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1. Powo³anie sk³adów sta³ych komisji senackich.

2. Wybór przewodnicz¹cych sta³ych komisji senackich.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Porz¹dek obrad

2. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 26 paŸdziernika 2001 r.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarsza³ek
Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Otwieram drugie posiedzenie Senatu Rze-

czypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹

senator Krystynê Doktorowicz oraz pana senato-
ra Janusza Bargie³a. Listê mówców prowadziæ bê-
dzie pan senator Janusz Bargie³.

Proszê pañstwa senatorów o zajêcie miejsc.
Jeœli pañstwo pozwol¹, w tym momencie wrê-

czê pani Krystynie Doktorowicz tekst uchwa³y po-
twierdzaj¹cej wybór na sekretarza Senatu.

(Senator Krystyna Doktorowicz: Dziêkujê
bardzo.)

Bardzo proszê.
Dorêczony paniom i panom senatorom projekt

porz¹dku obrad drugiego posiedzenia obejmuje:
1. Powo³anie sk³adów sta³ych komisji senac-

kich.
2. Wybór przewodnicz¹cych sta³ych komisji se-

nackich.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê zg³oszeñ.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ przedstawio-
ny porz¹dek obrad drugiego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

Przypominam ponadto, ¿e zgodnie z art. 49
ust. 1 Regulaminu Senatu marsza³ek na koñcu
posiedzenia, po wyczerpaniu porz¹dku obrad,
udziela g³osu senatorom dla wyg³oszenia oœwiad-
czeñ senatorskich. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem man-
datu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego
posiedzenia Senatu. Nad oœwiadczeniem senator-
skim nie przeprowadza siê dyskusji. Oœwiadczenie
nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ minut.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: powo³anie sk³adów
sta³ych komisji senackich.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 9.

Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
pana senatora Jerzego Cieœlaka, i przedstawienie
wniosku komisji w sprawie powo³ania sk³adów
komisji senackich.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Cieœlak:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt poinformowaæ panie i panów se-

natorów, ¿e w dniu 25 paŸdziernika odby³o siê po-
siedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Komisja zapozna³a siê z ofertami pracy w po-
szczególnych komisjach senackich zg³oszonymi
wczeœniej przez panie senator i panów senatorów
i stwierdzi³a, ¿e wszyscy wykonali regulaminowy
obowi¹zek zg³oszenia swojej oferty dzia³ania w co
najmniej jednej komisji senackiej. Wiêkszoœæ pañ
i panów senatorów zg³osi³a akces do dwóch komi-
sji senackich.

Je¿eli Wysoki Senat zechce przychyliæ siê do
wniosku komisji w sprawie zatwierdzenia sk³adów
osobowych, Komisja Emigracji i Polaków za Gra-
nic¹ liczyæ bêdzie dziewiêtnastu cz³onków, Komi-
sja Gospodarki i Finansów Publicznych – trzyna-
stu, Komisja Kultury i Œrodków Przekazu – piêtna-
stu, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – osiemna-
stu, Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa
Publicznego – dziesiêciu, Komisja Ochrony Œrodo-
wiska – jedenastu, Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia – osiemnastu, Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi – siedmiu, Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej – dziesiêciu,
Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury – piêt-
nastu, Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej – szesnastu, Komisja Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci – siedmiu.

Proszê Wysoki Senat o przyjêcie wniosku Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
o zatwierdzenie sk³adów komisji senackich,
przedstawionego w druku nr 9. Dziêkujê bardzo.



Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ

g³os w tej sprawie? Nie ma zg³oszeñ.
Przystêpujemy tym samym do g³osowania nad

przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹,
Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y
w sprawie powo³ania sk³adów sta³ych komisji se-
nackich.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 Regu-
laminu Senatu g³osowanie w sprawie sk³adów
sta³ych komisji senackich zostanie przeprowa-
dzone przy u¿yciu aparatury do g³osowania.

Przypominam te¿, ¿e projekt uchwa³y zawarty
jest w druku nr 9.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego przez Komisjê Regulaminow¹,
Etyki i Spraw Senatorskich projektu uchwa³y,
proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie
rêki.

Kto jest przeciwko, proszê o naciœniêcie przyci-
sku „przeciw” i podniesienie rêki.

Kto wstrzyma³ siê od g³osu, proszê o naciœniê-
cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-
nia.

Na 86 obecnych senatów 84 g³osowa³o za,
1 – przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 1)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie powo³ania sk³adów
komisji senackich.

Panie i Panowie Senatorowie, chcia³abym
poinformowaæ, ¿e za chwilê zostanie zarz¹dzona
przerwa w obradach na posiedzenia komisji se-
nackich i wybór kandydatów na przewod-
nicz¹cych komisji.

Bardzo proszê senatora sekretarza o odczyta-
nie komunikatów.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:
Komunikat. W dniu 26 paŸdziernika 2001 r.

odbêd¹ siê posiedzenia nastêpuj¹cych komisji:
— o godzinie 9.30 Komisji Obrony Narodowej

i Bezpieczeñstwa Publicznego – sala nr 176, Ko-
misji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury – sala
nr 179, Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci – sala nr 182;

— o godzinie 10.00 Komisji Ochrony Œrodowi-
ska – sala nr 176, Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu – sala nr 179, Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu – sala nr 182;

— o godzinie 10.30 Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia – sala nr 176, Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych – sala nr 179, Komisji Emi-
gracji i Polaków za Granic¹ – sala nr 182;

— o godzinie 11.00 Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi – sala nr 176, Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej – sala nr 179,
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Euro-
pejskiej – sala nr 182;

— o godzinie 12.30 Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich – sala nr 182.

Pañstwo Senatorowie Cz³onkowie Konwentu
Seniorów, uprzejmie informujê, i¿ marsza³ek Se-
natu zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów
w dniu dzisiejszym, to jest 26 paŸdziernika
2001 r., o godzinie 12.00.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Wielowieyski: Czy mo¿na pro-

siæ o g³os?)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Bardzo bym prosi³ pani¹ marsza³ek o umo¿li-

wienie nam takiej trochê swobodniejszej pracy
w czasie tej przerwy. To znaczy konkretnie o to,
¿eby pierwsze posiedzenia komisji zaczyna³y siê,
powiedzmy, piêæ minut po wpó³ do dziesi¹tej. Mój
klub musi siê spokojnie zebraæ i jeszcze zastano-
wiæ nad propozycjami. Myœlê, ¿e w ci¹gu dwudzie-
stu minut damy sobie z tym radê. Bardzo bym
wiêc prosi³, ¿ebyœmy mogli do³¹czyæ do komisji
piêæ minut po wpó³ do dziesi¹tej.

Zapraszam ca³y klub do gabinetu pana mar-
sza³ka Kutza.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, przyjmê propozy-

cjê pana senatora i prace komisji rozpoczniemy
z piêciominutowym przesuniêciem.

Rozumiem, ¿e mam na to zgodê pañstwa sena-
torów. Komisje zaczynaj¹ pracê o godzinie 9.35.

(G³os z sali: Czy mo¿na prosiæ o powtórzenie?)
Panie i Panowie Senatorowie, zarz¹dzam przer-

wê do godziny 13.30.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 13
do godziny 13 minut 33)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹cych
sta³ych komisji senackich.

Informujê, ¿e w przerwie w obradach odby³y siê
posiedzenia komisji senackich, które wybra³y
kandydatów na przewodnicz¹cych komisji.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich zawieraj¹cy projekt
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uchwa³y wraz z nazwiskami kandydatów na prze-
wodnicz¹cych komisji zawarty jest w druku nr 10.

Pragnê ponadto poinformowaæ, ¿e zgodnie
z art. 14 ust. 5 Regulaminu Senatu ze zg³oszony-
mi kandydaturami zapozna³ siê Konwent Senio-
rów i zaopiniowa³ je pozytywnie.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich senatora Jerzego
Adamskiego o przedstawienie wniosku komisji
w sprawie powo³ania przewodnicz¹cych komisji
senackich.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Adamski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw

Senatorskich zapozna³a siê z wnioskiem Konwe-
ntu Seniorów o powo³anie przewodnicz¹cych,
a tak¿e ze wszystkimi wnioskami poszczególnych
komisji. Komisja przedk³ada Wysokiej Izbie pro-
jekt uchwa³y Senatu zawarty w druku nr 10 i pro-
si o jej przyjêcie.

Jednoczeœnie proszê, aby pani marsza³ek
wywo³ywa³a po kolei przedstawicieli komisji, aby-
œmy wszyscy mogli zapoznaæ siê z sylwetkami kan-
dydatów na przewodnicz¹cych komisji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Taki mam zamiar.
Bardzo proszê przedstawicieli poszczególnych

komisji o przedstawienie kandydatów na prze-
wodnicz¹cych komisji.

Proszê senatora Franciszka Bachledê-Ksiê-
dzularza o zabranie g³osu i przedstawienie kandy-
datury senatora Tadeusza Rzemykowskiego na
przewodnicz¹cego Komisji Emigracji i Polaków za
Granic¹.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Emigracji i Polaków za Gra-

nic¹ oraz na proœbê kandydata pozwolê sobie za-
prezentowaæ osobê i osobowoœæ Tadeusza Rzemy-
kowskiego – kandydata na przewodnicz¹cego tej
komisji.

Nasz kandydat ma piêædziesi¹t piêæ lat. Z zawo-
du jest ekonomist¹. Od 1993 r. wype³nia mandat
senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas trze-
ciej kadencji Senatu pe³ni³ funkcjê wiceprzewod-
nicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej. By³ wi-
cemarsza³kiem Senatu czwartej kadencji. Pra-
cuj¹c w Prezydium Senatu, mia³ mo¿liwoœæ bez-
poœredniego zapoznania siê z szerok¹, a w ostat-

nim czasie te¿ trudn¹ problematyk¹ Polonii i Po-
laków za granic¹.

