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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie zastêpczej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy
o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania
w sprawach o wykroczenia.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz zmianie niektórych innych
ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia,

po wyczerpaniu porz¹dku obrad

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Krajowa Rada S¹downictwa – przewodnicz¹cy Andrzej Jagie³³o

Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – zastêpca prezesa Urszula S³owik

Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jolanta Banach

– sekretarz stanu Jacek Piechota
– podsekretarz stanu Krzysztof Krystowski

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Maciej Górski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Zofia Krzy¿anowska

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Marek Sadowski

Ministerstwo Zdrowia – zastêpca g³ównego inspektora sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec

Porz¹dek obrad

49. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 20 i 21 listopada 2003 r.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Longin

Pastusiak oraz wicemarsza³kowie Ryszard Ja-

rzembowski i Kazimierz Kutz)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê pañstwa senatorów o zajmowanie
miejsc.

Otwieram czterdzieste dziewi¹te posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana
senatora Janusza Bargie³a oraz pani¹ senator
Krystynê Doktorowicz. Bardzo proszê pañstwa
senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole
prezydialnym. Listê mówców bêdzie prowadzi³a
pani senator Doktorowicz.

Panie i Panowie Senatorowie, pragnê poinfor-
mowaæ, ¿e w dniu 13 listopada bie¿¹cego roku
nasz kolega, pan senator Andrzej Wielowieyski,
otrzyma³ z r¹k ambasadora Francji, pana Patric-
ka Gautrata, najwy¿sze odznaczenie francuskie,
mianowicie Order Legii Honorowej.

Sk³adam panu senatorowi Wielowieyskiemu
serdecznie gratulacje. (Oklaski)

Pragnê dodaæ, ¿e pan senator Wielowieyski to
wysokie odznaczenie otrzyma³ za swój osobisty
wk³ad w rozwój stosunków polsko-francuskich.

Wysoka Izbo, informujê, ¿e Sejm na szeœædzie-
si¹tym pierwszym posiedzeniu w dniu 12 listo-
pada 2003 r. przyj¹³: wszystkie poprawki Sena-
tu do ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw, wiêkszoœæ poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
czêœæ poprawek do ustawy o zmianie ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osi¹ganych przez osoby fi-
zyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wo-
lontariacie.

W dniu 13 listopada bie¿¹cego roku Sejm przy-
j¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o do-
chodach jednostek samorz¹du terytorialnego.

W dniu 14 listopada bie¿¹cego roku Sejm przy-
j¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o autostradach p³atnych oraz o zmia-
nie niektórych ustaw i do ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej oraz nie-
których innych ustaw. Sejm przyj¹³ równie¿ wiê-
kszoœæ poprawek Senatu do: ustawy o zmianie
ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym, ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
czterdziestego siódmego posiedzenia stwierdzam,
¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Wysoka Izbo, dorêczony pañstwu senatorom
projekt porz¹dku obrad obecnego, czterdziestego
dziewi¹tego, posiedzenia Senatu obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003-2006.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed na-
stêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytonio-
wych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o s³u¿bie zastêpczej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrod-
ków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

To jest piêæ punktów.
Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego,

drugiego oraz trzeciego projektu porz¹dku ob-
rad, pomimo ¿e sprawozdania w sprawie tych
ustaw zosta³y dostarczone w terminie póŸniej-
szym, ani¿eli przewiduje regulamin naszej Izby
w art. 34 w ust. 2.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê. Nie
s³yszê g³osów sprzeciwu.



Stwierdzam wobec tego, ¿e Senat przedstawio-
n¹ propozycjê przyj¹³.

Informujê równie¿ Wysok¹ Izbê, ¿e pan senator
Józef Sztorc, pan senator Les³aw Podkañski, pan
senator Henryk Stok³osa oraz pan senator Jan
Szafraniec w dniu 6 listopada bie¿¹cego roku, zgo-
dnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zg³osili
wniosek o uzupe³nienie porz¹dku obrad obecnego
posiedzenia o nastêpuj¹cy punkt: informacja pre-
zesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na
temat stanu przygotowañ Rzeczypospolitej Pol-
skiej do cz³onkostwa w Unii Europejskiej w kon-
tekœcie raportu Komisji Europejskiej o stanie przy-
gotowañ do cz³onkostwa krajów aspiruj¹cych,
opublikowanego w dniu 5 listopada 2003 r.

Szanowni Pañstwo, informujê, ¿e informacja
prezesa Rady Ministrów w tej sprawie zostanie
przedstawiona na jednym z najbli¿szych posie-
dzeñ Senatu.

Pan premier nie móg³ zrobiæ tego na obecnym
posiedzeniu, poniewa¿ przewodniczy odbywa-
j¹cemu siê w tej chwili w³aœnie i w dniu jutrzej-
szym w Warszawie Szczytowi Inicjatywy Œrodko-
woeuropejskiej.

Chcia³em zapytaæ, czy panowie senatorowie
uznaj¹ te wyjaœnienia za wystarczaj¹ce.

Pan senator Podkañski.

Senator Les³aw Podkañski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja rozumiem, ¿e w naszym wniosku by³a pro-

œba o informacjê prezesa Rady Ministrów, ale to
nie oznacza, ¿e tylko premier mia³by przedstawiæ
tak¹ informacjê. Nam bardziej chodzi³o o infor-
macjê rz¹du. W œwietle wszystkich wydarzeñ, ja-
kie dzisiaj maj¹ miejsce na scenie europejskiej,
w œwietle tego, co siê wczoraj sta³o w parlamencie
w Hadze, oraz w œwietle tego, ¿e projekt traktatu
ustanawiaj¹cego konstytucjê budzi ró¿ne kon-
trowersje i s¹ zagro¿enia… Tak wiêc, naszym
zdaniem, taka informacja powinna byæ omówio-
na przez Senat jeszcze przed konferencj¹ miêdzy-
rz¹dow¹. Bo jeœli na konferencji miêdzyrz¹dowej
zapadn¹ okreœlone decyzje, to my nie bêdziemy
w stanie ani zapytaæ rz¹du o sprawê, ani wzmoc-
niæ polskiego rz¹du w tych kwestiach, które bêd¹
rozstrzygane na konferencji miêdzyrz¹dowej.

Rozumiem propozycjê pana marsza³ka pod
wzglêdem organizacyjnym, ale chcê podtrzymaæ
nasz wniosek, jeœli chodzi o meritum, i proszê
o jego przeg³osowanie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie Senatorze, gwoli wyjaœnienia: po pier-
wsze, konferencja miêdzyrz¹dowa trwa i naj-
wczeœniejszy, najbardziej optymistyczny termin
jej zakoñczenia to 13 grudnia, a przedtem mamy

jeszcze 3, 4 i 5 grudnia posiedzenie, wiêc ten pañ-
ski argument po prostu odpada; po drugie, pano-
wie senatorowie kierowaliœcie ten wniosek do
prezesa Rady Ministrów, a ja jako marsza³ek Se-
natu chcê respektowaæ wnioski, które pañstwo
senatorowie zg³aszaj¹, wiêc uwa¿a³em, ¿e w tak
powa¿nej sprawie prezes Rady Ministrów powi-
nien siê wypowiedzieæ osobiœcie.

Senator Les³aw Podkañski:

Panie Marsza³ku, napisaliœmy „informacja
prezesa Rady Ministrów”, ale jeœli bêdzie infor-
macja rz¹du na posiedzeniu 3, 4 i 5 grudnia,
przed 13 grudnia, to mogê wycofaæ ten wniosek.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Postaramy siê to za³atwiæ. A mój osobisty po-
gl¹d jest taki: je¿eli konferencja miêdzyrz¹dowa
zakoñczy siê w I kwartale, to i tak bêdzie dobrze.

(Senator Les³aw Podkañski: Nie chodzi o za-
koñczenie, Panie Marsza³ku, ale o pracê.)

Dziêkujê.
Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-

torów pragnie zabraæ g³os w sprawie przedsta-
wionego porz¹dku obrad.

Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sk³adam wniosek formalny na podstawie

art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu. Proszê
Wysok¹ Izbê o rozpatrzenie podczas obecnego
posiedzenia Senatu ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych, zawartej w druku nr 522, z 14 listopa-
da bie¿¹cego roku.

A uzasadniam to nastêpuj¹co. Rz¹dowy pro-
jekt tej ustawy zosta³ z³o¿ony w Sejmie w kwiet-
niu, cyzelowanie przepisów trwa³o pó³ roku,
a konsekwencje tej powolnoœci Sejmu mog¹ po-
nieœæ œwiadczeniobiorcy – bardzo dotkliwe finan-
sowe konsekwencje. Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia rozpatrzy³a wczoraj na swoim posie-
dzeniu tê ustawê i sporz¹dzi³a sprawozdanie,
które znajduje siê w skrytkach. Jeszcze raz pod-
kreœlam, ¿e je¿eli ustawa nie zostanie tak uchwa-
lona, by na najbli¿szym posiedzeniu Sejm móg³
pochyliæ siê nad poprawkami Senatu, to od 1 sty-
cznia 2004 r. bêdzie obowi¹zywa³a obecna walo-
ryzacja œwiadczeñ z tytu³u pomocy spo³ecznej
adresowanych do rodzin i bêd¹ to znacznie ni¿-
sze kwoty, znacznie ni¿sze œwiadczenia.

A zatem, kieruj¹c siê interesem spo³ecznym
wielkich rzesz œwiadczeniobiorców, bardzo pro-
szê pana marsza³ka i Wysok¹ Izbê o umieszcze-
nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych jako
drugiego punktu obecnego porz¹dku obrad.
Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Chcia³bym wiêc zapytaæ Wysok¹ Izbê…
(Senator Teresa Liszcz: Proszê o g³os.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: Panie Mar-

sza³ku, czy mogê?)
W tej samej sprawie?
(Senator Zbigniew Romaszewski: W tej samej

sprawie, Panie Marsza³ku.)
(G³osy z sali: Sprzeciw.) (Poruszenie na sali)
Chwileczkê, pan senator Romaszewski prosi³

o g³os.
Bardzo proszê.
(Senator Teresa Liszcz: Ja te¿ prosi³am.)

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku, jest to niezwykle istotna
ustawa, która likwiduje Fundusz Alimentacyjny
i która wywo³uje kompletn¹ rewolucjê w œwiad-
czeniach socjalnych. Muszê powiedzieæ, ¿e o ist-
nieniu ustawy doskonale wiem, ale w dniu dzi-
siejszym jestem totalnie nieprzygotowany do
prowadzenia dyskusji w tej sprawie. Jest to usta-
wa niezwykle kontrowersyjna, wymagaj¹ca tego,
¿eby Senat g³êboko siê zastanowi³ nad tym, jakie
dzia³ania podejmie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pani senator Liszcz, bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:

Moje stanowisko jest podobne do stanowiska
senatora Romaszewskiego.

Na moim biurku jest mnóstwo protestów doty-
cz¹cych tej ustawy. Jest to ogromnie kontrower-
syjna, wa¿ka spo³ecznie, a przy tym wszystkim
du¿a ustawa. To jest niedopuszczalne! Pañstwo
stale przypominaj¹ nam i my sobie przypomina-
my, ¿e Senat ma byæ stró¿em dobrego prawa,
tymczasem w przypadku ustaw tak wielkich, tak
kontrowersyjnych, tak donios³ych w skutkach
spo³ecznych, jesteœmy zaskakiwani wprowadza-
niem ich w ostatniej chwili. Wczoraj dopiero po-
wsta³ odpowiedni druk i nikt spoza komisji nie
móg³ go wczeœniej przeczytaæ. Bardzo proszê, ¿e-
byœmy nie lekcewa¿yli spo³eczeñstwa, pracuj¹c
w takim trybie nad tak wa¿nymi spo³ecznie spra-
wami. Proszê o nieuwzglêdnienie tego wniosku.
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Ja wypowiem siê w podobnym duchu.
Panie Marsza³ku, Pañstwo Senatorowie, to s¹

wnioski osób, które s¹ rzeczywiœcie zaintereso-
wane pochyleniem siê nad t¹ ustaw¹. My naru-
szamy, w moim przekonaniu, nie tyle literê, ile
ducha naszego regulaminu. Powinniœmy stano-
wiæ dobre prawo. Je¿eli Sejm tak d³ugo pracowa³
nad t¹ ustaw¹, to Senat tego nie jest w stanie do-
brze zrobiæ w ci¹gu kilkunastu godzin, a sprawo-
zdanie otrzymaliœmy dopiero dzisiaj. Jak mówi
art. 34 ust. 3 naszego regulaminu, wnioski po-
winny byæ sk³adane na dziesiêæ dni przed posie-
dzeniem. W gruncie rzeczy tak to zrobi³a grupa
senatorów. Tak wiêc, Panie Marsza³ku, po raz
kolejny mówiê: jestem przeciw takiemu rozsze-
rzeniu porz¹dku. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Szafraniec:

Panie Marsza³ku, wobec tego zg³aszam wnio-
sek o zwo³anie w najbli¿szym czasie dodatkowe-
go posiedzenia Izby w zwi¹zku z t¹ ustaw¹. Dziê-
kujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
W œwietle tych uwag i g³osów chcia³bym zapy-

taæ pani¹ senator Sienkiewicz, czy podtrzymuje
swój wniosek.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Tak, Panie Marsza³ku, podtrzymujê.
Przy ca³ej z³o¿onoœci tej ustawy prace nad ni¹

w Sejmie trwa³y bardzo d³ugo równie¿ ze wzglêdów
organizacyjnych. Ustawa natomiast w wielu przy-
padkach przyniesie bardzo pozytywny skutek
wielu milionom ludzi. Ten kontrowersyjny Fun-
dusz Alimentacyjny zostanie inaczej rozdzielony,
bêdzie inna alokacja œrodków, wiêc skorzysta na
tym znacznie wiêksza grupa ludzi. Nie chcia³abym
wdawaæ siê w szczegó³y, jeœli chodzi o merytorycz-
ne i pozytywne rozwi¹zania zawarte w tej ustawie.
Podtrzymujê swój wniosek o umieszczenie jej
w porz¹dku obrad jako punktu drugiego.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
W zwi¹zku z tym, ¿e by³y g³osy sprzeciwu wo-

bec wniosku pani senator Sienkiewicz, poddam
w tej chwili ten wniosek pod g³osowanie.
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Przypomnê, ¿e pani senator Sienkiewicz
wnios³a o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych, i o rozpatrzenie tego pun-
ktu jako punktu drugiego porz¹dku obrad, po
punkcie dotycz¹cym restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

wniosku pani Krystyny Sienkiewicz, proszê
o naciœniêcie odpowiedniego guzika i podniesie-
nie rêki.

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(Senator W³odzimierz £êcki: Nie dzia³a³a ma-

szyna.)
Wobec tego prosimy sekretariat o sprawdze-

nie…
(G³osy z sali: Dzia³a, dzia³a.)
(Senator Les³aw Podkañski: Zadzia³a³a.)
A czy pañstwo senatorowie nacisnêli przycisk

obecnoœci?
(Rozmowy na sali)
Mo¿e jednak powtórzymy g³osowanie… (Roz-

mowy na sali)
Nie? Jest wszystko w porz¹dku.
Wobec tego proszê o podanie wyników.
Na 75 obecnych senatorów 43 g³osowa³o za

wnioskiem, 17 – przeciw, 15 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 1)

Stwierdzam, ¿e wniosek o wprowadzenie pun-
ktu: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych, zosta³ przyjêty.

(Senator Mieczys³aw Janowski: W sprawie for-
malnej, Panie Marsza³ku.)

Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Panie Marsza³ku, mam gor¹c¹ proœbê do Wy-
sokiej Izby, ¿eby ten punkt, je¿eli ju¿ zosta³ wpro-
wadzony w takim trybie, nie by³ rozpatrywany ja-
ko drugi, bo ja na znak protestu opuszczê salê
Senatu. Nie jestem w stanie przygotowaæ siê do
dyskusji. To jest naprawdê bardzo z³e rozwi¹za-
nie. (Poruszenie na sali)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Wniosek przeszed³, Panie Senatorze. Niestety,
zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ parlamentarn¹
przeg³osowaliœmy wniosek, który przewidywa³
nie tylko brzmienie punktu, ale i jego miejsce
w porz¹dku obrad czterdziestego dziewi¹tego po-
siedzenia Senatu.

Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Przepraszam bardzo, Wysok¹ Izbê, Pana Mar-
sza³ka. Wszystkich pañstwa przepraszam.

Zatem, je¿eli mo¿na… Przecie¿ chodzi nam
o to, ¿eby by³o stanowione jak najlepsze prawo.
Dlatego bardzo proszê: niech to bêdzie ostatni
punkt porz¹dku obrad, ¿eby pañstwo senatoro-
wie mogli siê jeszcze przygotowaæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Rozumiem, ¿e jest to nowy wniosek, Pani Se-
nator, tak?

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Wobec tego zapytam: czy jest sprzeciw wobec

nowego wniosku pani senator Sienkiewicz, ¿eby
rozpatrzyæ ten punkt nie jako drugi, tylko jako
ostatni punkt porz¹dku obrad czterdziestego
dziewi¹tego posiedzenia? Sprzeciwu nie ma.

Dziêkujê. Rozumiem, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
poprawiony wniosek pani senator Sienkiewicz.

Chcia³bym zapytaæ pañstwa senatorów, czy s¹
jakieœ inne jeszcze propozycje zmiany porz¹dku
obrad?

Pan senator Noga.

Senator Marian Noga:

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

natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o nowy punkt: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami oraz o zmianie niektórych ustaw i roz-
patrzenie go jako ostatniego punktu dzisiejszego
posiedzenia.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Ju¿ mamy osta-
tni punkt.)

No to po tym punkcie, który zg³osi³a pani sena-
tor Sienkiewicz.

(G³osy z sali: Po tym punkcie? Przed, przed!)
Przed, by³by przedostatni. Proszê pañstwa,

ustawa ta w Sejmie by³a rozpatrywana od kwiet-
nia. Jest niezwykle wa¿na dla racjonalizacji wy-
datków publicznych i oszczêdnoœci w roku 2004.
Ona powinna byæ uchwalona na tym posiedzeniu
Senatu, ¿eby równie¿ Sejm móg³ wnieœæ popraw-
ki i ¿eby mo¿na by³o dokonaæ zmian bud¿etu,
oczywiœcie zmierzaj¹cych w kierunku racjonali-
zacji wydatków publicznych.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Ale czy pan
móg³by powiedzieæ, zanim w ogóle przymierzymy
siê do tego i ewentualnie, jak przed chwileczk¹,
ponownie przeprowadzimy g³osowanie, gdzie to
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mia³oby byæ – to przedostatni punkt, a nie ostat-
ni?

(G³os z sali: Przedostatni.)
(Senator Marian Noga: Punkt szósty.)
Czyli przedostatni. Dobrze.
Czy w tej sprawie s¹ jakieœ g³osy sprzeciwu?
Pan senator Janowski, bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Panie Pro-
fesorze! Przegl¹da³em tê ustawê. Ona jest bardzo
obszerna i w znacznej mierze dotyka zagadnieñ
le¿¹cych w gestii samorz¹dów terytorialnych.
Uwa¿am znów, ¿e w takim tempie nie bêdziemy
w stanie dobrze przeanalizowaæ tej ustawy. Dla-
tego jestem przeciwny rozpatrywaniu jej na dzi-
siejszym posiedzeniu.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pan senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja te¿ zg³aszam sprzeciw przy tym punkcie,

poniewa¿ ustawa wprowadza zmiany w organiza-
cji organów centralnych; zmiana ta zosta³a wpro-
wadzona niespodziewanie w drugim czytaniu
w Sejmie. Z tego, co wiem, marsza³ek Sejmu wy-
st¹pi³ o ekspertyzê dotycz¹c¹ skutków finanso-
wych i organizacyjnych tej ustawy. Uwa¿am, ¿e
z tego powodu ta ustawa nie powinna byæ dzisiaj
rozpatrywana, bo te sprawy nale¿a³oby wyjaœniæ,
potrzebna te¿ jest w tym zakresie jakaœ opinia
prawna. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy s¹ inne g³osy w sprawie tej propozycji?
No, i tak ju¿ jest g³os sprzeciwu, wobec tego

poddam wniosek pana senatora Mariana Nogi
pod g³osowanie.

Kto z pañstwa senatorów jest za uzupe³nie-
niem porz¹dku obrad o nowy punkt: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie nie-
których innych ustaw i za rozpatrzeniem tego
punktu jako przedostatniego punktu obecnego
posiedzenia…

Ale najpierw proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem te-
go wniosku, proszê o podniesienie rêki i naciœ-
niêcie przycisku „za”.

Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników na tab-

licy.
Na 76 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za

wnioskiem, 19 – przeciw , 7 wstrzyma³o siê od
g³osowania. (G³osowanie nr 2)

Stwierdzam, ¿e wniosek pana senatora Nogi –
chodzi³o o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw – zosta³ przez Izbê przyjêty.

Czy s¹ jeszcze jakieœ wnioski?
Pan senator Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:

Panie Marsza³ku, na podstawie stosownych
i ju¿ dwa razy przywo³ywanych dzisiaj przepisów
regulaminu proszê o uzupe³nienie porz¹dku ob-
rad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks postêpowania w sprawach o wykrocze-
nia. Proszê te¿ o rozpatrzenie tego punktu jako
ostatniego w porz¹dku obrad.

(Senator Genowefa Ferenc: Nie, ostatniego
nie.)

No, to trzeciego od koñca, je¿eli ju¿ taka proce-
dura zosta³a przyjêta. Ustawa ta nie budzi³a
w komisji ¿adnych kontrowersji. Jest to ustawa
dwuartyku³owa, ale niezwykle wa¿na. W czasie
obrad komisji wszyscy cz³onkowie byli za jej
przyjêciem. Bardzo proszê o przyjêcie tego wnios-
ku. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ inne wnioski w tej sprawie? Czy jest

sprzeciw? Nie ma. Dziêkujê.
Rozumiem wobec tego, ¿e Wysoka Izba przyjê-

³a wniosek o uzupe³nienie porz¹dku obrad o no-
wy punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko-
deks postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Bêdzie to trzeci od koñca punkt rozpatrywany na
dzisiejszym posiedzeniu.

Czy s¹ jeszcze jakieœ inne wnioski w sprawie
porz¹dku obrad?

Pan senator Izdebski.

