¿¹dania pracownika orzeka o bezskutecznoœci wypowiedzenia, a je¿eli umowa uleg³a roz-
wi¹zaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu.
W sytuacji, w której wypowiedzenie umowy o pracê zawartej na czas okreœlony lub czas wykonania okreœ-
lonej pracy nast¹pi³o z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, mo¿liwe jest jedynie odszko-
dowanie dla pracownika.

Odnosz¹c te sytuacje do dzia³aczy zwi¹zkowych, nale¿y przypomnieæ, ¿e ochrona trwa³oœci zatrudnie-
nia dzia³aczy zwi¹zkowych zosta³a zawarta w konstytucji, a uszczegó³owiona w ustawie o zwi¹zkach za-
wodowych. Dzia³acze zwi¹zkowi zostali poddani szczególnej ochronie jako bardziej nara¿eni na konflikty
z pracodawc¹, a tak¿e niekorzystne zmiany warunków pracy, p³acy lub nawet zwolnienie.

Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ w swoim wyroku, i¿ za element gwarancji trwa³oœci zatrudnienia zwi¹z-
kowców nale¿y uznaæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia z ¿¹daniem przywrócenia do pracy w przypadkach niezgod-
nego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracê. W dalszej kolejnoœci stanowi ona
potwierdzenie prawa do zrzeszania siê i dzia³ania w ramach zwi¹zków zawodowych. W takiej sytuacji pra-
cownicy bêd¹cy jednoczeœnie zwi¹zkowcami zatrudnionymi na podstawie terminowych umów o pracê
nie mog¹ byæ pozbawieni mo¿liwoœci domagania siê przywrócenia do pracy i mieæ tylko jedn¹ drogê dzia-
³ania, czyli roszczenie o odszkodowanie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nie podlega dyskusji fakt, i¿ wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego po-
winny byæ implementowane do porz¹dku prawnego. Z tej przyczyny uwa¿am, ¿e powinniœmy poprzeæ
zmiany w ustawie – Kodeks pracy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Jednym z istotnych filarów umo¿liwiaj¹cych budowê prawid³owo rozwiniêtego spo³eczeñstwa
obywatelskiego jest mo¿liwoœæ zrzeszania siê. To ogólne prawo ulega pewnemu skonkretyzowaniu na
gruncie relacji pracodawca – pracownik. Postêpuj¹cy w ostatnich dziesiêcioleciach rozwój norm prawa
pracy, w tym tak¿e tych wyra¿onych w dokumentach rangi miêdzynarodowej, jak chocia¿by
ratyfikowane przez Polskê konwencje Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, zawsze odbywa³ siê
w poczuciu potrzeby wywa¿enia nierzadko spornych interesów wspomnianych grup spo³ecznych. Przy
czym niew¹tpliwie w znakomitej wiêkszoœci przypadków dzia³ania regulacyjne mia³y na celu
podniesienie standardów ochrony pracowników.

Polski prawodawca, dzia³aj¹c w poszanowaniu przyjêtego dorobku miêdzynarodowego, zawar³ w ro-
dzimych aktach prawnych szereg przepisów, które maj¹ gwarantowaæ ochronê praw pracowniczych. Wy-
pada wymieniæ chocia¿by art. 12 Konstytucji RP, w którym zapewniono wolnoœæ zrzeszania siê. Zna-
mienne, ¿e poœród wielu form organizacyjnych, w jakich zrzeszanie to mog³oby nast¹piæ, we wspomnia-
nym przepisie na pierwszym miejscu wskazuje siê w³aœnie zwi¹zki zawodowe. Wolnoœæ zrzeszania siê
w zwi¹zkach zawodowych zosta³a skonkretyzowana tak¿e w art. 59 ustawy zasadniczej. W dalszej kolej-
noœci standardy dzia³alnoœci zwi¹zkowej, w tym tak¿e szczególne prawa pracowników zrzeszonych
w zwi¹zkach zawodowych, uregulowane zosta³y miêdzy innymi w kodeksie pracy oraz w ustawie o zwi¹z-
kach zawodowych.

Przedstawiony projekt ustawy s³u¿yæ ma odpowiedniemu doprecyzowaniu przepisów prawa pracy, tak
aby uwzglêdnia³y one stanowisko wyra¿one przez Trybuna³ Konstytucyjny odnoœnie do niekonstytucyj-
noœci art. 50 §3 kodeksu pracy w zakresie, w jakim ma on zastosowanie wzglêdem osób chronionych na
podstawie przepisów o zwi¹zkach zawodowych. Trybuna³ orzek³ co do istoty, ¿e w razie wypowiedzenia
umowy o pracê zawartej na czas okreœlony pracownikowi znajduj¹cemu siê pod szczególn¹ ochron¹ z ra-
cji dzia³alnoœci zwi¹zkowej powinna zostaæ zapewniona mo¿liwoœæ oddania sprawy pod ocenê s¹du pracy
celem wydania orzeczenia o bezskutecznoœci wypowiedzenia oraz ewentualnie orzeczenia o przywróce-
niu pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Orzeczenie takie bêdzie zasadne przede wszystkim
w takim przypadku, gdy rozwi¹zanie stosunku pracy nast¹pi³o z pogwa³ceniem przepisów ustawy
o zwi¹zkach zawodowych.

Zaproponowana przez projektodawcê zmiana polega na rozszerzeniu zakresu zastosowania przepisu
ochronnego wynikaj¹cego z art. 50 §5 kodeksu pracy. Obecnie wskazana norma wynikaj¹ca z kodekso-
wego art. 50 §5 wy³¹cza stosowanie wspomnianego art. 50 §3 jedynie wzglêdem pracownicy w okresie
ci¹¿y lub urlopu macierzyñskiego, a tak¿e wzglêdem pracownika bêd¹cego ojcem wychowuj¹cym dziec-
ko, w okresie gdy korzysta on z urlopu macierzyñskiego. Zgodnie z przedstawion¹ propozycj¹ nowelizacji,
zakresem przepisu wy³¹czaj¹cego objêci zostan¹ równie¿ pracownicy „w okresie korzystania z ochrony
stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o zwi¹zkach zawodowych”.

W mojej ocenie opisana zmiana jest zasadna nie tylko z uwagi na koniecznoœæ dostosowania systemu
prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Warto bowiem pamiêtaæ, ¿e objêcie dzia³aczy zwi¹zko-
wych odpowiednimi mechanizmami ochronnymi i gwarancyjnymi jest jedn¹ z kluczowych przes³anek
warunkuj¹cych poprawne realizowanie zadañ zwi¹zku zawodowego, w tym reprezentowanie i obronê
praw pracowników, a tak¿e ich interesów zawodowych i socjalnych. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa ma na celu wyraŸne okreœlenie, ¿e w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego zosta³ uchwalony dla obszaru, który objêty by³ uprzednio planem uchwalonym przed dniem
1 stycznia 1995 r., miernikiem wzrostu wartoœci zbywanej nieruchomoœci jest ró¿nica miêdzy wartoœci¹
okreœlon¹ z uwzglêdnieniem postanowieñ nowego planu oraz przeznaczeniem tej¿e nieruchomoœci w pla-
nie, który utraci³ moc zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy; dotychczas decydowa³ faktyczny sposób wykorzy-
stywania danej nieruchomoœci przed uchwaleniem nowego planu.

Potrzeba nowelizacji omawianej ustawy jest podyktowana koniecznoœci¹ dostosowania przepisów
prawa polskiego do orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. W wyroku tym trybuna³ orzek³ o niezgodno-
œci art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2 i 32 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. Chodzi tu o obowi¹zek zap³aty tak zwanej renty planistycznej w zwi¹zku ze wzro-
stem wartoœci nieruchomoœci, opartym na faktycznym sposobie wykorzystania nieruchomoœci przed
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji kiedy jej przeznaczenie
zosta³o w tym planie okreœlone tak samo jak w planie miejscowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia
1995 r., który utraci³ moc na podstawie przepisów przejœciowych ustawy.

Istotnie, obci¹¿enie w³aœcicieli i u¿ytkowników wieczystych nieruchomoœci po³o¿onych w miejscowo-
œciach, dla których nowe plany miejscowe uchwalono dopiero po wygaœniêciu starych, ró¿ni siê od obo-
wi¹zku uiszczenia op³aty nak³adanej na w³adaj¹cych nieruchomoœciami znajduj¹cymi siê na terenach,
na których do uchwalenia nowych planów dosz³o jeszcze w okresie obowi¹zywania planów sprzed 1 sty-
cznia 1995 r. Wynika z tego, ¿e mamy do czynienia ze zró¿nicowaniem sytuacji dysponentów nierucho-
moœci.

W projekcie proponuje siê, aby w art. 87 po ust. 3 dodaæ ust. 3a, który mówi, ¿e je¿eli gmina zwleka³a
z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a stary plan straci³ wa¿noœæ, to
tak zwana renta planistyczna gminie nie przys³uguje. Nale¿y siê ona tylko wtedy, kiedy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego podnosi wartoœæ nieruchomoœci w stosunku do starego planu.

Jeœli uchwalenie planu miejscowego spowodowa³o realny wzrost wartoœci nieruchomoœci i w za³o¿eniu
równie¿ ceny jej zbycia, wtedy uzasadnione jest osi¹gniêcie korzyœci zarówno przez sprzedaj¹cego, jak
i przez gminê, która do wzrostu wartoœci siê przyczyni³a. Jednak wymierzanie renty planistycznej nie
znajduje uzasadnienia w sytuacji, gdy poprzednio obowi¹zuj¹cy plan utraci³ moc, a nowo uchwalony nie
zmieni³ w rzeczywistoœci przeznaczenia gruntów i zasad ich zagospodarowania, czyli gmina nie wykaza³a
siê w tym przypadku aktywnoœci¹. Dochodzi tutaj do widocznego naruszenia zasady równoœci.

Trybuna³ Konstytucyjny zwraca uwagê na jeszcze jedn¹ kwestiê. Dysponenci nieruchomoœci nie po-
winni ponosiæ negatywnych skutków zaniedbañ w³adz lokalnych. Wygaœniêcie mocy planów miejsco-
wych uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. i koniecznoœæ zstêpowania ich nowymi nie by³y bowiem ¿a-
dnym zaskoczeniem dla gmin. Jednostki samorz¹du terytorialnego mia³y tak¹ wiedzê du¿o wczeœniej.
Z kolei w³aœciciele b¹dŸ u¿ytkownicy wieczyœci gruntów nie mogli spodziewaæ siê sytuacji, ¿e gmina na
skutek opiesza³oœci w sferze planowania przestrzennego doprowadzi do utraty mocy istniej¹cych planów
miejscowych. W opinii Trybuna³u Konstytucyjnego pogorszenie po³o¿enia prawnego dysponentów nieru-
chomoœci spowodowane przyczynami ca³kowicie od nich niezale¿nymi nale¿y uznaæ za niezgodne z zasa-
dami sprawiedliwoœci spo³ecznej.

Wobec tych argumentów wprowadzenie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym wydaje siê koniecznoœci¹.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Przed³o¿ony pod obrady projekt ustawy zosta³ opracowany w celu wykonania wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego, w którym zakwestionowano niektóre zasady odnosz¹ce siê do obliczania renty
planistycznej, wyra¿one w art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Istot¹ renty planistycznej jest odprowadzenie do gminy czêœci ewentualnych zysków, powsta³ych
wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zasadnoœæ ta-
kiego dzia³ania argumentowana jest faktem, ¿e gmina, uchwalaj¹c lub zmieniaj¹c miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego, przyczynia siê niejako do podniesienia wartoœci nieruchomoœci objêtej
planem. Wymiar nale¿nej op³aty jest konkretyzowany w uchwale rady gminy i nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿
30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci, powsta³ego w zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego albo je-
go zmian¹. Wymóg odprowadzenia renty planistycznej materializuje siê jednak dopiero w przypadku zby-
cia danej nieruchomoœci w okresie do piêciu lat od dnia, kiedy plan miejscowy sta³ siê obowi¹zuj¹cy.

Obowi¹zek zap³aty renty planistycznej rodzi nierzadko zastrze¿enia i emocje, u pod³o¿a których le¿y
zwyk³a niewiedza stron. Wiele osób bowiem nie zdaje sobie sprawy z obowi¹zku odprowadzenia tego
œwiadczenia w przypadku zbycia nieruchomoœci w przeci¹gu czterech lat od przyjêcia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Praktyka stosowania przepisów ustawy uwidoczni³a jednak zna-
cznie powa¿niejsz¹ w¹tpliwoœæ. Moc¹ przepisów przejœciowych zawartych w ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym z koñcem 2003 r. utraci³y moc plany, które zosta³y uchwalone jeszcze
przed dniem 1 stycznia 1995 r. Jednak nie wszystkie gminy zdo³a³y przyj¹æ nowe dokumenty planistycz-
ne w okresie obowi¹zywania przepisów przejœciowych. W konsekwencji dosz³o do swego rodzaju zanie-
dbania ze strony gminy w zakresie prowadzenia polityki planistycznej. Zaniedbanie to rodzi niepewnoœæ
co do sposobu obliczenia renty planistycznej. Opisany przypadek nie jest bowiem to¿samy z typow¹ sy-
tuacj¹, kiedy plan jest uchwalany dla nieruchomoœci, która wczeœniej nigdy takim planem nie by³a objê-
ta, albo kiedy mamy do czynienia z ci¹g³oœci¹ planistyczn¹ i jest to zmiana planu. Rodzi to niebezpieczeñ-
stwo nara¿enia stron na koniecznoœæ wniesienia op³aty w wysokoœci, która nie znajduje uzasadnienia
w stanie faktycznym.