Wczeœniej, w latach 1969–1997, pracowa³
w przemyœle. Ostatnio by³ dyrektorem Oddzia³u
Poszukiwania Nafty i Gazu w Pile. Ma stopieñ ge-
neralnego dyrektora górniczego oraz uprawnienia
eksperta ekonomicznego PTE.

Dwukrotnie odby³ studia podyplomowe oraz li-
czne szkolenia zawodowe w kraju i za granic¹.

By³ radnym miasta Pi³y, przewodnicz¹cym ko-
misji gospodarki i finansów oraz cz³onkiem
zarz¹du miasta, a tak¿e radnym sejmiku woje-
wództwa wielkopolskiego.

Jest cz³onkiem Rady Krajowej SLD.
Mieszka w Pile. ¯ona Janina jest ekonomistk¹

i pracuje w Narodowym Banku Polskim. Ma
dwóch synów – Rafa³ jest magistrem in¿ynierem
automatykiem, a Tomasz ekonomist¹. Ma trzy
wnuczki.

Wysoki Senacie, jestem przekonany, ¿e Wysoki
Senat przyjmie moj¹ rekomendacjê i wybierze na
przewodnicz¹cego Komisji Emigracji i Polaków za
Granic¹ pana senatora Tadeusza Rzemykowskie-
go. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Proszê senatora Adama Graczyñskiego o za-

branie g³osu i przedstawienie kandydatury sena-
tora Jerzego Markowskiego na przewodnicz¹cego
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Senator Adam Graczyñski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym w imieniu Komisji Gospodarki i Fi-

nansów Publicznych przedstawiæ kandydaturê
pana senatora Jerzego Markowskiego na prze-
wodnicz¹cego tej komisji.

Pan senator Jerzy Markowski ma piêædziesi¹t
dwa lata. Skoñczy³ studia wy¿sze w Gliwicach.
Uzyska³ stopieñ doktora nauk technicznych.

Ma trzydziestoletnie doœwiadczenie zawodo-
we. Pracowa³ w kopalniach wêgla kamiennego,
budowa³ kopalniê „Budryk”, by³ dyrektorem tej
kopalni. Nastêpnie pracowa³ w administracji
centralnej. By³ sekretarzem stanu w Minister-
stwie Przemys³u i Handlu, a tak¿e pe³ni³ funkcjê
podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospo-
darki. W trakcie swojej kariery zawodowej
dok³adnie pozna³ problematykê techniczn¹, gór-
nicz¹, przemys³ow¹, jak równie¿ zdoby³ du¿¹
wiedzê z zakresu ekonomii, finansów i tworze-
nia prawa. Jest autorem wielu wywiadów i arty-
ku³ów o problematyce ekonomicznej, finanso-
wej i technicznej. Jest równie¿ doradc¹ Banku
Œwiatowego oraz Europejskiego Banku Odbu-
dowy i Rozwoju w dziedzinie ekonomii, finansów
i techniki.
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By³ senatorem czwartej kadencji Senatu.
W trakcie tej¿e kadencji by³ cz³onkiem Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Nadzwyczajnej Ko-
misji Legislacji Europejskiej. Pracuj¹c bardzo
aktywnie w tych dwóch komisjach, opiniowa³
wiele ustaw, by³ inicjatorem licznych rozwi¹zañ
ustawodawczych, a tak¿e pozna³ sposób i techni-
kê tworzenia prawa oraz funkcjonowania Senatu.

Uwa¿am, ¿e pan senator Jerzy Markowski jest
znakomitym kandydatem na przewodnicz¹cego
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych. Ko-
misja, prezentuj¹c i rekomenduj¹c jego osobê,
uwa¿a, ¿e bêdzie on znakomicie pe³ni³ funkcjê
przewodnicz¹cego, oczywiœcie jeœli Wysoka Izba
poprze tê kandydaturê. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê senator Dorotê Kempkê o zabranie

g³osu i przedstawienie kandydatury senatora Ry-
szarda S³awiñskiego na przewodnicz¹cego Komi-
sji Kultury i Œrodków Przekazu.

Senator Dorota Kempka:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia

Wysokiej Izbie kandydatury pana senatora Ry-
szarda S³awiñskiego na przewodnicz¹cego Komi-
sji Kultury i Œrodków Przekazu.

W dniu dzisiejszym odby³o siê posiedzenie se-
nackiej komisji kultury, na którym senatorowie
zaakceptowali pana senatora Ryszarda S³awiñ-
skiego jako kandydata na przewodnicz¹cego tej¿e
komisji.

W g³osowaniu tajnym, w którym wziê³o udzia³
13 senatorów,11 senatorów opowiedzia³o siê za
tym, ¿eby pan senator S³awiñski zosta³ przewod-
nicz¹cym, g³osów przeciwnych nie by³o, 2 osoby
wstrzyma³y siê od g³osu.

Wracam do ¿yciorysu pana senatora Ryszarda
S³awiñskiego.

Pan senator Ryszard S³awiñski ma piêædziesi¹t
osiem lat. Z wykszta³cenia jest dziennikarzem.
Jest dziennikarzem i jednoczeœnie dzia³aczem
zwi¹zku zawodowego dziennikarzy.

By³ radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Koninie, by³ i jest radnym Rady Miasta Konina,
przewodnicz¹cym Komisji do spraw Odznak i Wy-
ró¿nieñ. Jest tak¿e przewodnicz¹cym Klubu Rad-
nych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Chcia³abym przy okazji poinformowaæ, ¿e se-
nator S³awiñski w latach 1997–2001 by³ cz³on-
kiem senackiej Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu, zna wiêc wszystkie sprawy, które by³y przez
ni¹ podejmowane, aktywnie uczestniczy³ w jej
pracach – mówiliœmy o tym na posiedzeniu komi-

sji. Niejednokrotnie by³ te¿ sprawozdawc¹ ustaw,
które by³y rozpatrywane na posiedzeniach naszej
komisji. Ta czteroletnia praca w komisji jest naj-
lepsz¹ rekomendacj¹ i uwa¿amy, ¿e bêdzie on do-
brym przewodnicz¹cym nowej senackiej Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu.

Pragnê równie¿ poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e
¿ona pana senatora Ryszarda S³awiñskiego jest
nauczycielk¹. Ma on dwoje dzieci, które pracuj¹
w telewizji.

Bardzo proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie stano-
wiska senackiej Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu i o to, by pan Ryszard S³awiñski zosta³ prze-
wodnicz¹cym tej¿e komisji. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Bardzo proszê, Panie Senatorze, w jakim try-

bie?
(Senator Ryszard S³awiñski: W trybie sprosto-

wania.)
Bardzo proszê.

Senator Ryszard S³awiñski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Informujê uprzejmie, ¿e obecnie nie jestem

radnym rady miasta. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê senatora Zbyszka Piwoñskiego

o zabranie g³osu i przedstawienie kandydatury
senatora Mariana ¯enkiewicza na przewod-
nicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Senator Zbyszko Piwoñski:
Pani Marsza³ek! Pañstwo Senatorowie!
Rekomendowany na stanowisko przewod-

nicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu pan
senator Marian ¯enkiewicz to doœwiadczony
parlamentarzysta, pose³ trzech kadencji Sejmu
i drugiej ju¿ kadencji Senatu. I to jest chyba naj-
wa¿niejszy atut naszego kandydata.

Zasiada³ ju¿ w komisjach nauki i edukacji – za-
równo w czasie sprawowania mandatu Sejmie,
jak i w Senacie.

Ponadto jest doskonale przygotowany meryto-
rycznie, jest bowiem pracownikiem naukowym,
profesorem akademii w Bydgoszczy. Ma za sob¹
wiele lat pracy, doœwiadczenia w ³¹czeniu nauki
z praktyk¹, kierowa³ bowiem instytutem, w któ-
rym dopracowa³ siê dwudziestu patentów. Jest
zatem w pe³ni przygotowany do tego, a¿eby zarów-
no z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu
widzenia popatrzeæ na najwa¿niejsze problemy,
jakie stoj¹ przed t¹ komisj¹. Wymieniê tu dwa
z nich, s¹ to mianowicie: pewna korekta i zakoñ-
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czenie reformy edukacji narodowej, a tak¿e
doprowadzenie – czego nie uda³o siê zrobiæ w po-
przedniej kadencji – do uchwalenia jednolitego
ustawodawstwa prawnego reguluj¹cego ca³y sy-
stem szkolnictwa wy¿szego.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, uwa¿amy, ¿e
doœwiadczenie pana senatora Mariana ¯enkiewi-
cza w pe³ni predysponuje go do tego, a¿eby z po-
winnoœci i g³ównych zadañ tej¿e komisji sam móg³
siê doskonale wywi¹zywaæ i kierowaæ komisj¹.

I wreszcie chcia³bym dodaæ jeszcze jedno, bo-
wiem, modyfikuj¹c nasz regulamin, do zakresu
dzia³ania tej komisji do³¹czyliœmy problemy
zwi¹zane ze sportem. W tym miejscu pozwolê so-
bie zacytowaæ pewien fragment z ¿yciorysu pana
senatora Mariana ¯enkiewicza. „Jest wicepreze-
sem Polskiego Zwi¹zku Weteranów Lekkiej Atle-
tyki. W latach 1966–1968 by³ akademickim mi-
strzem, a w latach 1991–1997 mistrzem Polski
weteranów w biegach d³ugich.” Tak wiêc tak¿e
w tej dziedzinie ma bogate doœwiadczenie, co
chcia³bym dodatkowo przed Wysok¹ Izb¹ podkre-
œliæ. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pani¹ senator Mariê Berny o za-

branie g³osu i przedstawienie kandydatury sena-
tora Wies³awa Pietrzaka na przewodnicz¹cego Ko-
misji Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publi-
cznego.

Bardzo proszê.