Senator S³awomir Izdebski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja równie¿ sk³adam, zgodnie z art. 48 Regula-

minu Senatu – ju¿ po raz drugi – wniosek o uzu-
pe³nienie porz¹dku obrad. Podobny wniosek
sk³ada³em na przedostatnim posiedzeniu. Wnio-
sek dotyczy informacji rz¹du na temat sytuacji
na rynku miêsa, ze szczególnym uwzglêdnieniem
miêsa wieprzowego.
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Naprawdê w tej chwili jest ju¿ tragedia na ryn-
ku miêsa. Rolnicy bij¹ na alarm. Podczas poprze-
dniego posiedzenia argumentem przeciwko przy-
jmowaniu mojego wniosku by³o to, ¿e bêdzie to
przedmiotem obrad komisji rolnictwa, ale abso-
lutnie ten punkt nie by³ rozpatrywany na posie-
dzeniu komisji. Myœlê, ¿e up³ynê³o tyle czasu, ¿e
zarówno Wysoka Izba, jak i rz¹d, mogli siê do tego
przygotowaæ. Uwa¿am, ¿e my, wracaj¹c z posie-
dzenia, powinniœmy wiedzieæ, czy ta sytuacja siê
zmieni, czy nie zmieni, i co przekazaæ rolnikom.
I myœlê, ¿e rz¹d ma tak¹ informacjê i powinien na
bie¿¹co nam jej udzieliæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê. Pamiêtam, ¿e proponowaliœmy, aby
t¹ spraw¹ zajê³a siê w³aœnie nasza Komisja Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. Dziwiê siê wobec tego, ¿e ko-
misja w ogóle nie podjê³a tego tematu. Czy by³y tu
jakieœ konkretne przyczyny, powody? Dlaczego
komisja nie zajê³a siê tym tematem?

Proszê bardzo, pan senator Jarzembowski.

Senator Ryszard Jarzembowski:

Zg³aszam wniosek przeciwny. Przechodz¹c
ulicami, widzê, ¿e nie ma problemów na rynku
miêsa. Miêsa jest pod dostatkiem, zw³aszcza
wieprzowego, dlatego nie widzê powodu, abyœmy
mieli wprowadzali ten punkt pod obrady.

(Senator S³awomir Izdebski: Panie Mar-
sza³ku…)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pan senator Izdebski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Izdebski:

Panie Marsza³ku, ja równie¿ chodzê ulicami
i nie widzia³em, ¿eby chodzi³y po nich œwinie.
(Weso³oœæ na sali)

Ale chodzi tutaj o ceny miêsa wieprzowego,
które spad³y poni¿ej poziomu op³acalnoœci. My
musimy to zrozumieæ. Powinniœcie pañstwo pa-
miêtaæ, ¿e w Izbie wy¿szej s¹ równie¿ reprezen-
tanci polskiego rolnictwa. I my bêdziemy intere-
sów rolników broniæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ inne g³osy? Nie s³yszê.
W tej sytuacji, wobec pojawienia siê g³osu

sprzeciwu, poddam wniosek pana senatora Iz-
debskiego pod g³osowanie.

Ale muszê powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e wo-
la³bym otrzymywaæ takie wnioski wczeœniej na

piœmie, ¿ebyœmy nie byli zaskakiwani na sali tak
wa¿nymi kwestiami. Bo problem jest rzeczywi-
œcie powa¿ny.

Wobec tego, proszê pañstwa, kto z pañstwa se-
natorów jest za przyjêciem wniosku pana senato-
ra Izdebskiego w sprawie informacji rz¹du o sy-
tuacji na rynku miêsa?

Ale najpierw proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Proszê teraz o podniesienie rêki i naciœniêcie
przycisku „za”. Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki g³osowania na tab-

licy.
Na 73 obecnych senatorów 17 popar³o wnio-

sek, 48 g³osowa³o przeciw, 7 wstrzyma³o siê od
g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 3)

Stwierdzam, ¿e Izba nie przyjê³a wniosku
o wprowadzenie tego punktu do porz¹dku obrad
bie¿¹cego posiedzenia.

Proszê pañstwa senatorów, po tej dyskusji, ja-
ka wynik³a nad dwoma pierwszymi propozycja-
mi, ja osobiœcie reprezentujê zdanie, ¿e nasza Iz-
ba zas³uguje na to, ¿eby mieæ dostatecznie du¿o
czasu przy rozpatrywaniu ka¿dej ustawy, a nie
tylko tych, które wymagaj¹ szczególnej troski
i szczególnie du¿o czasu na zapoznanie siê z pro-
jektem. Nieprzypadkowo nazywaj¹ nas Izb¹ re-
fleksji, Izb¹ zadumy. Taka zaduma i taka reflek-
sja – w œwietle tego, jak wygl¹da tryb prac nad
ustawami w Sejmie – jest bardzo potrzebna w na-
szej Izbie. Bêdê rozmawia³ i z szefem rz¹du,
i z marsza³kiem Senatu, aby nie stawiali…

(G³os z sali: Sejmu).
… z marsza³kiem Sejmu, przepraszam, aby nie

stawiali Senatu w takiej sytuacji. Niestety, czêsto
zdarza siê, ¿e mamy ma³o czasu na rozpatrywa-
nie nawet bardzo powa¿nych ustaw. I w tym du-
chu przyjmujê uwagi, które pad³y tutaj ze strony
pañstwa senatorów.

Stwierdzam, Wysoka Izbo, ¿e Senat zatwierdzi³
porz¹dek obrad czterdziestego dziewi¹tego posie-
dzenia Senatu Rzeczypospolitej pi¹tej kadencji.

Informujê równie¿, ¿e g³osowania w sprawie
rozpatrywanych ustaw zostan¹ przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, zatem przystê-
pujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o restrukturyzacji górnictwa wêgla ka-
miennego w latach 2003–2006.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm…
(Rozmowy na sali)
Ale proszê pañstwa senatorów o zachowanie

ciszy i powagi Izby. Kto ma nieprzepart¹ chêæ
opuszczenia Izby, to bardzo proszê, ale pozosta-
³ych bardzo proszê o zachowanie spokoju.

Otó¿ przypominam Wysokiej Izbie, ¿e rozpa-
trywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm
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na szeœædziesi¹tym pierwszym posiedzeniu
w dniu 13 listopada. Nastêpnego dnia przekaza-
na zosta³a do Senatu. 15 listopada, zgodnie z na-
szym regulaminem, skierowa³em tê ustawê do
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych. Ko-
misja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swo-
je sprawozdanie.

Macie je pañstwo w druku nr 524A, a tekst
ustawy w druku nr 524.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Jerzego
Markowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Jerzy Markowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-
nie Ministrze!

Debatujemy dziœ nad projektem ustawy o re-
strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego na
lata 2003–2006.

Na pocz¹tku chcê zwróciæ uwagê, i¿ wbrew
prawie powszechnym opiniom, i¿ problematyka
ta dotyczy wy³¹cznie województwa lubelskiego,
województwa œl¹skiego, województwa ma³opol-
skiego i województwa dolnoœl¹skiego – mam tu
na myœli stare kopalnie wa³brzyskie – problema-
tyka ta dotyczy ca³ego kraju. Warto bowiem przy-
pomnieæ sobie, ¿e ponad 50% energii elektrycz-
nej zu¿ywanej w Polsce pochodzi z wêgla kamien-
nego, ¿e 100% koksu potrzebnego do produkcji
stali produkowanej w Polsce pochodzi z polskie-
go wêgla kamiennego, ¿e 80% polskiego systemu
ciep³owniczego bazuje na polskim wêglu kamien-
nym i ¿e prawie 13 milionów t wêgla grubego tra-
fia rocznie do indywidualnych odbiorców wêgla.
Warto równie¿ przypomnieæ, ¿e prawie 19 milio-
nów t wêgla rocznie eksportowanych jest poza
granice kraju. Poprzez tê matematykê, jak s¹dzê,
pozwoli³em sobie pañstwu przypomnieæ i zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e problematyka sektora wêgla
kamiennego nie jest problematyk¹ regionaln¹,
ale ogólnopolsk¹.

Ponadto chcia³bym, gwoli przypomnienia,
zwróciæ Wysokiej Izby uwagê na fakt, i¿ obszarem
restrukturyzacji tego sektora, jak i ca³ego prze-
mys³u ciê¿kiego, od bardzo d³ugiego okresu zain-
teresowana jest opinia publiczna, równie¿ Wyso-
ka Izba. W sumie mamy za sob¹ prawie czterna-
stoletni¹ historiê restrukturyzacji tego sektora.
Godzi siê w tym miejscu, przy okazji rozpatrywa-
nia tej ustawy, powiedzieæ o kilku efektach tego
okresu oraz przypomnieæ kilka liczb.

Chcia³bym wiêc uprzejmie przypomnieæ, ¿e na
pocz¹tku tej drogi ca³y sektor wêgla kamiennego,
razem z przedsiêbiorstwami pracuj¹cymi na jego
rzecz – mam tu na myœli zaplecze maszynowe,
naukowo-badawcze, przedsiêbiorstwa robót gór-

niczych, przedsiêbiorstwa budowy szybów – za-
trudnia³ ³¹cznie czterysta trzydzieœci tysiêcy
osób. Dziœ zatrudnia niewiele ponad sto dwadzie-
œcia tysiêcy osób. Taka jest skala redukcji za-
trudnienia w tym sektorze. Sektor wêgla kamien-
nego na pocz¹tku tej drogi wydobywa³ oko³o
198 milionów t wêgla na rok. Dziœ poziom wydo-
bycia oscyluje na poziomie oko³o 100 milionów t.
W tym okresie liczba polskich kopalñ wydobywa-
j¹cych wêgiel kamienny – a s¹ to wy³¹cznie kopal-
nie wêgla g³êbinowego – zmniejszy³a siê o po³owê.
Chcê te¿ przypomnieæ, ¿e by³ to okres, w którym
dokona³y siê bardzo g³êbokie zmiany, równie¿ or-
ganizacyjne, maj¹ce na celu przede wszystkim
dostosowywanie do nowych zasad funkcjonowa-
nia podmiotów prawa handlowego, jakim by³y
spó³ki wêglowe czy samodzielne kopalnie. Ale by³
to równie¿ okres, w którym narasta³ najwiêkszy
problem w polskim sektorze wêgla kamiennego,
czyli problem zad³u¿enia tego sektora.

Ja wiem, ¿e ma³o przekonuj¹co, zw³aszcza
w ustach górnika, brzmi¹ argumenty o uzasa-
dnieniu dla narastania tego zad³u¿enia, ale
chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na kilka oko-
licznoœci.

Proszê pamiêtaæ, ¿e do 1990 r. polski sektor
wêgla kamiennego i ca³a produkcja wêgla ka-
miennego by³y dotowane przez pañstwo, i to nie
podmiotowo, ale ogólnie. Co wiêcej, proszê pa-
miêtaæ, ¿e przez nastêpne dwa lata, a w³aœciwie
przez nastêpne cztery lata, cena wêgla kamien-
nego by³a kontrolowana, bowiem s³usznie, po-
wtarzam, s³usznie uznano, ¿e wszystko w gospo-
darce zaczyna siê od energii, od energii produko-
wanej z wêgla. St¹d te¿ uznano, ¿e wêgiel ka-
mienny ma podstawow¹ funkcjê dla kszta³towa-
nia siê poziomu inflacji w kraju. Przypomnê, ¿e
na pocz¹tku tej drogi inflacja w Polsce by³a trzyli-
czbowa, a dziœ na szczêœcie oscyluje w okolicach
1%. Ta misja, ta funkcja tego produktu spowodo-
wa³a, ¿e ca³y czas w ró¿ny sposób, poœredni czy
bezpoœredni, kontrolowana by³a cena wêgla ka-
miennego w kraju, co w naturalny sposób ogra-
nicza³o dostosowanie tej ceny nawet do ówczes-
nego poziomu rynkowego. Ponadto trzeba mieæ
œwiadomoœæ, ¿e zapotrzebowanie na wêgiel
w polskiej gospodarce tak naprawdê zmienia siê
w sposób ci¹g³y. Zmienia siê co nieco energetyka,
zmienia siê, a zw³aszcza maleje – bo tak to trzeba
precyzyjnie okreœliæ – poziom produkcji stali.
Przypomnê, ¿e na pocz¹tku tej drogi produkowa-
liœmy 13 milionów 500 tysiêcy t stali surowej
i 9 milionów t wyrobów walcowanych. Dziœ pro-
dukujemy 7 milionów t stali i 6 milionów t wyro-
bów walcowanych. To o po³owê zmniejsza zu¿y-
cie.

Pochodn¹ wzrostu gospodarczego jest nie tyl-
ko wzrost produkcji stali, ale wzrost produkcji
energii elektrycznej, czyli wêgla. Ktoœ kiedyœ pró-
bowa³ – s¹dzê, ¿e zasadnie – wyt³umaczyæ, ¿e pro-
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dukt krajowy brutto, rosn¹c o 1%, zwiêksza o 2%
zu¿ycie energii elektrycznej, a ta zwiêksza o 4%
zu¿ycie wêgla kamiennego. St¹d te¿ prosta mate-
matyka, ¿e w latach 1995–1997, kiedy PKB ros³o
na poziomie 7% rocznie, zu¿ycie wêgla w gospo-
darce krajowej mog³o byæ o 30 milionów t wêgla
wiêksze, ni¿ jest dzisiaj – i by³o.

I tak te¿, Szanowni Pañstwo, w tych wszyst-
kich uwarunkowaniach powstawa³ problem na-
rastania zad³u¿enia polskiego górnictwa wêgla
kamiennego. Sk³ada³y siê na to nie tylko te przy-
czyny, o których powiedzia³em.

Chcê z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ podkreœliæ, ¿e
próbuj¹c dzisiaj oceniaæ drogê, któr¹ ma za sob¹
ten sektor w zakresie kszta³towania i relacji eko-
nomicznych, mo¿na z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
powiedzieæ – i nie ma w tym specjalnej melancho-
lii z mojej strony, jako cz³owieka, który w tym
uczestniczy³ – ¿e ten sektor wykorzysta³ ju¿ wszy-
stkie szanse. Wszystkie szanse. Bo przekonuje
chocia¿by fakt, ¿e dzisiaj, proszê pañstwa, wydo-
bywamy 1 t wêgla piêciokrotnie taniej, ni¿ czyni¹
to Niemcy. Wydobywamy w Polsce tyle wêgla ka-
miennego, ile potrzebujemy dla pe³nego zaspoko-
jenia w³asnych potrzeb energetycznych, o czym
powiedzia³em, potrzeb przemys³u stalowego, po-
trzeb przemys³u ciep³owniczego. Jesteœmy naj-
wiêkszym w Europie producentem wêgla. I w³a-
œciwie konkurencja w zakresie produkcji tego
produktu jak gdyby nam maleje, ale to wcale nie
znaczy, ¿e maleje nam rynek zbytu na ten pro-
dukt. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e w najbli¿szym na-
szym s¹siedztwie dokonuje siê zmiana jakoœcio-
wa w energetyce, zw³aszcza w Niemczech.
W ci¹gu najbli¿szych dwudziestu lat wy³¹czona
zostanie 1/3 ca³ego systemu energetycznego, ak-
tualnie pracuj¹cego w oparciu o energiê j¹drow¹
– a wiêc by³by to naturalny rynek zbytu polskiego
wêgla. To, co powiedzia³em, warto, jak s¹dzê, ze-
stawiæ równie¿ z faktami, które ostatnio przyta-
cza³ bardzo szeroko pan profesor DrzêŸla, i inny-
mi publikacjami mówi¹cymi o tym, ¿e w sposób
zaskakuj¹cy dla wszelkiej oceny koniunktury na
wêgiel w œwiecie w ci¹gu ostatnich trzech miesiê-
cy o 100% wzros³a cena wêgla na rynkach euro-
pejskich. Nigdy po wojnie cena 1 t wêgla dobrej
jakoœci, energetycznego nie przekracza³a 62 do-
larów.

To wszystko, co powiedzia³em, œwiadczy o tym,
¿e jest to produkt nie tylko u¿ytecznoœci ogólno-
polskiej, ale jak s¹dzê, w sposób taki, o jakim po-
wiedzia³em, o przekonuj¹cej perspektywie na
rynku energetycznym, nie tylko polskim.

St¹d te¿ rz¹d przygotowa³ projekt ustawy, któ-
ry jest narzêdziem restrukturyzacji tego sektora.
Jest on narzêdziem restrukturyzacji tego sektora
w kilku obszarach. I o tych obszarach mo¿na by
mówiæ w nieskoñczonoœæ, aczkolwiek one s¹ wy-

mienione w art. 1 projektu ustawy, który jest
przed³o¿eniem sejmowym.

Pierwszy obszar to obszar restrukturyzacji fi-
nansowej, generalnie rzecz bior¹c, sprowadza-
j¹cej siê do tego, ¿e odd³u¿a siê sektor na 18 mi-
liardów z³ nale¿noœci wobec ró¿nych wierzycieli,
zw³aszcza bud¿etu narodowego funduszu ochro-
ny œrodowiska, oraz prawie 2 miliardy z³ kieruje
siê do odroczenia w sp³acie na lata okreœlone
w ustawie.

Drugi obszar okreœlony w ustawie to jest re-
strukturyzacja zatrudnienia. Proszê pañstwa,
z ca³¹ stanowczoœci¹ chcia³bym powiedzieæ, ¿e
wszystkie mechanizmy zapisane w ustawie nie
dopuszczaj¹ zwolnieñ pracowniczych maj¹cych
tak¹ konsekwencjê, ¿e cz³owiek pozostaje bez ja-
kiejkolwiek szansy na dalsze zatrudnienie lub
znalezienie innego, alternatywnego zatrudnie-
nia. Ca³y obszar œwiadczeñ dla pracowników od-
chodz¹cych z kopalñ, wyró¿niaj¹cych ten sektor
od innych przemys³ów i sektorów gospodarczych
w Polsce, du¿o bardziej korzystnych – to te¿ trze-
ba powiedzieæ – czyni jednoczeœnie mechanizm
obni¿ania poziomu zatrudnienia opisany w tej
ustawie bezpiecznym z punktu widzenia za³óg
górniczych.

Ustawa zapisuje równie¿ zasady, najogólniej
rzecz bior¹c, likwidacji kopalñ. I to w³aœnie w tym
obszarze ostatnio pojawi³y siê ró¿nego rodzaju
w¹tpliwoœci, które przedstawiê, omawiaj¹c po-
prawki komisji.

Ustawa opisuje tak¿e zasady restrukturyzacji
organizacyjnej sektora wêgla kamiennego, który
– chcia³bym jeszcze raz to przypomnieæ – dzisiaj
skoncentrowany jest w trzech du¿ych jedno-
stkach organizacyjnych, czyli: Kompanii Wêglo-
wej, która jest spó³k¹ akcyjn¹ Skarbu Pañstwa,
Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej, która produkuje
wêgiel koksuj¹cy i która jest stuprocentow¹ spó-
³k¹ Skarbu Pañstwa, oraz w Katowickim Holdin-
gu Wêglowym, który te¿ jest stuprocentow¹ spó-
³k¹ Skarbu Pañstwa. Te trzy podmioty ³¹cznie
w³aœciwie produkuj¹ 90% wêgla kamiennego
w Polsce. Niezale¿nie od tego robi¹ to dwie samo-
dzielne kopalnie wêgla kamiennego: kopalnia
Bogdanka w województwie lubelskim i kopalnia
Budryk w województwie œl¹skim.

Ustawa traktuje równie¿ o tym, ¿e do roku
2006 kompetencje w³aœcicielskie, czyli walnego
zgromadzenia, w stosunku do dystrybutorów
produktu, jakimi s¹ Wêglozbyt i Wêglokoks, nie-
s³usznie nazywane wy³¹cznie poœrednikami, bo
te instytucje s³u¿¹ zdyscyplinowaniu handlu
wêglem, pozostaj¹ u ministra gospodarki, co czy-
ni pewien wy³om w zasadzie, ale jest zasadne ze
wzglêdu na obszar funkcjonowania tych przed-
siêbiorstw, bo funkcjonuj¹ one wy³¹cznie w sek-
torze wêgla kamiennego.

Ustawa traktuje równie¿ o pewnym sposobie
regulacji zobowi¹zañ wobec gmin górniczych,
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które w sposób szczególny dotkniête s¹ funkcjo-
nowaniem górnictwa i skutkami jego restruktu-
ryzacji z dwóch, najogólniej rzecz bior¹c, powo-
dów: po pierwsze, ubywa miejsc pracy, a po dru-
gie, skutki dzia³alnoœci górniczej s¹ odczuwalne
na powierzchni – wie o tym ka¿dy, kto próbuje
przejechaæ samochodem przez Œl¹sk.

I ostatni obszar, który obejmuje ustawa, to
Ÿród³a finansowania procesu restrukturyzacji.
I tu proszê uprzejmie o zwrócenie szczególnej
uwagi na to, ¿e kwota 18 miliardów z³ nie jest
kwot¹, któr¹ ktokolwiek daje. Sektor przyznaje
siê, i pañstwo w jego imieniu, ¿e nie jest w stanie
zwróciæ tej kwoty. Prawie 60% tej kwoty to odset-
ki od nale¿noœci podstawowej.

Poza tym ustawa opisuje sposób pozyskiwania
œrodków na restrukturyzacjê zatrudnienia. Mam
tu na myœli œrodki pomocowe, œrodki w³asne, ale
to wszystko jest rozpisane w ustawie, wiêc nie bê-
dê pañstwa nudzi³ szczegó³ami. W ka¿dym razie
na ten cel, generalnie rzecz bior¹c, czyli na re-
strukturyzacjê poziomu zatrudnienia oraz fizy-
czn¹ likwidacjê zbêdnych zdolnoœci produkcyj-
nych, zapisanych jako fizyczna likwidacja ko-
palñ, przeznacza siê kwotê ponad 6 miliardów z³
w tych¿e latach 2003–2006.

Przypomnê jednoczeœnie, ¿e dzisiaj ³¹czne za-
d³u¿enie sektora wêgla kamiennego wynosi
25 miliardów z³, a sk³ada siê ono ze zobowi¹zañ
wobec tych podmiotów, o których powiedzia³em,
plus zobowi¹zania wobec gmin oraz kontrahen-
tów, którym pieni¹dze podmioty z sektora wêgla
kamiennego zwróciæ musz¹. Aczkolwiek nie bar-
dzo chc¹, bo nie maj¹ z czego, ale zwróc¹.