Projektodawca zaproponowa³ uregulowanie przedstawionej kwestii na zasadzie alternatywy. Zgodnie
z zaproponowanym art. 87 ust. 3a projektu ustawy wartoœæ nieruchomoœci obliczona na podstawie zapi-
sów nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zestawiana bêdzie z wartoœci¹ nieru-
chomoœci wynikaj¹c¹ z przeznaczenia przewidzianego dla niej w planie, który utraci³ moc, albo te¿ okreœ-
lana przy uwzglêdnieniu kryterium faktycznego sposobu wykorzystywania tej nieruchomoœci przed
przyjêciem nowego planu – w zale¿noœci od tego, które rozwi¹zanie bêdzie korzystniejsze dla strony.

Nowelizacja jest zatem zgodna z kierunkiem zmian nakreœlonym przez Trybuna³ Konstytucyjny, przez
co zasadnoœæ jej przyjêcia nie budzi w¹tpliwoœci. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 9 lutego 2010 r. stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisu art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Trybuna³ Kon-
stytucyjny orzek³ o niezgodnoœci tego artyku³u ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z ustaw¹ zasadnicz¹ w zakresie, w jakim wzrost wartoœci nieruchomoœci odnosi on do faktycznego sposo-
bu wykorzystania owej nieruchomoœci przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, w sytuacji, gdy jej przeznaczenie zosta³o w tym planie okreœlone tak samo, jak w planie miej-
scowym uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., który utraci³ moc z powodu up³ywu terminu wy-
znaczonego w art. 87 ust. 3 ustawy.

Rozwi¹zaniu takiemu postawiono zarzut naruszania dwóch zasad, to jest zasady równoœci podmiotów
wobec prawa oraz zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej, czyli zasady ochrony zaufania do pañstwa i stano-
wionego przez nie prawa. Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego w zakresie obci¹¿ania obowi¹zkiem uisz-
czania na rzecz gminy jednorazowej op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, czyli tak zwanej renty planistycznej, za wspóln¹ cechê w³aœcicieli i u¿ytko-
wników wieczystych nieruchomoœci uznaæ nale¿y potencjaln¹ korzyœæ, jak¹ przynosi ustabilizowanie ich
sytuacji wskutek uchwalenia planu miejscowego. Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ wykonania orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 r., w procedowanej ustawie proponuje siê, aby w art. 87
po ust. 3 dodaæ ust. 3a, w którym jest mowa o tym, ¿e je¿eli gmina zwleka³a z uchwaleniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a stary plan straci³ wa¿noœæ, to tak zwana renta planistyczna
gminie nie przys³uguje. Nale¿y siê ona tylko wtedy, kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego podnosi wartoœæ nieruchomoœci w stosunku do starego planu.

Wobec wy¿ej przytoczonych argumentów wprowadzenie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym wydaje siê nieodzowne i konieczne.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, traktuj¹c sprawê jako oczywist¹, opowiadam siê za przyjêciem ustawy
bez poprawek.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 26 maja 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym trzecim posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to projekt senacki, które-

go celem jest dostosowanie systemu prawa do orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego. W zwi¹zku
z tym nowelizacja zaproponowana przez Senat RP, a uchwalona przez Sejm RP 26 maja 2011 r., zawiera
propozycjê dodania po art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ust. 3a,
który okreœla wyraŸnie, ¿e w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zosta³
uchwalony dla obszaru, który uprzednio by³ objêty planem uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r.,
miernikiem wzrostu wartoœci zbywanej nieruchomoœci jest ró¿nica miêdzy wartoœci¹ okreœlon¹ z uwzglê-
dnieniem postanowieñ nowego planu oraz przeznaczenia tej¿e nieruchomoœci w planie, który utraci³ moc
zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. A zatem o wartoœci nie-
ruchomoœci decydowaæ bêdzie przeznaczenie nieruchomoœci na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego, a nie, jak by³o do tej pory, faktyczny sposób jej wykorzystywania. Rozwi¹zanie takie przy-
czyni siê do okreœlania wartoœci nieruchomoœci w oparciu o przes³ankê obiektywn¹, które zastosowanie
przyczyni siê do jednakowego traktowania w³aœcicieli nieruchomoœci, przeciwdzia³aj¹c tym samym zró¿-
nicowaniu sytuacji prawnej w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na obszarach, co do których nowe pla-
ny miejscowe uchwalono ju¿ po wygaœniêciu uprzednio obowi¹zuj¹cych miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz nieruchomoœci po³o¿onych na terenach, gdzie nowe plany miejscowe za-
st¹pi³y stare plany miejscowe jeszcze w trakcie ich obowi¹zywania. W³aœnie co do zró¿nicowania sytuacji
prawnej w³aœcicieli nieruchomoœci mia³ zastrze¿enia Trybuna³ Konstytucyjny i to z tego powodu orzek³
o niezgodnoœci z konstytucj¹ art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przyjêcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy-
czyni siê zatem do jednakowego traktowania w³aœcicieli nieruchomoœci, nie ró¿nicuj¹c ich sytuacji praw-
nej z przyczyn od nich niezale¿nych – chodzi o wygaœniêcie obowi¹zuj¹cych planów miejscowych lub
ewentualnie ich zast¹pienie nowymi – i wyeliminuje regulacje prawne uznane w orzeczeniu Trybuna³u
Konstytucyjnego za sprzeczne z Konstytucj¹ RP. Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nieczêsto zdarza siê Wysokiej Izbie debatowaæ w sprawie wypowiedzenia konwencji miêdzynarodowej.

Zgodnie z polskim prawem tak¿e w tym przypadku konieczna jest zgoda parlamentu wyra¿ona w usta-
wie.

Konwencja z Berna jest bardzo starym aktem, który nie jest ju¿ stosowany w Unii Europejskiej, przede
wszystkim zaœ jest sprzeczny z jej prawem.

Konwencja, do której Polska przyst¹pi³a w 1921 r., zak³ada³a zakaz pracy przez kolejnych jedenaœcie
godzin miêdzy 22.00 a 5.00. Wyj¹tkami od tej zasady mia³y byæ dzia³anie si³y wy¿szej, gdy w zak³adzie na-
stêpuje przerwa w pracy, której nie mo¿na by³o przewidzieæ i która nie ma charakteru okresowego, sytua-
cja, gdy w zak³adzie przerabiane s¹ surowce, które szybko ulegaj¹ zepsuciu, o ile jest to niezbêdne w celu
zabezpieczenia tych materia³ów przed nieuchronnym zniszczeniem. Konwencja przewidywa³a tak¿e
mo¿liwoœæ ograniczenia odpoczynku nocnego do dziesiêciu godzin w okresie szeœædziesiêciu dni w roku
w dzia³ach przemys³u podlegaj¹cego wp³ywowi pór roku i w okolicznoœciach wyj¹tkowych w ka¿dym za-
k³adzie pracy.

Tymczasem maj¹ce wi¹¿¹ce dla Polski znaczenie prawo wspólnotowe k³adzie szczególny nacisk na ró-
wne traktowanie bez wzglêdu na p³eæ. Prawo to sprzeciwia siê ustanawianiu w prawie krajowym zakazu
pracy nocnej kobiet, je¿eli taki zakaz nie dotyczy równoczeœnie mê¿czyzn.

Podobna sytuacja ma miejsce w polskim ustawodawstwie, Konstytucja RP zak³ada równouprawnienie
p³ci, zaœ kodeks pracy nie zawiera zakazu nocnej pracy kobiet, jedynie uwzglêdnia ich szczególn¹ sytua-
cjê w okresie ci¹¿y oraz macierzyñstwa.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Polska, jako cz³onek Unii Europejskiej, jest zobowi¹zana do dostoso-
wywania swojego prawa do prawa wspólnotowego. Wspomniane przeze mnie kwestie dotycz¹ce równo-
uprawnienia kobiet i mê¿czyzn, tak w prawie Unii Europejskiej, jak i w prawie polskim, jasno wskazuj¹
na potrzebê wypowiedzenia konwencji z Berna. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z pe³nieniem przeze mnie obowi¹zków parlamentarnych spotykam siê z wyborcami, którzy

sygnalizuj¹ mi ró¿nych rodzajów problemy. Jednym z nich jest niew¹tpliwie sprawa przejazdu kolejowe-
go na drodze krajowej nr 5 – obwodnica miasta Koœciana.

Przejazd kolejowy pojawi³ siê ponownie na drodze krajowej nr 5 z chwil¹ zakoñczenia remontu nawie-
rzchni w listopadzie 2010 r. Obowi¹zuje tam ograniczenie prêdkoœci do 50 km/h, jednak to rozwi¹zanie
jest nie do przyjêcia, poniewa¿ – jak twierdz¹ wszyscy kierowcy – nawet stosuj¹c siê do obowi¹zuj¹cego
w tym miejscu ograniczenia prêdkoœci, przejazd przez torowisko po betonowych p³ytach pozostawia wiele
do ¿yczenia.

�le wybudowany przejazd kolejowy na wy¿ej wymienionej drodze nadal nie doczeka³ siê naprawy i grozi
uszkodzeniem samochodów.

W listopadzie ubieg³ego roku osobiœcie uzyska³am od dyrektora oddzia³u GDDKiA w Poznaniu, pana
Marka Napiera³y, zapewnienia, z których wynika³o, i¿ naprawa przejazdu na drodze krajowej nr 5 powin-
na zostaæ wykonana na prze³omie maja i czerwca. Do dziœ nie zosta³y podjête ¿adne prace na tym przejeŸ-
dzie.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê o interwencjê w wy¿ej opisanej sprawie.

Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Od 1 stycznia 2010 r. obowi¹zuje w Polsce ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych

ustaw ze zmianami w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie (DzU Nr 92,
poz. 753 z póŸniejszymi zmianami). Ustawa ta zmodyfikowa³a doœæ dalece ustawê z 14 marca 1985 r.
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, powoduj¹c przejêcie przez wojewodów zadañ, które dotychczas le¿a³y
w zakresie kompetencji ministra w³aœciwego do spraw zdrowia.

Rozbi³o to w zasadzie strukturê monolitycznej organizacji PIS, tworz¹c de facto szesnaœcie osobnych
struktur terenowych, które bêd¹c podleg³e administracji terenowej, maj¹ utrudnion¹ koordynacjê i rea-
lizacjê zadañ o zasiêgu ogólnopolskim, a jak mo¿emy na co dzieñ obserwowaæ w przekazach medialnych –
zadañ tych notorycznie przybywa. W zwi¹zku z tym wszelkie modyfikacje powinny zmierzaæ do uspraw-
nienia mechanizmów dzia³ania PIS, a nie je os³abiaæ. Jak dowiód³ eksperyment przeprowadzony za
rz¹dów Jerzego Buzka w latach 1999–2001, dzia³alnoœæ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach ad-
ministracji zespolonej jest w³aœnie czynnikiem pogarszaj¹cym skutecznoœæ jej funkcjonowania.

Ponadto oddanie teoretycznie jednorodnej struktury Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w zarz¹d szes-
nastu ró¿nych wojewodów powoduje, ¿e przez wzgl¹d zarówno na odmiennoœci w sposobie zarz¹dzania
ka¿dego z wojewodów, jak i przez wzgl¹d na ró¿nice w dysponowaniu œrodkami na dzia³alnoœæ w d³u¿szej
perspektywie czasowej, instytucja ta ca³kowicie zatraci swój spójny charakter. Rodzi to w konsekwencji
powa¿ne obawy o mo¿liwoœæ skutecznego zabezpieczenia sanitarnego obszaru ca³ego kraju w obliczu za-
gro¿eñ, które dotkn¹æ mog¹ ca³e terytorium Polski.

Dodatkowo finansowa sytuacja w PIS jest obecnie bardzo trudna, ocieraj¹ca siê wrêcz o mo¿liwoœæ
utraty p³ynnoœci finansowej, przed czym stacje sanitarno-epidemiologiczne broni¹ siê, œwiadcz¹c wiele
p³atnych us³ug – przeciêtny udzia³ dochodów z tytu³u œwiadczonych us³ug w kosztach dzia³alnoœci jedno-
stek wynosi oko³o 65%. Wskazuje to jednoznacznie, ¿e w przypadku ograniczenia zapotrzebowania na
p³atne us³ugi œwiadczone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, Polska stanie u progu sanitarnej klê-
ski.

Istotny pozostaje równie¿ fakt, ¿e pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej od dwóch lat z niecier-
pliwoœci¹ oczekuj¹ na zakoñczenie realizacji pkt 3 trójstronnego porozumienia dotycz¹cego realizacji po-
stulatów zg³oszonych przez Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ” w zakresie Pañstwowej In-
spekcji Sanitarnej podpisanego w dniu 28 lutego 2007 r. z ministrem zdrowia prof. dr. hab. Zbigniewem
Relig¹. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownicy PIS powinni otrzymaæ 40% podwy¿ki wyna-
grodzeñ przez cztery kolejne lata (pocz¹wszy od roku 2007). Stacje sanitarno-epidemiologiczne otrzyma-
³y ³¹cznie trzydziestoprocentowy wzrost bud¿etu p³acowego – w 2007 r. wzrost o 10%, w 2008 r. wzrost
o 20% – co oznacza, ¿e brakuje jeszcze 10%.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, chcia³abym uzyskaæ odpowiedzi na nurtuj¹ce mnie pytania.
Czy rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wprowadzenia zmian legislacyjnych przywracaj¹cych podporz¹dkowa-

nie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej ministrowi zdrowia?
Czy istniej¹ opracowania okreœlaj¹ce, jaki wp³yw na dzia³alnoœæ PIS bêdzie mia³a powo³ana na pocz¹t-

ku ustawa? Je¿eli tak, to jaka jest ich treœæ?
Czy Mministerstwo Zdrowia jest przygotowane na ewentualn¹ niewydolnoœæ Pañstwowej Inspekcji

Sanitarnej wywo³an¹ niedoborami œrodków finansowych?
Kiedy pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej mog¹ spodziewaæ siê finalnej realizacji porozumie-

nia z 28 lutego 2007 r. i podwy¿szenia bud¿etu p³acowego?