Senator Maria Berny:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja… WyobraŸcie sobie pañstwo, co to

znaczy po raz pierwszy, po czterech latach przer-
wy, wyst¹piæ w Senacie. Zapomnia³am, jak siê na-
zywa komisja, której przewodnicz¹cego mam za-
prezentowaæ w pe³ni. Bardzo proszê o pomoc.
Oczywiœcie wiem, jakie s¹ jej zadania merytorycz-
ne, ale akurat nazwa wypad³a mi z g³owy.

(G³os z sali: Komisja Obrony Narodowej i Bez-
pieczeñstwa Publicznego.)

A wiêc Komisja Obrony Narodowej i Bezpiecze-
ñstwa Publicznego powierzy³a mi zadanie zapre-
zentowania pañstwu sylwetki senatora Wies³awa
Micha³a Pietrzaka, którego proponujemy wybraæ
na przewodnicz¹cego tej¿e komisji.

Senator Wies³aw Micha³ Pietrzak zosta³ wybra-
ny z okrêgu wyborczego w Olsztynie, jest kandy-
datem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Soju-
szu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy. By³ se-
natorem czwartej kadencji, wówczas by³ wybrany
z województwa suwalskiego jako kandydat Krajo-
wego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.

Urodzi³ siê w roku 1941 w Otal¹¿ce ko³o Grójca,
w rodzinie ch³opskiej. W 1962 r. ukoñczy³ Techni-
kum Mechaniczne w Grudzi¹dzu, a w 1965 r.
– Oficersk¹ Szko³ê Artylerii w Toruniu.

I teraz zaczyna siê opis jego kariery zawodowej,
wojskowej, co ma nies³ychanie wa¿ne znaczenie
w wypadku wybierania przewodnicz¹cego naszej
komisji.

W latach 1965–1972, a wiêc w ci¹gu d³ugiego
okresu, pe³ni³ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ w ta-
kich garnizonach, jak Che³mno, Toruñ i Gru-
dzi¹dz. Od 1972 r. studiowa³ w Akademii Obrony
Narodowej. W 1975 r., po ukoñczeniu tej¿e aka-
demii, zosta³ skierowany do dalszej s³u¿by w Wê-
gorzewie. W tym czasie awansowa³ od stanowiska
starszego oficera sztabu do dowódcy brygady ar-
tylerii. Podczas rocznej przerwy powo³ano go na
stanowisko szefa sztabu, a nastêpnie dowódcy
Polskiego Kontygentu Wojskowego Si³ Zbrojnych
ONZ w Syrii. W 1994 r. zosta³ szefem Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Suwa³kach.

Pe³ni³ funkcjê radnego, przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Wêgorzewie. Jest dzia³aczem
kultury i sportu, prezesem Okrêgowego Zwi¹zku
Kajakowego w Suwa³kach, cz³onkiem Polskiego
Zwi¹zku Bryd¿a Sportowego, prezesem Cywil-
no-Wojskowego Klubu Sportowego „Vêgoria”
i cz³onkiem Polskiego Zwi¹zku £owieckiego.

W Senacie czwartej kadencji aktywnie uczest-
niczy³ w pracach Komisji Obrony Narodowej oraz
Komisji Ochrony Œrodowiska.

Nale¿y do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jest ¿onaty, ma trzech doros³ych synów.
Komisja jednog³oœnie proponuje, ¿eby pan se-

nator Wies³aw Pietrzak otrzyma³ nie tylko reko-
mendacjê komisji, ale te¿ g³osy ca³ego Senatu, i by
zosta³ przewodnicz¹cym tej komisji. Dziêkujê
bardzo, przepraszam jeszcze raz za tê pomy³kê na
wstêpie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator.
Bardzo proszê senatora Januarego Bienia o za-

branie g³osu i przedstawienie kandydatury sena-
tora Adama Graczyñskiego na przewodnicz¹cego
Komisji Ochrony Œrodowiska.

Senator January Bieñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ochrony Œro-

dowiska przedstawiæ charakterystykê kandydata
na przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowi-
ska, pana senatora Adama Graczyñskiego.

Pan senator Adam Graczyñski ma szeœædzie-
si¹t jeden lat. Ma wykszta³cenie wy¿sze.

By³ senatorem czwartej kadencji.
By³ te¿ dyrektorem wielu przedsiêbiorstw prze-

mys³owych i jednostek badawczo-rozwojowych.
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Przez ostatnie dwanaœcie lat kierowa³ G³ównym
Instytutem Górnictwa w Katowicach. Ze swej
dzia³alnoœci zawodowej wywi¹zywa³ siê bardzo
dobrze, a podczas niej wykazywa³ du¿¹ dba³oœæ
o stan œrodowiska na Œl¹sku i w ca³ym kraju.
Przekszta³ci³ G³ówny Instytut Górnictwa w Kato-
wicach w sprawnie dzia³aj¹c¹ firmê ekologiczn¹,
nie zaniedbuj¹c oczywiœcie spraw górnictwa.

By³ wspó³za³o¿ycielem Banku Ochrony Œrodo-
wiska i pe³ni³ funkcjê cz³onka rady nadzorczej
tego banku. Pe³ni³ tak¿e funkcjê cz³onka rady
nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Wspó³tworzy³ fun-
dacjê ochrony œrodowiska „Silesia” i przewodni-
czy³ radzie tej fundacji. Senator Adam Graczyñski
jest tak¿e za³o¿ycielem Polskiej Izby Ekologii
i przewodnicz¹cym rady tej izby. Jest autorem
wielu prac i artyku³ów omawiaj¹cych gospodarkê
wodn¹, gospodarkê odpadami oraz odnawialne
Ÿród³a energii. Za sw¹ pracê na rzecz ekologii
otrzyma³ wiele nagród, wyró¿nieñ resortowych
i wojewódzkich.

Jestem przekonany, ¿e kandydatura senatora
Adama Graczyñskiego jest kandydatur¹ bardzo
dobr¹ i bêdzie on dobrze prowadzi³ Komisjê
Ochrony Œrodowiska. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê senatora Janusza Bielawskiego o zabra-

nie g³osu i przedstawienie kandydatury senatora
Marka Balickiego na przewodnicz¹cego Komisji
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.

Bardzo proszê.

Senator Janusz Bielawski:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ zarekomendowaæ

na stanowisko przewodnicz¹cego Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia senatora Marka Balickiego.

Pan Marek Balicki jest senatorem z Warszawy.
Kandydowa³ na to zaszczytne stanowisko z koa-
licyjnego komitetu wyborczego SLD-UP. By³
pos³em na Sejm Rzeczypospolitej pierwszej i dru-
giej kadencji.

Urodzi³ siê w 1953 r. w S³upsku. Ukoñczy³ Aka-
demiê Medyczn¹ w Gdañsku. Jest specjalist¹
w dziedzinie psychiatrii i anestezjologii. Prace za-
wodow¹ rozpocz¹³ w 1978 r. w szpitalu miejskim
w Lêborku. W latach 1984–1987 pracowa³ w szpi-
talu psychiatrycznym we Fromborku, gdzie miê-
dzy innymi pe³ni³ obowi¹zki dyrektora, ordynato-
ra oddzia³u oraz kierownika wojewódzkiej przy-
chodni zdrowia psychicznego.

By³ dzia³aczem opozycji w latach osiemdzie-
si¹tych. Internowany w stanie wojennym, konty-

nuowa³ dzia³alnoœæ w opozycyjnych strukturach
podziemnych. W 1983 r. by³ ponownie wiêziony.

Od 1987 r. mieszka w Z¹bkach pod Warszaw¹.
Do nominacji na stanowisko pierwszego zastêpcy
ministra zdrowia i opieki spo³ecznej we wrzeœniu
1992 r. pracowa³ w szpitalu psychiatrycznym
„Drewnica”. W latach 1990–1992 by³ dyrektorem
tego szpitala. Podczas wyborów do samorz¹du
terytorialnego w maju 1990 r. zosta³ radnym mia-
sta Z¹bki.

W latach 1992–1993 jako pierwszy zastêpca
ministra zdrowia i opieki spo³ecznej by³ przewod-
nicz¹cym miêdzyresortowego zespo³u do spraw
reform zabezpieczenia spo³ecznego i systemu
œwiadczeñ zdrowotnych, a w latach 1993–1997
– zastêpc¹ przewodnicz¹cego sejmowej Komisji
Zdrowia. W 1998 r. zosta³ doradc¹ prezydenta
Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaœniewskiego do
spraw ochrony zdrowia. Od grudnia 1990 r. jest
dyrektorem Szpitala Bielañskiego, najwiêkszego
szpitala samorz¹du warszawskiego.

Aktywnie dzia³a w ró¿nych organizacjach lekar-
skich i spo³ecznych. Jest autorem publikacji
z zakresu polityki zdrowotnej, reformy ochrony
zdrowia oraz praw pacjenta.

¯onaty. ¯ona Bo¿ena jest farmaceutk¹, pracu-
je w laboratorium, syn Andrzej oraz córka Ewa
studiuj¹ na Uniwersytecie Warszawskim.

Panie i Panowie Senatorowie! Mam wra¿enie,
¿e kandydatura Marka Balickiego na przewod-
nicz¹cego komisji do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego i zdrowia jest ze wszech miar godna
poparcia. Jego du¿e doœwiadczenie parlamen-
tarne w administracji ochrony zdrowia oraz do-
œwiadczenie lekarskie gwarantuj¹, ¿e bêdzie to
dobry przewodnicz¹cy komisji.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê senatora Janusza Lorenza o za-

branie g³osu i przedstawienie kandydatury sena-
tora Jerzego Pieni¹¿ka na przewodnicz¹cego Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Janusz Lorenz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ chcê zarekomen-

dowaæ w imieniu komisji pana Jerzego Pieni¹¿ka
na przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi.