Szanowni Pañstwo! Ta ustawa jest w³aœciwie
czwart¹ prób¹ uregulowania ustawowo wszyst-
kich procesów odd³u¿eniowych i restrukturyza-
cyjnych w polskim górnictwie. Pierwsza, której
mia³em zaszczyt byæ autorem, by³a w roku 1997,
ale ¿y³a tylko dwa miesi¹ce: do wyborów parla-
mentarnych. By³a druga, z 1998 r., z póŸniejszymi
szeœcioma zmianami… Ale one wszystkie mia³y
pewn¹ zasadê: one wszystkie stawia³y warunek
odd³u¿enia w postaci jawnego, precyzyjnie zapi-
sanego zobowi¹zania do regulowania bie¿¹cych
nale¿noœci tudzie¿ innych czynnoœci zwi¹zanych
z popraw¹ efektywnoœci tego sektora.

Oprócz tego funkcjonowa³y inne, dotycz¹ce
sektora wêgla kamiennego, wprowadzone przez
ten¿e rz¹d, ustawy o restrukturyzacji finanso-
wej, chocia¿by takie, jak ustawa o restrukturyza-
cji finansowej podmiotów o szczególnym znacze-
niu dla rynku pracy, czyli zatrudniaj¹cych powy-
¿ej tysi¹ca osób, któr¹ to ustawê notabene dzisiaj
znowelizowaliœmy po raz kolejny w Komisji Go-
spodarki i Finansów Publicznych.

Ale wszystkie te ustawy ³¹cznie stawia³y ba-
riery, których sektor wêgla kamiennego samo-

dzielnie nie przekroczy³. Powiedzmy sobie szcze-
rze: by³oby to powodem do pewnej g³êbszej re-
fleksji – nie chcê powiedzieæ: wstydu – jeszcze
nie tak dawno temu. Ale dziœ, kiedy w³aœciwie
sta³o siê jawne, ¿e ¿aden sektor gospodarki kra-
ju nie jest w stanie spe³niæ tych warunków i w³a-
œciwie ka¿dy z tych sektorów w jakiœ sposób za-
s³uguje na szczególn¹ regulacjê prawn¹ w za-
kresie odd³u¿enia, jest to jak gdyby fragment
wiêkszej ca³oœci, powoduj¹cy, jak s¹dzê, potrze-
bê pewnej refleksji nad warunkami polityki pañ-
stwa wobec konkurencyjnoœci generalnie pol-
skiego przemys³u, a w tym konkretnym przy-
padku konkurencyjnoœci górnictwa wêgla ka-
miennego.

Szanowni Pañstwo… Ja, Panie Marsza³ku, wi-
dzê zniecierpliwienie w pañskich oczach, ale
chcia³bym jeszcze na koniec – mam œwiadomoœæ
tego, ¿e zasoby pañstwa cierpliwoœci s¹ na wy-
czerpaniu, a moja zdolnoœæ do mówienia o górni-
ctwie jest nieograniczona – powiedzieæ tylko, ¿e
komisja górnictwa... przepraszam, Komisja Go-
spodarki i Finansów Publicznych przyjê³a dwa-
dzieœcia jeden poprawek. One w znakomitej czê-
œci dotycz¹ regulacji z zakresu kodeksu pracy;
druga grupa poprawek to poprawki doprecyzo-
wuj¹ce obrót œrodkami finansuj¹cymi i porz¹d-
kuj¹ce te zapisy, no i jest jedna poprawka, która,
jak s¹dzê, wymaga g³êbszego wyjaœnienia – cho-
cia¿by ze wzglêdu na obecnoœæ silnej, intelek-
tualnie i liczebnie, reprezentacji œrodowiska gór-
niczego na tej sali – a mianowicie poprawka zmie-
rzaj¹ca do pewnego wype³nienia luki powsta³ej
po nieprzyjêciu przez Sejm zapisów umo¿liwia-
j¹cych likwidacjê kopalñ poprzez ich ³¹czenie.

Poprawka, któr¹ Wysoka Izba wprowadzi³a,
wymaga wyjaœnienia przede wszystkim dlatego,
¿e po pierwsze… Proszê pañstwa, kopalnie wol-
no by³o ³¹czyæ wtedy, mo¿na je ³¹czyæ teraz i po-
tem te¿ bêdzie mo¿na. Tak¹ kompetencjê ma
walne zgromadzenie akcjonariuszy – mo¿e je
³¹czyæ. Rzecz tylko polega³a na tym, a¿eby – i ta-
ka by³a intencja rz¹du – tak uszczelniæ strumieñ
œrodków publicznych kierowanych do po³¹czo-
nych kopalñ, likwidowanej i czynnej, ¿eby nie
by³o mo¿liwoœci, by pieni¹dze przeznaczone na
fizyczn¹ likwidacjê kopalni czy czêœci kopalni
trafia³y do produkuj¹cej, czynnej czêœci po-
³¹czonych kopalñ.

Ja chcê powiedzieæ, ¿e metod¹ ³¹czenia ko-
palñ zlikwidowano chyba 90% dotychczas likwi-
dowanych kopalñ w Polsce: na Œl¹sku prawie
wszystkie, w Wa³brzychu te¿. Sam by³em tego
autorem. S¹ pewne wyj¹tki, jak chocia¿by bar-
dzo bliska panu premierowi Hausnerowi – wczo-
raj mi to wypomnia³ – kopalnia Siersza, ale na
szczêœcie to nie by³a moja zas³uga, ¿e tej kopalni
nie ma.

Ale faktem jest równie¿ i to, proszê pañstwa, ¿e
ta metoda siê przyjê³a spo³ecznie, poniewa¿ ona
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daje cz³owiekowi przede wszystkim œwiadomoœæ
jego nowego miejsca pracy bêd¹cego w zasiêgu
jego wzroku, a to jest bardzo wa¿ne. Jest to te¿
metoda tañsza z punktu widzenia przedsiêbior-
stwa, poniewa¿ ca³y zasób œrodków technicz-
nych, œrodków trwa³ych pozostaj¹cych w starej
kopalni jest do wykorzystania w nowej kopalni –
jest to bardzo wa¿ne – nie mówi¹c o kadrze. A po-
za tym bardzo wa¿ne jest równie¿ i to, ¿e jest to
metoda, któr¹ nie tylko Polacy wprowadzili. Tak
siê likwiduje kopalnie, tak siê restrukturyzuje
górnictwo w ca³ej Europie, tam, gdzie s¹ ku temu
warunki techniczne, czyli tam, gdzie jest wspólne
zaleganie z³ó¿. Tak siê robi przede wszystkim
w Niemczech.

Szanowni Pañstwo! St¹d te¿ zaproponowaliœ-
my w tym przed³o¿eniu, w tej poprawce – jest pe-
wna niedoskona³oœæ, na któr¹ zwróciliœmy uwa-
gê przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego
i dokona³ on tej autopoprawki w trakcie posie-
dzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicz-
nych – ¿e zakres likwidacji kopalñ okreœli w try-
bie planu ruchu zak³adu górniczego przedsiê-
biorca górniczy prowadz¹cy eksploatacjê wêgla
lub likwidacjê kopalni. To jest, proszê pañstwa,
zapis, który dla kogoœ, kto ma minimalne pojêcie
o górnictwie, dowodzi, ¿e nie ma ¿adnej mo¿liwo-
œci przenikania œrodków przeznaczonych na ten
cel do innej dzia³alnoœci gospodarczej w kopalni.
Jak s¹dzê, odpowiada on przede wszystkim mo¿-
liwoœci restrukturyzacji górnictwa w taki sposób,
a jednoczeœnie konsumuje to obawy, s³uszne
obawy rz¹du o to, a¿eby œrodki publiczne nie
przenika³y na dzia³alnoœæ i na cel, na które nie s¹
przeznaczone.

Szanowni Pañstwo, to tyle, je¿eli chodzi o po-
prawki. One s¹ wyartyku³owane w dokumencie
i omawianie ich by³oby pewnego rodzaju nawet
niegrzecznoœci¹ w stosunku do pañstwa, bo
wiem, ¿e pañstwo je przeczytaliœcie i je znacie.

Koñcz¹c to swoje wprowadzenie, chcia³bym
bardzo serdecznie podziêkowaæ panu ministrowi
Piechocie za to, ¿e z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ i z ros-
n¹c¹ kompetencj¹, co zauwa¿am z ca³¹ odpowie-
dzialnoœci¹, coraz czêœciej w³¹cza siê w prace do-
tycz¹ce problematyki restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego. Dziêkujê bardzo pañstwu.
(Oklaski)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Go-

spodarki i Finansów Publicznych, pani¹ senator
Genowefê Ferenc, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie wniosków mniejszoœci.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Genowefa Ferenc:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mniejszoœæ Komisji Gospodarki i Finansów

Publicznych proponuje skreœliæ w rozpatrywanej
ustawie o restrukturyzacji górnictwa wêgla ka-
miennego w latach 2003–2006 – druk senacki
nr 524 – pkt 3 w art. 37.

W uzasadnieniu wniosku mniejszoœci chcia-
³abym najpierw przedstawiæ informacjê, czego
dotyczy pkt 3 tego¿ artyku³u. W pkcie 3 art. 37
Sejm umo¿liwia górnikom przejœcie na emerytu-
rê bez wzglêdu na wiek i skraca okres pracy pod
ziemi¹ do piêtnastu lub dwudziestu lat z jedno-
czesnym zaliczeniem okresu pobierania renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej
wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹.
A wiêc górnik otrzyma³by emeryturê na przy-
k³ad po dwudziestu latach pracy. Propozycja za-
warta w pkcie 3 zmierza do zrównania okresu
pobierania renty z prac¹ wykonywan¹ pod zie-
mi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pracy,
a wiêc emeryturê móg³by otrzymaæ trzydziesto-
dziewiêcioletni mê¿czyzna. W ten sposób w sys-
temie emerytalnym zosta³oby stworzone pewne-
go rodzaju œwiadczenie socjalne dla osób zdol-
nych do pracy, co narusza podstawowe zasady
ubezpieczeñ spo³ecznych i reformê systemu
emerytalnego. Takie rozwi¹zanie powoduje do-
datkowe obci¹¿enie Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, finansowane przez wszystkich po-
zosta³ych ubezpieczonych, a w najmniejszym
stopniu przez górników.

Pragnê zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na to, ¿e
obecnie nie mo¿na oszacowaæ skutków takiego
zapisu, bo zaproponowane rozwi¹zanie dotyczy
wszystkich górników, a nie tylko tych z Wa³brzy-
cha – czêsto nazywa siê ten zapis poprawk¹
wa³brzysk¹.

Mniejszoœæ Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych uznaje, ¿e takie rozwi¹zania s¹ nie-
w³aœciwe, system emerytalny nie mo¿e bowiem
zastêpowaæ instrumentów, które winny byæ sto-
sowane w ramach polityki rynku pracy.

Mniejszoœæ komisji zwraca siê do Wysokiej Iz-
by z proœb¹ o poparcie wniosku. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Wysoka Izbo, zgodnie z regulaminem Senatu

mo¿emy teraz zg³aszaæ pytania do pañstwa sena-
torów sprawozdawców.

Prosi³bym, ¿ebyœcie pañstwo podnieœli rêce,
¿eby senator sekretarz móg³ pañstwa kolejno za-
pisaæ i ¿ebyœmy mogli sprawnie pytaæ.

Pan senator Dzido by³ pierwszy, proszê bar-
dzo.
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Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze!
Kierujê do pana pytanie z uwagi na to, ¿e

w ostatnim okresie jest pan wielkim rzecznikiem
utrzymania polskich kopalñ i jest pan osob¹,
która zwróci³a uwagê na to, ¿e polskie kopalnie
mog¹ funkcjonowaæ bez ich likwidacji – tak to od-
bieram. Ale moje pytanie zmierza do tego, ¿eby
pan, je¿eli to jest mo¿liwe, przedstawi³, jaka jest
przyczyna tego, ¿e w sytuacji, kiedy Unia wêgiel
eksportuje, kiedy wêgiel dro¿eje, kiedy w Polsce
mamy zak³ady gotowe do produkcji tego¿ wêgla,
my robimy wszystko, ¿eby sektor wêglowy znisz-
czyæ, a ludzi przy pomocy ró¿nych furtek wypro-
wadziæ z kopalñ na bezrobocie. Czy¿by to siê
wi¹za³o z faktem, ¿e kopalnie likwidowane mog¹
byæ sprzedawane?

I w zwi¹zku z tym pytaniem mam nastêpne py-
tanie: czy ustawa, któr¹ przed chwileczk¹ pan refe-
rowa³, Panie Senatorze, pañskim zdaniem, zda-
niem ekspertów, którzy z pewnoœci¹ siê wypowia-
dali, jest ustaw¹ epizodyczn¹ dla tego rz¹du? Czy
po dwóch, trzech latach po jej wejœciu w ¿ycie Sejm
i Senat bêd¹ ponownie podejmowaæ jak¹œ ustawê
lub te¿ likwidowaæ kopalnie, czy te¿ ta ustawa ma
szansê na trwa³y byt, a nawet na utrzymanie fun-
kcjonowania kopalni, których likwidacja jest obec-
nie planowana? Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy pan senator mo¿e…
(Senator Jerzy Markowski: Czy ja mogê, Panie

Marsza³ku, na bie¿¹co odpowiadaæ?)
Na bie¿¹co? Proszê bardzo.

Senator Jerzy Markowski:

Taki ³adunek treœci jest w tych pytaniach, ¿e
wola³bym na bie¿¹co odpowiadaæ.

Szanowny Panie Senatorze! Czy ta ustawa jest
ustaw¹ epizodyczn¹? No, jako rozwi¹zanie jest
ewenementem, poniewa¿ jeszcze nigdy jedynym
warunkiem odd³u¿enia nie by³o posiadanie d³u-
gu. A czy my wrócimy do problemu za kilka lat?
Jeœli za tym procesem odd³u¿enia i za tym proce-
sem g³êbokiej restrukturyzacji nie pójd¹ dalsze
procesy restrukturyzacyjne polegaj¹ce na popra-
wie konkurencyjnoœci tego sektora, a metod jest
bardzo wiele, to tak. Ale z jednej strony ja mam
nadziejê, ¿e œwiadomoœæ drogi, któr¹ trzeba by³o
przejœæ – by dojœæ do takiego poziomu œwiadomo-
œci spo³ecznej, ¿e to trzeba i mo¿na zrobiæ – bê-
dzie jak gdyby argumentem refleksyjnym. Z dru-
giej strony proszê mieæ na uwadze fakt, ¿e kiedy
staniemy siê pañstwem Unii Europejskiej, takie
rozwi¹zania w stosunku do tego sektora nie bêd¹
mo¿liwe. Pañstwa Unii Europejskiej subsydiuj¹

górnictwo wêgla kamiennego, pomagaj¹c mu fi-
nansowo – mówi³em o przyk³adzie niemieckim:
3 miliardy 500 milionów euro w ci¹gu roku, rz¹d
kanclerza Schroedera przewidzia³ dotacjê na po-
ziomie 17 miliardów euro na najbli¿sze szeœæ lat –
ale zgodnie z zapisami prawa unijnego mo¿e to
dotyczyæ wy³¹cznie podmiotów, które produkuj¹
paliwo sta³e z przeznaczeniem na produkcjê
energii elektrycznej i system ciep³owniczy. Tak
na dobr¹ sprawê, nic innego siê nie produkuje,
miêdzy nami mówi¹c, z tego surowca, jest to s³o-
wo wytrych, ale jest bariera formalna, poniewa¿
bêdzie to wymaga³o zgody Unii Europejskiej.

Jedna sprawa wymaga pewnego wyjaœnienia,
Panie Senatorze, i to, przy ca³ej satysfakcji z pañ-
skiego okreœlenia, bardzo mi³ego dla mnie,
chcia³bym powiedzieæ. Kopalnie likwiduje siê
z kilku powodów. Po pierwsze, likwiduje siê ko-
palnie, w których skoñczy³ siê wêgiel – jak nie ma
wêgla, to nie ma co kopaæ. Wie pan, my w górni-
ctwie mamy ró¿ne zahamowania intelektualne,
ale kamienia kopaæ nie lubimy. To jest pierwsza
przyczyna.

Po drugie, kopalnia staje w sytuacji tragicznej
ze wzglêdu na warunki bezpieczeñstwa pracy,
geologiczne zw³aszcza. Ale muszê panu powie-
dzieæ, ¿e z tym nauczyliœmy siê w polskim górni-
ctwie walczyæ. Nie ma takich znanych w œwiato-
wym górnictwie zagro¿eñ, z którymi nie potrafi³o-
by poradziæ sobie polskie górnictwo. Jesteœmy
najbezpieczniejszym, przy okazji to powiem, naj-
bezpieczniejszym g³êbinowym górnictwem
w œwiecie. W tym roku mamy a¿ dwadzieœcia dwa
wypadki œmiertelne, ale jest to parametr du¿o
lepszy ni¿ w ka¿dym innym górnictwie w œwiecie.

Trzecia przyczyna to trwa³a nierentownoœæ.
I to jest ta najwa¿niejsza przyczyna, czasami zre-
szt¹ w ró¿ny sposób stymulowana. Przepraszam,
ale unikam tutaj, w tym miejscu, polityki, acz-
kolwiek jesteœmy w miejscu bardzo politycznym,
dlatego powiem tylko, ¿e s¹ ró¿ne sposoby
kszta³towania trwa³ej nierentownoœci. Pewien
mechanizm kszta³towania wyniku finansowego
kopalñ, skazuj¹cy je na trwa³¹ nierentownoœæ,
powodowa³, ¿e z tak¹ ³atwoœci¹, na skutek wy-
³¹cznie obrazu wyniku ekonomicznego, mo¿na
by³o likwidowaæ kopalnie w ci¹gu ostatnich piê-
ciu lat – mam tu na myœli rz¹dy z lat 1998–2002.
Z takich powodów zlikwidowano bezsensownie
kopalniê Siersza, tak blisk¹ panu premierowi
Hausnerowi, gdzie pozosta³o wêgla na dziewiêæ
lat, kopalniê Morcinek, kopalniê wêgla koksu-
j¹cego, notabene Czesi siêgaj¹ do niego w tej
chwili pod polsko-czesk¹ granic¹, gdzie pozosta-
³o wêgla na kilkanaœcie lat, czy kopalniê Dêbiñ-
sko; i móg³bym tak wymieniaæ jeszcze kilkana-
œcie. Tak wiêc takie jest to kolejne kryterium.
Rzecz po prostu w tym, a¿eby umieæ oceniæ rze-
telnie rentownoœæ i trwa³¹ nierentownoœæ tego
podmiotu, tej kopalni.
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Jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie konku-
rencja w stosunku do innych noœników energii
elektrycznej. Jakkolwiek by to liczyæ, proszê pañ-
stwa, z punktu widzenia systemu energetyczne-
go, z punktu widzenia systemu ciep³owniczego
wêgiel kamienny jest najtañszym noœnikiem
energii w Polsce. Co mo¿e byæ natomiast zagro¿e-
niem dla polskiego wêgla? No przede wszystkim
import wêgla kamiennego spoza granic kraju
– ten import w ró¿nym okresie kszta³tuje siê na
ró¿nym poziomie – oraz import gotowej energii,
zw³aszcza z tych pañstw, które maj¹ jej zdecydo-
wanie wiêcej ni¿ Polska. Cenowo jak na razie jes-
teœmy konkurencyjni w stosunku do producen-
tów zachodnioeuropejskich, ale ju¿ nie do pro-
ducentów wschodnioeuropejskich. Tu jesteœmy
na straconej pozycji, je¿eli chodzi o koszt pro-
dukcji jednostki energetycznej. Niemniej pozo-
staje faktem, ¿e w tej chwili warunki techniczne,
mam tu na myœli linie przesy³owe, nie pozwalaj¹
zwiêkszyæ importu energii elektrycznej do Polski
do takiej wielkoœci, by zagra¿a³o to bytowi pol-
skich elektrowni opalanych wêglem kamien-
nym.

Warto jednak wiedzieæ, ¿e po roku 2008 polski
system energetyczny stanie przed zupe³nie no-
wymi wyzwaniami ze wzglêdu na parametry eko-
logiczne, przy jakich mo¿na bêdzie produkowaæ
energiê elektryczn¹. I to jest zagro¿enie, i to jest
wyzwanie, przed którym staje dzisiaj polska elek-
troenergetyka na najbli¿sze lata. I jeœli dziœ mo¿-
na powiedzieæ, co mo¿e byæ, Panie Senatorze Dzi-
do, najwiêkszym zagro¿eniem dla polskiego wêg-
la kamiennego za lat cztery, piêæ, to powiem
szczerze: nieu¿ytecznoœæ wêgla w produkcji
energii elektrycznej w Polsce.

A teraz co do przyczyny, pan senator by³ up-
rzejmy nazwaæ to przyczyn¹ niszczenia, to ja bym
powiedzia³, ¿e z tym niszczeniem ró¿nie bywa. Ja,
przy czym proszê wzi¹æ poprawkê na moje pewne
zboczenie zawodowe, do koñca widzia³bym po-
trzebê istnienia kopalñ, aczkolwiek jestem rów-
nie¿ œwiadom tego, ¿e nie do koñca jest to zasa-
dne, bowiem warunki siê czasami komplikuj¹.
Nie wiem, czy zaspokoi³em pañsk¹ ciekawoœæ,
Panie Senatorze, ale ja s¹dzê, ¿e clou tego pañ-
skiego pytania… ¿e ono sprowadza³o siê do pyta-
nia o to, czy s¹ warunki do tego, ¿eby bezsenso-
wnie likwidowaæ kopalnie. Logicznie rzecz bio-
r¹c, takich warunków nie ma, ale zawsze mog¹
siê pojawiæ, bowiem nielogicznie myœl¹cych poli-
tyków jest wielu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Podkañski. Nastêpnie pani sena-

tor Szyszkowska.

(Senator Les³aw Podkañski: Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
¿yjemy…)

(Senator Jan Szafraniec: Ja zg³osi³em siê pier-
wszy.)

S³ysza³em, ale Senat jest apolityczny, wszyscy
zabieraj¹ g³os w kolejnoœci, Panie Senatorze. Pro-
si³em, ¿ebyœcie pañstwo podnosili rêkê, wtedy
zapisujemy zg³oszenia.