Z wyrazami szacunku
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Górskiego

Oœwiadczenie skierowane do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paw³a Wojtunika

Szanowny Panie Ministrze!
Jak donios³y polskie media, rz¹d Bu³garii uzyska³ w trybie przetargowym od amerykañskiego koncer-

nu Chevron 30 milionów euro za udzielenie jednej koncesji na poszukiwanie gazu ³upkowego. Wed³ug
tych samych Ÿróde³, polski rz¹d za oko³o dziewiêædziesi¹t koncesji na poszukiwanie gazu ³upkowego uzy-
ska³ jedynie oko³o 30 milionów z³, to jest trzysta razy mniej od rz¹du bu³garskiego.

Zwa¿aj¹c na powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Czy proces udzielania koncesji na poszukiwanie gazu ³upkowego by³ monitorowany przez CBA?
2. Czy CBA podejmie dzia³ania maj¹ce na celu wyjaœnienie tej sprawy?

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wprowadzeniem zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póŸn. zm.), pojawi³y siê w¹tpliwoœci dotycz¹ce interpretacji nowych prze-
pisów, dlatego zwracam siê z nastêpuj¹cym pytaniem.

Czy stra¿e gminne b¹dŸ miejskie mog¹ prowadziæ kontrolê ruchu drogowego z u¿yciem:
— urz¹dzeñ rejestruj¹cych, tak zwanych kul, które ujawniaj¹ i rejestruj¹ naruszenie przepisów ruchu

drogowego polegaj¹ce na niestosowaniu siê do sygna³ów œwietlnych nadawanych przez urz¹dzenia umie-
szczone na drodze,

— monitoringu wizyjnego, który miêdzy innymi ujawnia i rejestruje naruszenia przepisów ruchu dro-
gowego,

— minikamer, które zapisuj¹ przebieg podjêtej interwencji,
— aparatów fotograficznych, za pomoc¹ których mo¿na ujawniæ i zarejestrowaæ naruszenia przepisów

w ruchu drogowym?
Wprowadzone zmiany, które powszechnie obowi¹zuj¹ od 31 grudnia 2010 r., mog¹ prowadziæ do poja-

wienia siê w¹tpliwoœci w sferze interpretacyjnej, dlatego uwa¿am to pytanie za zasadne. Chodzi o unik-
niêcie wszelkich w¹tpliwoœci.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej Stefana Jaworskiego

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
W zwi¹zku z nowymi zapisami ustawy reguluj¹cej prawo wyborcze nie bêdzie mo¿na zamieszczaæ og³o-

szeñ wyborczych (plakatów, billboardów itp.) o powierzchni wiêkszej ni¿ 2 m2. W zwi¹zku z tym przepisem
nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce pytania.

1. Za³ó¿my, ¿e dany kandydat wydrukuje ma³e banery reklamowe o przepisowej wielkoœci. Umieszcza
np. trzy z nich na ogrodzeniu znajomego w niewielkiej odleg³oœci od siebie (nie s¹ po³¹czone). Czy bêdzie to
zgodne z prawem wyborczym?

2. W czasie kampanii wyborczej kandydat bêdzie korzysta³ z samochodu typu van. Na samochodzie
z ka¿dej ze strony (tylna klapa, lewy bok, prawy bok, przód), zostan¹ umieszczone reklamy magnetyczne
o maksymalnej powierzchni 2 m2 ka¿da. Jak ustosunkowuje siê do tego PKW? Czy bêdzie to z³amanie za-
pisów kodeksu wyborczego?

3. Na tablicy og³oszeniowej, która ma 5 m2, zostan¹ umieszczone dwa plakaty o przepisowej wielkoœci
2 m2, ka¿dy tego samego kandydata, i bêd¹ one rozdzielone. Czy taki zabieg bêdzie dopuszczalny? A je¿eli
bêd¹ to plakaty ró¿nych kandydatów tego samego komitetu? A je¿eli bêd¹ z ró¿nych komitetów?

Wymieni³em tylko niektóre sytuacje, które mog¹ budziæ w¹tpliwoœci.
Dlatego zwracam siê z proœb¹ o analizê powy¿szych sytuacji i utworzenie wytycznych dla kandydatów

w najbli¿szych wyborach parlamentarnych.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Rada nadzorcza KGHM SA skoñczy³a swoj¹ trzyletni¹ kadencjê, a na jej miejsce mia³a zostaæ powo³ana
nowa, w której trzy stanowiska mia³y przypaœæ reprezentantom za³ogi. W maju wybrani zostali ci sami li-
derzy zwi¹zkowi, którzy zasiadali w poprzedniej kadencji: Józef Czyczerski – szef miedziowej Solidarnoœci
– oraz Leszek Hajdacki i Ryszard Kurek – dwaj wiceprzewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Pracowników
Przemys³u Miedziowego. Kilka dni po ich wyborze minister skarbu Aleksander Grad zapowiedzia³, ¿e nie
bêdzie g³osowa³ za powo³aniem tych osób do rady nadzorczej. W œrodê na walnym zgromadzeniu akcjona-
riuszy decyzj¹ ministerstwa skarbu najpierw odwo³ano wszystkich cz³onków rady nadzorczej, a póŸniej
powo³ano wszystkich oprócz trzech przedstawicieli za³ogi z wyboru.

Chcia³bym uzyskaæ informacjê, czy dzia³ania te maj¹ utrudniæ zwi¹zkowcom ochronê firmy przed do-
koñczeniem wyprzeda¿y spó³ki i na jakiej podstawie prawnej zosta³y podjête decyzje w tej sprawie?

Czy wobec takich dzia³añ nie nara¿a siê powagi i interesu spó³ki stoj¹cej przed bardzo wa¿nymi decyz-
jami, jak chocia¿by o sprzeda¿y pakietu spó³ki Polkomtel, która jest warta oko³o 4 miliardów z³?

Obecny spowodowany przez ministra Grada stan stwarza mo¿liwoœæ podwa¿enia podejmowanych
przez organy spó³ki decyzji istotnych dla rozwoju i przysz³oœci firmy oraz ca³ego regionu, mo¿e te¿ mieæ
negatywny skutek dla bud¿etu pañstwa!

Co zamierza Pan zrobiæ, aby jak najszybciej naprawiæ stan prawny organów spó³ki, zapobiec ewentual-
nym w¹tpliwoœciom prawnym, szanuj¹c przy tym prawo i demokratyczne decyzje podjête przez praco-
wników miedziowego koncernu?

Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wp³ynê³a do mnie uchwa³a nr X/208/11 Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego dotycz¹cego przekazania z bud¿etu pañ-
stwa na rok 2012 œrodków finansowych na modernizacjê i przebudowê dolnoœl¹skich wa³ów przeciwpo-
wodziowych.

Ochrona przeciwpowodziowa jest niezwykle wa¿na z uwagi na czêsto wystêpuj¹ce powodzie, miêdzy
innymi na terenie powiatów dzier¿oniowskiego, z¹bkowickiego oraz k³odzkiego. W trosce o bezpieczeñ-
stwo mieszkañców Dolnego Œl¹ska wyra¿am zaniepokojenie z powodu niezadowalaj¹cego stanu techni-
cznego obwa³owañ na Dolnym Œl¹sku.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zapewnienie w bud¿ecie pañstwa na rok
2012 kwoty w wysokoœci 72,5 miliona z³ na modernizacjê i przebudowê dolnoœl¹skich wa³ów przeciwpo-
wodziowych.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dnia 8 czerwca 2011 r. otrzyma³em do wiadomoœci pismo od pana Romana Sze³emeja, pe³ni¹cego fun-

kcjê prezydenta miasta Wa³brzycha, dotycz¹ce podejœcia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska we Wroc³awiu, Delegatury w Wa³brzychu do sprawy ca³kowitej likwidacji sk³adowi-
ska odpadów i zak³adu recyklingu odpadów, zlokalizowanych przy ulicy Górniczej w Wa³brzychu.

Jak wynika z pisma, pe³ni¹cy funkcjê prezydenta miasta Wa³brzycha za¿¹da³ od wojewódzkiego in-
spektora podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do wyegzekwowania wydanej przez ministra œrodowiska decyzji
nr DIŒoa-281-38/11665/11/MT z dnia 16 marca 2011 r. stwierdzaj¹cej z urzêdu niewa¿noœæ decyzji wo-
jewody dolnoœl¹skiego z dnia 27 lipca 2007 r. dotycz¹cej udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zinte-
growanego na prowadzenie instalacji dotycz¹cych sk³adowiska odpadów i zak³adu recyklingu odpadów
zlokalizowanych w Wa³brzychu przy ulicy Górniczej 1 i 4.

Wed³ug Romana Sze³emeja pe³ni¹cego funkcjê prezydenta miasta Wa³brzycha przedstawiciele WIOŒ
nie podjêli skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do wstrzymania funkcjonowania instalacji, ich likwidacji
i rekultywacji terenu.

Z uwagi na bezpieczeñstwo mieszkañców zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o nadzór i podjêcie
skutecznych dzia³añ powoduj¹cych wstrzymanie funkcjonowania sk³adowiska odpadów i zak³adu recy-
klingu odpadów zlokalizowanych w Wa³brzychu przy ulicy Górniczej 1 i 4.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z apelem otrzymanym od Polskiego Stowarzyszenia „Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci

w Niemczech”, dotycz¹cym proœby pomocy pañstwu M., którym Jugendamt odebra³ trójkê dzieci, sk³a-
dam niniejsze oœwiadczenie.

W uzasadnieniu powy¿szej decyzji czytamy:
Pani Ma³gorzata jest Polk¹, ma czterdzieœci lat, jej m¹¿ jest Austriakiem. S¹ rodzicami trójki dzieci:

czternastoletniej Carmen, jedenastoletniego Brajana i szeœcioletniej Victorii. Przez dziesiêæ lat rodzina
mieszka³a w Polsce, po pewnym czasie postanowi³a jednak zamieszkaæ w Austrii. We wrzeœniu 2009 r. ca-
³a rodzina przeprowadzi³a siê do Wiednia. Dzieci zaczê³y chodziæ do austriackiej szko³y.

W wyniku ma³ego incydentu rodzinnego Jugendamt odebra³ pañstwu M. trójkê dzieci. Bardzo prze¿y-
waj¹ one roz³¹kê z rodzicami, która odbija siê na ich psychice i zdrowiu. Podczas wizyt matce zakazano
rozmów z dzieæmi w jêzyku polskim. Nie bez znaczenia jest fakt, ¿e Jugendamt do dnia dzisiejszego nie
wystawi³ pañstwu M. zaœwiadczenia z uzasadnieniem, dlaczego zabrano im dzieci.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie bardzo pilnej interwencji w wymie-
nionej sprawie, gdy¿ czas dzia³a na niekorzyœæ dzieci.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Lektura przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe pozwala zauwa¿yæ, ¿e w akcie
tym zachowa³y siê jeszcze odniesienia do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Mo¿na je napotkaæ ju¿ w art. 2 cytowanej ustawy, który stanowi, ¿e „organy pañstwowe zgodnie z Kon-
stytucj¹ Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwarzaj¹ prasie warunki niezbêdne do wykonywania jej fun-
kcji i zadañ, w tym równie¿ umo¿liwiaj¹ce dzia³alnoœæ redakcjom dzienników i czasopism zró¿nicowa-
nych pod wzglêdem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw”.

Z kolei art. 9 wspomnianej ustawy wy³¹cza stosowanie przepisów prawa prasowego wzglêdem „Dzien-
nika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dziennika Urzêdowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
«Monitor Polski» oraz innych urzêdowych organów publikacyjnych”. Odniesienie tego typu napotkamy
tak¿e w art. 25 ust. 3 ustawy. Wedle wymienionego przepisu „redaktorem naczelnym dziennika lub cza-
sopisma nie mo¿e byæ osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i go-
spodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.

Proszê zatem o odpowiedŸ na pytanie, dlaczego mimo regularnego nowelizowania przedmiotowej usta-
wy wskazane zapisy nie doczeka³y siê, jak dot¹d, odpowiedniego uaktualnienia. Proszê tak¿e o rozwa¿e-
nie podjêcia w³aœciwej inicjatywy ustawodawczej w celu rozwi¹zania tego problemu.