Tym razem komisja promuje m³odoœæ, energiê
i doœwiadczenie. Taki jest kolega Pieni¹¿ek, czter-
dziestoczteroletni senator, który w latach
1994–1997 by³ wicewojewod¹ sieradzkim, odpo-
wiedzialnym za problematykê rozwoju wsi.
W tym¿e czasie, jako pierwszy w Polsce, wprowa-
dza³ program zbiorników ma³ej retencji, jak rów-
nie¿ program zalesiania ugorowanych gruntów
porolniczych.
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Swego czasu by³ inicjatorem odbudowy konta-
któw z Ukrain¹ i Bia³orusi¹, a tak¿e koordyna-
torem ustaw rolniczych w Senacie czwartej ka-
dencji z ramienia SLD – wszystkich takich ustaw.
To tak¿e cz³onek zespo³u rolnego klubu parla-
mentarnego SLD, który opracowa³ program rolny
SLD.

Praca magisterska, któr¹ wykona³, to praca
z ochrony gruntów rolnych i leœnych.

Zamieszkuje na wsi. Posiada piêtnastohekta-
rowe gospodarstwo.

W minionej kadencji by³ sekretarzem Senatu.
Jest przewodnicz¹cym Polsko-Chorwackiej Gru-
py Parlamentarnej.

Komisja uzna³a, w ca³oœci, przy jednym g³osie
wstrzymuj¹cym siê, ¿e kolega Pieni¹¿ek bêdzie j¹
najlepiej reprezentowa³ i dzia³a³ na rzecz rolnic-
twa w Polsce. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê senatora Zbigniewa Go³¹bka

o zabranie g³osu i przedstawienie kandydatury
senatora Zbyszka Piwoñskiego na przewod-
nicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej.

Senator Zbigniew Go³¹bek:
Pani Marsza³ek! Panie Marsza³ku! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Mam zaszczyt i honor w imieniu Komisji Sa-

morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej przed³o¿yæ Wysokiej Izbie sprawozdanie z wy-
boru przewodnicz¹cego komisji, na którego zosta³
wybrany jednog³oœnie pan senator Zbyszko Piwoñ-
ski. Dziesiêciu cz³onków komisji, czyli wszyscy,
g³osowa³o za.

Pan senator Zbyszko Piwoñski jest senatorem
trzeciej, czwartej i obecnej, pi¹tej kadencji.
Wczeœniej by³ wojewod¹ i kuratorem okrêgu
szkolnego w Zielonej Górze. Ma doœwiadczenie,
kwalifikacje i w³aœciwe umiejêtnoœci w kierowa-
niu zespo³ami ludzkimi oraz anga¿owaniu auto-
rytetów na rzecz poprawy jakoœci stanowionego
prawa. Jest zwolennikiem samorz¹dnoœci i uwz-
glêdniania oczekiwañ ze strony œrodowisk sa-
morz¹dowych, co ma szczególne znaczenie w de-
mokracji parlamentarnej.

Jest cz³owiekiem kompromisu, poszukuj¹cym
porozumienia ponad podzia³ami politycznymi, co
jest cech¹ niezwykle po¿¹dan¹ przy pe³nieniu tej
funkcji i zadaniach stoj¹cych przed komisj¹.

Wspólnie pracowaliœmy w tej komisji w minio-
nej kadencji i wiem, ¿e jest tak¿e zwolennikiem
decentralizacji pañstwa, przekazywania jednost-

kom samorz¹du terytorialnego uprawnieñ, obo-
wi¹zków, a zw³aszcza finansów – co jest dopiero
przed nami.

Jestem przekonany, ¿e w osobie pana senatora
Zbyszka Piwoñskiego Wysoka Izba zyskuje warto-
œciowego przewodnicz¹cego komisji, zatem z upo-
wa¿nienia Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej proszê o poparcie
przedstawionej kandydatury. Dziêkujê za uwagê,
Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Bardzo proszê pana senatora Jerzego Suchañ-

skiego o zabranie g³osu i przedstawienie kandy-
datury senatora Mariana Nogi na przewod-
nicz¹cego Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastru-
ktury.

Senator Jerzy Suchañski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pozwolê sobie z upowa¿nienia komisji zareko-

mendowaæ Wysokiej Izbie profesora zwyczajnego,
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
pana Mariana Nogê, na przewodnicz¹cego Komi-
sji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury.

Pan senator Marian Noga jest rektorem Akade-
mii Ekonomicznej we Wroc³awiu. Od 1990 r. jest
kierownikiem Katedry Makroekonomii tej uczel-
ni. Bêd¹c senatorem czwartej kadencji, aktywnie
pracowa³ w komisjach, równie¿ w Komisji Gospo-
darki Narodowej, by³ sprawozdawc¹ kilkunastu
ustaw.

Profesor Marian Noga jest autorem i wspó³au-
torem ponad stu dwudziestu publikacji z dziedzi-
ny ekonomii, infrastruktury i gospodarki. Jest wi-
ceprzewodnicz¹cym rady naukowej instytutu
„Gospodarka i Spo³eczeñstwo”. Nawiasem
mówi¹c, dyrektorem tego¿ instytutu jest pan pre-
mier Marek Belka.

¯yje nie tylko sprawami ekonomii. Za jego pre-
zesury akademicki zwi¹zek sportowy ma w swoich
szeregach kobiec¹ dru¿ynê tenisa sto³owego, która
znajduje siê w ekstraklasie. ¯ona jest g³ówn¹ ksiê-
gow¹ – zreszt¹ jak ka¿da ¿ona (weso³oœæ na sali)
– a syn dyrektorem finansowym w jednym z dol-
noœl¹skich przedsiêbiorstw.

Senator Marian Noga jest osob¹ niezwykle
kompetentn¹, ¿yczliw¹ i kole¿eñsk¹. Wysoka kul-
tura osobista i sposób postêpowania zjedna³y mu
sympatiê zarówno wœród kole¿anek, jak i kolegów
senatorów z ka¿dej opcji politycznej.

Gor¹co rekomendujemy Wysokiej Izbie senato-
ra profesora Mariana Nogê na przewodnicz¹cego
Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury. Dziê-
kujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê senatora Adama Jamroza o zabranie

g³osu i przedstawienie kandydatury senator Ge-
nowefy Grabowskiej na przewodnicz¹c¹ Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Senator Adam Jamróz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przypad³ mi w udziale ogromny zaszczyt

przedstawienia kandydatury w imieniu Komisji
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,
zaszczyt tym wiêkszy, ¿e po raz pierwszy zasia-
dam w Senacie.

W dniu dzisiejszym odby³o siê posiedzenie Ko-
misji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej. Pani senator Genowefa Grabowska by³a je-
dynym zg³oszonym kandydatem. Uzyska³a jedno-
myœlny wynik, wszystkich trzynastu senatorów
g³osowa³o za.

Pozwólcie pañstwo, ¿e pokrótce przedstawiê tê
sylwetkê. Pani profesor Genowefa Grabowska jest
profesorem zwyczajnym nauk prawnych, to zna-
czy tym najwy¿szym. Jest kierownikiem Katedry
Prawa Miêdzynarodowego i Prawa Europejskiego
Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach. Jest – pra-
gnê o tym zapewniæ, bo zajmujê siê zbli¿on¹ pro-
blematyk¹ – licz¹cym siê w Polsce i za granic¹ pro-
fesorem, znawc¹ prawa nie tylko miêdzynarodo-
wego i nie tylko europejskiego.

Pani profesor Grabowska jest mê¿atk¹, m¹¿
Jan jest profesorem prawa gospodarczego na
Uniwersytecie Œl¹skim. Jest to bardzo znane,
zgodne ma³¿eñstwo profesorów, co te¿ nie za-
wsze siê zdarza na uczelni. (Weso³oœæ na sali) Syn
Przemys³aw jest oczywiœcie prawnikiem. (Rozmo-
wy na sali)

Pani senator Grabowska, co chcia³bym za-
akcentowaæ… Czy mo¿na, Pani Marsza³ek?

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Oczywiœcie.)
Bêdê kontynuowa³.
Pani profesor Grabowska ma du¿e doœwiadcze-

nie w kierowaniu zespo³ami ludzkimi. Tak d³ugo,
jak to mo¿liwe w zwi¹zku z ustaw¹, by³a prodzie-
kanem Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Œl¹skiego w Katowicach, póŸniej przez
dwie kadencje by³a dziekanem, a nastêpnie, jak
mi wiadomo, kandydatem na rektora, któremu
spo³ecznoœæ akademicka udzieli³a licznego po-
parcia.

Jest autork¹ bardzo wielu wydawanych w Pol-
sce i za granic¹ publikacji z zakresu prawa euro-
pejskiego, prawa organizacji miêdzynarodowych,
prawa dyplomatycznego i prawa ochrony œrodo-
wiska. Jest cz³onkiem krajowych i zagranicznych
stowarzyszeñ naukowych, w tym doradczego ko-
mitetu prawnego przy ministrze spraw zagranicz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest te¿ eks-

pertem sejmowym i senackim. Pani profesor Gra-
bowska jest równie¿ prezesem rady fundacji imie-
nia Hugo Ko³³¹taja, zajmuj¹cej siê finansowym
wspieraniem i promowaniem szczególnie uzdol-
nionych dzieci i m³odzie¿y regionu górnoœl¹skie-
go. By³a i jest do tej pory organizatorem cyklu
szkoleñ z zakresu prawa Unii Europejskiej dla sê-
dziów z kilku województw Polski po³udniowej.

Od 1992 r. ma tytu³ profesora nauk prawnych,
obecnie jest ju¿ profesorem zwyczajnym. Ma im-
ponuj¹cy dorobek naukowy, ponad sto pozycji.
S¹ to monografie, udzia³y w pracach zbiorowych,
nie tylko w jêzyku polskim, ale g³ównie angiel-
skim i francuskim.

O nurtach jej zainteresowañ ju¿ mówi³em. Do-
dam, ¿e od wielu lat wspó³pracuje z licz¹cymi siê
oœrodkami naukowymi za granic¹, przede wszyst-
kim z wydzia³ami prawa w Wielkiej Brytanii,
w Danii i we W³oszech. Uczestniczy w konferen-
cjach, sama je te¿ organizuje. Jest kierownikiem
grantu KBN dotycz¹cego narodowego programu
przygotowania Polski do cz³onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej w œwietle traktatu amsterdamskiego.
Kieruje równie¿ wspólnym grantem KBN i British
Council w latach 2000–2001.