Proszê bardzo, pan senator Podkañski.

Senator Les³aw Podkañski:

Dziêkujê bardzo.
¯yjemy w takim oto œwiecie: wszyscy dzisiaj

uczymy siê oszczêdzaæ, wchodz¹ nowe technolo-
gie energooszczêdne, rozwój gospodarczy nie wy-
zwoli³ wzrostu zapotrzebowania na energiê,
w perspektywie kilku lat musimy zwiêkszyæ
udzia³ energii odnawialnej w bilansie energetycz-
nym kraju, bo takie zosta³y podpisane zobo-
wi¹zania – o 7,5% i wy¿ej.

Moje pierwsze pytanie brzmi nastêpuj¹co. Pa-
nie Senatorze, jak proponowane w tej ustawie
rozwi¹zania wp³yn¹ w perspektywie krótko-
i d³ugookresowej na poziom wydobycia wêgla, na
przyk³ad za piêæ czy dziesiêæ lat? Czy w tym mo-
mencie ten poziom jest dookreœlony? Jak te roz-
wi¹zania wp³yn¹ na rynek pracy?

I drugie pytanie, zwi¹zane z Lubelszczyzn¹.
Otó¿ wspomnia³ pan o kopalni na LubelszczyŸ-
nie. Bogdanka jest jedn¹ z nielicznych chyba
rentownych kopalñ, jeœli nie jedyn¹ rentown¹,
i chcia³bym od pana akurat, jako od fachowca,
us³yszeæ, jakie s¹ istotne przyczyny ró¿nic w op-
³acalnoœci wydobycia wêgla. Czy nie jest przy-
padkiem tak, ¿e w ³añcuchu tworzenia siê kosz-
tów ³¹cznych naroœl, choroba, która powstaje na
przyk³ad na Œl¹sku, jest znacznie, znacznie d³u¿-
szym ogniwem ni¿ ta na ziemi lubelskiej? Dziê-
kujê.

(Senator Jerzy Markowski: Dziêkujê bardzo.
Mo¿na, Panie Marsza³ku?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Markowski:

Mo¿e zacznê od przyk³adu kopalni Bogdanka.
Nie jest to jedyna w pe³ni rentowna kopalnia. Ju¿
nie bêdê siê upomina³ o tê nastêpn¹, Panie Sena-
torze. Ale zastanówmy siê, co wp³ywa na jej
szczególn¹ rentownoœæ. Podam kilka argumen-
tów.

Po pierwsze – przepraszam, ale takie s¹ fakty,
to nie jest ho³ubienie w³asnych kolegów – spraw-
ny mened¿ment. Zarz¹dzaj¹cy kopalni¹ po pro-
stu wiedz¹, na czym to polega. Po drugie, i bardzo
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istotne, ta kopalnia w promieniu 300–400 km nie
ma konkurencji, nie ma tam innego producenta
wêgla kamiennego. St¹d te¿ korzysta z pewnej re-
nty geograficznej, je¿eli chodzi o dostêp do ryn-
ku. Po trzecie, ta kopalnia jest fragmentem wiel-
kiej ca³oœci. Tak naprawdê kopalnia Bogdanka
sk³ada siê z kopalni Bogdanka i kopalni Stefa-
nów, a tej drugiej – Stefanów, nikt nie u¿ywa na
szczêœcie, bo gdyby u¿ywa³, to ta kopalnia nigdy
nie mia³aby szans na rentownoœæ. Tam jest bo-
wiem piêæ szybów zupe³nie niepotrzebnych, zre-
szt¹ zalanych wod¹. Po czwarte, dziœ ta kopalnia
ma takie warunki górniczo-geologiczne, ¿e fed-
ruje na jednym poziomie, na dwóch œcianach,
w jednym szybie. I to jest komfort technologicz-
ny. Tak chcia³yby wszystkie polskie kopalnie,
tyle tylko ¿e nie wszystkie polskie kopalnie maj¹
takie warunki górniczo-geologiczne. Podam tyl-
ko taki termin, choæ mo¿e niewiele to panu da,
jak wybieg œcian. Tam ten wybieg œcian docho-
dzi, Panie Profesorze, do dwóch kilometrów, jeœli
siê nie mylê, podczas gdy na Œl¹sku œrednio jest
to trzysta metrów. A to jest parametr tego wszys-
tkiego.

A poza tym, jeœli mo¿na nieskromnie zwróciæ
uwagê na pewien fakt, kopalnia Bogdanka by³a
budowana z kredytu porêczonego przez bud¿et
pañstwa jako inwestycja centralna. I jako jedyna
kopalnia doczeka³a siê stuprocentowego daro-
wania jej tego d³ugu przez bud¿et pañstwa. Przed
dziewiêciu czy dziesiêciu, jeœli dobrze pamiêtam,
laty, Skarb Pañstwa za 98% udzia³ów w tej kopal-
ni podarowa³ g³ówne zad³u¿enie, a zad³u¿enie po-
zosta³e przejê³a elektrociep³ownia, zdaje siê, na
miejscu, st¹d udzia³ w³asnoœciowy Skarbu Pañ-
stwa w tej kopalni wynosi 98%:2%.

Tyle je¿eli chodzi o kopalniê Bogdanka. Proszê
jednak zwróciæ uwagê, Panie Senatorze, na fakt,
¿e kopalnia Bogdanka musi inwestowaæ. Jeœli
w ci¹gu czterech, piêciu lat nie bêdzie inwesto-
wa³a w pog³êbienie szybu i ods³oniêcie nowego
pok³adu, to nic z tej efektywnoœci nie bêdzie. Ale
w tej chwili jest to górnicze eldorado. Nie wiem,
czy pañstwo zdajecie sobie z tego sprawê, ale ci,
którzy od dawna czytaj¹ gazety, mog¹ sobie ze-
stawiæ tylko dwa takie fakty. Kiedyœ szczytem
marzeñ polskiego górnictwa by³o wydobycie 1 ty-
si¹ca t z jednej œciany. W tej kopalni siê fedruje
po 22 tysi¹ce t z jednej œciany. Panie Senatorze,
to jest szaleñstwo dla górnika. Ale s¹ jeszcze inne
takie kopalnie w Polsce.

Je¿eli chodzi natomiast o poziom wydobycia
wêgla, to jest to, Panie Senatorze, pochodna kil-
ku sk³adników. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e poziom wydo-
bycia wêgla koksuj¹cego w Polsce ju¿ dziœ jest
du¿o ni¿szy ni¿ zapotrzebowanie na ten wêgiel.
Z³o¿y³a siê na to miêdzy innymi ta bezsensowna
likwidacja kopalni Morcinek, kopalni wêgla kok-

suj¹cego. Je¿eli po tym procesie restrukturyza-
cji, który w tej chwili dokonuje siê w polskich hu-
tach stali, produkcja zostanie ustabilizowana, to
jest to rynek dla oko³o 14 milionów t wêgla kok-
suj¹cego, którego w Polsce za szeœæ, siedem lat
nie bêdziemy w stanie wydobywaæ. Poniewa¿
prawda jest taka, ¿e wszystkie jastrzêbskie ko-
palnie maj¹ wêgla na nie wiêcej ni¿ dwanaœcie
lat. Oczywiœcie na tych udostêpnionych pozio-
mach. To tyle, je¿eli idzie o wêgiel koksuj¹cy.

Zu¿ycie wêgla energetycznego jest pochodn¹
przede wszystkim zu¿ycia energii elektrycznej,
i to jest ta relacja miêdzy PKB a zu¿yciem energii
elektrycznej. Kolejna, wa¿na z tego punktu wi-
dzenia sprawa, to jest te¿ pewnego rodzaju prze-
modelowanie systemu ciep³owniczego. Im wiêcej
gazu, im wiêcej ropy w systemie ciep³owniczym,
tym mniej miejsca dla wêgla. Ale jest jeszcze kil-
ka innych sposobów stymulowania zu¿ycia wêg-
la kamiennego, st¹d mogê dzisiaj z ca³¹ odpowie-
dzialnoœci¹, Panie Senatorze, powiedzieæ, jako
cz³owiek, który troszeczkê siê na tym wyznaje, ¿e
wydobycie na poziomie 80, 75 milionów t rocznie
zaspokaja potrzeby gospodarcze Polski przez
najbli¿sze piêtnaœcie lat. Ale zupe³nie inn¹ spra-
w¹ jest skala zapotrzebowania w eksporcie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pani senator Szyszkowska. Nastêpnie pan se-

nator Szafraniec.

Senator Maria Szyszkowska:

Bardzo dziêkuje, Panie Marsza³ku.
Zanim zadam pytanie, chcê podkreœliæ, ¿e nie

znam siê na górnictwie, wiêc proszê wybaczyæ,
je¿eli pytanie bêdzie Ÿle przyjête przez pana sena-
tora.

Pytanie pierwsze. Podejmuj¹c decyzje ekono-
miczne, trzeba, a przynajmniej powinno siê braæ
pod uwagê ewentualne skutki spo³eczne. Nie ma
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e likwidacja kopalñ wy-
wo³uje negatywne skutki spo³eczne; to jest chyba
niepodwa¿alny fakt. Z tym w³aœnie wi¹¿e siê py-
tanie o to, czy rzeczywiœcie musimy likwidowaæ
kopalnie, czy te¿ mo¿e obecne pokolenie górni-
ków mo¿e wydobywaæ wêgiel do koñca swego ¿y-
cia, tyle ¿e nie bêdziemy przygotowywaæ kolej-
nych pokoleñ górników. Dzisiaj bowiem mówie-
nie o zmianie zawodu, powiedzenie górnikowi, ¿e
mo¿e jechaæ i zaj¹æ siê rybo³ówstwem, jest co naj-
mniej rzecz¹ niepowa¿n¹.

Pytanie drugie. Dziwi mnie bardzo, ¿e mówimy
o likwidacji kopalñ w momencie, kiedy w prasie
bardzo du¿o pisze siê o tym, ¿e s¹ likwidowane
elektrownie atomowe w niektórych krajach euro-
pejskich, ¿e wzrasta cena wêgla i ¿e wzrasta po-
pyt na wêgiel.
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I wreszcie pytanie trzecie. Chcia³abym zapy-
taæ, czy zamiast likwidowaæ kopalnie nie mogli-
byœmy zahamowaæ importu wêgla, bo o ile mi
wiadomo, my importujemy wêgiel.

(Senator Jerzy Markowski: Dobrze. Mo¿na?)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Markowski:

Panie Marsza³ku, wiêc jeœli mo¿na, zacznê od
koñca, od ostatniego pytania.

Importujemy w tej chwili do Polski 1 milion
600 tysiêcy t wêgla. Z tego 1 milion 400 tysiêcy t
to jest kontyngent rosyjski i reszta oko³o 400,
600 tysiêcy t wêgla rocznie to jest wêgiel czeski.
Taka jest wielkoœæ importu. Dla porównania po-
wiem, ¿e jest to mniej wiêcej wielkoœæ wydobycia
jednej kopalni, bo kopalnia wydobywa œrednio
2 miliony t wêgla na rok. Dziœ nie jest to problem –
zupe³nie uczciwie to mówiê. Mo¿e to byæ problem
wtedy, kiedy zostaniemy postawieni pod œcian¹
przez naszych partnerów zagranicznych, zw³asz-
cza górników rosyjskich, którzy w ci¹gu najbli¿-
szych dziesiêciu lat planuj¹ wzrost wydobycia
wêgla o 70 milionów t a¿ do poziomu 250 milio-
nów t wêgla na rok. Wydobywaj¹ go w karko³om-
nych warunkach technicznych, w karko³omnych
warunkach bezpieczeñstwa pracy, ale za bardzo
nisk¹ cenê, a zw³aszcza za bardzo nisk¹ cenê
transportu. I to jest problem. Pan minister Pie-
chota bardzo czêsto mówi³ o tych argumentach
i o tych warunkach, które powoduj¹, ¿e trzeba siê
decydowaæ przynajmniej na oddanie czêœci ryn-
ku dla importu rosyjskiego. Ja s¹dzê, ¿e trzeba
wysiliæ ca³y intelekt i myœleæ nie nad tym, jak
wpuœciæ, tylko nad tym, jak zrobiæ interes.

Tak wiêc, odpowiem mo¿e wprost na pani py-
tanie: dziœ nie jest to jeszcze bariera, ale za kilka
lat mo¿e to byæ bariera. Na jeszcze jedn¹ rzecz
proszê jednak zwróciæ uwagê: wêgiel to jest taki
towar, który trzeba przewieŸæ, a o efektywnoœci
tego sektora decyduje w znakomitej czêœci koszt
transportu tego towaru przez Polskê. I kiedy
elektrownia jest przy po³udniowej czy zachodniej
granicy, ze Œl¹ska, z Lublina czy z Rosji ten wê-
giel trzeba tam dowieŸæ. I przewoŸnik, niezale¿nie
od tego, czy bêdzie to polski przewoŸnik, czy pol-
ski przewoŸnik dzia³aj¹cy na zlecenie rosyjskie-
go, bêdzie musia³ zap³aciæ 10 czy 12 dolarów za
przewiezienie tony wêgla, co jest nastêpnym ku-
riozum gospodarczym w naszym kraju, ale jest
faktem.

Pytanie o skutki spo³eczne. Pani Senator, na
ten temat bardzo d³ugo toczy³y siê ró¿ne spory
pomiêdzy mn¹ i kolegami, którzy odpowiadali za

górnictwo w poprzednim rz¹dzie, a tak¿e, nie
ukrywam, w tym. Ja powiem tylko kilka rzeczy,
które mo¿e bêd¹ bulwersowa³y, ale takie s¹ fakty.

Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e w latach 1998-
–2001 z polskiego górnictwa odesz³o 100 tysiêcy
ludzi w ci¹gu czterech lat, a poziom bezrobocia
w województwie œl¹skim wzrós³ o 220% – to s¹
skutki spo³eczne. I co siê zaczyna dziaæ? Zaczyna
siê dziaæ, proszê pañstwa, to, co jest naturaln¹
konsekwencj¹ nieodtwarzania kadr górniczych.
Od dziesiêciu lat nie mamy ani jednego absol-
wenta szko³y œredniej ani zawodowej, który by³by
przygotowany do pracy w górnictwie. Œladowo
kszta³cimy… Przepraszam pana profesora za
sformu³owanie „œladowo kszta³cimy”, ale niewie-
lu kszta³cimy górników na wy¿szych uczelniach;
s¹ dwie uczelnie, które to robi¹, Politechnika
i Akademia Górniczo-Hutnicza, a i tak nie w kie-
runkach typowo górniczych.

Tak wiêc odtwarzania kadr do zawodu górni-
czego nie ma. I to powoduje, ¿e na skutek silnego,
stymulowanego odp³ywu z zawodu górniczego
powstaje kuriozalnie deficyt ludzi w górnictwie.
S¹ kopalnie, w których ju¿ prawie nie ma kto wy-
dobywaæ wêgla. Paradoksalnie sta³o siê tak, ¿e
jest to alternatywne miejsce pracy dla górnika
z kopalni likwidowanej. Dlatego racjê ma, nieste-
ty ma racjê, pan minister gospodarki, który po-
wiada, ¿e prawie wszyscy górnicy z kopalñ likwi-
dowanych znajd¹ pracê w innych kopalniach.
Tak, bo tam ich te¿ potrzebuj¹, poniewa¿ nie od-
twarza siê kadr.

Oczywiœcie optymalne by³oby rozwi¹zanie ta-
kie, o jakim pani senator by³a uprzejma powie-
dzieæ, za którym ja zreszt¹ te¿ optowa³em, a¿eby
pozwoliæ górnikowi umieraæ razem z górni-
ctwem. Ale prawda jest taka, proszê pañstwa, ¿e
górnictwo prze¿yje górników. My mamy w Polsce
wêgla na dwieœcie czterdzieœci lat! I prawdopo-
dobnie przez najbli¿sze szeœædziesi¹t lat taki bê-
dzie model energetyki. Oczywiœcie mog¹ siê poja-
wiæ nowe Ÿród³a energii – elektrownie wodorowe,
jeszcze jakieœ inne Ÿród³a – nie mnie o tym roz-
strzygaæ. A jest te¿ chocia¿by i to, o czym pani by-
³a uprzejma powiedzieæ, to co siê dzieje za nasz¹
zachodni¹ granic¹, gdzie likwiduje siê z powodów
oczywistych, z powodu bezpieczeñstwa, energe-
tykê atomow¹. Ona w ci¹gu najbli¿szych dwu-
dziestu piêciu lat ca³kowicie zniknie. W Niem-
czech energia jest produkowana ze Ÿróde³ energii
nuklearnej. A warto wiedzieæ, ¿e Niemcy dziœ pro-
dukuj¹ 600 terawatogodzin energii, czyli cztery
razy wiêcej ni¿ ca³a Polska! A wiêc jest to natural-
ny rynek dla ka¿dego surowca energetycznego.
I nawet jeœli oni po³o¿¹ jeszcze cztery rury na dnie
Ba³tyku, jeœli przez najbli¿sze trzydzieœci lat bêd¹
mieli wydobycie z kopalñ wêgla brunatnego
w Turyngii, to i tak bêdzie to naturalne miejsce
dla co najmniej 8–10 milionów t wêgla kamienne-
go z Polski, przy czym dziœ trzeba pamiêtaæ, ¿e
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Niemcy produkuj¹ 35 milionów t wêgla, ale im-
portuj¹ prawie 70 milionów t. Importuj¹ z w³as-
nych kopalñ zamorskich, poniewa¿ ju¿ siê tak
zniechêcili do polskiego górnictwa, ¿e uwa¿aj¹, i¿
nie maj¹ gwarancji, ¿e za dziesiêæ lat bêd¹ mieli
co kupiæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Szafraniec. Nastêpnie pan sena-

tor Biela.

Senator Jan Szafraniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Ja bêdê zadawa³
pytania w iœcie sprinterskim tempie, ¿eby zmie-
œciæ siê w regulaminowym czasie.

Otó¿ ustawa przewiduje umorzenie zobo-
wi¹zañ sektora górniczego wobec wojewódzkiego
funduszu, powiatowych i gminnych funduszy
ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej i jest to
po prostu zmniejszenie zobowi¹zañ rzêdu 7 mi-
liardów 240 tysiêcy z³. Czy nie s¹dzi pan senator,
¿e mo¿e to byæ w kolizji z zapisami konstytucji,
a konkretnie z art. 5 i 74? Ja przypomnê, ¿e art. 5
mówi, ¿e Rzeczpospolita strze¿e ochrony œrodo-
wiska, natomiast art. 74 mówi, ¿e w³adze publi-
czne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹ bezpie-
czeñstwo ekologiczne wspó³czesnym i przysz³ym
pokoleniom.

I nastêpna sprawa, o której by³a ju¿ zreszt¹
mowa. Przewiduje siê, ¿e nast¹pi zmniejszenie
sprzeda¿y wêgla przez Kompaniê Wêglow¹ SA na
rynku krajowym do blisko 4 milionów t w roku
2007. Jak wiêc wyt³umaczyæ zwiêkszenie impor-
tu wêgla z Rosji, rzêdu 9 milionów t rocznie? Gdy-
by na przyk³ad rz¹d polski zaproponowa³ Rosji
zmniejszenie limitu, to jakimi konsekwencjami
moglibyœmy byæ obarczeni przez stronê rosyj-
sk¹?

Kolejna sprawa. Zlikwidowane wa³brzyskie
kopalnie s¹ ju¿ zamulone i zatopione. Pytam:
dlaczego w tej sytuacji nie stosuje siê w Polsce
metod wygaszania produkcji, które by umo¿li-
wia³y – w razie zmiany warunków rynkowych –
wznowienie wydobycia wêgla?

Kolejne pytanie. Gdybyœmy porównali strate-
giê narodow¹ Polski i Czech w dziedzinie produk-
cji wêgla, powsta³oby pytanie, dlaczego Czechy,
¿e tak powiem, staraj¹ siê o rozwój górnictwa –
by³a ju¿ o tym mowa – i zatrudniaj¹ nawet na-
szych górników, a my te kopalnie likwidujemy?
Czy na przyk³adzie biedaszybów w Wa³brzychu
mo¿emy z ca³¹ pewnoœci¹ wykluczyæ podobne
zjawisko na Œl¹sku po zamkniêciu tych czterech
kopalñ?

I ostatnie pytanie. Czy prawd¹ jest, ¿e koszt
wydobycia wêgla w naszym kraju jest prawie sze-

œciokrotnie ni¿szy ni¿ w RFN i trzykrotnie ni¿szy
ni¿ w Wielkiej Brytanii? A je¿eli tak, to pytanie:
dlaczego likwidujemy kopalnie? Dziêkujê.

Senator Jerzy Markowski:

Dziêkujê bardzo.
No, tym ostatnim pytaniem w³aœciwie otworzy³

pan ca³¹ debatê na temat kszta³towania kosztów
wydobycia wêgla, ale mo¿e bêdzie mi proœciej od-
powiadaæ na pytania tak zwan¹ metod¹ zeroje-
dynkow¹: tak lub nie.

A wiêc jest prawd¹, ¿e koszt wydobycia tony
wêgla w Polsce jest piêciokrotnie ni¿szy ni¿
w Niemczech. To pierwsza sprawa. A dlaczego tak
jest? Wie pan, by³em w prawie wszystkich nie-
mieckich kopalniach, pod ziemi¹ te¿. Wiem, ¿e
siê na mnie pogniewaj¹ niemieccy górnicy, ale
muszê to powiedzieæ: jest to efekt demoralizacji
wynikaj¹cej z dotowania tego przemys³u przez
bud¿et pañstwa. Oni maj¹ tyle pieniêdzy, ¿e nie
wiedz¹, co z tymi pieniêdzmi robiæ, i zakochali siê
w mechanizacji dla mechanizacji tak, ¿e wymyœ-
laj¹ kolejne powody, ¿eby wydaæ jakieœ nastêpne
pieni¹dze. Zasz³o to wszystko tak daleko, ¿e po-
sz³o to w cenê, a potem napotka³o barierê spo³e-
czn¹. I teraz Niemcy maj¹ alternatywê: zamkn¹æ
kopalnie i zwolniæ trzydzieœci piêæ tysiêcy ludzi
z ca³ego górnictwa, opieraj¹c siê na tym niepew-
nym imporcie… Ale to jest ju¿ dylemat górników
niemieckich, a pan pyta³ o ten parametr. Potwier-
dzam wiêc: tak, jest to prawda.