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

Na pocz¹tku kwietnia uniewa¿niony zosta³ przetarg na zaprojektowanie, budowê i wdro¿enie zintegro-
wanego cyfrowego systemu ³¹cznoœci radiowej dla s³u¿b bezpieczeñstwa publicznego i ratownictwa (Og-
ólnokrajowy Cyfrowy System £¹cznoœci Radiowej – TETRA). Okreœlone dzia³anie Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji wynika³o z przed³u¿aj¹cych siê procedur oraz wyczerpania œrodków finan-
sowych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Budowa systemu, zarówno ze wzglêdu na jego znaczenie dla bezpieczeñstwa publicznego i ratownic-
twa, jak i na bud¿et oszacowany w kwocie 500 milionów z³, oceniana by³a jako jedna z najpowa¿niejszych
inwestycji informatycznych w Polsce. Realizacja wspomnianego przedsiêwziêcia mia³a byæ pocz¹tkowo
ograniczona do aglomeracji œl¹skiej oraz miast odpowiedzialnych za organizacjê Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej Euro 2012. Obecnie rozwa¿ane s¹ mo¿liwoœci wdro¿enia alternatywnych rozwi¹zañ, które
zasiêgiem swojego dzia³ania mia³yby obj¹æ od razu obszar ca³ego kraju.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ, czy istnieje na chwilê obecn¹ realna mo¿liwoœæ pe³nego wdro¿enia
ogólnokrajowego systemu ³¹cznoœci radiowej dla s³u¿b odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo publiczne
i ratownictwo jeszcze przed rozpoczêciem Euro 2012. Czy ewentualne niezrealizowanie tego projektu
przed planowanymi na przysz³y rok mistrzostwami Europy w pi³ce ro¿nej wp³ynie negatywnie na poziom
bezpieczeñstwa kibiców uczestnicz¹cych we wspomnianej imprezie?

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw do
przepisów o umowie o roboty budowlane dodano art. 6471 reguluj¹cy relacje miêdzy inwestorem, wyko-
nawc¹ i podwykonawcami. W myœl §2 tego przepisu, „do zawarcia przez wykonawcê umowy o roboty bu-
dowlane z podwykonawc¹ jest wymagana zgoda inwestora”. Zgoda ta mo¿e byæ wyra¿ona przez ka¿de za-
chowanie, które j¹ w sposób dostateczny ujawnia, co stwierdzi³ S¹d Najwy¿szy w swej uchwale z dnia
29 kwietnia 2008 r. (III CZP 6/08). Z kolei §5 przywo³anego artyku³u odpowiedzialnoœci¹ za brak zap³aty
wynagrodzenia za wykonane podzlecone roboty budowlane obci¹¿y³ – obok wykonawcy, który to bezpo-
œrednio zawar³ z podwykonawc¹ umowê – tak¿e inwestora, i to nawet wtedy, gdy ten ostatni wywi¹za³ siê
ca³kowicie ze swych zobowi¹zañ w stosunku do wykonawcy. Odpowiedzialnoœæ tych dwóch podmiotów
wzglêdem podwykonawcy jest solidarna, co stanowi korzystne rozwi¹zanie jedynie dla podwykonawcy.
Rozwi¹zanie to mo¿e jednak naraziæ inwestora na koniecznoœæ poniesienia dodatkowych kosztów.

Sytuacja taka mo¿e mieæ miejsce w przypadku, gdy nieuczciwy wykonawca nie wywi¹¿e siê z obowi¹z-
ku zap³aty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane. Wydaje siê wiêc,
¿e inwestor musi siê liczyæ z ryzykiem poniesienia kosztów w podwójnej wysokoœci, tj. op³aciæ nale¿ne wy-
nagrodzenie wykonawcy oraz uregulowaæ ewentualne zaleg³oœci wzglêdem podwykonawcy, jeœli z obo-
wi¹zku tego nie wywi¹za³ siê wykonawca generalny. Ponadto, z uwagi na okolicznoœæ, i¿ omawiany prze-
pis nie wprowadza szczególnych wymagañ co do obowi¹zku przedk³adania inwestorowi umowy z podwy-
konawc¹, zachodzi ryzyko, i¿ inwestor o tej umowie nie zostanie w nale¿yty sposób poinformowany, co
mo¿e mieæ miejsce zw³aszcza w przypadku wiêkszych inwestycji, gdzie wystêpuje wiele podmiotów wyko-
nuj¹cych podzlecone roboty. Wówczas inwestor mo¿e zostaæ obci¹¿ony wieloma zobowi¹zaniami, któr-
ych nie wype³ni³ nale¿ycie wykonawca.

Dlatego te¿ w mojej ocenie przyjête we wskazanym przepisie rozwi¹zanie nak³ada na inwestora zbyt
surow¹ odpowiedzialnoœæ. Podkreœliæ wypada, ¿e odpowiedzialnoœæ ta grozi inwestorowi nawet wówczas,
gdy nale¿ycie wype³nia on swoje zobowi¹zania, a uchybieñ wzglêdem podwykonawcy dopuszcza siê jedy-
nie wykonawca generalny. W takich okolicznoœciach solidarna odpowiedzialnoœæ tych dwóch podmiotów
wzglêdem podwykonawcy zdaje siê nieuzasadniona.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, aby dokonaæ usuniêcia
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoœci, nale¿y uzyskaæ stosowne zezwolenie wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta. Ust. 6 przywo³anego przepisu zwalnia od koniecznoœci uzyskania przedmiotowego
zezwolenia w przypadku zamiaru usuniêcia niektórych kategorii drzew i krzewów (np. tych, których wiek
nie przekracza dziesiêciu lat lub rosn¹cych na plantacjach drzew i krzewów). Niemniej jednak w stosun-
ku do pozosta³ych drzew i krzewów nale¿y wyst¹piæ z wnioskiem w przedmiocie uzyskania wspomniane-
go zezwolenia.

Zdarzaj¹ siê jednak przypadki, gdy osoby, nie kieruj¹c siê z³¹ wol¹, ale nieœwiadome istnienia powo³a-
nych wy¿ej przepisów, przystêpuj¹ na swej posesji do wycinki nieobjêtego zwolnieniem ustawowym drze-
wa bez uprzedniego skierowania wniosku o wydanie zezwolenia na tê czynnoœæ. Zastosowanie znajduje
wówczas art. 88 omawianej ustawy, w myœl którego za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego ze-
zwolenia wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjn¹ karê pieniê¿n¹. Wysokoœæ tej
kary ustala siê, zgodnie z art. 89 ustawy, stosuj¹c trzykrotnoœæ stawki op³aty okreœlonej na podstawie
art. 85 wspomnianego aktu. Okazuje siê, i¿ ustalona w ten sposób kwota mo¿e wynieœæ nawet kilkadzie-
si¹t tysiêcy z³otych. Przy czym organ zobowi¹zany do na³o¿enia kary nie ma prawnej mo¿liwoœci jej umo-
rzenia choæby w czêœci ani te¿ odst¹pienia od jej na³o¿enia.

Wydaje siê, i¿ tak surowa kara finansowa jest czêsto nieadekwatna do stopnia przewinienia, jakim jest
nielegalne (ze wzglêdu na brak zezwolenia) usuniêcie drzewa lub krzewu przez w³aœciciela nieruchomoœci
z jego w³asnej posesji. Dlatego te¿ – w mojej ocenie – zasadne jest rozwa¿enie obni¿enia wysokoœci wspo-
mnianych kar oraz wprowadzenie rozwi¹zañ prawnych, które w okreœlonych przypadkach wyposa¿a³yby
organ w prawo do odst¹pienia od na³o¿enia kary, umorzenia jej w ca³oœci lub w czêœci.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Otrzymujê sygna³y œwiadcz¹ce o potrzebie dokonania zmian w przepisach wykonawczych dotycz¹cych
wykonywania zalecanych szczepieñ ochronnych. Lekarze rodzinni zwracaj¹ uwagê na istotne zagro¿enia
wynikaj¹ce z faktu, i¿ szczepionki zalecane – a wiêc nieobjête systemem obowi¹zkowych szczepieñ
ochronnych wed³ug rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obo-
wi¹zkowych szczepieñ ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepieñ – pacjenci na-
bywaj¹ najczêœciej samodzielnie w aptekach. Jest to wynikiem regulacji, zgodnie z któr¹ koszty zakupu
szczepionki zalecanej ponosi osoba poddaj¹ca siê szczepieniu. W konsekwencji, na skutek nieodpowied-
niego przechowywania lub transportu zakupionej szczepionki, mo¿e dojœæ do przerwania tak zwanego
zimnego ³añcucha, okreœlaj¹cego procedury postêpowania z danym preparatem. Jednoczeœnie, jak pod-
kreœlaj¹ lekarze, przepisy wykonawcze ograniczaj¹ mo¿liwoœæ nabycia takiej szczepionki przez pacjenta
bezpoœrednio w zak³adzie opieki zdrowotnej.

Niew³aœciwe przechowywanie lub transportowanie szczepionki mo¿e w najlepszym przypadku naraziæ
pacjenta na straty finansowe, gdy szczepionka nadaje siê wy³¹cznie do wyrzucenia. Znacznie powa¿niej-
sze skutki, w³¹czaj¹c w to nawet zgon pacjenta, mog¹ wyst¹piæ w przypadku podania takiej szczepionki.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwi¹zanie opisanego problemu, w szczególnoœci
poprzez umo¿liwienie wykonywania szczepieñ zalecanych z wykorzystaniem szczepionek zakupionych
przez przychodniê.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezes Urzêdu Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty Krasnodêb-
skiej-Tomkiel

W ostatnim czasie pojawia siê coraz wiêcej skarg dotycz¹cych po¿yczek oferowanych za poœrednic-
twem SMS-ów. Stron oferuj¹cych tego typu us³ugi jest w internecie przynajmniej kilkadziesi¹t. Konsu-
menci korzystaj¹ z tej oferty zachêceni niskim oprocentowaniem kredytów, a tak¿e tym, ¿e jest to oferta
bez udzia³u BIK, a zatem nikt nie bêdzie sprawdza³ w Biurze Informacji Kredytowej, czy potencjalny klient
mia³ kiedykolwiek problemy ze sp³at¹ kredytów.

Po wys³aniu kolejnych SMS-ów, które maj¹ doprowadziæ do zakoñczenia transakcji, okazuje siê, ¿e do
finalizacji nie dochodzi, a potencjalny kredytobiorca traci kilkaset z³otych. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
same regulaminy zawieraj¹ czêsto nawet kilkanaœcie niedozwolonych klauzul, które w ra¿¹cy sposób na-
ruszaj¹ prawa konsumenta.

Wzwi¹zkuzprzedstawionymzagadnieniemzwracamsiêdoPaniPrezes zproœb¹oprzeanalizowaniego.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Wa³brzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” jest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê stref¹ prze-

mys³ow¹ w Polsce. Powiat wa³brzyski od kilkuset lat zwi¹zany by³ przede wszystkim z przemys³em wydo-
bywczym i dlatego likwidacja kopalñ wêgla na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tch wp³ynê³a nie tylko na dra-
styczny przyrost bezrobocia, ale te¿ na kondycjê zak³adów kooperuj¹cych. Zbawiennym dla regionu
wa³brzyskiego rozwi¹zaniem aktywizuj¹cym ten region pod wzglêdem gospodarczym by³o ustanowienie
Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie strefa ta obejmuje czterdzieœci podstref, z których
dwadzieœcia cztery po³o¿one s¹ na terenie województwa dolnoœl¹skiego, siedem znajduje siê na terenie
województwa opolskiego, osiem na terenie województwa wielkopolskiego oraz jedna w województwie lu-
buskim.

WSSE „Invest Park” obejmuje obszar o ³¹cznej powierzchni ponad 1685,1 ha. Ca³kowita wartoœæ inwe-
stycji zrealizowanych przez przedsiêbiorców w strefie – stan na dzieñ 31.12.2010 r. – to oko³o 12,11 mi-
liarda z³., a zatrudnienie w zak³adach funkcjonuj¹cych w strefie – stan na dzieñ 31.12.2010 r. – wynios³o
trzydzieœci tysiêcy piêædziesiêciu siedmiu pracowników. Te imponuj¹ce liczby nie by³yby mo¿liwe do
osi¹gniêcia, gdyby nie wzorcowo funkcjonuj¹cy zarz¹d, na czele którego od 1997 roku sta³ prezes Miro-
s³aw Greber. Cieszy³ siê on i nadal cieszy ogromnym zaufaniem inwestorów, którzy niejednokrotnie pod-
kreœlali, ¿e cenniejszy od oferowanych warunków by³ dla nich profesjonalizm pracy WSSE, co zreszt¹
przek³ada³o siê na osi¹gniêcia i dynamiczny rozwój strefy.

Dnia 10 czerwca 2011 r. na zakoñczenie zgromadzenia wspólników Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej zgromadzenie, w którym wiêkszoœæ posiada Skarb Pañstwa, powo³a³o dwóch nowych
cz³onków zarz¹du – prezesa i wiceprezesa strefy. Decyzja ta by³a dla pozosta³ych akcjonariuszy i praco-
wników strefy zaskakuj¹ca tym bardziej, ¿e to samo walne zgromadzenie bez g³osu sprzeciwu przyjê³o
sprawozdanie zarz¹du za 2010 r., udzieli³o zarz¹dowi absolutorium i przyzna³o mu nagrodê roczn¹ za
bardzo dobre wyniki merytoryczne i ekonomiczne osi¹gniête przez spó³ki WSSE.

Pytam wiêc Pana Ministra, jak to jest mo¿liwe, ¿e po bardzo pozytywnym ocenieniu zarz¹du spó³ki po-
dejmuje siê takie decyzje? Zaskoczone i oburzone – czego wyraz da³y w wypowiedziach medialnych – s¹
równie¿ w³adze samorz¹dowe z rejonów objêtych dzia³alnoœci¹ WSSE.

Szanowny Panie Ministrze, zarz¹d strefy wraz z przedstawicielami niektórych gmin od wielu miesiêcy
negocjuje nowe umowy inwestycyjne o wartoœci kilkudziesiêciu milionów z³otych maj¹ce przynieœæ kil-
kaset miejsc pracy. Nie jest tajemnic¹, ¿e w przypadku tak du¿ych inwestycji zawirowania personalne
mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw na wynik tocz¹cych siê negocjacji.