Pozwolê sobie podsumowaæ. Naprawdê czujê
siê zaszczycony, ¿e mogê poleciæ Wysokiemu Se-
natowi tê kandydaturê, bowiem moim zdaniem
spe³nia ona wszystkie potrzebne wymogi. Pani se-
nator ma znakomite przygotowanie teoretyczne,
doœwiadczenie w kierowaniu zespo³ami ludzkimi,
œwietne kontakty miêdzynarodowe. Porusza³a siê
na szerszych obszarach ¿ycia spo³ecznego, nie tyl-
ko na uniwersytecie. S¹dzê, ¿e nie bez znaczenia
jest równie¿ to, i¿ mówi i pisze w obcych jêzykach.
W tej komisji to chyba równie¿ ma znaczenie.
Dziêkujê serdecznie za uwagê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê senator Aleksandrê Koszadê o zabranie

g³osu i przedstawienie kandydatury senator Tere-
sy Liszcz na przewodnicz¹c¹ Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci.

Bardzo proszê.

Senator Aleksandra Koszada:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci rekomendowaæ Wysokiej
Izbie kandydaturê pani senator Teresy Liszcz.

Jest senatorem Bloku „Senat 2001”, zosta³a
wybrana w okrêgu wyborczym nr 6 w Lublinie.

Urodzi³a siê w 1945 r., jest zamê¿na.
Ukoñczy³a studia prawnicze na Wydziale Pra-

wa i Administracji Uniwersytetu imienia Marii
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Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. W 1970 r. po apli-
kacji z³o¿y³a egzamin sêdziowski. W 1974 r. na
Uniwersytecie imienia Marii Curie-Sk³odowskiej
uzyska³a stopieñ doktora nauk prawnych,
a w 1987 r. na Uniwersytecie £ódzkim – stopieñ
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakre-
sie prawa pracy. Od 1992 r. profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu imienia Marii Curie-Sk³odowskiej,
kierownik Zak³adu Prawa Pracy. W 1991 r. sekre-
tarz stanu do spraw spo³eczno-ekonomicznych
i spraw wsi w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. W latach 1994–1997 doradca preze-
sa Najwy¿szej Izby Kontroli. Cz³onek Miêdzyna-
rodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabez-
pieczenia Spo³ecznego oraz Lubelskiego Towarzy-
stwa Naukowego i Lubelskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zwierz¹t.

Pani senator Teresa Liszcz jest bardzo doœwiad-
czonym parlamentarzyst¹. By³a pos³em dzie-
si¹tej, pierwszej oraz trzeciej kadencji. W pierw-
szej kadencji przewodniczy³a Komisji Ustawoda-
wczej. W ostatniej kadencji by³a cz³onkiem Komi-
sji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka oraz cz³on-
kiem Krajowej Rady S¹downictwa z ramienia Sej-
mu. Jest osob¹ bardzo pracowit¹.

Komisja jednog³oœnie rekomenduje kandyda-
turê pani senator Teresy Liszcz.

Pani Marsza³ek, jednoczeœnie zosta³am zobo-
wi¹zana przez cz³onków Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci do zaapelowania do pañstwa se-
natorów o zg³aszanie akcesu do pracy w Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Jest nas tylko
siedem osób, a wiêc jak na zakres pracy komisji
bardzo ma³o. Wœród pañstwa senatorów jest bar-
dzo wielu prawników, dlatego jeszcze raz prosimy
o przemyœlenie tej kwestii. Dziêkujê

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator. Mam nadziejê, ¿e ten

apel znajdzie w³aœciwy odzew.
Chcia³abym przypomnieæ wszystkim pañstwu

senatorom o wy³¹czeniu telefonów komórko-
wych. Rozumiem, ¿e to s¹ pierwsze posiedzenia
i mog¹ nam siê zdarzaæ pewne pomy³ki, niemniej
jednak przypominam o obowi¹zku wy³¹czania
telefonów komórkowych przed wejœciem na salê
obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionych kandydatur na prze-
wodnicz¹cych komisji senackich? Nie widzê
zg³oszeñ.

Przystêpujemy do g³osowania nad wyborem
przewodnicz¹cych komisji senackich.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 53 ust. 6 Regu-
laminu Senatu g³osowanie w sprawach personal-
nych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu opieczêto-
wanych kart do g³osowania.

Proponujê przeprowadzenie wszystkich g³oso-
wañ odrêbnie nad ka¿dym kandydatem, ale na
jednej wspólnej karcie do g³osowania.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to g³osowanie zo-
stanie przeprowadzone w przedstawiony przeze
mnie sposób. Sprzeciwu nie s³ychaæ.

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

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego
powo³ujê sekretarzy: senatora Janusza Bargie³a,
senator Krystynê Doktorowicz oraz senator Alicjê
Stradomsk¹.

Za chwilê senatorowie sekretarze wrêcz¹ pañ-
stwu senatorom opieczêtowane karty do g³osowa-
nia tajnego. Karta zawiera nazwiska wszystkich
zg³oszonych kandydatów na przewodnicz¹cych
komisji.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
przy ka¿dym nazwisku nale¿y postawiæ tylko je-
den znak „x”. Niepostawienie ¿adnego znaku „x”
lub postawienie wiêcej ni¿ jednego znaku „x” przy
nazwisku danego kandydata spowoduje, ¿e g³os
na tego kandydata bêdzie uznany za g³os niewa¿-
ny. Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego
pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej
bêd¹ wrzucaæ te karty do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której powo³ani do przeprowa-
dzenia g³osowania tajnego senatorowie sekreta-
rze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania?

Bardzo proszê senator sekretarz Krystynê Do-
ktorowicz o odczytywanie kolejno nazwisk sena-
torów, zaœ pañstwa senatorów, po wyczytaniu ich
nazwisk, proszê o wrzucanie do urny wype³nio-
nych kart do g³osowania tajnego.

Jednoczeœnie jest proœba techniczna, ¿eby tak
sk³adaæ karty, by wrzucenie ich do urny by³o
w miarê prostym zadaniem. Te karty s¹ doœæ gru-
be, a wiêc proszê sk³adaæ je tylko raz.

Bardzo proszê, Pani Sekretarz.

Senator Sekretarz
Krystyna Doktorowicz:
Pan senator Jerzy Adamski
Pan senator Andrzej Anulewicz
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
Pan senator Marek Balicki
Pan senator Janusz Bargie³
Pan senator Tadeusz Bartos
Pani senator Maria Berny
Pan senator Adam Biela
Pan senator Janusz Bielawski
Pan senator January Bieñ
Pan senator Franciszek Bobrowski
Pan senator Krzysztof Borkowski
Pan senator W³adys³aw Bu³ka
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Pani senator Czes³awa Christowa
Pan senator Andrzej Chronowski
Pan senator Jerzy Cieœlak
Pan senator Zygmunt Cybulski
Pan senator Gerard Czaja
Pani marsza³ek Jolanta Danielak
Pan senator Kazimierz Dro¿d¿
Pan senator Bernard DrzêŸla
Pan senator Henryk Dzido
Pan senator Józef Dziemdziela
Pani senator Genowefa Ferenc
Pan senator Adam Gierek
Pan senator Witold G³adkowski
Pan senator Zbigniew Go³¹bek
Pan senator Henryk Go³êbiewski
Pani senator Genowefa Grabowska
Pan senator Adam Graczyñski
Pan senator S³awomir Izdebski
Pan senator Andrzej Jaeschke
Pan senator Adam Jamróz
Pani senator Zdzis³awa Janowska
Pan senator Mieczys³aw Janowski
Pan senator Zdzis³aw Jarmu¿ek
Pan marsza³ek Ryszard Jarzembowski
Pani senator Dorota Kempka
Pani senator Apolonia Klepacz
Pan senator Janusz Konieczny
Pani senator Aleksandra Koszada
Pan senator Marian Koz³owski
Pan senator Zbigniew Kruszewski
Pani senator Olga Krzy¿anowska
Pan senator Zbigniew Kulak
Pani senator Anna Kurska
Pani senator Irena Kurzêpa
Pan marsza³ek Kazimierz Kutz
Pan senator Grzegorz Lato
Pan senator Marian Lewicki
Pan senator Grzegorz Lipowski
Pani senator Teresa Liszcz
Pan senator Bogus³aw Litwiniec
Pan senator Janusz Lorenz
Pan senator W³odzimierz £êcki
Pan senator W³adys³aw Mañkut
Pan senator Jerzy Markowski
Pan senator Grzegorz Matuszak
Pan senator Bogus³aw M¹sior
Pan senator Mieczys³aw Miet³a
Pan senator Stanis³aw Nicieja
Pan senator Grzegorz Niski
Pan senator Marian Noga
Pan marsza³ek Longin Pastusiak
Pan senator Kazimierz Pawe³ek
Pan senator Wojciech Paw³owski
Pan senator Jerzy Pieni¹¿ek
Pan senator Krzysztof Piesiewicz
Pan senator Wies³aw Pietrzak
Pan senator Zbyszko Piwoñski
Pan senator Sergiusz Plewa

Pan senator Bogdan Podgórski
Pan senator Les³aw Podkañski
Pani senator Jolanta Popio³ek
Pan senator Zbigniew Religa
Pan senator Zbigniew Romaszewski
Pan senator Tadeusz Rzemykowski
Pani senator Wies³awa Sadowska
Pani senator Janina Sagatowska
Pani senator Ewa Serocka
Pani senator Krystyna Sienkiewicz
Pani senator Dorota Simonides
Pan senator Ryszard S³awiñski
Pan senator Robert Smoktunowicz
Pan senator Jerzy Smorawiñski
Pan senator Andrzej Spychalski
Pani senator Gra¿yna Staniszewska
Pan senator Henryk Stok³osa
Pani senator Alicja Stradomska
Pan senator Jerzy Suchañski
Pan senator Jan Szafraniec
Pan senator Józef Sztorc
Pan senator Krzysztof Szyd³owski
Pani senator Maria Szyszkowska
Pan senator Andrzej Wielowieyski
Pan senator Edmund Wittbrodt
Pan senator Tadeusz Wnuk
Pan senator Zbigniew Zychowicz
Pan senator Marian ¯enkiewicz

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Pani Senator Sekretarz.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie oddali g³os?
Bardzo proszê, poczekamy jeszcze na senator

sekretarz.
Zapytam ponownie: czy wszyscy pañstwo se-

natorowie oddali g³os? Dziêkujê.
Proszê teraz senatorów sekretarzy o obliczenie

g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania taj-
nego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny
15.30.