Je¿eli chodzi o górnictwo brytyjskie, to ró¿nie
to wygl¹da, Panie Senatorze, poniewa¿ kopalnie
brytyjskie dzia³aj¹ w zupe³nie innych warunkach
geologicznych. Z³o¿a brytyjskie nie s¹ takie jak
z³o¿a œl¹skie, ukraiñskie, niemieckie, wa³brzys-
kie, gdzie w jednej wi¹zce wystêpuje nawet po
piêædziesi¹t pok³adów, dziêki czemu taka kopal-
nia istnieje dwieœcie lat. Na Œl¹sku s¹ zreszt¹ ko-
palnie, które maj¹ trzysta dziesiêæ lat, na przy-
k³ad Kopalnia Murcki, która bêdzie istnia³a jesz-
cze przez najbli¿szych trzydzieœci lat, jak dobrze
pójdzie, bo tam jest tyle wêgla. Kopalnie brytyj-
skie s¹ kopalniami budowanymi dla jednego po-
k³adu, bo tak Bozia uwarunkowa³a tam geologiê:
jeden pok³ad, nawet nie szyb, tylko pochylnia
z powierzchni, ³aŸnia w jakichœ, powiedzmy, pa-
kamerach i nic wiêcej. Taka kopalnia dzia³a trzy,
cztery lata, nie wiêcej. Takie s¹ tam warunki geo-
logiczne: z³o¿e zalega najwy¿ej 200–300 m pod
ziemi¹. S¹ te¿ oczywiœcie kopalnie du¿o dro¿sze,
o du¿o wy¿szych kosztach wydobycia, zw³aszcza
kopalnie na Spitzbergenie, ¿eby by³o œmieszniej,
gdzie koszty s¹ piêciokrotnie wiêksze ni¿ w Pol-
sce.

Pyta³ pan o to, czy zjawisko biedaszybu
z Wa³brzycha jest mo¿liwe do przeniesienia na
Œl¹sk. Panie Senatorze, ono ju¿ jest na Œl¹sku.
Biedaszyby s¹ w Biskupicach, biedaszyby s¹
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w Siemianowicach, biedaszyby s¹ tam, gdzie po-
ziom bezrobocia jest zatrwa¿aj¹cy – s¹ takie re-
giony, gdzie wynosi ono 30% – i tam, gdzie s¹ ku
temu warunki geologiczne, czyli wêgiel wychodzi
na powierzchniê. Bo co to jest biedaszyb? To jest
po prostu wychodnia pok³adu, czyli pok³ad wêgla
wychodz¹cy g³êboko spod ziemi a¿ na sam¹ po-
wierzchniê. Tak wiêc, mówi¹c po górniczemu,
jest to fedrowanie w ogródku.

Pyta³ pan senator o Czechy. Panie Senatorze,
w Czechach górnictwo piêtnaœcie lat temu wydo-
bywa³o 35 milionów t wêgla, dziœ wydobywa
12 milionów t wêgla kamiennego i 65 milionów t
wêgla brunatnego. Górnictwo wêgla kamiennego
w Czechach w 17% zaspokaja potrzeby energety-
czne Republiki Czeskiej. St¹d doœæ frywolnie
móg³ rz¹d czeski podchodziæ do górnictwa czes-
kiego. Frywolnie o tyle, ¿e sprywatyzowa³ je w ca-
³oœci, odda³ je w rêce jednego cz³owieka, który sta³
siê w³aœcicielem wszystkich kopalñ tylko pod jed-
nym generalnym warunkiem: ¿e od pewnego mo-
mentu pañstwo przestanie siê interesowaæ tym,
co siê dzieje w tym górnictwie. I tak siê sta³o. Pañ-
stwo czeskie p³aci³o jeszcze do ubieg³ego roku od-
prawy jednorazowe dla górników i urlopy górni-
cze, takie same jak mamy w Polsce, te¿ piêciolet-
nie, ale to jest jedyne zobowi¹zanie, jakie pañstwo
czeskie ponosi³o w stosunku do górnictwa czes-
kiego. Przypomnê: dziœ górnictwo czeskie wydo-
bywa 12 milionów t wêgla kamiennego rocznie,
bêd¹c równie¿ rynkiem pracy dla polskich górni-
ków. Tysi¹c dwustu górników dawniej pracu-
j¹cych w polskich kopalniach dziœ przekracza
granicê polsko-czesk¹, ¿eby zje¿d¿aæ do kopalñ
w Karwinie czy w Ostrawie, nale¿¹cych do OKD.

By³o pytanie, czy da siê wznowiæ wydobycie
w kopalniach wa³brzyskich. Nie da siê. Geologia
jest brutalna, Panie Senatorze. Problem polega
na tym, ¿e ten wêgiel le¿y 800–1000 m pod zie-
mi¹, a wszystko, co jest ponad tym wêglem, wy-
twarza ciœnienie. Dlatego tak ob³êdne i g³upie by-
³o t³umaczenie – przepraszam za szczeroœæ – po-
przedniego ministra odpowiedzialnego za górni-
ctwo, który to wprowadzi³ do nauki górniczej fan-
tazyjny termin „hibernacja kopalni Morcinek”.
Nie wiem, czy pamiêta pan senator, jak nam
wszystkim próbowano udowodniæ, ¿e mo¿na za-
hibernowaæ, czyli zamroziæ tê kopalniê, a za parê
lat siê wróci. Szanowni Pañstwo, tam po mie-
si¹cu ju¿ nie ma do czego wracaæ. Jest takie ciœ-
nienie górotworu, czyli z góry i z do³u, ¿e po mie-
si¹cu nie ma ju¿ tych wyrobisk. Takie jest ciœnie-
nie, naprê¿enie górotworu.

Tak wiêc, odpowiadaj¹c panu wprost na pyta-
nie, czy da siê wróciæ do tej kopalni jeszcze raz,
mówiê: nie da siê. A czy da siê wróciæ do z³o¿a? Da
siê, ale z innej strony, nowymi wyrobiskami, bu-
duj¹c nowe szyby.

Teraz kwestia importu z Rosji. Szanowni Pañ-
stwo, import z Rosji nie jest na poziomie 9 milio-
nów t. Dziœ wynosi on 1 milion 400 tysiêcy t. S¹
pewne korelacje, o których bardzo czêsto mówi³
pan minister Piechota, ale wola³bym, ¿eby to on
coœ na ten temat powiedzia³, poniewa¿ jest aku-
rat autorem tego sformu³owania, i¿ jest to po-
wi¹zane z otwarciem rynku rosyjskiego na pewne
produkty polskie. Ja przez kole¿eñsk¹ lojalnoœæ
do pana ministra Piechoty nie k³ócê siê z tym,
aczkolwiek powiem szczerze, ¿e nie za bardzo
mnie interesuje to, czy niemieckie fabryki mebli
w Swarzêdzu bêd¹ mia³y rynek zbytu w Cze-
chach, skoro ja bêdê musia³ godziæ siê z likwida-
cj¹ polskich kopalñ na Œl¹sku. Ten argument
mnie akurat nie przekonuje, jeœli mam byæ szcze-
ry, aczkolwiek s¹ te¿ inne argumenty.

Jeœli zaœ chodzi o op³aty ekologiczne i zobo-
wi¹zania, Panie Senatorze, odpowiadam: tak,
jest to uszczuplenie dochodów Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wo-
dnej, a tak¿e wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych funduszy ochrony œrodowiska. Ale proszê
przyj¹æ do wiadomoœci dwie rzeczy. Po pierwsze,
województwo œl¹skie od dwunastu lat – przepra-
szam, ale muszê to nieskromnie powiedzieæ –
z przerw¹ w latach 1995–1997, p³aci o 100% wy¿-
sze op³aty ekologiczne ni¿ ca³a reszta Polski. To
jest pierwszy argument. A drugi jest taki, ¿e
w tych gminach i w tych funduszach panuje au-
tentycznie rzetelne przeœwiadczenie, ¿e nie ma
sensu w nieskoñczonoœæ chcieæ pieniêdzy od
partnera, który ich po prostu nie ma i nie bêdzie
mia³. Dlatego te¿ uruchomi³ siê taki obszar wyob-
raŸni wœród w³adz, zw³aszcza gminnych i woje-
wódzkich: trzeba daæ temu sektorowi szansê na
odzyskanie przez niego p³ynnoœci finansowej, ¿e-
by on móg³ potem p³aciæ. Bo dziœ, na dobr¹ spra-
wê, nie ma z czego zap³aciæ, a trudno chcieæ
w nieskoñczonoœæ tego, czego ktoœ nie jest w sta-
nie daæ. To jest mniej wiêcej tak, jakby pan sena-
tor chcia³ ode mnie czegoœ, czego nie jestem
w stanie daæ, i nie przyjmowa³ tego do wiadomo-
œci. A tak ma pan senator tak¹ informacjê i nicze-
go ode mnie nie chce. Tê œwiadomoœæ maj¹ rów-
nie¿ gminne i wojewódzkie fundusze ochrony
œrodowiska, bo wiedz¹, ¿e i tak tego nie odzyska-
j¹. To tyle, je¿eli chodzi o to pytanie.

Je¿eli zaœ chodzi o konstytucjê, mamy tu pew-
nego rodzaju, powiedzia³bym, z³o¿on¹ sytuacjê,
bo nawet ustawa o finansach publicznych zak³a-
da, ¿e trzeba zrekompensowaæ pewne wp³ywy
funduszy gminnych utracone na mocy innych
ustaw. Ale, proszê pañstwa, znowu powiem tak:
jestem prawie pewien, ¿e nikt o to nie wyst¹pi.
Z dwóch powodów. Po pierwsze, je¿eli te gminy
sobie zlikwiduj¹ te jedyne Ÿród³a podatków, to ju¿
nie bêd¹ mia³y ¿adnych Ÿróde³. To jest pierwsza
kwestia. Po drugie, te gminy i tak maj¹ wp³ywy
z tytu³u op³aty eksploatacyjnej. Ta op³ata eks-
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ploatacyjna to jest podatek od ka¿dej tony wêgla
wydobytej spod ziemi. A po trzecie, te gminy jesz-
cze do niedawna pozyskiwa³y pieni¹dze z tytu³u
wyrobisk podziemnych. To zupe³nie kuriozalna
sytuacja: p³acimy podatki tylko dlatego, ¿e cze-
goœ nie widaæ. Dziêkujê bardzo.

Panie Marsza³ku, mo¿na prosiæ o nastêpne py-
tanie?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Ja tylko przypominam, ¿e nie toczymy dysku-

sji na temat górnictwa jako takiego, czyli jako je-
dnej z wielu ga³êzi przemys³u, tylko toczymy dys-
kusjê na temat konkretnej ustawy. Dlatego bar-
dzo proszê zadawaæ pytania œciœle zwi¹zane
z ustaw¹. Zgodnie z regulaminem bêdê prze-
strzega³, aby tak by³o.

Pan senator Adam Biela, proszê bardzo.

Senator Adam Biela:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ, czy uprawnienia, o któ-

rych mowa w tej ustawie, dotycz¹ równie¿ praco-
wników pracuj¹cych w kopalni, ale zatrudnio-
nych w przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z górni-
ctwem, niekoniecznie ze spó³k¹ wêglow¹, na
przyk³ad w przedsiêbiorstwach robót górniczych
czy w innych tego rodzaju przedsiêbiorstwach.
Czy ci pracownicy byliby równie¿ uprawnieni do
tych œwiadczeñ, gdy¿ oni równie¿ pracuj¹ w ko-
palni? To by³oby pierwsze pytanie.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Na
wszystkie ma pan minutê.)

Drugie pytanie dotyczy³oby tego, czy w wypad-
ku likwidacji kopalni pracownicy tej kopalni mie-
liby mo¿liwoœæ nabycia na przyk³ad zorganizo-
wanej czêœci likwidowanej kopalni, zw³aszcza je-
œli chodzi o jej czêœæ na powierzchni. Chodzi o ta-
k¹ czêœæ, która nadawa³aby siê do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Chcia³bym zauwa¿yæ,
¿e podobn¹ poprawkê wprowadzi³ Senat do usta-
wy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze, gdzie pra-
cownicy zorganizowani w spó³kê pracownicz¹
mog¹ liczyæ na pierwszeñstwo w nabyciu w³aœnie
zorganizowanej czêœci likwidowanej masy upad-
³oœciowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Czy zbierzemy wszystkie pytania, czy…

(Senator Jerzy Markowski: Wola³bym teraz,
Panie Marsza³ku, poniewa¿ pytania s¹ tak wielo-
w¹tkowe, ¿e…)

Dobrze, tylko bardzo proszê: trzymajmy siê
œciœle litery ustawy.

(Senator Adam Biela: Ja ju¿ zakoñczy³em, Pa-
nie Marsza³ku.)

Ja mówiê w tej chwili do sprawozdawcy.

Senator Jerzy Markowski:

Ja po prostu odpowiadam na pytania, Panie
Marsza³ku. Trudno powiedzieæ, ¿e coœ wykra-
cza…

Ale ju¿ odpowiadam wprost. Czy pracownicy
przedsiêbiorstw górniczych objêci s¹ dobrodziej-
stwami z tytu³u restrukturyzacji zatrudnienia
wynikaj¹cymi z tej ustawy? Nie. Dlaczego? Miê-
dzy innymi dlatego, ¿e od lat tych przedsiê-
biorstw ju¿ nie ma – na ich miejsce powsta³y ró¿-
nego rodzaju spó³ki, które siê w miêdzyczasie wy-
miesza³y tak strasznie, ¿e w³aœciwie nie ma ju¿
dzisiaj ¿adnego przedsiêbiorstwa robót górni-
czych w takim rozumieniu, jak by³o to dwana-
œcie, piêtnaœcie lat temu. Takich przedsiêbiorstw
ju¿ dzisiaj nie ma, PBS te¿.

Drugie pytanie: czy na maj¹tku likwidowanej
kopalni mo¿na stworzyæ podmiot prawa handlo-
wego, w którym udzia³owcami s¹ pracownicy?
Mo¿na. W ten sposób powsta³o zreszt¹ bardzo
wiele podmiotów gospodarczych w województwie
œl¹skim. W ten sposób powsta³ nawet ca³y ob-
szar, powiedzia³bym, nowego ¿ycia gospodarcze-
go, w³aœnie z inicjatywy tych¿e ludzi. Teraz nie-
którzy im wypominaj¹, ¿e siê za to zabrali, bo nie
za bardzo by³o wiadomo, co ci ludzie mieli zrobiæ:
wzi¹æ czy nie wzi¹æ. Wziêli. I dobrze zrobili. Chcê
powiedzieæ, ¿e takim charakterystycznym przy-
k³adem zagospodarowania maj¹tku kopalni lik-
widowanej, jest kopalnia, której wspó³w³aœcicie-
lem jest pan pose³ Chojnacki. Na maj¹tku kopal-
ni Pstrowski utworzy³ on zak³ad wydobywczy
wêgla. Ja, kiedy chcê go poirytowaæ, mówiê, ¿e to
jest taki biedaszyb; ale swoj¹ drog¹ fedruje siê
tam 200 t.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Wiedza pana senatora Markowskiego na ten

temat jest rzeczywiœcie bardzo bogata.
(Senator Jerzy Markowski: Ja uprzedza³em,

Panie Marsza³ku.)
Tak, ale to nie jest zarzut, wrêcz przeciwnie.
Pan senator Józef Sztorc. Jako nastêpny za-

bierze g³os pan senator Janowski. I Bachle-
da-Ksiêdzularz jeszcze w miêdzyczasie.

Proszê bardzo.
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Senator Józef Sztorc:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mówimy dzisiaj o bardzo du¿ych pieni¹dzach.

Ja chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-
zdawcê o trzy rzeczy. Trzy pytania mam.

Dlaczego, Panie Senatorze, 200 km od kopalni
na Œl¹sku wêgiel kosztuje o 1/3 czy o 1/4 mniej
ni¿ w tej kopalni?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

To nie dotyczy materii tej ustawy, Panie Sena-
torze, tak wiêc uchylam to pytanie. Proszê o na-
stêpne.

(Senator Józef Sztorc: Mówimy o pieni¹dzach,
Panie Marsza³ku. Uwa¿am, ¿e jest to dywersja,
i chcia³bym us³yszeæ, dlaczego tak siê dzieje.)

Powiadam: my rozmawiamy o ustawie, o kon-
kretnej materii ustawowej, a nie rozszerzamy te-
go na ca³¹ otoczkê…

(Senator Józef Sztorc: Panie Marsza³ku, mo¿e-
my równie¿ zaocznie tê ustawê uchwaliæ.)

(Senator Jerzy Markowski: Ja odpowiem, Pa-
nie Marsza³ku.)

Proszê bardzo. Proszê o nastêpne pytanie.

Senator Józef Sztorc:

Myœlê, ¿e drugie pytanie równie¿ pan mi uchy-
li, ale mimo to zapytam pana senatora sprawo-
zdawcê o tak¹ rzecz. Pamiêtam, jak kiedyœ w ko-
palni Katowice by³o trzystu sportowców i dzia³a-
czy sportowych na etatach. Chcia³bym zapytaæ,
ile dzisiaj kopalnie utrzymuj¹ klubów sporto-
wych, ilu pi³karzy czy bokserów jest…

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê, nie ma pytania. Proszê o nastêpne.

Senator Józef Sztorc:

Bardzo fajnie. Panie Marsza³ku, w takim razie
jeszcze trzecie pytanie.

Jest to ju¿ czwarta bodaj¿e ustawa o odd³u¿e-
niu kopalñ, sektora górniczego. Myœlê, ¿e powi-
nienem siê dowiedzieæ, jako senator Rzeczypo-
spolitej, na ile odd³u¿yliœmy sektor górnictwa
przez dziesiêæ lat, do dnia dzisiejszego.

Mo¿e pan równie¿ to pytanie uchyliæ. Dziêkujê.
(Senator Jerzy Markowski: Panie Senatorze…)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê mnie nie prowokowaæ, Panie Senato-
rze. (Weso³oœæ na sali)

Proszê bardzo, niech pan senator skoncentru-
je siê na pytaniu. Je¿eli jest tam choæby ziarno
zwi¹zane z t¹ ustaw¹, to proszê odpowiedzieæ…

(Senator Jerzy Markowski: Jest.)
…a je¿eli nie, to przechodzimy do nastêpnych

pytañ, bo lista jest jeszcze doœæ d³uga.

Senator Jerzy Markowski:

Jest ziarno, wobec czego odpowiem.
Dlatego wêgiel mo¿e by tañszy za bram¹? Bo

znajduje siê w obrocie kompensacyjnym wraz
z handlem d³ugami i manipuluj¹ nim handlarze
wierzytelnoœciami spó³ek wêglowych – odpowia-
dam na pierwsze pytanie. Problemem jest jednak
to, ¿e cena tony na bramie jest czasami piêcio-
krotnie ni¿sza ni¿ cena tony wêgla na przyk³ad
w Bia³ymstoku. To jest dopiero problem.

Odnoœnie do pytania, czy s¹ sportowcy na eta-
tach górniczych, odpowiadam: nie ma.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Tego
pytania nie by³o. Proszê o odpowiedŸ na kolejne.)

Pytanie trzecie: ile razy odd³u¿aliœmy polskie
górnictwo? £¹cznie na restrukturyzacjê tego
sektora w ci¹gu ostatnich czternastu lat bud¿et
pañstwa wyda³ oko³o 12 miliardów z³. Proszê je-
dnak zwróciæ uwagê, ¿e 7 miliardów z³ wydano
w czasie rz¹dów AWS i Unii Wolnoœci, z czego
znakomita czêœæ posz³a na odprawy jednorazo-
we, czyli ktoœ wzi¹³ 57 tysiêcy z³ i odszed³ z kopal-
ni. Oprócz tego w latach 1993–1994 bud¿et pañ-
stwa sfinansowa³ odd³u¿enie spó³ek wêglowych
wobec ZUS. Nie potrafiê w tej chwili powiedzieæ
dok³adnie, jaka to by³a kwota, poniewa¿ dok³a-
dnie nie pamiêtam, ale by³o to nie wiêcej ni¿
pó³tora miliarda z³. Tyle wynosi³a ³¹cznie kwota,
o której powiedzia³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzu-

larz, nastêpnie pan senator Mieczys³aw Janow-
ski.

Proszê bardzo.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Wiem, ¿e
pan uchyli to pytanie, ale je postawiê, bo jest pe-
wien paradoks, o którego skomentowanie
chcia³bym poprosiæ.

Chwalebn¹ spraw¹ by³o budowanie przez ko-
palniê domów wczasowych tudzie¿ ca³ych, ¿e tak
powiem, stacji narciarskich, a tak¿e wyci¹gów.
Ale zaskakuj¹ce jest dla mnie i dziwne z punktu
widzenia górala, ¿e kopalnie nie budowa³y wokó³
takich obiektów swoich sk³adów wêglowych, ¿e-
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by bezpoœrednio mog³y sprzedaæ wêgiel. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e w³aœnie w tym wypadku… Bo kiedy
inny zak³ad zajmuje siê wydobyciem czegoœ czy
produkcj¹, to przede wszystkim rozbudowuje
swoj¹ sieæ sprzeda¿y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê. To nie dotyczy materii ustawy.
Proszê, pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zasadzie chcia³bym skierowaæ swoje pyta-

nie do sprawozdawcy mniejszoœci, ale myœlê, ¿e
pan senator Markowski jest tak bieg³y, ¿e mi od-
powie, bo pani senator nie ma na sali.

Ta poprawka, któr¹ proponuje mniejszoœæ,
wi¹¿e siê z pewnymi reperkusjami finansowymi.
Czy pan senator potrafi je oceniæ?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê. Tyle ¿e pan senator jest sprawo-
zdawc¹ komisji, a nie sprawozdawc¹ w³asnych
myœli i w³asnej wiedzy.

Proszê bardzo.

Senator Jerzy Markowski:

Panie Senatorze, poprawka, któr¹ wnosi pani
senator Ferenc w imieniu mniejszoœci, tak na-
prawdê dotyczy dziœ – tak wynika z rozpoznania –
oko³o stu piêædziesiêciu osób. Ale je¿eli ten me-
chanizm zostanie uruchomiony, to – w tej sytua-
cji, kiedy dzisiaj zapowiadamy weryfikacjê rent –
nie bardzo bêdzie wiadomo, jak¹ skal¹ mo¿e siê
to skoñczyæ. Dlatego te¿ ani wnioskodawca
mniejszoœci, jak s¹dzê, ani ja nie jesteœmy w sta-
nie powiedzieæ, na jakiej kwocie mo¿e siê to skoñ-
czyæ.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do senatora sprawo-

zdawcy? S¹.
Pan senator January Bieñ. Proszê bardzo.