Martwi¹c siê o przysz³oœæ regionu, zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy znane s¹ Panu przy-
czyny podjêcia tak drastycznej decyzji o niepowo³aniu na stanowisko prezesa strefy pana Miros³awa Gre-
bera. Dlaczego wczeœniej nie prowadzono rozmów i nie uprzedzono o tej istotnej decyzji przedstawicieli
czterdziestu szeœciu samorz¹dów, którzy wspó³tworz¹ WSSE? Czy nie obawia siê Pan, ¿e te zmiany bêd¹
mia³y negatywny wp³yw na funkcjonowanie strefy i mog¹ zachwiaæ gospodark¹ WSSE? Czy podejmuj¹c
te decyzje, brano pod uwagê ewentualne zerwanie negocjacji przez inwestorów – bo po pierwsze, umowy
mia³y byæ podpisane ju¿ w miesi¹cach letnich – oraz czy wiadomo, kto poniesie konsekwencje w przypad-
ku takiego scenariusza zdarzeñ?

Szanowny Panie Ministrze, moje pytania s¹ spowodowane wielk¹ trosk¹ o dalsze losy WSSE, a co za
tym idzie – przysz³oœci¹ gospodarcz¹ i ekonomiczn¹ regionu, i dlatego bardzo proszê o udzielenie infor-
macji zwi¹zanych z problematyk¹ powy¿szego oœwiadczenia i osobiste objêcie nadzorem merytorycznym
dalszego funkcjonowania strefy.

Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz do ministra spraw
wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowni Panowie Ministrowie!
Oœwiadczenie, które kierujê na Panów rêce, jest skutkiem niepokoj¹cych sygna³ów docieraj¹cych do

mnie od przedsiêbiorców firm transportowych oraz mieszkañców Tarnobrzega w zwi¹zku z powypadko-
wym remontem mostu drogowego na rzece Wiœle w miejscowoœci Nagnajów w ci¹gu drogi krajowej nr 9.

Po awarii mostu w Nagnajowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadzi³a zmianê
organizacji ruchu polegaj¹c¹ na skierowaniu pojazdów ciê¿arowych przez Tarnobrzeg i most w Sando-
mierzu. Zgodnie z t¹ decyzj¹ po moœcie mog¹ poruszaæ siê wy³¹cznie pojazdy o masie do 3,5 t. Rozwi¹za-
nie to ma obowi¹zywaæ a¿ 30 wrzeœnia 2011 roku. Dzisiaj jednak nie mo¿na stwierdziæ, czy usterka zosta-
nie usuniêta w tym terminie i czy jest to termin ostateczny.

Wystarczy³o kilka dni wzmo¿onego ruchu samochodów ciê¿arowych przez tarnobrzeskie osiedle Wie-
lowieœ, a ju¿ pierwsze negatywne efekty decyzji sta³y siê widoczne. Tiry niszcz¹ nawierzchniê tarnobrzes-
kich dróg, uszkadzane s¹ przepusty i nawierzchnia. Odremontowana po ostatniej powodzi ulica War-
szawska w Tarnobrzegu jest nieprzygotowana na przyjêcie tak du¿ej liczby samochodów ciê¿arowych.
Korki i brak przejezdnoœci dotycz¹ tak¿e Sandomierza i przejazdu przez most na Wiœle. Przypomnê, ¿e
bardzo du¿y ruch samochodów ciê¿arowych generuj¹ budowy dróg i autostrad, a w³aœnie przez ten most
kierowany by³ g³ówny ruch samochodów dostarczaj¹cych kamieñ z województwa œwiêtokrzyskiego.

Uwa¿am, ¿e przyjête rozwi¹zania nie s¹ wystarczaj¹ce. Zwracam siê zatem z wnioskiem o zapropono-
wanie dodatkowego rozwi¹zania tej sytuacji.

Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej informacje, zwracam siê do Panów Ministrów z uprzejm¹
proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie jest Panów stanowisko w opisanej sprawie?
2. Dlaczego remont uszkodzonego mostu w Nagnajowie ma potrwaæ tak d³ugo i czy mo¿liwa jest szyb-

sza realizacja tej naprawy, co w znacznym stopniu rozwi¹za³oby problem?
3. Kto poniesie koszty naprawy dróg zniszczonych przez samochody ciê¿arowe i w czasie trwania re-

montu mostu w Nagnajowie?
4. Kto poniesie dodatkowe koszty zwi¹zane ze zwiêkszon¹ liczb¹ przejechanych kilometrów i straco-

nym czasem przedsiêbiorców transportowych? Czy przewidziano to w warunkach ubezpieczenia mostu?
5. Jakie dzia³ania w obecnej sytuacji zamierzaj¹ Panowie podj¹æ w celu zminimalizowania uci¹¿liwoœci

ruchu ciê¿arowego dla mieszkañców Tarnobrzega?
6. Czy zdaniem Panów reakcje i dzia³ania wojewodów obu województw by³y wystarczaj¹ce w kontekœ-

cie przedstawionej przez mnie oceny sytuacji kryzysowej?

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Wystêpujê w imieniu pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie,

którzy w zwi¹zku z planowanym przez rz¹d w³¹czeniem inspekcji w struktury administracji zespolonej
obawiaj¹ siê niew³aœciwych i niekorzystnych dla nich rozwi¹zañ organizacyjnych.

Proponowany podzia³ zadañ administracji terenowej, i w konsekwencji podporz¹dkowanie organów
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej terenowym organom administracji rz¹dowej, mo¿e spowodowaæ ogra-
niczenie uprawnieñ organu za³o¿ycielskiego stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Zdaniem pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wypracowane przez kilkadzie-
si¹t lat zasady dzia³ania oraz struktura organizacyjna Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej umo¿liwia³y pode-
jmowanie skutecznych dzia³añ w zakresie ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi. W dotychczasowym systemie mo¿-
liwe jest podejmowanie dzia³añ jednoczeœnie i szybko na terenie ca³ego kraju. Zapewniony jest sprawny
przep³yw informacji pomiêdzy wszystkimi stacjami sanitarnymi oraz systematyczne podnoszenie wiedzy
i kwalifikacji przez pracowników dzia³alnoœci podstawowej. Uniezale¿nienie organizacyjne i finansowe
pozwala na podejmowanie decyzji wolnych od nacisków i wp³ywów œrodowiskowych. W zaistnia³ych wa-
runkach gospodarczych i spo³ecznych taka niezale¿noœæ jest jak najbardziej konieczna.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej uwa¿aj¹, i¿ obecny stan funkcjonowa-
nia powinien byæ utrzymany, gdy¿ tylko wtedy nale¿ycie zostan¹ spe³nione zadania przypisane inspekcji.
Skutki wynikaj¹ce z wprowadzenia planowanej decyzji spowoduj¹ trudne do przewidzenia negatywne
nastêpstwa w zakresie dzia³añ s³u¿b sanitarnych, a w konsekwencji w zakresie bezpieczeñstwa sanitar-
nego i zdrowia ludzi.

Z dotychczasowych doœwiadczeñ wynika, ¿e przyjêcie przedstawionego projektu w du¿ym stopniu
przyczyni siê do zahamowania rozwoju Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, a nawet uniemo¿liwi realizacjê
okreœlonych dzia³añ. Zwracam siê do Pana Ministra o ponowne przeanalizowanie z³o¿onej propozycji do-
tycz¹cej przeorganizowania Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Proponowane przez obecny rz¹d rozwi¹zania tej kwestii by³y ju¿ wprowadzane kilka lat temu i okaza³y
siê b³êdne. Uwa¿am, ¿e dotychczasowa wspó³praca organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z organa-
mi w³adzy terenowej i organami samorz¹dowymi oparta na zapisie w ustawie o Pañstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej jest dobra i powinna byæ kontynuowana.

Zmiany w tym zakresie mog¹ os³abiæ wypracowane struktury sanitarne. Ponadto przeciwnicy projektu
w³¹czeniaPañstwowej InspekcjiSanitarnejdostruktur terenowejadministracji zespolonejargumentuj¹, i¿no-
welizacjaustawymo¿ezaburzyæspójnoœæpolityki finansowej oraz, ¿e istniejemo¿liwoœæwyst¹pienia lokalnych
konfliktów interesów,gdy¿samorz¹dpowiatowy jestorganemza³o¿ycielskimi finansuj¹cymdzia³alnoœæobiek-
tów i zak³adów nadzorowanych przez powiatowych inspektorów sanitarnych. Dodam, ¿e w latach 1999–2001
wystêpowa³y przypadki wywierania nacisku na inspektorów w celu pozytywnego opracowania ocen stanu sa-
nitarno-epidemiologicznego powiatu, z uwzglêdnieniem ocen obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Ponadto pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej domagaj¹ siê: powrotu w struktury Minister-
stwa Zdrowia; uregulowañ prawnych zabezpieczaj¹cych finansowanie dzia³alnoœci nadzorczo-zapobie-
gawczej i laboratoryjnej prowadzonej przez stacje sanitarno-epidemiologiczne; zaniechania tworzenia in-
spekcji przypisuj¹cych sobie zadania nale¿¹ce do Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej; podwy¿ek wynagro-
dzeñ dla pracowników Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej informacje, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹
o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie argumenty przemawiaj¹ za ponownym w³¹czeniem organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej
do struktur terenowej administracji zespolonej?

2. Jak ministerstwo zamierza wyeliminowaæ zagro¿enia zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia lokal-
nych konfliktów w zakresie interesów zdrowotno-higienicznych i gospodarczo-ekonomicznych?

3. Jak bêdzie zorganizowany nadzór epidemiologiczny w kontekœcie powiatów?
4. W zwi¹zku z planowan¹ przez rz¹d reorganizacj¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej proszê o przed-

stawienie, jak zmieni siê stan zatrudnienia oraz poziom wynagrodzenia dotychczasowych poszczegól-
nych pracowników tej instytucji?

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Zdzis³awa Pupê i Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliœmy od organizacji zrzeszaj¹cych producentów drobiu w Polsce informacjê, ¿e liczne dzia³a-

j¹ce w Polsce ubojnie drobiu uzyska³y znaczne dofinansowanie ze œrodków PROW pod warunkiem zawie-
rania wieloletnich kontraktów z polskimi rolnikami, dostawcami zwierz¹t. Jednak¿e organizacje drobiar-
skie twierdz¹, ¿e ubojnie masowo nie wywi¹zuj¹ siê z tego obowi¹zku.

Czy ministerstwo rolnictwa wie o tej sytuacji? Czy wywi¹zywanie siê firm ubojowych z wynikaj¹cych
z uzyskania dofinansowania ze œrodków PROW zobowi¹zañ wobec polskich rolników jest kontrolowane
przez ministerstwo rolnictwa, a jeœli tak, to jakie s¹ wyniki tych kontroli? Ile ubojni dzia³aj¹cych w Polsce
i korzystaj¹cych z PROW realizuje wieloletnie kontrakty z polskimi rolnikami? Jeœli ubojnia nie wywi¹zu-
je siê ze swoich zobowi¹zañ wobec dostawców, to jakie spotykaj¹ j¹ sankcje i jakie ponosi konsekwencje?

Dodatkowo prosimy Pana Ministra o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Ile wielkoprzemys³owych ferm tuczu zwierz¹t (tuczarnie œwiñ powy¿ej dwóch tysiêcy sztuk i tuczar-

nie drobiu powy¿ej czterdziestu tysiêcy sztuk) uzyska³o w latach 2004–2011 dofinansowanie ze
œrodków PROW i jaka by³a kwota otrzymanego dofinansowania w przypadku tego rodzaju zak³adów?

2. Czy rz¹d polski popiera ideê, by w ramach reform wspólnej polityki rolnej wielkoprzemys³owe tu-
czarnie œwiñ i drobiu zosta³y wy³¹czone z mo¿liwoœci wsparcia œrodkami UE?

Z powa¿aniem
Zdzis³aw Pupa
Grzegorz Wojciechowski

79. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2011 r.
168 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 79. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Zdzis³awa Pupê i Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliœmy od organizacji zrzeszaj¹cych polskich producentów drobiu informacjê o licznych trans-

portach ¿ywych kur z Holandii, które poddawane s¹ ubojowi w Polsce. Takie transporty mog¹ byæ ekono-
micznie op³acalne jedynie wtedy, gdy przywo¿one kury s¹ w z³ym stanie zdrowotnym i nie mog¹ byæ ubija-
ne na miejscu w Holandii z uwagi na zakazy zawarte w przepisach tam obowi¹zuj¹cych.

Ta sytuacja budzi obawê o bezpieczeñstwo polskich konsumentów spo¿ywaj¹cych miêso z takich kur.
Okolicznoœci tych transportów wskazuj¹ te¿ na naruszenie zasad dobrostanu zwierz¹t. Poza tym sytua-
cja ta stanowi zagro¿enie ekonomiczne dla polskich producentów drobiu, którzy s¹ poddani nieuczciwej
konkurencji.

W zwi¹zku z tym mamy nastêpuj¹ce pytania do Pana Ministra:
1. Czy resort rolnictwa wie o transportach ¿ywych kur z Holandii do Polski oraz czy wie, gdzie s¹ one

poddawane ubojowi?
2. Czy takie transporty s¹ zgodne z zasadami dobrostanu zwierz¹t, jeœli weŸmie siê pod uwagê to, ¿e

czas transportu z Holandii do Polski mo¿e przekraczaæ osiem godzin?
3. Czy polskie w³adze weterynaryjne kontroluj¹ transporty kur przywo¿onych do uboju w Polsce, a jeœli

tak, to w jaki sposób? Jak du¿a jest skala takiego transportowania?
4. Czy przywo¿one do uboju w Polsce kury z Holandii nie s¹ przywo¿one dlatego, ¿e nie mog¹ byæ ubija-

ne na miejscu ze wzglêdu na przepisy prawa holenderskiego? Czy nie chodzi tu o to, ¿e miêso tych kur nie
spe³nia wymogów zdrowotnych? Pragniemy nadmieniæ, i¿ w tych transportach s¹ przywo¿one g³ównie
kury nioski, które zosta³y wykluczone z produkcji jaj.