(G³oszsali:Do15.00wystarczy.) (Rozmowynasali)
Proszê pañstwa, ta przerwa jest uzale¿niona

nie tylko od pracy naszych senatorów sekretarzy,
ale równie¿ od pracy biura, które jest zobo-
wi¹zane do przygotowania materia³ów i przedsta-
wienia ich wszystkim senatorom. Godzinn¹ przer-
wê zarz¹dzam na proœbê biura.

(Senator Sekretarz Janusz Bargie³: A komuni-
kat?) (Rozmowy na sali)

Bardzo przepraszam, jeszcze komunikat. Pro-
szê o chwilê uwagi.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:
Szanowne Panie Senator i Szanowni Panowie

Senatorowie! Pani Marsza³ek!
Przewodnicz¹cy Komisji Regulaminowej, Etyki

i Spraw Senatorskich, pan Jerzy Adamski, prosi,
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aby 26 paŸdziernika 2001 r. w przerwie w obra-
dach odby³o siê spotkanie wszystkich kandyda-
tów na przewodnicz¹cych sta³ych komisji, w sali
nr 182.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 28
do godziny 15 minut 33)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: wybór przewodnicz¹cych
sta³ych komisji senackich.

Przypominam, ¿e wyznaczeni do przeprowa-
dzenia g³osowania tajnego senatorowie sekreta-
rze skoñczyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili pro-
tokó³ g³osowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego nad wy-
borem przewodnicz¹cych komisji senackich.

Protokó³ g³osowania tajnego z 26 paŸdziernika
2001 r. w sprawie wyboru przewodnicz¹cych ko-
misji senackich.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze, se-
nator Janusz Bargie³, senator Krystyna Doktoro-
wicz i senator Alicja Stradomska, stwierdzaj¹, ¿e
w g³osowaniu tajnym:

— nad wyborem senatora Tadeusza Rzemykow-
skiego na przewodnicz¹cego Komisji Emigracji
i Polaków za Granic¹ oddano 89 g³osów, w tym
g³osów niewa¿nych nie by³o: za g³osowa³o 83 se-
natorów, przeciw g³osowa³o 2 senatorów, wstrzy-
ma³o siê 4 senatorów;

— nad wyborem senatora Markowskiego na
przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych oddano g³osów 89, w tym g³os
niewa¿ny 1: za g³osowa³o 77 senatorów, przeciw
g³osowa³o 4 senatorów, wstrzyma³o siê 7 senato-
rów;

— nad wyborem senatora Ryszarda S³awiñ-
skiego na przewodnicz¹cego Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu oddano g³osów 89, w tym
g³osów niewa¿nych nie by³o: za g³osowa³o 76 se-
natorów, przeciw g³osowa³o 7 senatorów, wstrzy-
ma³o siê 6 senatorów;

— nad wyborem senatora Mariana ¯enkiewi-
cza na przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu oddano g³osów 89, w tym g³osów nie-
wa¿nych 2: za g³osowa³o 78 senatorów, przeciw
g³osowa³o 4 senatorów, wstrzyma³o siê 5 senato-
rów;

— nad wyborem senatora Wies³awa Pietrzaka
na przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego oddano g³osów 89,
w tym g³osów niewa¿nych 1: za g³osowa³o 76 se-
natorów, przeciw g³osowa³o 6 senatorów, wstrzy-
ma³o siê 6 senatorów;

— nad wyborem senatora Adama Graczyñskie-
go na przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodo-
wiska oddano g³osów 89, w tym g³osów niewa¿-
nych 1: za g³osowa³o 77 senatorów, przeciw g³oso-
wa³o 2 senatorów, wstrzyma³o siê 9 senatorów;

— nad wyborem senatora Marka Balickiego na
przewodnicz¹cego Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia oddano g³osów 89, w tym g³osów niewa¿-
nych 1: za g³osowa³o 73 senatorów, przeciw g³oso-
wa³o 6 senatorów, wstrzyma³o siê 9 senatorów;

— nad wyborem senatora Jerzego Pieni¹¿ka na
przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oddano g³osów 89, w tym g³osów niewa¿nych
nie by³o: za g³osowa³o 77 senatorów, przeciw
g³osowa³o 2 senatorów, wstrzyma³o siê 10 senato-
rów;

— nad wyborem senatora Zbyszka Piwoñskie-
go na przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej odda-
no g³osów 89, w tym g³osów niewa¿nych nie by³o:
za g³osowa³o 78 senatorów, przeciw g³osowa³o 3,
wstrzyma³o siê 8;

— nad wyborem senatora Mariana Nogi na
przewodnicz¹cego Komisji Skarbu Pañstwa i In-
frastruktury oddano g³osów 89, w tym g³osów nie-
wa¿nych 1: za g³osowa³o 79 senatorów, przeciw
g³osowa³o 3 senatorów, wstrzyma³o siê 6 senato-
rów;

— nad wyborem senator Genowefy Grabow-
skiej na przewodnicz¹c¹ Komisji Spraw Zagrani-
cznych i Integracji Europejskiej oddano g³osów
89, w tym g³osów niewa¿nych 1: za g³osowa³o
76 senatorów, przeciw g³osowa³o 4 senatorów,
wstrzyma³o siê 8 senatorów;

— nad wyborem senator Teresy Liszcz na prze-
wodnicz¹c¹ Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci oddano g³osów 89, w tym g³osów nie-
wa¿nych nie by³o: za g³osowa³o 73 senatorów,
przeciw g³osowa³o 5 senatorów, wstrzyma³o siê
11 senatorów.

Warszawa, dnia 26 paŸdziernika 2001 r. I w pod-
pisie nazwiska senatorów sekretarzy.

Panie i Panowie Senatorowie, wobec wyników
g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wyboru przewodnicz¹cych komisji se-
nackich.

Panie i Panowie Senatorowie, za chwilê pan
marsza³ek Longin Pastusiak wrêczy wybranym
przez Senat przewodnicz¹cym komisji uchwa³y
Senatu, a ja ze swej strony wszystkim senatorom,
którzy uzyskali mandat, aby przewodniczyæ ko-
misjom, serdecznie gratulujê. (Oklaski)

Bardzo proszê, Panie Marsza³ku.
Proszê teraz o podejœcie do sto³u prezydialnego

wybranych w dniu dzisiejszym przewodnicz¹cych
komisji senackich oraz senatora Jerzego Adam-
skiego, przewodnicz¹cego Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich, który zosta³ wy-
brany 20 paŸdziernika 2001 r., a pana marsza³ka
proszê bardzo o wrêczenie uchwa³.
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Jeszcze raz serdecznie gratulujê pañstwu se-
natorom okazanego zaufania. Jestem przekona-
na, ¿e pod kierownictwem pañstwa wszystkie ko-
misje merytoryczne Senatu osi¹gn¹ znakomite
wyniki w zakresie ustawodawstwa.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad drugiego posie-
dzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regu-
laminu Senatu oœwiadczenie nie mo¿e trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut.

Na listê senatorów zg³aszaj¹cych chêæ
wyg³oszenia oœwiadczenia w dniu dzisiejszym za-
pisa³ siê pan senator Henryk Stok³osa.

Bardzo proszê, Panie Senatorze. (Rozmowy na
sali)

Korzystaj¹c z okazji – przepraszam bardzo ser-
decznie pana senatora – pozwolê sobie przedsta-
wiæ informacje, które mog¹ byæ wa¿ne dla pañstwa
senatorów zamierzaj¹cych opuœciæ salê obrad.

Informujê, ¿e protokó³ drugiego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji,
zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu Senatu, zo-
stanie udostêpniony senatorom w terminie trzy-
dziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac
Senackich, pokój nr 255.

Pragnê poinformowaæ, ¿e kolejne, trzecie posie-
dzenie Senatu odbêdzie siê w dniach 15, 16 listopa-
da 2001 r. lub 20, 21 listopada 2001 r. O terminie
trzeciego posiedzenia Senatu oraz porz¹dku obrad
zostan¹ pañstwo senatorowie poinformowani
wprzewidzianymwRegulaminieSenatu terminie.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Zdaje siê, ¿e jest jeszcze jeden komunikat.
Bardzo proszê senatora sekretarza o odczyta-

nie komunikatu.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:
Panie Senator i Panowie Senatorowie Cz³onko-

wie Konwentu Seniorów!
Uprzejmie informujê, ¿e marsza³ek Senatu

zwo³a³ posiedzenie Konwentu Seniorów, które od-
bêdzie siê w dniu dzisiejszym, to jest 26 paŸdzier-
nika 2001 r., bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ.

Senator Henryk Stok³osa:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Z³o¿ê trzy oœwiadczenia.

Oœwiadczenie pierwsze.
Podczas likwidacji województwa i tworzenia

powiatu w Pile z winy ustêpuj¹cej w³adzy wojewó-
dzkiej pope³niono fatalny b³¹d: by³y szpital woje-
wódzki podporz¹dkowano powiatowi pilskiemu.