Senator January Bieñ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy w trakcie obrad komisji

by³y poruszane problemy tego, co jest zawarte

w ustawie dotycz¹cej likwidacji kopalñ, a jest
zwi¹zane z funkcjonuj¹cym w Unii Europejskiej
pojêciem „wêgiel kamienny – przes³awna prze-
sz³oœæ”? Czy w œwietle tego, co mówi siê w Unii
Europejskiej – a mówi siê o odnawialnych Ÿród-
³ach energii, które do roku 2060 czy 2070 w 60-
–70% maj¹ zast¹piæ obecnie wytwarzan¹ energiê
– nie chodzi równie¿ o wprowadzanie, w podtekœ-
cie, i tego, co jest w okreœlonych wnioskach, by
i u nas w kraju siê do tego dostosowaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Podteksty to jest materia spoza regulaminu,
a wiêc proszê ograniczyæ siê tylko do tego, co by³o
omawiane na posiedzeniu komisji w sprawie tej
ustawy.

Senator Jerzy Markowski:

Si³¹ rzeczy w trakcie prac komisji mówiliœmy
równie¿ o obrocie, o zbywalnoœci omawianego
produktu. Dlatego te¿ spróbujê pogodziæ odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora Bienia z odpo-
wiedzi¹ na pytanie pana senatora Ksiêdzularza.

Muszê powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e tam,
gdzie powstawa³y oœrodki wczasowe, dziœ ju¿ nie
opala siê wêglem, dlatego gdyby te sk³ady tam is-
tnia³y, to by³yby bezu¿yteczne. I to jest szczêœcie.

Z kolei je¿eli chodzi o Ÿród³a odnawialne, to
pan profesor doskonale zna za³o¿enia polityki
energetycznej pañstw Unii Europejskiej i wie, ¿e
zak³ada siê w daj¹cej siê przewidzieæ perspekty-
wie wzrost wykorzystania tego Ÿród³a energii do
12%. Ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e to siê wszyst-
ko musi nak³adaæ na jeszcze jedn¹, bardzo istot-
n¹ wiedzê: o tym, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dwu-
dziestu lat – i w tej kwestii sprzeczam siê z moim
parlamentarnym koleg¹, panem senatorem Gra-
czyñskim, ale ju¿ nied³ugo przestaniemy siê
sprzeczaæ – wzroœnie o 100% zapotrzebowanie na
energiê elektryczn¹ w pañstwach Unii Europej-
skiej. Czyli nawet jeœli to bêdzie wzrost do 12%, to
wtedy, kiedy te 100% bêdzie o 100% wiêksze, te
12% pozostawi i tak olbrzymi¹ przestrzeñ na
konwencjonalne Ÿród³a energii. Tak wiêc niech to
zapotrzebowanie sobie roœnie, a miejsce na wê-
giel i tak bêdzie.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Pan senator Mieczys³aw Miet³a. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Miet³a:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. W Pol-

sce i w polskiej gospodarce zachodzi takie zjawis-
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ko, ¿e stosuje siê coraz wiêcej gazu, olejów napê-
dowych, a coraz mniej wêgla. A wiêc czy nie lepiej
na te trudne czasy, jakie przecie¿ s¹ teraz i jesz-
cze s¹ przed Polsk¹, zwiêkszyæ zastosowanie
wêgla? Bo przecie¿ to jest nasz wêgiel, tañszy,
a my czêsto p³acimy du¿e pieni¹dze za gaz i za
olej. Chodzi wiêc o to, ¿eby po tym o¿ywieniu go-
spodarczym, które ju¿ w tej chwili jest widoczne,
a za jakiœ czas bêdzie jeszcze wiêksze, nie okaza³o
siê, i¿ nie bêdziemy mieli kopalñ ani wêgla. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Dziêkujê bardzo, ale te pana refleksje nie doty-

cz¹ bezpoœrednio materii ustawowej.
Czy s¹ jeszcze pytania do senatora sprawo-

zdawcy wniosku wiêkszoœci?
Pan senator Andrzej Jaeschke. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Jaeschke:

Ja mam jedno krótkie pytanie. Chcia³bym siê
dowiedzieæ, czy w zwi¹zku z tymi informacjami –
z których nale¿y siê cieszyæ – i¿ cena wêgla na
rynku œwiatowym roœnie, rozwa¿ano kwestiê po-
wi¹zania wzrostu tej ceny ze zobowi¹zaniami ko-
palñ? W projekcie ustawy zak³ada siê odd³u¿enie
górnictwa o 18 miliardów z³, ale czy rozwa¿ano
te¿ tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e kopalnie czy w ogóle sek-
tor górniczy w zwi¹zku ze wzrostem popytu na
wêgiel i jego cen¹ sp³aca³by te zobowi¹zania?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Markowski:

Panie Senatorze, sprzedajemy na eksport
19 milionów t wêgla. O cenie wêgla p³aconej przez
jego odbiorcê poza granicami kraju w znakomitej
czêœci decyduje koszt przewozu wêgla przez Pol-
skê, a ten wynosi mniej wiêcej od 12 do 14 dola-
rów za ka¿d¹ tonê. Wzrost ceny wêgla za granic¹,
nawet do tej wielkoœci, o której powiedzieliœmy,
oko³o 60 dolarów za tonê – a chodzi tu o bardzo
dobrej jakoœci wêgiel energetyczny, taki, jaki ma-
j¹ kopalnie katowickie, niektóre bytomskie, ru-
dzkie – to jest tylko szansa na wzrost eksportu.
Ale s¹ tu te¿ dwie bariery. Pierwsz¹ barier¹ jest
wzrost zdolnoœci wydobywczych tych kopalñ.
Szanowni Pañstwo, prawda jest taka, ¿e dzisiaj
polskie kopalnie pracuj¹ nawet w soboty i w nie-
dziele, bo nie s¹ w stanie wydobyæ tyle wêgla, ile

s¹ w stanie sprzedaæ. A kwestia skorelowania te-
go ze zobowi¹zaniami… no, w sposób oczywisty
bêd¹ wiêksze przychody, bêdzie wiêcej pieniêdzy.
Jak na razie, wszystkie czynniki wskazuj¹ na
efektywnoœæ eksportu, poniewa¿, po pierwsze,
roœnie popyt na wêgiel, po drugie, jest lepsza ce-
na, a poza tym z³otówka jest na takim poziomie
w stosunku do dolara, ¿e ka¿dy eksport jest op³a-
calny.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ale
czy móg³by pan odpowiedzieæ na pytanie, Panie
Senatorze?)

Proszê?
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Czy

móg³by pan odpowiedzieæ na pytanie? To pytanie
brzmia³o: czy w zwi¹zku z poprawiaj¹c¹ siê kon-
iunktur¹ na wêgiel rozwa¿ano na posiedzeniu
komisji obni¿enie kwoty restrukturyzacyjnej, tej
kwoty…)

Nie, nie, poniewa¿ nie jesteœmy…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Nie

rozwa¿ano.)
Panie Senatorze, nie jesteœmy w stanie, w ra-

mach aparatu dostêpnego komisji, przewidzieæ
trwa³oœci tej koniunktury.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo. To jest odpowiedŸ.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora spra-

wozdawcy komisji? Nie zauwa¿am chêtnych.
Dziêkujê bardzo.

Teraz bardzo proszê o ewentualne pytania do
pani senator Genowefy Ferenc. Jedno ju¿ by³o,
ale pod nieobecnoœæ pani senator odpowiedzia³
pan senator Jerzy Markowski.

Czy s¹ pytania do pani senator Ferenc? Nie
stwierdzam zg³oszeñ. Dziêkujê bardzo.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem. Do reprezentowania sta-
nowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zo-
sta³ upowa¿niony minister gospodarki, pracy
i polityki spo³ecznej.

Bardzo serdecznie witam na naszych obra-
dach sekretarza stanu w tym ministerstwie, pa-
na pos³a Piechotê. Bardzo mi mi³o, dzieñ dobry
panu.

Proszê bardzo, czy pan pose³, minister,
chcia³by zabraæ g³os w tej chwili, czy mo¿e po py-
taniach? Bo mo¿emy zacz¹æ od pytañ, które bê-
d¹, jak myœlê, wyznaczaæ kierunek dyskusji.

Bardzo proszê, czy panie i panowie senatoro-
wie chc¹ pytaæ pana ministra Jacka Piechotê?

Pan senator Adam Gierek. Proszê bardzo.

Senator Adam Gierek:

Panie Ministrze, w rozdziale 9 pod tytu³em
„Przepisy przejœciowe i koñcowe” jest art. 49,
w którym mówi siê miêdzy innymi, ¿e plan likwi-
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dacji kopalñ wêgla kamiennego uchwalony przez
Radê Ministrów bêdzie przedstawiony Komisji
Europejskiej do 31 sierpnia 2004 r. W zwi¹zku
z tym chcia³bym siê dowiedzieæ, czy Komisja Eu-
ropejska dotychczas bra³a i czy aktualnie bierze
udzia³ w planowaniu likwidacji górnictwa pol-
skiego.

I jeszcze jedno pytanie, które wi¹¿e siê ze
struktur¹ organizacyjn¹, choæ mo¿e nie bezpo-
œrednio z sam¹ ustaw¹, a le poœrednio .
Chcia³bym zapytaæ, czy rz¹d zastanawia³ siê nad
inn¹ koncepcj¹ organizacyjn¹ dotycz¹c¹ konso-
lidacji górnictwa, organizacji górnictwa, tak¹,
która jest, miêdzy innymi, stosowana w Unii.
Mam tu na myœli nie konsolidacjê poziom¹ w for-
mie obecnej kompanii, ale chodzi mi o koncepcjê
tworzenia koncernów paliwowo-energety-
czno-dystrybucyjnych. Czy coœ takiego by³o
przedmiotem dyskusji, zastanawiania siê, kie-
dy ustalano tworzenie Kompanii Wêglowej?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿e zbierzmy pytania do pana ministra i wte-

dy poprosimy o zbiorcz¹ odpowiedŸ.
Proszê bardzo. Nie stwierdzam kolejnych py-

tañ.
Zatem bardzo proszê pana ministra Jacka Pie-

chotê, ¿eby zechcia³ zabraæ g³os i w swoim wy-
st¹pieniu zawrzeæ tak¿e odpowiedŸ na pytania
sformu³owane przez pana senatora Adama Gier-
ka.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo³ecznej Jacek Piechota: Dziê-
kujê bardzo. Panie Marsza³ku, Panie i Panowie
Senatorowie…)

Przepraszam bardzo, ale chcê, nauczony do-
œwiadczeniem, przypomnieæ, ¿e wypowiedŸ po-
winna byæ zwiêz³a i dotyczyæ wy³¹cznie materii
ustawy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jacek Piechota:

Panie Marsza³ku, ja jednak bym prosi³, ¿ebym
móg³ w trzech zdaniach odnieœæ siê do pewnych
informacji, które tutaj pad³y, a które nieco wypa-
czaj¹ sens programu rz¹dowego.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski:
Oczywiœcie, do tego, co tutaj pad³o, ma pan pra-
wo, a nawet obowi¹zek siê odnieœæ.)

Dziêkujê. Dziêkujê bardzo.

Otó¿, Panie i Panowie Senatorowie, chcia³bym
podkreœliæ jeden zasadniczy fakt. Celem progra-
mu rz¹dowego, programu restrukturyzacji gór-
nictwa, polskiego górnictwa, nie jest likwidacja
kopalñ, nie jest likwidacja górnictwa.

Celem programu rz¹dowego jest osi¹gniêcie
przez ten sektor zdolnoœci do konkurowania na
otwartym, unijnym rynku. Celem programu
rz¹dowego jest osi¹gniêcie rentownoœci prowa-
dzonej dzia³alnoœci. To jest cel, który przyœwieca
programowi rz¹dowemu, a jednym z instrumen-
tów jego realizacji jest – poza dzia³aniami organi-
zacyjnymi, strukturalnymi, kadrowymi – ta
ustawa.

Muszê powiedzieæ, ¿e po wys³uchaniu wy-
st¹pieñ mojego zacnego kolegi, pana senatora
Markowskiego, niezorientowani w problematyce
ludzie spoza górnictwa, mogliby odnieœæ wra¿e-
nie, ¿e w³aœciwie nie wiadomo, o co chodzi. Popyt
roœnie, jest tak dobrze, mamy efekty, odetnijmy
tylko te d³ugi i ju¿ wszystko bêdzie w porz¹dku.
Otó¿ wtedy, kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to
wiadomo, ¿e chodzi o pieni¹dze. Problem polega
na tym, ¿e aby górnictwo by³o rentowne, nie tylko
musi utrzymaæ siê ta koniunktura, z któr¹, na
szczêœcie – podkreœlam to: na szczêœcie – mamy
dzisiaj do czynienia, ale te¿ bie¿¹ca dzia³alnoœæ
musi byæ ekonomicznie uzasadniona, musi byæ
rentowna.

Mówimy bardzo du¿o o eksporcie, ale zwracam
uwagê, ¿e od pocz¹tku roku przez dziewiêæ mie-
siêcy œredni koszt wydobycia wêgla wynosi³
142 z³ 17 gr. Taki by³ koszt wydobycia wêgla.
Tymczasem œrednia cena wêgla w eksporcie uzy-
skiwana przez dziewiêæ miesiêcy wynosi³a w ko-
palniach 99 z³ 31 gr. To po prostu powoduje
ujemny wynik ekonomiczny kopalñ. Dzisiaj rze-
czywiœcie po raz pierwszy, w zwi¹zku ze wzro-
stem zapotrzebowania na wêgiel i jego cen¹ na
rynku europejskim, ta cena jest porównywalna –
powtarzam: porównywalna – z cen¹ uzyskiwan¹
na rynku krajowym. Po raz pierwszy czêœæ eks-
portu zaczyna byæ ekonomicznie w miarê uzasa-
dniona. Po raz pierwszy. Ale to jest, proszê pañ-
stwa, konkretna sytuacja. I nie mamy ¿adnych
gwarancji, ¿e ta koniunktura jest zjawiskiem sta-
³ym. Bo poza doœwiadczeniami Unii Europejskiej
w zakresie energetyki j¹drowej, która w momen-
cie upa³ów znalaz³a siê w trudnej sytuacji ze
wzglêdu na niemo¿noœæ ch³odzenia, poza do-
œwiadczeniami z hydroelektrowniami, mamy dzi-
siaj do czynienia równie¿ z sytuacj¹ przejœciow¹
w gospodarce globalnej. Jest to stan przejœciowy,
bo gospodarka ma to do siebie, ¿e w sytuacji swo-
body ró¿nych przep³ywów nastêpuje wyrówny-
wanie poziomów. Tak wiêc gdy dzisiaj na rynku
œwiatowym pojawi³a siê luka miêdzy innymi z te-
go powodu, i¿ by³y strajki w Indonezji, i¿ Chiny
zaczê³y wiêcej wêgla zu¿ywaæ na swoje potrzeby
i nie eksportowa³y go na rynki œwiatowe, to zaczê-
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³o siê te¿ inwestowaæ w kopalnie chocia¿by
w Ghanie, w Republice Po³udniowej Afryki, w Au-
stralii, w Indiach, czyli gdzie indziej. Dopiero co
wróci³em ze Œwiatowego Kongresu Górniczego
i mogê powiedzieæ, ¿e teraz pojawia siê równie¿
taki wa¿ny element kosztotwórczy jak wzrost sta-
wek frachtowych, bo zaczynaj¹ siê pojawiaæ pew-
ne symptomy o¿ywienia w œwiecie, zaczyna siê
zapotrzebowanie na przewozy, a wiêc wzros³y
stawki frachtowe. W zwi¹zku z tym poprawia siê
równie¿ sytuacja tutaj, w Europie. Ale to nie jest
sytuacja, która pozwala nam mówiæ spokojnie
o przysz³oœci polskiego wêgla i o tym, ¿e na pewno
w tej strukturze, w tym uk³adzie organizacyjnym
itd., itd., bêdzie on móg³ byæ wydobywany rento-
wnie.

Szacunki, które rz¹d przeprowadza³ na pod-
stawie starych danych, bo nieprzewiduj¹cych tej
koniunktury maj¹cej miejsce dzisiaj, pokazywa-
³y, ¿e ekonomicznie uzasadniony eksport w Pol-
sce to oko³o 12 milionów t, podczas gdy dzisiaj
jest to blisko 20 milionów t; pokazywa³y te¿, ¿e
zapotrzebowanie polskiego rynku uzasadniaj¹ce
ekonomicznie wydobycie wêgla to jest ³¹cznie
wielkoœæ rzêdu 80 milionów t. Gdy szacuje siê pe-
wien eksport, który faktycznie ma miejsce – pan
senator ma racjê – to nie jest on dzisiaj elemen-
tem destabilizuj¹cym sytuacjê na rynku, ale
w momencie, kiedy znajdziemy siê na jednolitym
rynku unijnym, nie bêdziemy mogli siêgaæ do ad-
ministracyjnych ograniczeñ. O tym zapomina-
my. Tak wiêc nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e import
wêgla mo¿e wzrosn¹æ. Z tych wszystkich szacun-
ków wysz³o, i¿ moce wydobywcze polskiego gór-
nictwa w ci¹gu tych trzech lat trzeba obni¿yæ w³a-
œnie po to, aby to, co zostanie, a bêd¹ce odd³u¿o-
nym, zrestrukturyzowanym wewnêtrznie, upo-
rz¹dkowanym organizmem, by³o zdolne do kon-
kurowania.

Czesi wydobywaj¹ dzisiaj dok³adnie – wed³ug
ostatniej informacji wiceministra przemys³u
i handlu, którego goœci³em, wiceministra Peciny –
14,5 miliona t wêgla i s¹ w tej luksusowej sytuacji,
¿e potrzeby ich rynku s¹ wiêksze ni¿ te 14,5 milio-
na t, a wiêc oni mog¹ rozwijaæ swoje górnictwo. My
jesteœmy w sytuacji dok³adnie odwrotnej: potrze-
by naszego rynku s¹ ni¿sze od naszych mocy wy-
dobywczych. Tak wiêc my musimy wykorzystaæ tê
koniunkturê dla szybkiego uporz¹dkowania, dla
osi¹gniêcia rentownoœci w polskim górnictwie.
I teraz akurat muszê polemizowaæ z moim koleg¹
senatorem, bo naprawdê nikt nie powiedzia³, ¿e
trzeba oddawaæ polski rynek importowanemu
wêglowi, nikt tego nie zak³ada i nikt tego nie chce.
O polski rynek, polski wêgiel trzeba po prostu
walczyæ. I to jest zmiana sytuacji.

Pad³o tu bardzo dobre pytanie: dlaczego ten
rynek, budowanie rynku, zapotrzebowanie na

wêgiel nie by³o do tej pory przedmiotem zaintere-
sowania przedsiêbiorstw górniczych? Bo tak ro-
zumiem to pytanie. Przecie¿ to nie chodzi³o
o œrodki – to by³ pewien symbol. Ano, z prostej
przyczyny: bo obecnoœæ polskiego wêgla na pol-
skim rynku by³a zagwarantowana, wydawa³o siê,
¿e po wsze czasy, bo zawsze mo¿na siêgn¹æ po ba-
riery administracyjne, zreszt¹ my mamy takowe.
Kontyngent rosyjski wynosi 1 milion 600 tysiê-
cy t, w tym roku zosta³ jeszcze zwiêkszony, ale
grozi³o nam od 20 paŸdziernika w ogóle otwarcie
polskiego rynku, bo restrykcje, którymi zagrozi³a
strona rosyjska… Oni te¿ umiej¹ liczyæ, no wiêc
jeœli my blokujemy dostêp ich produktu do na-
szego rynku, to oni licz¹ swoje straty i w zwi¹zku
z tym proponuj¹ ograniczenie dostêpu polskich
produktów do rynku rosyjskiego. I nie o meble
przede wszystkim tu chodzi, Panie Senatorze, ale
o polskie artyku³y spo¿ywcze, o produkty pol-
skich rolników. Bo w tej wojnie handlowej, któr¹
toczymy czasami na ró¿nych odcinkach – a mam
w tym zakresie na myœli szczególnie wêgierskie
doœwiadczenia – ka¿dy kraj dok³adnie wylicza,
jak najcelniej uderzyæ partnera: jeœli wy nam blo-
kujecie dostêp jakiegoœ produktu, to my, jako ¿e
doskonale wiemy, jaka jest struktura eksportu
na nasz rynek, uderzamy c³ami w wasze najbar-
dziej konkurencyjne produkty. No wiêc je¿eli
mielibyœmy kontynuowaæ myœlenie tego rodzaju,
¿e chc¹c utrzymaæ nierentown¹ czêœæ produkcji,
umarzamy po raz kolejny kolejne zobowi¹zania,
to de facto doprowadzilibyœmy do subwencjono-
wania wydobycia polskiego wêgla, a to w efekcie
uderzy rykoszetem w polskich eksporterów, tych
najbardziej rentownych, konkurencyjnych,
tych, których powinniœmy ho³ubiæ, bo oni mog¹
eksportowaæ na inne rynki. W takiej sytuacji nie
widzia³bym przysz³oœci przed polsk¹ gospodar-
k¹. Polski wêgiel musi uzyskaæ zdolnoœæ do kon-
kurowania równie¿ na polskim rynku. Warun-
kiem jest tu zawsze tylko i wy³¹cznie rachunek
ekonomiczny, a nie ¿adne inne administracyjne
bariery, nakazy, zakazy, bo wchodzimy w czas
gospodarki rynkowej, do której tak naprawdê je-
szcze nie doszliœmy.