5. Czy zdaniem Pana Ministra wskutek tego nie jest zagro¿one bezpieczeñstwo zdrowotne polskich
konsumentów?

Z powa¿aniem
Zdzis³aw Pupa
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Czes³awa Ryszkê, Alicjê Zaj¹c,

Waldemara Kraskê i Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku!
Jako sygnatariusze apelu o debatê w Senacie na temat najwiêkszej katastrofy lotniczej w powojennej

Polsce, jesteœmy zaskoczeni Pañsk¹ obstrukcj¹ w tej sprawie. Do czasu t³umaczyliœmy sobie, ¿e faktycz-
nie nale¿y zaczekaæ na raport ministra J. Millera w tej sprawie. S¹dziliœmy równie¿, ¿e strona polska po-
winna czekaæ na kluczowe dowody w sprawie: orygina³y czarnych skrzynek, wrak samolotu, protoko³y
oglêdzin miejsca katastrofy, protoko³y sekcji zw³ok itd. Nie maj¹c tych materia³ów, które s¹ podstawowy-
mi dowodami w œledztwie, trudno sporz¹dziæ porz¹dny raport. Od dawna widaæ, ¿e nie ma po stronie ro-
syjskiej dobrej woli do wspó³pracy z polsk¹ prokuratur¹.

Pamiêtamy, jak zapewniano nas, ¿e uzyskaliœmy wiarygodne kopie rejestratorów z Tu-154M, a okaza-
³o siê, ¿e minister J. Miller musia³ po nie jeszcze raz pojechaæ. Czy w tym czasie nie dosz³o do nieupraw-
nionej ingerencji w te urz¹dzenia i w treœæ oryginalnych nagrañ przez wgranie czegoœ czy doklejenie? Te
urz¹dzenia znajduj¹ siê od ponad roku w rêkach rosyjskich, a bez ich zbadania nie mo¿na dokonywaæ ja-
kichkolwiek ustaleñ. Dlaczego w tej sytuacji premier Donald Tusk powiedzia³, ¿e Polska nie potrzebuje
orygina³ów czarnych skrzynek do zakoñczenia polskiego œledztwa? A szef polskiej dyplomacji Rados³aw
Sikorski 10 maja br. w jednym z programów radia TOK FM sekundowa³ mu tez¹, ¿e wrak nie jest ju¿ ¿ad-
nym dowodem. Ka¿dy doœwiadczony prawnik, karnista, wytrawny œledczy doskonale wie, ¿e nie mo¿na
siê obejœæ bez orygina³ów dowodów. Wed³ug nas by³y to wypowiedzi œwiadome, stanowi¹ce element pew-
nej szerszej dezinformacji.

To jednak, co dzieje siê z terminami og³oszenia raportu, jest ju¿ prawdziw¹ polityczn¹ karuzel¹. Tak
czytelnej manipulacji i grania na nastrojach Polaków nie powstydzi³aby siê ¿adna totalitarna partia.
Ostatnio, po informacji „Newsweeka”, ¿e raport bêdzie dopiero po wyborach, nie mamy ju¿ w¹tpliwoœci,
¿e gra toczy siê o wielk¹ stawkê, ¿e w raporcie mog¹ byæ fakty, które spowodowa³yby pogr¹¿enie partii
rz¹dz¹cej w czekaj¹cych nas wyborach parlamentarnych.

Przypominamy w skrócie kalendarium og³aszania tego raportu, a w³aœciwie politycznej gry w tej spra-
wie.

12 stycznia 2011 r. rosyjski Miêdzypañstwowy Komitet Lotniczy opublikowa³ raport koñcowy, w któ-
rym win¹ za katastrofê Tu-154M 10 kwietnia 2010 r., w której zginê³o 96 osób, w tym prezydent Lech Ka-
czyñski, obarczy³ stronê polsk¹. Polskie w³adze uzna³y raport za niepe³ny i jednostronny. Zapowiedzia³y
przygotowanie w³asnego dokumentu.

W styczniu 2011 r. premier Tusk zapowiedzia³, ¿e raport komisji Jerzego Millera bêdzie gotowy w lu-
tym.

W lutym 2011 r. minister Jerzy Miller stwierdzi³, ¿e raport powstanie z szeœciotygodniowym opóŸnieni-
em. Powód? Uszkodzenie drugiego Tu-154M, na którym mia³ siê odbyæ eksperyment.

W kwietniu 2011 r. uda³o siê przeprowadziæ eksperyment. Donald Tusk og³osi³, ¿e liczy na zakoñczenie
prac nad raportem w czerwcu 2011 r.

W czerwcu 2011 r. „Newsweek” obwieœci³, ¿e raport bêdzie po wyborach, a premier powtórzy³, i¿
chcia³by, aby raport by³ ujawniony w czerwcu przed kampani¹ wyborcz¹.

Panie Marsza³ku! Jak d³ugo mo¿na tak ¿onglowaæ datami w tak wa¿nej sprawie? Jak d³ugo Pan Mar-
sza³ek bêdzie odracza³ debatê w Senacie na kluczowy dla Polaków temat? Czy to opóŸnianie jest wyni-
kiem strachu ekipy rz¹dz¹cej i ca³ej formacji Platformy Obywatelskiej przed opini¹ publiczn¹? Apelujemy
o jak najszybsze zarz¹dzenie debaty.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Alicja Zaj¹c
Waldemar Kraska
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Skorupê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
Znaczne zmniejszenie liczby godzin lekcji historii w szko³ach ograniczy wiedzê uczniów z tego przed-

miotu. M³odzie¿ gimnazjalna mo¿e skoñczyæ jego naukê nawet na 1918 r., co oznacza brak mo¿liwoœci
poznania historii okresu miêdzywojennego, II wojny œwiatowej czy Polski komunistycznej.

Jeszcze wiêksze zmiany mog¹ nast¹piæ w szko³ach ponadgimnazjalnych, gdzie przewidywane jest
zmniejszenie liczby godzin na naukê historii i WOS.

Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e dotychczas nauczyciel, maj¹c pewien margines swobody, móg³ po-
œwiêciæ wiêcej czasu na zagadnienia regionalne. Obecnie wymusza siê, aby szczegó³owo przestrzega³ pro-
gramu, nie daj¹c mu mo¿liwoœci zwrócenia wiêkszej uwagi na przyk³ad na ciekawe postaci historyczne
z danego regionu.

Zmniejszenie liczby godzin nauczania historii wi¹¿e siê tak¿e ze zmniejszeniem zapotrzebowania na
pracê nauczycieli. Straci na tym zarówno m³odzie¿, jak i nauczyciele. Jest to zagro¿enie dla ca³ej polskiej
oœwiaty.

Obowi¹zkiem pañstwa, szko³y i nauczycieli powinno byæ edukowanie wszystkich obywateli, zw³aszcza
w zakresie wychowania obywatelskiego i patriotycznego. Szko³a jest rozliczana z efektów nauczania, a nie
z samego „przerabiania” materia³u.

Proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczaj¹c sukcesywnie liczbê godzin lekcji historii

w szko³ach, bierze pod uwagê mo¿liwoœæ zagro¿enia polskoœci naszej m³odzie¿y?
2. Dlaczego, przywracaj¹c matematykê na maturze, tym samym próbuje siê ograniczyæ wykszta³cenie

humanistyczne Polaków?

Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce polityki kadrowej prowadzonej
przez dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych Mariana Pigana. Podczas spotkañ z pracownikami
PGL LP oraz zwi¹zkowcami bardzo czêsto s¹ przekazywane niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce zmian kad-
rowych na kierowniczych stanowiskach w biurach RDLP oraz w nadleœnictwach. Moi rozmówcy wskazu-
j¹, ¿e czêst¹ praktyk¹ jest odwo³ywanie z zajmowanych stanowisk kompetentnych, profesjonalnych pra-
cowników, którzy wieloletni¹ prac¹ w PGL LP przyczynili siê do rozwoju Lasów Pañstwowych i w ¿aden
sposób nie uchybili przepisom, na podstawie których prowadzona jest gospodarka leœna. Wielu spoœród
zwolnionych pozostaje bez pracy i bez œrodków do ¿ycia.

Z informacji, które do mnie docieraj¹, wynika, ¿e w PGL LP wytworzy³a siê niepokoj¹ca praktyka
zwi¹zana ze zmianami kadrowymi. W miejsce odwo³ywanych pracowników powo³ywani s¹ ci, którzy po-
siadaj¹ „w³aœciwe” przekonania polityczne i odpowiedni¹ legitymacjê partyjn¹ – najlepiej partii rz¹dz¹cej.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. W których regionalnych dyrekcjach Lasów Pañstwowych dokonano zmian na stanowiskach dy-

rektorów i zastêpców dyrektorów w okresie 01.12.2007–15.06.2011. Proszê o przedstawienie szczegó³o-
wego zestawienia.

2. W których nadleœnictwach dokonano zmian na stanowisku nadleœniczego w okresie od 01.12.2007-
–15.06.2011. Proszê o przedstawienie szczegó³owego zestawienia w poszczególnych RDLP.

3. Ile postêpowañ s¹dowych i z czyjego powództwa toczy³o siê przed s¹dami pracy z udzia³em jednostek
Lasów Pañstwowych w okresie od 01.01.2008 do chwili obecnej?

4. Jakie rozstrzygniêcia zapad³y w postêpowaniach przed s¹dami pracy? Proszê o szczegó³ow¹ analizê
poszczególnych przypadków (nadleœnictwo, dyrekcja).

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Od szeœædziesiêciu piêciu lat Harcerski Zespó³ Pieœni i Tañca „Dzieci P³ocka” przynosi ludziom radoœæ.
Rodzice przyprowadzaj¹ tu swoje dzieci, ufaj¹, ¿e wzbogac¹ siê one o wartoœci, które pomagaj¹ iœæ przez
¿ycie piêkniej i m¹drzej. Trwa fenomen stworzony przez druha harcmistrza Wac³awa Milkego, wycho-
wawcy wielu pokoleñ uczestników. Zespó³ „Dzieci P³ocka” jest najstarszym zespo³em dzieciêcym w Pol-
sce. Pocz¹tkowo kilkunastoosobowa dru¿yna harcerska jest dziœ du¿ym zespo³em, który skupia ponad
piêæset dzieci. Kolebk¹ „Dzieci P³ocka” jest „Ma³achowianka”. Kiedy druh Wac³aw Milke, po piêciu latach
spêdzonych w obozie koncentracyjnych w Gusen w Austrii i rocznym pobycie wœród Polonii we Francji
wróci³ do P³ocka, rozpocz¹³ pracê ze starszoharcerskim krêgiem w Liceum im. Stanis³awa Ma³achowskie-
go. Zespó³ wywodzi siê z powsta³ej tam w 1946 r. Harcerskiej Dru¿yny Artystycznej i zawsze podkreœla³
swój harcerski rodowód. Od samego pocz¹tku istnienia zespo³u ka¿de dziecko do niego przyjête powta-
rza³o za druhem zobowi¹zuj¹ce s³owa: bêdê dobrym dzieckiem w domu, dobrym uczniem w szkole i do-
brym uczestnikiem zespo³u.

Zespó³ „Dzieci P³ocka” mia³ w swej historii ró¿ne koleje losu, a¿ do 1987 r., kiedy to uzyska³ statut od-
dzielnej placówki wychowania pozaszkolnego. W 1997 r. Rada Miasta P³ocka przekaza³a budynek przy
ul. Jachowicza na siedzibê zespo³u. Uroczyste otwarcie odby³o siê we wrzeœniu 1997 r. W 1998 r. powsta-
³a Izba Tradycji i Historii Zespo³u. Zespó³ „Dzieci P³ocka” wpisa³ siê na trwa³e w dzieje P³ocka.

Rada miasta w dniu piêædziesiêciolecia istnienia zespo³u przyzna³a mu medal „Zas³u¿ony dla P³ocka”
za wk³ad w rozwój miasta. Zespó³ zapocz¹tkowa³ wiele inicjatyw maj¹cych na celu promowanie przyjaŸni,
pokoju, wolnoœci i innych wartoœci stanowi¹cych podstawê wychowania m³odego pokolenia. Do tradycji
wesz³y ju¿ czerwcowe Dni Historii P³ocka zainicjowane przez druha Wac³awa Milkegp. Podczas Dni Histo-
rii P³ocka ulice wype³nia symboliczny korowód uczestników zespo³u ubranych w stroje z epoki, ma tak¿e
miejsce widowisko historyczne w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego.

Szczególne wiêzy ³¹cz¹ zespó³ „Dzieci P³ocka” z Japoni¹. Wielokrotne wyjazdy dzieci i m³odzie¿y na wy-
miany, wspólne koncerty i spotkania zrodzi³y szczer¹ i serdeczn¹ przyjaŸñ. Wizyta zespo³u w Japonii odbi³a
siê g³oœnym echem w prasie polskiej i japoñskiej. Pobyt zespo³u w Japonii zaowocowa³ równie¿ publikacj¹
ksi¹¿kow¹. Znany japoñski autor powieœci dla m³odzie¿y Yusuke Teshima w jednej ze swoich ksi¹¿ek wiele
miejsca poœwiêci³ pobytowi cz³onków zespo³u „Dzieci P³ocka” w Kraju Wschodniego S³oñca.