Tymczasem placówka ta, dziœ z drugim pozio-
mem referencji, pe³ni rolê placówki ponadregio-
nalnej. (Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Przepraszam bardzo pana senatora za zacho-

wanie Wysokiej Izby. Bardzo proszê o umo¿liwie-
nie wyg³oszenia oœwiadczenia panu senatorowi.

Senator Henryk Stok³osa:
Ma ona szeroko rozbudowany system lecznic-

twa specjalistycznego i jest usytuowana w du¿ym,
nowoczesnym obiekcie wybudowanym na
prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædzie-
si¹tych. W tej sytuacji koszty utrzymania szpitala
daleko przerastaj¹ mo¿liwoœci starostwa.

Od trzech lat Rada Powiatu Pilskiego czyni sta-
rania w sprawie przyporz¹dkowania Szpitala Spe-
cjalistycznego w Pile Sejmikowi Województwa
Wielkopolskiego. Mimo kolejnych interwencji
ustnych i pisemnych, mimo deklaracji uregulo-
wania tego problemu sk³adanych przez ró¿nych
przedstawicieli rz¹du premiera Buzka, sprawa do
dziœ nie zosta³a za³atwiona. Wskutek interwencji
pilskich parlamentarzystów, w tym tak¿e mojej,
trafi³a ona do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
List w tej sprawie dyrektora Sekretariatu Prezesa
Rady Ministrów Tomasza Troniewskiego,
przes³any do ministra zdrowia Grzegorza Opali na
pocz¹tku sierpnia bie¿¹cego roku, pozosta³ bez
odpowiedzi.

Dlatego w imieniu samorz¹dowców powiatu pil-
skiego oraz dyrekcji Szpitala Specjalistycznego
w Pile zwracam siê do pana ministra zdrowia Ma-
riusza £apiñskiego z proœb¹ o za³atwienie tej
sprawy. Mam nadziejê, ¿e po trzech latach biuro-
kratycznej przepychanki Szpital Specjalistyczny
w Pile znajdzie siê tam, gdzie powinien byæ od
pocz¹tku – w gestii Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego.

Oœwiadczenie drugie.
Trudna sytuacja finansowa kraju, dziura bud-

¿etowa, o której tyle siê ostatnio mówi i pisze,
w sposób dramatyczny odbija siê na stanie finan-
sów miast i gmin, zw³aszcza tych najs³abszych
ekonomicznie, w których wskaŸnik bezrobocia
przekracza 20%.

Kilka dni temu otrzyma³em rezolucjê rady miej-
skiej z Okonka z dnia 27 wrzeœnia w sprawie sytu-
acji finansowej tej gminy.

W tym miejscu muszê poinformowaæ, ¿e jest to
gmina o najwiêkszym wskaŸniku bezrobocia w re-
gionie, w której wielokrotnie dochodzi³o do prote-
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stów bezrobotnych w ró¿nej formie, z blokad¹
urzêdów w³¹cznie.

Zastój gospodarczy sprawi³, ¿e dochody gminy
Okonek gwa³townie siê obni¿y³y. „Zasadniczy
wp³yw na to – pisz¹ w swej rezolucji samorz¹do-
wcy z Okonka – ma znaczne obni¿enie dochodów z
tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych i osób prawnych. Realizacja podatku od
osób fizycznych wynosi³a w pierwszym pó³roczu
2001 r. 31,5% i osi¹gnê³a poziom zaledwie 70%
wp³ywów z tego podatku w analogicznym okresie
roku poprzedniego. Natomiast wp³ywów z tytu³u
podatku dochodowego nie odnotowano w ogóle.
Wprowadzona w ¿ycie w bie¿¹cym roku zmiana
ustawy o op³acie skarbowej spowodowa³a spadek
tych dochodów o 69%, a wp³ywy z tego tytu³u za
pierwsze pó³rocze osi¹gnê³y poziom 11,4%.”

Cytujê te liczby po to, by uœwiadomiæ wyj¹tko-
w¹ mizeriê finansow¹ tej gminy, która – jak podej-
rzewam – jest typowa dla wielu s³abych gmin
w Polsce.

W dalszej czêœci swej rezolucji samorz¹dowcy z
Okonka daj¹ wyraz zaniepokojeniu z powodu
sta³ego obni¿ania dotacji celowych na dofinanso-
wanie zarówno zadañ w³asnych gminy, jak i za-
dañ zleconych. W przypadku niektórych parame-
trów wynosz¹ one zaledwie po³owê tego, co siê
gminie nale¿y.

W konsekwencji w Okonku nie maj¹ pieniêdzy
na wyp³atê dodatków mieszkaniowych, nie maj¹
z czego pokryæ op³at za zu¿yt¹ energiê ele-
ktryczn¹, brak im pieniêdzy na konserwacjê
oœwietlenia na drogach, których gmina nie jest
zarz¹dc¹ itd. Kryzys finansowy prze¿ywa tak¿e
gminna oœwiata, albowiem subwencja oœwiatowa
daleko odbiega od zobowi¹zañ gminy wyni-
kaj¹cych z Karty Nauczyciela.

S¹dzê, ¿e wystarczy ju¿ liczb i przyk³adów œwiad-
cz¹cych o gro¿¹cej gminie zapaœci finansowej.

W kontekœcie tej rezolucji zwracam siê do pre-
zesa Rady Ministrów Leszka Millera z pytaniem
o formy pomocy, jakiej rz¹d zamierza udzieliæ
s³abym ekonomicznie gminom znajduj¹cym siê
w regionach o wysokim wskaŸniku bezrobocia.

Poniewa¿ rezolucjê sw¹ samorz¹dowcy z Okon-
ka wys³ali zarówno do premiera, jak i ministra fi-
nansów, mam nadziejê, ¿e rych³o uzyskaj¹ odpo-
wiedŸ i pomoc.

I oœwiadczenie trzecie.
W bie¿¹cym roku przeprowadzona zosta³a sze-

roka nowelizacja przepisów prawa reguluj¹cych
gospodarkê odpadami, ochronê œrodowiska na-
turalnego i przepisów weterynaryjnych. O tym, ¿e
jest to materia szczególnie istotna, nikogo przeko-
nywaæ nie trzeba.

Tymczasem opinia publiczna jest w dalszym
ci¹gu bulwersowana niepokoj¹cymi informacja-
mi o aktach naruszenia powy¿ej wymienionych

norm. Ze wzglêdu na potencjalne zagro¿enia, wy-
nikaj¹ce z niezgodnej z prawem dzia³alnoœci
zak³adów utylizacyjnych, w³aœnie ta dzia³alnoœæ
powinna byæ objêta zdecydowanym i sta³ym nad-
zorem. Jest jednak inaczej.

Wyra¿aj¹c opiniê mieszkañców miejscowoœci
Go³cza i Miechów w województwie ma³opolskim,
pragnê zwróciæ uwagê na ewidentne ska¿enie œro-
dowiska naturalnego na tym obszarze w wyniku
niezgodnej z prawem dzia³alnoœci produkcyjnej
zak³adu utylizacyjnego w Go³czy, nale¿¹cego do
firmy „Saria”.

Pomimo ewidentnego przekroczenia wszyst-
kich norm ochrony œrodowiska, prowadzonych
postêpowañ karnych, sta³ego, rutynowego nad-
zoru weterynaryjnego i s³u¿b ochrony œrodowi-
ska oraz sta³ej walki mieszkañców tych miejsco-
woœci o prawo do ¿ycia w œrodowisku niezagra-
¿aj¹cym zdrowiu oraz ¿yciu ludzi i zwierz¹t,
zak³ad utylizacyjny kontynuuje swoj¹ dzia³al-
noœæ, powiêkszaj¹c straty w œrodowisku natural-
nym. Z informacji uzyskanych od mieszkañców
Go³czy i Miechowa wynika, ¿e zak³ad ten od przy-
najmniej trzech lat zaprzesta³ wywo¿enia œcie-
ków poprodukcyjnych do oczyszczalni œcieków.
Od tego czasu wszelkie œcieki poprodukcyjne
trafiaj¹ bezpoœrednio do ziemi. S¹ one wylewane
na teren zak³adu. Przeciekaj¹ na okoliczne pola
oraz do rzeki w bezpoœrednim s¹siedztwie ujêcia
wody, które zaspokaja potrzeby okolicznych
miejscowoœci.

Skutki takich dzia³añ s¹ nieodwracalne, gdy¿
nieoczyszczone œcieki w ogromnej iloœci trafi³y ju¿
do ziemi. Zagro¿enie zdrowia, a niewykluczone, ¿e
tak¿e ¿ycia ludzi, jest, niestety, jak najbardziej re-
alne. Mieszkañcy ska¿onych œciekami terenów
skar¿¹ siê bowiem nie tylko na uci¹¿liwoœci
zwi¹zane z nieprzyjemn¹ woni¹, ale tak¿e na dole-
gliwoœci zdrowotne.

Podobna sytuacja mia³a miejsce we wsi Pusty-
nia w gminie Dêbica w okresie funkcjonowania
tam zak³adu utylizacyjnego pod kierownictwem
obecnego prokurenta w firmie „Saria”, pana Jur-
ka Byczyñskiego.

Ze wzglêdu na ten stan rzeczy moje g³êbokie
zdziwienie i zaniepokojenie budzi protekcjonalny
stosunek do w³aœciciela zak³adu utylizacyjnego
s³u¿b weterynaryjnych i ochrony œrodowiska, to-
leruj¹cych stan niezgodny z prawem.

Przy³¹czaj¹c siê do stanowiska wyra¿anego przez
mieszkañców miejscowoœci Go³cza i Miechów, po-
zwalam sobie zapytaæ ministra œrodowiska, pana
Stanis³awa¯elichowskiego, o to, czynale¿¹cydo fir-
my „Saria” zak³ad utylizacyjny w Go³czy oraz inne
zak³ady tego typu stanowi¹ce w³asnoœæ tej firmy, to
jest zak³ad w D³ugim Borku i Przewrotnem, maj¹
wymagane przez przepisy ustaw pozwolenia nie-
zbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci.