Sprawa barier administracyjnych, barier
przewozowych. Pan senator doskonale to zobra-
zowa³. A ja tu jeszcze dodam, Panie Senatorze, ¿e
dyskusja o wêglu jest rzeczywiœcie dyskusj¹
o polskiej gospodarce. To chodzi równie¿ o stan
PKP, bo PKP Cargo dzisiaj wci¹¿ ¿yje z polskiego
wêgla dziêki wysokim mar¿om, które nak³ada na
jego przewozy. Z polskiego wêgla ¿yj¹ te¿ polskie
porty. A wiêc nikt bardziej ni¿ ja nie by³by zainte-
resowany tym, ¿eby eksportowaæ maksymaln¹
iloœæ polskiego wêgla. W zespole portowym
Szczecin-Œwinoujœcie 45% prze³adunków to
prze³adunki polskiego wêgla id¹cego na eksport.
A wiêc naprawdê zale¿y mi na tym, ¿eby polski
wêgiel eksportowaæ. Ale, na Boga, nie przy takich
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relacjach ekonomicznych, jakie mieliœmy do tej
pory, a ró¿ne tezy w tym zakresie s³ysza³em.

A wiêc chcemy walczyæ o polski rynek, chcemy
walczyæ o rynek europejski. I rzeczywiœcie Polska
mo¿e byæ tym krajem, polski rynek mo¿e byæ tym
rynkiem, który dostarcza wêgiel na rynek euro-
pejski. Ale zawsze jest jeden warunek: musi to
byæ wêgiel oferowany po cenie konkurencyjnej,
która pokrywa koszty wydobycia. Bo jeœli nie,
to znaczy, ¿e my swoimi dotacjami, z polskiego
bud¿etu, serwujemy krajom Unii Europejskiej
tañszy wêgiel. No – znowu nic bardziej absur-
dalnego.

Niemcy rzeczywiœcie dzisiaj subwencjonuj¹ je-
szcze wydobycie wêgla, przy tych ogromnych ko-
sztach, ale czyni¹ to z socjalnego powodu – trzy-
dziestu piêciu tysiêcy miejsc pracy, z którymi bo-
gate pañstwo niemieckie nie mo¿e sobie pora-
dziæ, nie mo¿e stworzyæ dla nich z dnia na dzieñ
alternatywy. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹ Niemcy wy-
musi³y stanowisko Unii Europejskiej pozwala-
j¹ce wci¹¿ jeszcze subwencjonowaæ wydobycie
wêgla w Europie. Ale rozporz¹dzenie Wspólnoty
pozwala na to subwencjonowanie tylko do
2010 r., bo Niemcy przewiduj¹, ¿e w tym czasie
uporaj¹ siê ze swoim problemem. Zatem jedynie
do 2010 r. mo¿na subwencjonowaæ wydobycie,
ale nie z pieniêdzy europejskich, nie z pieniêdzy
unijnych, bo to znowu by³oby nieporozumienie,
tylko z w³asnego bud¿etu, z w³asnych pieniêdzy,
z w³asnych œrodków; subwencjonowaæ w³aœnie
ze wzglêdu na utrzymanie miejsc pracy. Nas na
tego rodzaju proces tak naprawdê nie staæ i to
trzeba sobie uczciwie powiedzieæ.

Ca³y program przewiduje, i¿ to jest ostatnie
odd³u¿enie, ostatnie tego rodzaju dzia³anie.
W naszej ocenie przedsiêbiorstwa górnicze s¹
w stanie przy tak g³êbokim odd³u¿eniu uzyskaæ
zdolnoœæ do sp³aty pozosta³ych zobowi¹zañ, bo
ustawa nie umarza zobowi¹zañ cywilnopra-
wnych – to jest ochrona przedsiêbiorców oko³o-
górniczych, to jest instrument skierowany do
przedsiêbiorstw górniczych, przedsiêbiorstw ¿y-
j¹cych z us³ug œwiadczonych dla polskiego wêg-
la. Przecie¿ jeœli prowadzilibyœmy proces upad³o-
œci, jeœli prowadzilibyœmy proces, w wyniku któ-
rego przedsiêbiorstwa górnicze nie by³yby w sta-
nie sp³acaæ tych zobowi¹zañ, to uderza³oby to
w przedsiêbiorstwa otaczaj¹ce górnictwo. My zaœ
chcemy kosztem bud¿etu – bo bud¿et rezygnuje
ze swoich zobowi¹zañ – stworzyæ przedsiêbior-
stwom górniczym mo¿liwoœæ sp³acenia zobo-
wi¹zañ cywilnoprawnych, w tym równie¿ zobo-
wi¹zañ stanowi¹cych dochody w³asne gmin.
Ustawa nie umarza zobowi¹zañ stanowi¹cych
dochody w³asne gmin, wy³¹cza je z tego umorze-
nia, okreœla, w jakich terminach przedsiêbior-
stwa górnicze musz¹ te zobowi¹zania sp³aciæ. To

jest 850 milionów z³ nale¿noœci – tyle wynosz¹ zo-
bowi¹zania wobec gmin z tytu³u szeœædziesiêcio-
procentowego udzia³u w op³acie eksploatacyjnej.
Ale tak d³ugo 850 milionów z³ nale¿noœci wobec
gmin bêdzie pieniêdzmi wirtualnymi, jak d³ugo
przedsiêbiorstwa górnicze nie bêd¹ w ogóle w sta-
nie sp³acaæ swoich zobowi¹zañ. A wiêc aby
przedsiêbiorstwa mog³y p³aciæ gminom, trzeba
im daæ z³apaæ oddech, przyznaj¹c, co s³usznie
mówi³ pan senator Markowski, ¿e s¹ to zobo-
wi¹zania niesp³acalne, bo tego garbu naros³ego
przez lata, tych 18 miliardów z³, na pewno górni-
ctwo polskie nie by³oby w stanie w³asnymi si³ami
siê pozbyæ.

Aby przedsiêbiorstwa by³y w stanie sp³aciæ
gminom 850 milionów z³, rz¹d zdecydowa³ siê ró-
wnie¿ na umorzenie zobowi¹zañ wobec funduszy
ochrony œrodowiska. W tej sprawie chcia³bym
pañstwa uspokoiæ. W Sejmie bardzo szczegó³owo
to analizowano pod k¹tem ewentualnej niekon-
stytucyjnoœci. Nie ma takiego zagro¿enia i zda-
niem rz¹du, i zdaniem Sejmu. Fundusze ochrony
œrodowiska to nie s¹ dochody w³asne gmin, one
planuj¹ swoje wydatki w oparciu o œrodki, które
ju¿ pozyska³y. No przecie¿ ¿aden fundusz ochro-
ny œrodowiska nie zaplanuje wydatków: nie z³o¿y
zamówieñ, nie uruchomi zleceñ na prace, które
maj¹ byæ pokryte z wirtualnego 1 miliarda z³. Mó-
wiê „z wirtualnego”, bo tak d³ugo, jak d³ugo
przedsiêbiorstwa nie s¹ w stanie p³aciæ, s¹ to wir-
tualne pieni¹dze. Mowa, notabene, o 1 miliardzie
z³. Ta poprawka komisji, przyjêta przez komisjê,
za co chcia³bym podziêkowaæ, rekomendowana
Wysokiej Izbie, zmierzaj¹ca do powrotu do przed-
³o¿enia rz¹dowego w tym zakresie, dotyczy umo-
rzenia 1 miliarda z³, je¿eli chodzi o fundusze
ochrony œrodowiska wojewódzkie, powiatowe
i gminne, bo ró¿nica 1 miliard z³ – 7 miliardów z³
bierze siê z naliczanych odsetek. Tyle ich naros³o
przez lata z tytu³u nieobs³ugiwania tego zobo-
wi¹zania przez przedsiêbiorstwa górnicze, które
nie by³y w stanie tego robiæ. A wiêc je¿eli mieli-
byœmy nie umarzaæ tego zobowi¹zania i 7 miliar-
dów z³ mia³oby ci¹¿yæ na przedsiêbiorstwach gór-
niczych, to wracamy do punktu wyjœcia z ca³ym
programem i ca³y program trzeba znowu od³o¿yæ
na pó³kê, bo oni nie bêd¹ w stanie tego sp³aciæ.

Dzisiejszy dodatni wynik ekonomiczny górni-
ctwa, dotycz¹cy bie¿¹cego wydobycia, bie¿¹cej
sprzeda¿y tony wêgla, to miêdzy innymi sukces
zarz¹du Kompanii Wêglowej, nowego zarz¹du
Kompanii Wêglowej, który od lipca do paŸdzierni-
ka wyszed³ z wyniku minus bodaj¿e trzydzieœci
na tonie, do plus czternastu w paŸdzierniku. To
s¹ elementy realizacji tego programu. Ale tej puli
zobowi¹zañ, wynosz¹cych ponad 6 miliardów z³,
wobec gmin, wobec przedsiêbiorstw oko³ogórni-
czych, zobowi¹zañ cywilnoprawnych, przy tym
wyniku ekonomicznym polskie górnictwo nie bê-
dzie w stanie sp³aciæ, je¿eli nie umorzymy rów-
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nie¿ zobowi¹zañ wobec funduszy ochrony œrodo-
wiska. Nie bêdzie równie¿ w stanie sp³aciæ tego
kompania, je¿eli jej nie dokapitalizujemy. Bo mó-
wi¹c o kosztach programu, trzeba powiedzieæ ró-
wnie¿ i o ogromnym ciê¿arze, który przyj¹³ na sie-
bie Skarb Pañstwa, ciê¿arze dokapitalizowania
Kompanii Wêglowej. Tak naprawdê to jest prze-
transferowanie poprzez Kompaniê Wêglow¹
œrodków do przedsiêbiorstw oko³ogórniczych, do
gmin na Œl¹sku. To dokapitalizowanie ju¿ w tym
roku zrealizowane to akcje o wartoœci ponad
900 milionów z³, a planowane jest jeszcze doka-
pitalizowanie akcjami o wartoœci 400 milionów
z³. A wiêc 1 miliard 300 milionów z³ dochodz¹ce
do kosztów tego programu to dokapitalizowanie
Kompanii Wêglowej po to, aby mog³a ona sp³acaæ
zobowi¹zania, których ustawa nie umarza. Przy
takim wyniku, który dzisiaj, na szczêœcie, kom-
pania ju¿ osi¹ga, ten proces i tak trwa³by lata,
a narastaj¹ce odsetki przewy¿sza³yby mo¿liwoœæ
sp³aty tych zobowi¹zañ.

Jeœli mówimy o Europie, o obecnoœci polskiego
wêgla w Europie i na polskim rynku, to warunek
tkwi w ekonomii, warunek tkwi w rentownoœci,
gdy¿ naszego pañstwa na socjalne utrzymywanie
miejsc pracy po prostu nie staæ.

Jeœli mówimy o kopalni Bogdanka, o kosztach,
o funkcjonowaniu, o tym dlaczego kopalnia Bog-
danka mo¿e byæ rentowna, to miêdzy innymi
trzeba tu spojrzeæ na strukturê kosztów. To jest
bolesna informacja w dyskusjach ze zwi¹zkami
zawodowymi, ale w kopalniach spó³kach samo-
dzielnych koszty osobowe ze wszystkimi pocho-
dnymi wynosz¹ 38,67%, czyli nieca³e 37%,
a w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej – 51%, w Ka-
towickim Holdingu Wêglowym – 57%, w Kompa-
nii Wêglowej – blisko 61% – koszty osobowe
i wszystkie pochodne. To jest te¿ element, jeden
z wielu, rzutuj¹cy na wyniki ekonomiczne pol-
skiego górnictwa.

Tak ¿e raz jeszcze zapewniam: chcemy, aby
polski wêgiel by³ obecny na rynkach. To wymaga
równie¿ twardych negocjacji z PKP, te negocjacje
mog³a rozpocz¹æ Kompania Wêglowa i one trwa-
j¹. To wymaga równie¿ uœwiadomienia sobie, ¿e
nie bêdzie ju¿ ¿adnych administracyjnych me-
tod ochronnych; ¿e zarówno w sektorze elektro-
energetycznym, jak i w sektorze przewozów bê-
dziemy mieli do czynienia z otwartym rynkiem
i z konkurencj¹, bo równie¿ w przypadku prze-
wozów – to jest ta dobra wiadomoœæ dla polskie-
go górnictwa – jeœli z PKP Cargo nie dojdzie do
porozumienia, bêdziemy mieli wolne tory, bê-
dziemy mieli mo¿liwoœci szukania nowych ope-
ratorów w PKP.

Je¿eli z energetyk¹ nie dojdzie do porozumie-
nia, a koszty energii te¿ rzutuj¹ na koszt wydoby-
cia, to wolny rynek energii spowoduje, ¿e tak du-

¿y odbiorca energii bêdzie móg³ negocjowaæ z ka-
¿dym wytwórc¹ i odbieraæ energiê po takiej cenie,
jak¹ wynegocjuje.

A wiêc rynek ma dobre i z³e strony dla polskie-
go górnictwa. Ale to, co najwa¿niejsze, rynek ma
dobre strony dla polskiego konsumenta, dla od-
biorcy, bo tak naprawdê to jest i to musi byæ pod-
miot wszelkich reform. W przeciwnym wypadku
serwowalibyœmy naszemu odbiorcy, naszemu
obywatelowi coraz dro¿sze produkty, dro¿sze to-
wary, dro¿sze us³ugi tylko po to, aby pokryæ
wszystkie koszty wszystkich sektorów po drodze,
które sk³adaj¹ siê na ten rachunek ci¹gniony.

Jeœli mówimy zatem o cenie wêgla przy kopal-
ni, na kopalni, poza kopalni¹ – 200, 500 km, to
mamy tu do czynienia rzeczywiœcie z bezmiarem
ró¿nego rodzaju patologii wynikaj¹cych z tego,
o czym doskonale mówi³ premier Hausner, i¿
przez lata nauczono siê w wielu obszarach w gór-
nictwie i wokó³ górnictwa „prywatyzowaæ zyski
a upubliczniaæ straty”. Straty obci¹¿aj¹ bud¿et,
s¹ po stronie zobowi¹zañ publicznoprawnych,
zaœ zyski s¹ po stronie wszystkich tych, którzy
doskonale przecie¿ wokó³ górnictwa i z górnictwa
¿yj¹. Ale, tak jak powiedzia³em w Sejmie, najlep-
szym i najskuteczniejszym sposobem wyelimino-
wania procederu kompensat, handlu d³ugami,
jest zlikwidowanie d³ugów, bo wtedy nie bêdzie
czym handlowaæ, wtedy nie bêdzie czego kom-
pensowaæ, wtedy bêdzie to zdrowy obrót gospo-
darczy, a to jest nadrzêdnym celem realizacji
programu rz¹dowego.

Istnieje, tak jak pan senator Markowski po-
wiedzia³, mo¿liwoœæ ³¹czenia kopalñ, mo¿liwoœæ
likwidowania czêœci z nich. Zadaniem rz¹du jest
staæ na stra¿y œrodków publicznych i dla nas
priorytetem w tym zakresie jest tworzenie takiego
prawa, aby nie zaciemniaæ obrazu kierowanych
strumieni ze œrodków publicznych. Œrodki publi-
czne mog¹ byæ przeznaczane tylko i wy³¹cznie na
likwidowanie nadwy¿ek mocy produkcyjnych,
na likwidowanie kopalñ czy czêœci kopalñ, które
zosta³y przekazane do powo³anego do tego celu
przedsiêbiorstwa, a nie mo¿e byæ przeznaczania
œrodków publicznych na bie¿¹ce wydobycie.
Chyba ¿e podejmujemy œwiadomie decyzjê o sub-
wencjonowaniu polskiego górnictwa, ale po pier-
wsze, nie ma takich mo¿liwoœci bud¿etowych,
a po drugie, górnictwo dzisiaj udowadnia, ¿e nie
ma takiej koniecznoœci i to jest najwa¿niejsze. To
jest ta dobra wiadomoœæ i dla górnictwa, i dla
Œl¹ska.

I odpowiedŸ na pytanie pana senatora Adama
Gierka. Komisja Europejska nie nakazuje nam
ani likwidowaæ, ani rozwijaæ polskiego górni-
ctwa. Komisja Europejska nie ingeruje w to, co
dzieje siê w sektorach pañstw cz³onkowskich czy
pañstw kandyduj¹cych pod jednym warunkiem
– ¿e s¹ to sektory zdolne do samodzielnego fun-
kcjonowania w otoczeniu rynkowym. Nasz sek-
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tor górniczy ani nie funkcjonuje samodzielnie
w otoczeniu rynkowym, bo wci¹¿ jeszcze chroni-
my polski rynek – a¿ do koñca tego roku, ani nie
jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania,
bo 18 miliardów z³ to niesp³acalne zobowi¹zania,
których sektor nie bêdzie w stanie w ¿aden spo-
sób obs³ugiwaæ. Komisjê Europejsk¹ interesuje
nasz program z tego powodu, ¿e musimy udzieliæ
pomocy publicznej temu sektorowi, aby osi¹gn¹³
on samodzielnoœæ. Komisjê Europejsk¹ interesu-
je w tym momencie to, czy w wyniku realizacji te-
go programu sektor „przedsiêbiorstwa górnicze”
osi¹gnie zdolnoœæ do obecnoœci na otwartym ryn-
ku unijnym, do konkurencyjnoœci i czy ta pomoc
publiczna rzeczywiœcie postawi sektor na nogi,
czy jest ukierunkowana równie¿ na zlikwidowa-
nie nadwy¿ek wynikaj¹cych z nierentownego dzi-
siaj eksportu i zapotrzebowania rynku. Jeœli ren-
townoœæ eksportu bêdzie siê poprawia³a, to bê-
dzie mo¿liwoœæ ka¿dej korekty programu, rów-
nie¿ i notyfikowanego w Unii Europejskiej. Wa-
runek jest jeden – ¿e bêdzie to eksport niesub-
wencjonowany.

Czesi bardzo boj¹ siê, i¿ po wzajemnym otwar-
ciu naszych rynków – przecie¿ kiedy znajdziemy
siê na jednolitym rynku europejskim, nasze
pañstwa nie bêd¹ mog³y wzajemnie wobec siebie
stosowaæ ¿adnej ochrony administracyjnej
swoich rynków – wobec ich 14 milionów 500 ty-
siêcy t nasze 100 milionów t jest jak morze wo-
bec kropli; ¿e w sytuacji, kiedy pozwolilibyœmy
przedsiêbiorstwom górniczym odd³u¿onym wy-
dobywaæ i zad³u¿aæ siê dalej wobec bud¿etu, ich
wêgiel po prostu zniknie w ogóle z powierzchni
ziemi, bo zobowi¹zania publicznoprawne zosta-
n¹ wci¹gniête w ciê¿ar kosztów pañstwa pol-
skiego, a dziêki temu bêdzie mo¿na w efekcie
dumpingowo zdobywaæ rynek czeski. Tego boj¹
siê dzisiaj Czesi w przededniu akcesji do Unii
Europejskiej. I zapewnienie o tym, ¿e jest to je-
dnorazowa decyzja o umorzeniu zobowi¹zañ,
ten problem rozwi¹zuje. Ale tego rodzaju umo-
rzenia ju¿ wiêcej nie bêdzie mo¿na zrobiæ, nie
mo¿emy stosowaæ tego rodzaju formy pomocy
publicznej, bo ona jest notabene w Unii Euro-
pejskiej niedopuszczalna. Taka jest opinia Urzê-
du Komitetu Integracji Europejskiej, który
zwraca uwagê na to, ¿e ustawa w tej czêœci nie
jest do koñca zgodna z obowi¹zuj¹cym dzisiaj
w Unii Europejskiej prawem. Unia Europejska
dopuszcza pomoc publiczn¹ dla wêgla, pan se-
nator Markowski mówi³ dla jakich gatunków,
ale poza wêglem energetycznym, wêglem dla ce-
lów metalurgii i wêglem dla przemys³u kokso-
wniczego jest jeszcze wêgiel dla innych przemys-
³ów: dla cukrownictwa, dla cementowni, i wydo-
bycie tamtego wêgla nie mo¿e byæ w ¿aden spo-
sób w Unii Europejskiej subwencjonowane.

Jeœli chcemy osi¹gn¹æ po zrealizowaniu tego
programu tê zdolnoœæ ju¿ bez subwencjonowa-
nia, to musimy rzeczywiœcie umorzyæ te zobo-
wi¹zania. Unia Europejska na szczêœcie – nasza
delegacja na czele z panem dyrektorem Bogolu-
bowem wróci³a wczoraj z Brukseli – podziela
nasz punkt widzenia, ¿e tego rodzaju umorzenie
jest jedynym sposobem na doprowadzenie do
zdolnoœci konkurencyjnej polskiego górnictwa.
Tego rodzaju umorzenie przed akcesj¹ jest jesz-
cze dopuszczalne, gdy¿ tego rodzaju instrumen-
ty stosowa³y pañstwa Unii Europejskiej – ale
stosowa³y dwadzieœcia czy piêtnaœcie lat temu,
wtedy kiedy restrukturyzowa³y swoje górni-
ctwo. W zwi¹zku z tym dzisiaj mo¿emy to uczy-
niæ, po 1 maja 2004 r. bêdziemy musieli… Ma³o
tego, Unia Europejska i jej instytucja, a prakty-
cznie jej przedstawicielem stanie siê Urz¹d
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bêd¹
sta³y na stra¿y tego, aby polskie górnictwo nie
mog³o zad³u¿aæ siê wobec bud¿etu. Zobowi¹za-
nia publicznoprawne nie bêd¹ mog³y narastaæ,
bo to jest nic innego jak forma niedozwolonej po-
mocy publicznej.

Zatem jeœli mówimy o Komisji Europejskiej,
raz jeszcze to powtórzê: gdyby polskie górnictwo
by³o zdolne do samodzielnego konkurowania, to
Komisji Europejskiej nic do tego.