W lipcu 2002 r. Harcerski Zespó³ Pieœni i Tañca „Dzieci P³ocka” dost¹pi³ niebywa³ego zaszczytu koncer-
towania w warszawskich £azienkach dla przebywaj¹cej z wizyt¹ w Polsce japoñskiej pary cesarskiej – ce-
sarza Akihito i cesarzowej Michiko. Skala i czêstotliwoœæ wyjazdów na wymiany do Japonii cz³onków ze-
spo³u s¹ najlepszym dowodem na to, ¿e zespó³ „Dzieci P³ocka” sta³ siê ambasadorem miasta. Nic wiêc dzi-
wnego, ¿e mieszkañcy wielu krajów Europy z P³ockiem wi¹¿¹ nie tylko Orlen, ale tak¿e zespó³ pieœni i tañ-
ca „Dzieci P³ocka”. Na sukcesy i osi¹gniêcia zespo³u z³o¿y³y siê zarówno pomoc ró¿nych instytucji, w³adz
miasta, p³ockich zak³adów pracy, szkó³, placówek kultury, prasy p³ockiej, jak i zawsze wiernego spo³e-
czeñstwa tysi¹cletniego grodu.

Obecnie dyrektorem zespo³u jest jego wychowanek, wnuk za³o¿yciela druha hm. Wac³awa Milkego – Ta-
deusz Milke. W zajêciach zespo³u uczestniczy ponad piêæset dzieci w wieku od szeœciu do dwudziestu lat,
z czego oko³o dwustu bierze udzia³ w koncertach. Zespó³ podzielony jest na grupy wiekowe, które w reper-
tuarze zespo³u specjalizuj¹ siê w danym regionie folklorystycznym kraju. Grupy licz¹ od dwudziestu do
dwudziestu czterech osób, co wi¹¿e siê równie¿ z liczb¹ strojów, jakimi dysponuje zespó³.

Zespó³ ma poza sob¹ przesz³o szeœæ tysiêcy koncertów w kraju i kilkudziesiêciu krajach Europy. Da³ te¿
cykl koncertów w Japonii. Koncerty zespo³u mia³y miejsce w szko³ach, wiejskich œwietlicach, zak³a-
dach pracy, jak i najwiêkszych scenach Europy – Royal Albert Hall w Londynie, Teatrze Wielkim w Warsza-
wie, operze berliñskiej. W zespole zawsze mocno akcentowano przyjaŸñ i wspó³pracê miêdzy narodami,
a szczególnie potrzebê i koniecznoœæ przyjaŸni i jednoœci m³odego pokolenia, czego najlepszym dowodem
jest udzia³ m³odzie¿y w miêdzynarodowych konkursach, przegl¹dach, festiwalach i zlotach.

Repertuar koncertowy zespo³u budowany jest na bogactwie narodowych i regionalnych tañców, pieœ-
ni i obyczajów ludowych, które podkreœlaj¹ korzenie narodu polskiego, œwiadcz¹ o jego to¿samoœci, ci¹g-
³oœci i rozwoju kultury.

Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Szanowni Pañstwo Senatorowie!

W dniu 10 czerwca 2011 r. na stadionie imienia Kazimierza Górskiego w P³ocku odby³ siê III Ogólnopol-
ski Papieski Turniej Pi³ki No¿nej dla ch³opców ze szkó³ podstawowych.

Organizatorem tegorocznych zawodów by³o Stowarzyszenie „Nasza Fara” dzia³aj¹ce przy parafii Œwiê-
tego Bart³omieja oraz P³ocki Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej we wspó³pracy z Wis³¹ P³ock. Patronat hono-
rowy nad turniejem objêli: Jego Eminencja Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, Jego Ekscelencja Biskup P³ocki,
prezes Rady Ministrów, prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, prezydent miasta P³ocka.

W turnieju rywalizowa³o ze sob¹ dziesiêæ zespo³ów z ca³ej Polski. By³y to: OZPN Ciechanów, Wis³a Kra-
ków, Widzew £ódŸ, Stal Mielec, £KS £ódŸ, Lech Poznañ, Polonia Warszawa, OZPN P³ock, Radomiak Ra-
dom i Lechia Gdañsk.

Idea turnieju by³a jedna: aktywizacja m³odego pokolenia w duchu rywalizacji fair play. Poprzez sport
i zabawê mo¿emy pokazaæ dzieciom i m³odzie¿y, jak winni siê zachowywaæ i dzia³aæ dla swojego regionu.
Cieszê siê, i¿ w tê inicjatywê zaanga¿owa³o siê tak wiele osób i instytucji. To piêkna idea promowania war-
toœci wœród m³odych ludzi. A przecie¿ to m³ode pokolenie tak ukocha³ Jan Pawe³ II.

Pi³ka no¿na to niezwyk³y sport, czêsto trochê nieprzewidywalny. Wiele i wielu z nas, Panie i Panowie
Senatorowie, uprawia³o ten sport. Cieszê siê, ¿e tak m³odzi zawodnicy zaczynaj¹ przygodê z tak fantasty-
cznym i ekscytuj¹cym sportem. Ten turniej by³ okazj¹ do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci i realizacji
pasji, tak jak czyni³ to nasz rodak Jan Pawe³ II, dla którego pi³ka no¿na by³a ulubion¹ dyscyplin¹ sportu.

Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³awa Pupê

i Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Stowarzyszenie Polskich Eksporterów Owoców i Warzyw z siedzib¹ w Rêbowoli ko³o Grójca w piœmie

z dnia 30 listopada 2010 r. poinformowa³o ministra rolnictwa, pana Marka Sawickiego, o dyskryminu-
j¹cych polskich eksporterów owoców i warzyw praktykach w³adz rosyjskich.

W³adze rosyjskie wymagaj¹ certyfikatów jakoœci sporz¹dzanych odp³atnie przez wskazany przez Ro-
sjan podmiot, a firmy niekorzystaj¹ce z us³ug tego podmiotu s¹ dyskryminowane. Czy Pan Minister Rol-
nictwa podj¹³ w tej spawie jakieœ dzia³ania?

Czy w³adze rosyjskie takim postêpowaniem nie naruszaj¹ zasad handlu miêdzynarodowego wynika-
j¹cych z umów wielostronnych i dwustronnych?

Czy tego rodzaju certyfikacja towarów jest powszechnie stosowana w handlu z Rosj¹? Czy Polska wy-
maga analogicznych certyfikatów od rosyjskich eksporterów?

Czy sytuacja, na któr¹ wskazali polscy eksporterzy w piœmie do Pana Ministra, polegaj¹ca na wymogu
certyfikacji przez wskazany przez Rosjan podmiot, nie wyczerpuje znamion korupcji?

Prosimy o informacje, jakie dzia³ania Pan Minister podj¹³ b¹dŸ zamierza podj¹æ w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³awa Pupê

i Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokurato-
ra generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwrócili siê do nas kolejni rolnicy poszkodowani przez nierzetelne firmy skupuj¹ce p³ody rolne. Skala

tego procederu jest coraz wiêksza i coraz bardziej widaæ powi¹zania pomiêdzy nierzetelnymi firmami,
które ju¿ nie tylko nie dokonuj¹ na rzecz rolników zap³aty za dostarczone p³ody rolne, ale tak¿e wystawia-
j¹ faktury, pos³uguj¹c siê fa³szywymi piecz¹tkami i powo³uj¹c siê na nieistniej¹ce firmy, albo wystawiaj¹
faktury i dokonuj¹ p³atnoœci na rzecz innych podmiotów zamiast na rzecz rolnika, od którego nabyli p³o-
dy.

Pozwalamy sobie przytoczyæ dwa kolejne przyk³ady.

1. Pani Krystyna K. (matka) i pan Grzegorz K. (syn) oddali do ubojni drobiu ¿ywiec indyczy odpowiednio
na kwotê 132 179,43 z³ oraz kwotê 494 170,89 z³. Ubojnia drobiu jest prowadzona przez pani¹ Barbarê E.
Od zakupu ¿ywca min¹³ prawie rok. Pañstwo Krystyna i Grzegorz K. przez wiele miesiêcy oczekiwali na
zap³atê, nie kieruj¹c sprawy do s¹du, poniewa¿ byli zapewniani przez pani¹ Barbarê E., i¿ zap³ata wkrót-
ce nast¹pi. Z posiadanych informacji wynika, i¿ w podobnej sytuacji jest jeszcze kilku hodowców. (Czy
prokuratura ma wiedzê, ilu jest takich rolników i jaki jest stan prowadzonych w ich sprawie postano-
wieñ?). Obecnie w tej sprawie w imieniu pañstwa Grzegorza i Krystyny K. uzyskaliœmy nakazy zap³aty
wydane w postêpowaniu nakazowym przed S¹dem Okrêgowym w P³ocku, I Wydzia³ Cywilny. Aktualnie
oczekujemy na nadanie przez s¹d klauzul wykonalnoœci, aby skierowaæ sprawê do komornika. Z infor-
macji telefonicznych uzyskanych od komornika s¹dowego w³aœciwego dla d³u¿nika wynika jednak, i¿ wy-
egzekwowanie nale¿noœci bêdzie bardzo trudne. Tymczasem pañstwo K. s¹ w bardzo trudnej sytuacji,
poniewa¿ zostali poszkodowani tak¿e przez innego odbiorcê ¿ywca (tym razem wieprzowego), w stosunku
do którego uzyskali wyrok zas¹dzaj¹cy równie¿ przed S¹dem Okrêgowym w P³ocku, ale na pocz¹tku tego
roku og³osi³ on, po og³oszeniu wyroku, upad³oœæ. Tym odbiorc¹ ¿ywca jest pan Stanis³aw K. Nale¿noœæ
bez odsetek wynosi 103 998,12 z³. Dostawa ¿ywca mia³a miejsce w lutym 2010 r. Równie¿ ten d³u¿nik
prawie przez rok zwodzi³ pañstwa K., zapewniaj¹c, i¿ siê rozliczy. Brak zap³aty tak znacznej kwoty spowo-
dowa³ u pañstwa K. powa¿ne problemy z mo¿liwoœci¹ realizacji w³asnych zobowi¹zañ, szczególnie w sto-
sunku do producenta paszy, który dostarcza³ paszê pañstwu K. w ramach kredytu kupieckiego.

2. Kolejny przyk³ad to rolnik Piotr K., który zosta³ poszkodowany przez firmê skupuj¹c¹ ¿ywiec wiep-
rzowy na kwotê ponad 156 000 z³. W dniu 7 i 12 grudnia 2010 r. firma „W….” odebra³a od pana K.
285 sztuk tuczników, nie wystawiono jednak faktur, gdy¿ odbiór mia³ miejsce w gospodarstwie pana K.
Pan K. otrzyma³ WZ z piecz¹tk¹ i podpisem, a faktury mia³y mu zostaæ przes³ane. Niestety, do dnia dzi-
siejszego pan K. nie otrzyma³ faktur, a tym samym zap³aty za tuczniki od firmy „W…”. Po pewnym czasie
siê okaza³o, ¿e firma „W…” za tuczniki odebrane od pana K. 7 i 12 grudnia, ju¿ w dniu 7 grudnia 2010 r.
wystawi³a faktury i dokona³a przedp³at na rzecz firmy „I…” . W³aœciciel firmy „W…” wyjaœnia, i¿ zap³aci³
w³aœcicielowi, ale pan K. od firmy „I…” zakupi³ prosiêta i posiada na to potwierdzenia, tzn. faktury zakupu
i dowody p³atnoœci. Ponadto stado zosta³o zarejestrowane w gospodarstwie pana K. w OP ARiMR w K.,
tym samym to pan K. sta³ siê jego w³aœcicielem. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybu-
nalskim prowadzi postêpowanie.

Wzwi¹zkuzpowy¿szymzwracamysiêo informacjewzakresie tocz¹cychsiêw tychsprawachpostêpowañ,
a tak¿e o wyjaœnienie, czy planuje siê wydanie jakichœ wytycznych i zarz¹dzeñ zmierzaj¹cych do przyspiesze-
nia biegu w tego rodzaju sprawach, skuteczniejszych zabezpieczeñ mienia nieuczciwych przedsiêbiorców na
poczet gro¿¹cych im kar i roszczeñ, udzielania poszkodowanym rolnikom jakiejkolwiek pomocy w dochodze-
niu nale¿nych im roszczeñ oraz w celu lepszej ochrony rolników przed oszustami.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³awa Pupê

i Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz szefa Kancelarii Prezy-
denta RP Jacka Micha³owskiego

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pragniemy zwróciæ siê do Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z proœb¹ o rozwa¿enie

mo¿liwoœci wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku S¹du Rejonowego we W³oc³awku w sprawie II
K.47/07, utrzymanego w mocy w drugiej instancji, w sprawie Tomasza T. oskar¿onego o spowodowanie
œmiertelnego wypadku drogowego.

Bez wchodzenia w szczegó³y, sprawa wygl¹da tak. Tomasz T., rolnik, zosta³ uznany winnym wypadku
polegaj¹cego na tym, ¿e rozpêdzony samochód audi z szeœcioma m³odymi ludŸmi jad¹cymi na dyskotekê,
najecha³ na jego ci¹gnik z p³ugiem, którym to ci¹gnikiem Tomasz T. wraca³ z pola. Sta³a siê oczywista tra-
gedia, bo zginê³o trzech m³odych ludzi, ale wina Tomasza T., jeœli w ogóle mia³a miejsce, by³a znikoma.
W chwili wypadku by³ on trzeŸwy, jego ci¹gnik by³ prawid³owo oœwietlony i technicznie sprawny. To-
masz T. zosta³ skazany na dwa lata i szeœæ miesiêcy bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci, chocia¿ proku-
rator na rozprawie wnosi³ o karê w zawieszeniu.