W razie stwierdzenia braku takich zezwoleñ
proszê o ustalenie, czy wobec firmy „Saria” stoso-
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wane by³y sankcje z tytu³u sk³adowania odpadów
bez zezwolenia lub z tytu³u naruszenia norm do-
tycz¹cych ochrony œrodowiska.

I jeszcze na koniec pytanie o to, jakie konsek-
wencje s³u¿bowe pan minister wyci¹gnie wobec
zaanga¿owanych w sprawê, to znaczy zak³adu
utylizacyjnego w Go³czy, przedstawicieli s³u¿by
ochrony œrodowiska, a w szczególnoœci wobec
pana doktora Konrada Turzyñskiego z Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Kra-
kowie. Dziêkujê serdecznie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Mam nadziejê, ¿e

w kolejnych swoich wyst¹pieniach w ramach
sk³adania oœwiadczeñ zmieœci siê pan w regula-
minowym czasie piêciu minut. Przypominam
o tym obowi¹zku.

Bardzo proszê pana senatora ¯enkiewicza
o wyg³oszenie oœwiadczenia.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Pani Marsza³ek! Panie Marsza³ku! Szanowni

Pañstwo!
Moje oœwiadczenie kierujê na rêce marsza³ka

Sejmu, pana Marka Borowskiego, oraz ministra
sprawiedliwoœci, pani Barbary Piwnik.

Obowi¹zkiem naszym, obowi¹zkiem parla-
mentarzystów obu Izb, jest dbaæ o to, aby ranga
polskiego parlamentu odpowiada³a rzeczywiste-
mu jego znaczeniu. Obowi¹zkiem naszym jest
dbaæ o to, a¿eby parlament i parlamentarzyœci
cieszyli siê dobr¹ opini¹, zaufaniem i poparciem
spo³ecznym.

Nie mo¿emy dzisiaj kwestionowaæ wyników
ostatnich wyborów – by³y to wybory demokratycz-

ne. Nie mo¿emy te¿ kwestionowaæ wyboru osób,
które w nich uzyska³y mandaty. Ale obowi¹zkiem
naszym jest odpowiedzieæ wyborcom na pytanie
o to, jak mamy zachowaæ siê wobec osób, w sto-
sunku do których tocz¹ siê postêpowania pro-
kuratorskie. I nie wolno nam chowaæ g³owy w pia-
sek, mówi¹c, ¿e o tym nie wiemy, albo mówi¹c:
niech to czas rozwi¹¿e.

Dlatego zwracam siê do pani minister Barbary
Piwnik, aby podjê³a odpowiednie kroki formalne
potrzebne do tego, by wszystkie osoby sprawuj¹ce
mandat parlamentarzysty, w stosunku do któ-
rych tocz¹ siê postêpowania prokuratorskie, zo-
sta³y – u¿yjê niezbyt mo¿e trafnego s³owa – zin-
wentaryzowane i przedstawione marsza³kowi Sej-
mu, oczywiœcie w ramach legalnych procedur
prawnych. Do marsza³ka Sejmu zaœ i ca³ego Pre-
zydium Sejmu apelujê o podjêcie odpowiednich
kroków, by zosta³y uchylone immunitety posel-
skie tych osób i by prokuratury i s¹dy mog³y roz-
strzygn¹æ, czy s¹ one winne, czy te¿ niewinne.

Rozstrzygniêcie to jest absolutnie konieczne ze
wzglêdu na oczekiwania spo³eczne. Muszê pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e wielokrotnie kierowano do
mnie pytania w tej sprawie – i na piœmie, i w ra-
mach spotkañ, które organizujê. Ta sprawa budzi
wiele emocji wœród naszych wyborców.

Musimy jasno i uczciwie na to pytanie odpowie-
dzieæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej zg³oszeñ do sk³adania oœwiad-

czeñ.
Tym samym zamykam drugie posiedzenie Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 55)

(senator H. Stok³osa)
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Uchwa³y
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

podjête na 2. posiedzeniu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie powo³ania komisji senackich

Art. 1

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 1 Regulaminu Senatu, powo³uje komisje se-
nackie w nastêpuj¹cym sk³adzie:

1. Komisja Emigracji i Polaków za Granic¹:
– Andrzej Anulewicz
– Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
– Adam Biela
– W³adys³aw Bu³ka
– Witold G³adkowski
– Zbigniew Kruszewski
– Olga Krzy¿anowska
– Anna Kurska
– Grzegorz Lato
– Grzegorz Lipowski
– Stanis³aw Nicieja
– Kazimierz Pawe³ek
– Sergiusz Plewa
– Les³aw Podkañski
– Jolanta Popio³ek
– Tadeusz Rzemykowski
– Janina Sagatowska
– Krzysztof Szyd³owski
– Maria Szyszkowska

2. Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych:
– Franciszek Bobrowski
– Andrzej Chronowski
– Bernard DrzêŸla
– Genowefa Ferenc
– Adam Graczyñski
– Zdzis³awa Janowska
– W³adys³aw Mañkut
– Jerzy Markowski
– Bogus³aw M¹sior
– Mieczys³aw Miet³a
– Wojciech Paw³owski
– Andrzej Wielowieyski
– Tadeusz Wnuk

3. Komisja Kultury i Œrodków Przekazu:
– Maria Berny
– Krystyna Doktorowicz
– Ryszard Jarzembowski
– Dorota Kempka
– Kazimierz Kutz
– Bogus³aw Litwiniec
– Grzegorz Matuszak
– Stanis³aw Nicieja
– Kazimierz Pawe³ek



– Krzysztof Piesiewicz
– Bogdan Podgórski
– Wies³awa Sadowska
– Ryszard S³awiñski
– Jan Szafraniec
– Maria Szyszkowska

4. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu:
– W³adys³aw Bu³ka
– Czes³awa Christowa
– Kazimierz Dro¿d¿
– Adam Gierek
– Witold G³adkowski
– Henryk Go³êbiewski
– Janusz Konieczny
– Marian Koz³owski
– Zbigniew Kruszewski
– Irena Kurzêpa
– Grzegorz Lato
– Zbyszko Piwoñski
– Jolanta Popio³ek
– Jerzy Smorawiñski
– Gra¿yna Staniszewska
– Alicja Stradomska
– Edmund Wittbrodt
– Marian ¯enkiewicz

5. Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego:
– Jerzy Adamski
– Maria Berny
– Jolanta Danielak
– Józef Dziemdziela
– Janusz Konieczny
– Grzegorz Niski
– Longin Pastusiak
– Wies³aw Pietrzak
– Les³aw Podkañski
– Henryk Stok³osa

6. Komisja Ochrony Œrodowiska:
– Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz
– Janusz Bargie³
– January Bieñ
– Adam Graczyñski
– Mieczys³aw Janowski
– Apolonia Klepacz
– Marian Lewicki
– W³odzimierz £êcki
– Grzegorz Niski
– Jerzy Pieni¹¿ek
– Janina Sagatowska

7. Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia:
– Marek Balicki
– Janusz Bielawski
– Franciszek Bobrowski
– Jerzy Cieœlak
– Zdzis³awa Janowska
– Olga Krzy¿anowska
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– Wojciech Paw³owski
– Zbigniew Religa
– Wies³awa Sadowska
– Krystyna Sienkiewicz
– Alicja Stradomska

8. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
– Andrzej Anulewicz
– Tadeusz Bartos
– Krzysztof Borkowski
– S³awomir Izdebski
– Marian Koz³owski
– Janusz Lorenz
– Jerzy Pieni¹¿ek

9. Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej:
– Zbigniew Go³¹bek
– Henryk Go³êbiewski
– Mieczys³aw Janowski
– Dorota Kempka
– Apolonia Klepacz
– Aleksandra Koszada
– Grzegorz Matuszak
– Zbyszko Piwoñski
– Andrzej Spychalski
– Zbigniew Zychowicz

10. Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury:
– Adam Biela
– Czes³awa Christowa
– Kazimierz Dro¿d¿
– Marian Lewicki
– Grzegorz Lipowski
– Janusz Lorenz
– W³odzimierz £êcki
– Mieczys³aw Miet³a
– Marian Noga
– Sergiusz Plewa
– Andrzej Spychalski
– Gra¿yna Staniszewska
– Jerzy Suchañski
– Józef Sztorc
– Krzysztof Szyd³owski

11. Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej:
– Janusz Bargie³
– Zygmunt Cybulski
– Bernard DrzêŸla
– Henryk Dzido
– Genowefa Grabowska
– Adam Jamróz
– Zbigniew Kulak
– Bogus³aw Litwiniec
– W³adys³aw Mañkut
– Bogus³aw M¹sior
– Longin Pastusiak
– Bogdan Podgórski
– Dorota Simonides
– Andrzej Wielowieyski
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– Edmund Wittbrodt
– Zbigniew Zychowicz

12. Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci:
– Marek Balicki
– Gerard Czaja
– Andrzej Jaeschke
– Aleksandra Koszada
– Teresa Liszcz
– Ewa Serocka
– Robert Smoktunowicz

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 26 paŸdziernika 2001 r.

w sprawie wyboru przewodnicz¹cych komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

– senatora Tadeusza Rzemykowskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹,

– senatora Jerzego Markowskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych,

– senatora Ryszarda S³awiñskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków Przekazu,

– senatora Mariana ¯enkiewicza
na przewodnicz¹cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

– senatora Wies³awa Pietrzaka
na przewodnicz¹cego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego,

– senatora Adama Graczyñskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowiska,

– senatora Marka Balickiego
na przewodnicz¹cego Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia,

– senatora Jerzego Pieni¹¿ka
na przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– senatora Zbyszka Piwoñskiego
na przewodnicz¹cego Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,

– senatora Mariana Nogê
na przewodnicz¹cego Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury,

– senator Genowefê Grabowsk¹
na przewodnicz¹c¹ Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej,

– senator Teresê Liszcz
na przewodnicz¹c¹ Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Longin PASTUSIAK
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