Obecnie Tomasz T. stoi przed koniecznoœci¹ odbycia kary dla niego drakoñskiej. Jest on rolnikiem
jedynym ¿ywicielem rodziny, na swoim utrzymaniu ma dwoje ma³ych dzieci i ¿onê, a pod opiek¹ starych ro-
dziców.

Zwracamy siê o weryfikacje tego wyroku, gdy¿ z tego co wiemy, bezwzglêdnych kar pozbawienia wolno-
œci w zasadzie siê nie stosuje wobec sprawców wypadków drogowych, którzy byli trzeŸwi. Chyba ¿e w grê
wchodz¹ drastyczne naruszenia zasad bezpieczeñstwa czy brawura. Tu co najwy¿ej w grê wchodzi chwila
nieuwagi. Pobyt tego cz³owieka w wiêzieniu nie da poczucia sprawiedliwoœci, co najwy¿ej zrujnuje jego ro-
dzinê i jego gospodarstwo.

Uwa¿amy, ¿e jest to przypadek wart szerszego zainteresowania siê nim. Byæ mo¿e Pan Prezydent Bro-
nis³aw Komorowski zechce rozwa¿yæ skorzystanie z prawa ³aski.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 79. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 czerwca 2011 r.

w sprawie wyra¿enia zgody na powo³anie Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytu-
cie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 424, z póŸn. zm.1)), wyra¿a zgodê na powo³anie

£ukasza Kamiñskiego

na stanowisko Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, poz. 602, Nr 182, poz. 1228 i Nr 201,



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludnoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludnoœci, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 27 maja 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy, wpro-
wadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 8;
2) w art. 1:

a) w pkt 9, w art. 61f w § 2 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem § 3”,
b) w pkt 10, w art. 71a w § 1 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem § 3”;

3) w art. 1 w pkt 9:
a) w art. 61h w § 6 w czêœci wspólnej wyliczenia skreœla siê wyrazy „zapewnienie poszanowania zasad

przeprowadzania wyborów oraz”,
b) w art. 61j w czêœci wspólnej wyliczenia skreœla siê wyrazy „zapewnienie poszanowania zasad prze-

prowadzania wyborów oraz”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy i uchwali³ do niej 3
poprawki.

Na podstawie art. 57 § 3 Kodeksu wyborczego przepis art. 57 § 2 stanowi¹cy, ¿e wójt odmawia spo-
rz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania, je¿eli wad wniosku nie mo¿na usun¹æ albo nie zosta³y
one usuniête w terminie, i wraz z uzasadnieniem dorêcza odmowê wyborcy, nale¿y odpowiednio stoso-
waæ do zg³oszenia zamiaru g³osowania korespondencyjnego. Jednoczeœnie art. 61d § 2 stanowi, ¿e zg³o-
szenie nieuzupe³nione w terminie 3 dni, pozostawia siê bez rozpoznania informuj¹c o tym wyborcê. Po-
niewa¿ obydwa przywo³ane przepisy odnosz¹ siê do tej samej sytuacji, któr¹ odmiennie reguluj¹, to po-
miêdzy nimi zachodzi stosunek sprzecznoœci. Senat uzna³, ¿e adekwatniejsze rozwi¹zanie znajduje siê
w art. 61d § 2, i w zwi¹zku z tym skreœli³ zmianê polegaj¹c¹ na dodaniu do art. 57 § 3 (poprawka nr 1).

W art. 61f § 2 zawarto przepis nakazuj¹cy dorêczenie pakietu wyborczego do wyborcy przez upowa¿-
nionego pracownika urzêdu gminy, z zastrze¿eniem § 3, w którym przewidziano dorêczenie pakietu wy-
borczego przez operatora publicznego. Zgodnie z § 23 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, je¿eli od które-
goœ z elementów przepisu szczegó³owego przewiduje siê wyj¹tki lub któryœ z elementów tego przepisu wy-
maga uœciœlenia, przepis formu³uj¹cy wyj¹tki lub uœciœlenia zamieszcza siê bezpoœrednio po danym
przepisie szczegó³owym. Wobec tego Senat uzna³, ¿e nie jest konieczne pos³ugiwanie siê wyra¿eniem „z
zastrze¿eniem”. Ta sama argumentacja odnosi siê do art. 71a § 1. Powy¿sze uzasadnia poprawkê nr 2.

W art. 61h § 6 oraz w art. 61j jako wytyczn¹ do wydania rozporz¹dzenia ustawodawca wskaza³
„zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów”. Zdaniem Senatu taka wytyczna ma cha-
rakter pozorny, gdy¿ organ wydaj¹cy rozporz¹dzenie jest obowi¹zany j¹ stosowaæ niezale¿nie od umiesz-
czenia jej w treœci przepisu. Poniewa¿ ustawodawca powinien wystrzegaæ siê wypowiedzi niezawiera-
j¹cych treœci normatywnej, dlatego Senat uchwali³ poprawkê nr 3.

79. posiedzenie Senatu w dniach 15 i 16 czerwca 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

184 oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar³ych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofo-
nii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 i Nr 85, poz. 459), odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji z dzia³alnoœci w 2010 roku.

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

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniê¿nym
z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla

dla osób uprawnionych z przedsiêbiorstw robót górniczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ekwiwalencie pieniê¿nym z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla dla osób uprawnionych
z przedsiêbiorstw robót górniczych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji miêdzynarodowej
o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyœle,

podpisanej w Bernie dnia 26 wrzeœnia 1906 roku

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawy o wypo-
wiedzeniu Konwencji miêdzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyœle, pod-
pisanej w Bernie dnia 26 wrzeœnia 1906 roku, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug,
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników

oraz ustawy o transporcie drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³at-
ników oraz ustawy o transporcie drogowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2011 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz ustawy o drogach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 11 w lit. b, w ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zakres i sposób realizowa-

nych” zastêpuje siê wyrazami „zakres zadañ i sposób ich realizacji”;
2) w art. 1 w pkt 12 w lit. a, ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora nastêpuje w ramach s³u¿by nad-
zoru nad ruchem drogowym, s³u¿by kontroli op³at drogowych albo s³u¿by kontroli transportu
drogowego.”;

3) w art. 1 w pkt 14 w lit. b:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„po ust. 2a dodaje siê ust. 2b i 2c w brzmieniu: ”,
b) dotychczasowe ust. 2a i 2b oznacza siê jako ust. 2b i 2c;

4) w art. 4 po wyrazach „z wyj¹tkiem art. 1 pkt 2” dodaje siê wyrazy „i 15” oraz wyrazy „który wchodzi”
zastêpuje siê wyrazami „które wchodz¹”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Marek ZIÓ£KOWSKI



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2011 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Przepis art. 69 ust. 3a ustawy o transporcie drogowym (art. 1 pkt 11 lit. b noweli) stanowi upowa¿nie-
nie dla ministra w³aœciwego do spraw transportu do okreœlenia, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym
do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz¹dzenia:

1) wysokoœci i warunków przyznawania równowa¿nika pieniê¿nego w zamian za umundurowanie;
2) elementów umundurowania stanowi¹cych podstawê do okreœlenia wysokoœci równowa¿nika;
3) trybu przyznawania, przypadków odmowy przyznania oraz terminów wyp³acania równowa¿nika;
4) wysokoœci, warunków przyznawania i terminów wyp³aty rycza³tu pieniê¿nego za czyszczenie chemi-

czne umundurowania.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 umundurowanie takie przys³uguje G³ównemu Inspektorowi, wojewódzkiemu

inspektorowi, ich zastêpcom, inspektorom, a tak¿e pracownikom G³ównego Inspektoratu Transportu
Drogowego.

Senat zwróci³ uwagê, ¿e wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia, sformu³owane w art. 69 ust. 3a, s¹
niepe³ne. Zdaniem Izby w³aœciwym rozwi¹zaniem jest wskazanie w przepisie upowa¿niaj¹cym, i¿ mini-
ster przy tworzeniu wymienionego powy¿ej rozporz¹dzenia powinien braæ pod uwagê zakres zadañ i spo-
sób ich realizacji przez osoby wymienione w art. 69 ust. 2. W tym celu Senat uchwali³ poprawkê nr 1.

Przepis art. 76 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym (art. 1 pkt 12 lit. a noweli) przewiduje, i¿ praco-
wnicy Inspekcji Transportu Drogowego mog¹ byæ zatrudnieni w ramach s³u¿by nadzoru nad ruchem
drogowym, s³u¿by kontroli op³at drogowych albo s³u¿by kontroli transportu drogowego. W zwi¹zku z tym,
¿e wymieniony przepis zosta³ sformu³owany niezgodnie z regu³ami sk³adni jêzyka polskiego Senat stan¹³
na stanowisku, i¿ nale¿y go przeredagowaæ (poprawka nr 2).

Senat ponadto zauwa¿y³, i¿ przepis art. 1 pkt 14 lit. b noweli wprowadza zmiany w art. 80 ustawy
o transporcie drogowym w sposób niezgodny z zasadami techniki prawodawczej (§ 89 ust. 2) dotycz¹cymi
dodawania do tekstu ustawy nowych jednostek redakcyjnych. W przypadku je¿eli do tekstu ustawy do-
daje siê nowe jednostki redakcyjne nie zmienia siê dotychczasowej numeracji. Podobnie postêpuje siê,
gdy nowelizacja polega na uchylaniu jakichœ przepisów prawnych. Przy oznaczaniu wyeliminowanego
przepisu zaznacza siê to wyrazem „uchylony”. Przepis art. 80 ust. 2a ustawy nowelizowanej zosta³ uchy-
lony z dniem 1 marca 2011 r. przez art. 73 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym. Informacja o tym fakcie pozostaje w systemie prawnym. Dodanie ust. 2a i 2b,
w sposób okreœlony w art. 1 pkt 14 lit. b noweli, doprowadzi³oby do sytuacji, w której w systemie bêd¹
funkcjonowa³y dwie jednostki redakcyjne oznaczone jako ust. 2a, z tym ¿e jedna bêdzie zawiera³a infor-
macjê o tym, i¿ zosta³a uchylona, druga zaœ otrzyma brzmienie nadane ustaw¹ nowelizuj¹c¹. Maj¹c na
uwadze, ¿e taka konstrukcja by³aby z punktu widzenia adresata normy prawnej niezrozumia³a i wprowa-
dzaj¹ca w b³¹d, Senat uchwali³ poprawkê nr 3, w której zmienia oznaczenia dodawanych jednostek re-
dakcyjnych.

W art. 4 noweli przewidziano, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie z dniem og³oszenia (z wyj¹tkiem art. 1 pkt 2,
który wejdzie w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia). Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o og³aszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty prawne, zawieraj¹ce przepisy powsze-
chnie obowi¹zuj¹ce, og³aszane w dziennikach urzêdowych wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od
dnia ich og³oszenia, chyba ¿e dany akt normatywny okreœli termin d³u¿szy. Wyj¹tek od tej zasady przewi-
dziano w art. 4 ust. 2, który stanowi, i¿ w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mog¹ wchodziæ
w ¿ycie w terminie krótszym ni¿ czternaœcie dni, a je¿eli wa¿ny interes pañstwa wymaga natychmiasto-
wego wejœcia w ¿ycie aktu normatywnego i zasady demokratycznego pañstwa prawnego nie stoj¹ temu na
przeszkodzie, dniem wejœcia w ¿ycie mo¿e byæ dzieñ og³oszenia tego aktu w dzienniku urzêdowym. Roz-
wi¹zanie takie mo¿na stosowaæ jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy przemawiaj¹ za tym powa¿ne
argumenty. W szczególnoœci za nieusprawiedliwione uznaje siê wprowadzenie ustawy w ¿ycie w dniu jej
og³oszenia, w przypadku je¿eli ustawa nak³ada obowi¹zki na obywateli lub inne podmioty spoza systemu
organów pañstwa. Senat powzi¹³ w¹tpliwoœæ co do zasadnoœci rezygnacji z vacatio legis w kontekœcie do-
dawanego do ustawy o transporcie drogowym art. 92a ust. 2a (art. 1 pkt 15 noweli). Przepis ten przewidu-
je mo¿liwoœæ ukarania za wykroczenie, ujawnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz pope³nio-
ne na terytorium innego pañstwa, polegaj¹ce na naruszeniu zasad dotycz¹cych maksymalnego dzienne-
go czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu
prowadzenia pojazdu bez przerwy albo zasad dotycz¹cych u¿ytkowania analogowych urz¹dzeñ rejestru-
j¹cych samoczynnie prêdkoœæ jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowi¹zkowe przerwy i czas odpoczynku.
Maj¹c na uwadze, i¿ analizowany przepis ma charakter represyjny Senat uzna³, i¿ rozwi¹zanie polegaj¹ce
na rezygnacji z vacatio legis jest niedopuszczalne. Uchwalaj¹c poprawkê nr 4, która zak³ada, ¿e art. art.
92a ust. 2a ustawy o transporcie drogowym, wejdzie w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia Izba
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mia³a na uwadze fakt, ¿e okres vacatio legis powinien stwarzaæ realn¹ gwarancjê adresatom norm praw-
nych przygotowania siê do ich realizacji, a ustawodawca podejmuj¹c decyzjê o terminie wejœcia w ¿ycie
ustawy powinien wybraæ taki moment, by nie naruszyæ zasady zaufania obywateli do pañstwa i stano-
wionego przez nie prawa, wywodzonej z zasady demokratycznego pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji).
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przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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