Co do koncepcji konsolidacji górnictwa czy
w ogóle sektora paliwowo-energetycznego, mu-
szê powiedzieæ tak: je¿eli podmiotem przemian
gospodarczych musi byæ konsument, obywatel,
to pod obywatela i z punktu widzenia jego intere-
sów, a nie ¿adnego po drodze sektora, musimy
budowaæ ca³¹ gospodarcz¹ strukturê. I Unia Eu-
ropejska w 2000 r. w Lizbonie stwierdzi³a, ¿e tego
rodzaju koncerny, zintegrowane pionowo, stano-
wi¹ce monopole na pewnych rynkach lokalnych,
regionalnych czy krajowych nie zawsze dzia³aj¹
bez presji konkurencyjnej, nie zawsze dzia³aj¹
w interesie odbiorcy finalnego. Dlatego te¿ zgod-
nie z Agend¹ Lizboñsk¹ choæ mo¿e istnieæ zinte-
growanie kapita³owe, to wszystkie obszary: wy-
twarzania, przesy³u, dystrybucji, handlu, musz¹
byæ bardzo silnie, jednoznacznie wyodrêbnione.
I wtedy, proszê mi powiedzieæ: czy jeœli nawet
w jednym tego rodzaju koncernie pionowo zinte-
growanym elektrownia bêdzie mia³a z w³asnej
kopalni wêgiel w cenie 142 z³, a z importu bêdzie
mog³a odebraæ wêgiel w cenie 120 z³, to bêdzie
bra³a swój dro¿szy? Nie. Chyba ¿e chce w efekcie
mieæ dro¿sz¹ energiê, bo bêd¹ wy¿sze koszty jej
wytwarzania; ¿e chce w efekcie zaryzykowaæ, ¿e
nie sprzeda tej energii na wolnym rynku energii.
Bo przecie¿ równolegle realizujemy program re-
strukturyzacji kontraktów d³ugoterminowych
i nikt nie zagwarantuje, ¿e dro¿sza energia bêdzie
na rynku energii odbierana. Tak ¿e kapita³owa
integracja jest dopuszczalna, ale jeœli komuœ siê
wydaje, ¿e mo¿na w ten sposób zintegrowaæ
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wszystkie te segmenty, przywi¹zaæ segment ryn-
ku i zmusiæ obywateli do odbioru energii wêgla po
tej, a nie innej cenie… To ju¿ nie w tych czasach.

Zasada swobodnego dostêpu trzeciej strony
do sieci, wydzielanie operatorów systemów prze-
sy³owych, wszystkie dyrektywy unijne, które
wdra¿amy, tak naprawdê s³u¿¹ obywatelowi.
A w perspektywie s³u¿¹ równie¿ polskiej gospo-
darce, jeœli bowiem przedsiêbiorcy bêd¹ otrzymy-
wali po ni¿szej cenie wêgiel, energiê, to bêd¹ te¿
bardziej konkurencyjni. Jeœli mówimy wiêc
o ewentualnych przekszta³ceniach w górnictwie,
to nic nie jest jeszcze dzisiaj przes¹dzone.

Analizujemy na bie¿¹co sytuacjê w miarê po-
prawiaj¹cych siê wyników Kompanii Wêglowej.
Widzielibyœmy w perspektywie – czy te¿ chcieli-
byœmy, aby tak siê sta³o – Kompaniê Wêglow¹ ja-
ko oœrodek krystalizuj¹cy, wokó³ którego odby-
wa³aby siê konsolidacja wydobycia polskiego
wêgla energetycznego. Warunkiem tego jest upo-
rz¹dkowanie sytuacji wewnêtrznej, podniesienie
efektywnoœci, zdrowy podmiot gospodarczy. Jak
powiedzia³em kiedyœ w Sejmie przy okazji dysku-
sji o innym sektorze, z po³¹czenia trzech chorych
mo¿na co najwy¿ej utworzyæ szpital, a nie zdrowy
podmiot gospodarczy. A wiêc chodzi³oby naj-
pierw o uporz¹dkowanie sytuacji, uporz¹dkowa-
nie rynku. To czyni równie¿ Kompania Wêglowa,
notabene bardzo skutecznie.

I oczywiœcie, proszê pañstwa, podnosz¹ siê
g³osy, ¿e w Polsce brakuje wêgla. Dobrze te g³osy
artyku³uj¹ ci, którzy na wêglu do tej pory dosko-
nale zarabiali, bo system funkcjonowa³ w sposób
chory. Ka¿dy, kto przychodzi³ do kopalni i ofero-
wa³ gotówkê, która by³a niezbêdna dyrektorowi
kopalni, by zgromadziæ œrodki na najbli¿sz¹ wy-
p³atê, by³ ho³ubiony w kopalni i czêsto otrzymy-
wa³ wêgiel na ró¿nych warunkach, w ró¿nym try-
bie. Ja ju¿ nie mówiê o deputatach wêglowych,
nie mówiê o kompensatach itd. Otrzymywa³ wiêc
wêgiel, bo by³a gotówka. Szed³ z tym wêglem
i handlowa³ nim, jak chcia³. Ma³o tego, w niektó-
rych spó³kach rynek by³ bardzo czêsto zorganizo-
wany w ten sposób, ¿e ci, którzy handlowali wêg-
lem gdzieœ na pó³nocy Polski, robili to na zasa-
dach komisowych. To przedsiêbiorstwa górnicze
ponosi³y koszt wydobycia, transportu, sk³ado-
wania, a jak wêgiel siê uda³o sprzedaæ takiemu
czy innemu handluj¹cemu, to czasem jeszcze
przekazywa³ za to pieni¹dze przedsiêbiorstwom
wêglowym; te¿ nie zawsze.

Porz¹dkowanie dzisiaj tego sektora powoduje
oczywiœcie, ¿e jest ca³a gama niezadowolonych
g³osów. To godzi znowu w wiele, wiele ró¿nych in-
teresów. Na górnictwie rzeczywiœcie wyrós³ ca³y
system gospodarczy, niestety, bardzo czêsto pa-
tologiczny. I ci niezadowoleni dzisiaj podnosz¹
krzyk. Ale kiedy prezes Kompanii Wêglowej skie-

rowa³ pismo do wszystkich starostw w Polsce
z pytaniem, czy gdziekolwiek brakuje wêgla, czy
gdziekolwiek istnieje potrzeba interwencyjnej
dzia³alnoœci, nie otrzyma³ w tym zakresie ¿adnej
odpowiedzi. Nie by³o ¿adnej interwencji. Tak na-
prawdê wiêc wêgiel jest. Notabene wêgiel dla ce-
lów bytowych to zaledwie 8 do 8,5% ca³oœci wydo-
bywanego w Polsce wêgla. Tu te¿ trzeba pamiê-
taæ, ¿e mamy do czynienia z wêglami ró¿nych ga-
tunków, z wêglami do ró¿nych celów. I niestety,
wydobywaj¹c te 8,5% wêgla czêsto ponosi siê ró-
wnie¿ koszty zwi¹zane z wydobyciem tej czêœci,
która póŸniej jest czasem niesprzedawalna i zale-
ga na ha³dach.

Przepraszam, ja te¿ siê zapêdzi³em, Panie Mar-
sza³ku, w tej dyskusji o sektorze. Obiecujê, ju¿
nic wiêcej.

Jeszcze tylko jedna uwaga dotycz¹ca popraw-
ki pani senator. Ta poprawka zmierza do wykreœ-
lenia zapisu, który w swojej ³askawoœci wniós³
Sejm. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo. Zezwoli³em dla równowagi,
bo rzeczywiœcie równowaga przy wszelkich deba-
tach jest niezbêdna. I w³aœnie przystêpujemy do
dyskusji.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o warunkach regulaminowych

dotycz¹cych czasu, bo wyst¹pienie mo¿e trwaæ
najwy¿ej dziesiêæ minut, a tak¿e o koniecznoœci
zapisywania siê o senatora sekretarza. Ponadto
przypominam, ¿e wnioski legislacyjne powinny
byæ z³o¿one w formie pisemnej do zakoñczenia
dyskusji.

Jako pierwszy zabierze g³os pan senator Ber-
nard DrzêŸla, a nastêpnie senator sekretarz Kry-
styna Doktorowicz.

Senator Bernard DrzêŸla:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie! Dostojni Goœcie!

Obszerne wyst¹pienia zarówno senatora spra-
wozdawcy, jak i pana ministra spowodowa³y, ¿e
wiele z tego tekstu, który tu sobie przygotowa-
³em, siê zdezaktualizowa³o. Oczywiœcie odpowie-
dnie fragmenty pominê, mam natomiast proœbê
do pana marsza³ka, ¿eby ca³oœæ tego tekstu mog-
³a siê ukazaæ w protokole naszego posiedzenia*.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pod
warunkiem, ¿e nie przekroczy to dziesiêciu mi-
nut.)

To bêdzie trudno mierzalne w tekœcie.
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Mo¿e

byæ osiemnaœcie tysiêcy znaków, nie wiêcej.)
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Aha. Bêdziemy liczyæ te znaki, Panie Mar-
sza³ku.

Proszê pañstwa, a wiêc rzeczywiœcie z tymi
œwiatowymi rynkami energii i wêgla coœ dziwnego
siê w ostatnim czasie sta³o. Ja tylko chcia³bym
odes³aæ pañstwa do „Le Monde” z dnia 5 listopa-
da bie¿¹cego roku, do tytu³u: „Electricité: ten-
sion en Europe face á la flambée des prix”, gdzie
wszystko jest wyszczególnione. Tytu³ ten w wol-
nym t³umaczeniu brzmi: „Elektrycznoœæ: napiê-
cie w Europie wobec gwa³townego skoku cen”.
Odsy³am równie¿ do „Coal Trader International”,
gdzie mo¿ecie pañstwo znaleŸæ wszystkie te in-
formacje dotycz¹ce faktu – zaryzykujê tu kolok-
wializm – ¿e œwiatowe rynki energii i wêgla wrêcz
zwariowa³y.

Proszê pañstwa, dla polskiego wêgla pojawi³a
siê nadzwyczajna koniunktura. Takiej koniun-
ktury nie by³o od pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych. Na kopalnianych zwa³ach nie ma ani
grama wêgla. Wskutek ograniczonych mocy
i niedoinwestowania kopalnie nie s¹ w stanie
sprostaæ zaistnia³emu popytowi. Docieraj¹ do
nas pog³oski, ¿e Niemcy, które dotychczas wy-
³¹cznie zamyka³y kopalnie – koszt wydobycia, ze
wzglêdu na uwarunkowania naturalne i spo³ecz-
ne, przekracza tam 160 euro za 1 t – przymierzaj¹
siê do budowy dwóch kopalñ. Ukraina planuje
w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat zwiêkszyæ swe
moce produkcyjne o 20 milionów t, oczywiœcie
rocznie. Z tego 5 milionów t spodziewa siê uloko-
waæ na rynku polskim bo, jak twierdzi, my, Pola-
cy, nie radzimy sobie z zarz¹dzaniem przemys-
³em wêglowym. Ja siê z tym pogl¹dem czêœciowo
zgadzam. Uwa¿am, ¿e by³y pope³nione pewne
b³êdy kadrowe na najwy¿szych szczeblach za-
rz¹dzania, które zaowocowa³y b³êdnymi decyzja-
mi o istotnym znaczeniu dla czêœci bran¿y.

W œwietle przytoczonych faktów, których tu
w³aœciwie nie przytacza³em, ale one s¹ zawarte
w z³o¿onym tekœcie, uwa¿am, ¿e absolutnie nie-
zbêdna jest ponowna analiza zasadnoœci decyzji
o zamkniêciu czterech kopalñ.

Jeszcze kilka w¹tków. Uwa¿am, ¿e zdecydo-
wanie przeczerniana jest sytuacja polskiego gór-
nictwa wêglowego. Przedstawia siê j¹ jako ot-
ch³añ bez dna, ch³on¹c¹ niemal wszystkie zaso-
by materialne kraju, skrupulatnie natomiast
przemilcza siê lub nawet przek³amuje te fakty,
które obraz górnictwa w oczach spo³eczeñstwa
polskiego mog³yby zmieniæ. W rezultacie rodzi siê
zjawisko niechêci czy nawet nienawiœci reszty
Polski do górnictwa i ca³ego Œl¹ska.

Wszyscy wiemy, sk¹d siê wziê³y d³ugi górni-
ctwa wêglowego, a na pewno ich przyczyny zna
rz¹d. Bez rozwijania – w tekœcie, który z³o¿y³em
na piœmie, jest to rozwiniête – podam wa¿niejsze
z tych przyczyn. A mianowicie pe³nienie roli reali-

zatora socjalistycznego prawa do pracy wymu-
szane przez ówczesnych decydentów w kopal-
niach przez znaczn¹ czêœæ lat dziewiêædzie-
si¹tych, nastêpnie s³ynna rola kotwicy antyinfla-
cyjnej. Bardzo istotna przyczyna, któr¹ roz-
wi¹zuje w³aœnie dyskutowana ustawa, to brak
opcji prawdziwie zerowej. I w zwi¹zku z tym poja-
wi³y siê w kopalniach kolosalne koszty obs³ugi
zad³u¿enia narastaj¹cego w postêpie geometry-
cznym. No i wreszcie – te¿ ju¿ tutaj by³a o tym mo-
wa, mówi³ o tym pan senator sprawozdawca –
nierealistycznie wysoko ustawione wskaŸniki
op³at za korzystanie ze œrodowiska.

Druga sprawa. Prawie nikt w Polsce nie wie, ¿e
w latach 2000–2002 górnictwo wêgla kamienne-
go wp³aci³o do bud¿etu pañstwa, realizuj¹c ró¿ne
obci¹¿enia fiskalne, o oko³o 9 miliardów z³ wiêcej,
ni¿ otrzyma³o w postaci dotacji i umorzeñ. Jest
oczywiœcie prawd¹, ¿e górnictwo…

(Oklaski)
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Bar-

dzo proszê galeriê o zachowanie powagi.)
Jest oczywiœcie prawd¹, ¿e górnictwo nie rea-

lizuje wszystkich swoich zobowi¹zañ, ale
w œwietle podanej liczby niezbyt prawdziwe jest –
moim zdaniem – stwierdzenie, ¿e to polskie spo-
³eczeñstwo utrzymuje górnictwo.

Trzecia sprawa – koszty energii elektrycznej
lub cieplnej, uzyskiwanej na bazie wêgla i gazu.
Mówi³ te¿ o tym senator sprawozdawca. W tej
sprawie s¹ przemilczenia czy nawet wrêcz prze-
k³amania spowodowane ignorancj¹ b¹dŸ te¿
fa³szuje siê rzeczywistoœæ œwiadomie. Proszê
pañstwa, koszt energii wyprodukowanej na bazie
wêgla jest co najmniej dwukrotnie ni¿szy od ko-
sztu energii uzyskanej z gazu. Fakt ten jest do-
skonale znany wszystkim osobom, które samo-
dzielnie ogrzewaj¹ swoje domy. Ale nie jest chyba
znanypewnymdziennikarzom,anawetprominen-
tnym politykom. Osobom zainteresowanym s³u¿ê
w tym zakresie szczegó³owymi danymi odnoœnie do
cen noœników energii, cen jednostkowych, odnoœ-
nie do wartoœci kalorycznej i ewentualnie spraw-
noœci urz¹dzeñ spalaj¹cych wêgiel i gaz. Dodatko-
wo trzeba powiedzieæ, ¿e gaz straci³ ju¿ prawie
ca³kowicie swoj¹ przewagê ekologiczn¹ i u¿ytkow¹
nad wêglem, dziêki aktualnym technologiom,
urz¹dzeniom spalania wêgla czy gazu. Stwarzaj¹c
przez d³ugie lata nieuzasadnione, nadmierne pre-
ferencje dla gazu jako noœnika energii, dokonano
olbrzymiego sabota¿u gospodarczego na szkodê
spo³eczeñstwa polskiego, na szkodê nas wszyst-
kich. Jednym ze sk³adników tej szkody jest na
przyk³ad deficyt w bilansie obrotów z zagranic¹,
wynosz¹cy za rok 2002 oko³o 14,1 miliarda dola-
rów, w tym w handlu z Rosj¹ oko³o 3,2 miliarda do-
larów. Innym sk³adnikiem tej szkody jest ogromny
ubytek miejsc pracy w Polsce.

Jeœli chodzi o ustawê, to ca³kowicie j¹ popie-
ram. Stanowi ona, jak ju¿ powiedzia³em, opcjê

49 posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006 29

(senator B. DrzêŸla)



prawdziwie zerow¹ czy prawie zerow¹, od tak da-
wna potrzebn¹ i oczekiwan¹. Daje ona mo¿liwoœæ
zafunkcjonowania górnictwa, które by spe³nia³o
wszystkie wymogi gospodarki rynkowej oraz
mo¿liwoœæ utrzymania licznych miejsc pracy
u siebie i w swoim otoczeniu. Aby tê mo¿liwoœæ
górnictwo wykorzysta³o, musi ono spe³niæ pewne
warunki, a przede wszystkim osi¹gn¹æ dalsz¹
obni¿kê kosztów produkcji. Ale to ju¿ jest odrêb-
ny, doœæ szeroki temat. Uzdrowieniu musi przede
wszystkim ulec, o czym mówi³ pan minister, han-
del wêglem. Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e niko-
mu na tym specjalnie nie zale¿y.

Nie rozumiem jednakowo¿ istoty sporu wokó³
zapisów dotycz¹cych czêœciowej likwidacji ko-
palñ, które budz¹ takie emocje na Górnym Œl¹s-
ku. Wszak likwidacja etapowa kopalñ jest te-
chnicznie, geologicznie i ekonomicznie uzasa-
dnionym procesem, stosowanym wielokrotnie
w Polsce i na ca³ym œwiecie. Dodatkowo ma ona
istotny wymiar socjologiczny, o czym ju¿ mogliœ-
my siê przekonaæ.

Na wszelki wypadek przekazujê do ponownego
rozwa¿enia poprawki stanowi¹ce powtórzenie
niektórych poprawek sformu³owanych w Sejmie.
Przy okazji proponujê kilka innych poprawek
wartych rozwa¿enia. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Krystynê Doktorowicz. Nastêpnym mówc¹ bê-
dzie pan senator Jan Szafraniec.

Senator Krystyna Doktorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Chcê siê wypowiedzieæ na temat ustawy o re-
strukturyzacji górnictwa, ale nie z perspektywy
górnika czy osoby, która siê wybitnie zna na gór-
nictwie. Tutaj dla mnie niew¹tpliwym autoryte-
tem jest pan senator Markowski czy te¿ pan se-
nator DrzêŸla, którzy maj¹ ogromne doœwiadcze-
nia praktyczne i naukowe w tej dziedzinie. Chcia-
³abym siê wypowiedzieæ, oceniaj¹c to z dwóch
perspektyw. Przede wszystkim z punktu widze-
nia tego, co nas czeka w najbli¿szym czasie, je¿eli
chodzi o konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki,
w które górnictwo jest równie¿ wpisane, a tak¿e
z punktu widzenia rodzin œl¹skich i naszego losu
œl¹skiego, zwi¹zanego z naszym bytowaniem co-
dziennym, które ma ogromne znaczenie w kon-
tekœcie tej ustawy.

Bardzo dobrze, ¿e ta ustawa wreszcie siê poja-
wi³a, poniewa¿ problem restrukturyzacji górni-

ctwa, jak mówi³ pan senator Markowski, to rze-
czywiœcie by³ bardzo traumatyczny, wieloletni
program. Wiele œrodowisk, i to nie tylko œrodo-
wisk górniczych, nie tylko œrodowisk przemys³o-
wych, mia³o za z³e kolejnym rz¹dom, ¿e tak d³ugo
ten proces trwa³. Bardzo czêsto spotykamy siê
z zarzutami naszych wyborców i pytaniami, dla-
czego nie rozwi¹zaliœmy wczeœniej tej sprawy.
Jest ustawa. Ona ma bardzo du¿o bardzo do-
brych zapisów, bardzo wiele rzeczy racjonalizuje.
I ta racjonalizacja jest niezbêdna, dlatego ¿e ju¿
za pó³ roku znajdziemy siê, Polska równie¿,
w strategii przestrzeni lizboñskich. I my bêdzie-
my musieli wejœæ w tê wielk¹ konkurencjê, o któ-
rej mówi³ pan minister Piechota. Rzeczywiœcie,
bez racjonalnych programów na temat tego, jak
uczyniæ nasze dziedziny przemys³owe, równie¿
górnictwo, konkurencyjnymi, nasza pozycja
w Unii Europejskiej bêdzie bardzo z³a.

Wszystkie te patologie, które by³y zwi¹zane
z górnictwem, z jego wadliwym zarz¹dzaniem
w niektórych okresach, z nagromadzeniem d³u-
gów i wreszcie ze zmienn¹ koniunktur¹… W tej
chwili bowiem mamy bardzo dobr¹ koniunkturê
na wêgiel w Europie, ale nie wiadomo, jak ta kon-
iunktura bêdzie wygl¹da³a dalej. Zmiany s¹ nie-
zbêdne. My, Œl¹zacy, musimy sobie te¿ uœwiado-
miæ, ¿e wprowadzane s¹ wysokie technologie,
wiele rzeczy siê zmienia. Nowe Ÿród³a energii od-
nawialnej to jest nowa, bardzo istotna jakoœæ.
I musimy siê do niej równie¿ przystosowywaæ
w ró¿nych dziedzinach. Musimy równie¿ patrzeæ
racjonalnie, poniewa¿ Unia Europejska wymaga
tego, ¿eby bilans siê zgadza³ po jednej i po drugiej
stronie. Je¿eli nie bêdziemy subwencjonowaæ
górnictwa, je¿eli nie bêdzie to zawarte w progra-
mie rz¹dowym, to rzeczywiœcie bêdziemy ponosiæ
straty, a tak nie mo¿emy funkcjonowaæ w Unii
Europejskiej.

Chcia³abym jednak zwróciæ uwagê na nie-
zwykle wa¿ny proces, który wi¹¿e siê z t¹ restruk-
turyzacj¹, a mianowicie proces przystosowywa-
nia siê górników, rodzin górniczych, nas wszyst-
kich, do tej traumatycznej zmiany. Ta zmiana
jest trudna. To, ¿e czêsto górnicy nie chc¹ zmie-
niaæ kopalni… Rozumiem, ¿e strona rz¹dowa py-
ta, dlaczego tak jest, przecie¿ górnicy maj¹ tam
pracê, ale my – oczywiœcie, nie ja, chodzi o nasze
œrodowisko – pracujemy w tych kopalniach cza-
sami od wielu pokoleñ. I to te¿ jest wa¿ne, to te¿
trzeba zrozumieæ. Co wiêcej, lêk przed utrat¹
pracy na Œl¹sku jest pewno taki sam, jak we
wszystkich innych regionach, ale na Œl¹sku jest
jeszcze tak, ¿e nie ma innych sektorów, do któ-
rych mo¿na by ³atwo przejœæ. Do zak³adów o wy-
sokich technologiach górnicy od razu nie prze-
jd¹. To nie jest ³atwe przekszta³cenie, to nie jest
³atwe przekwalifikowanie.

I ¿eby nie przed³u¿aæ wypowiedzi, chcia³abym
tylko powiedzieæ do czego zmierzam. Otó¿ popie-
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ram poprawki, które s¹ zwi¹zane ze spowolnie-
niem likwidacji czy te¿ likwidacj¹ poprzez ³¹cze-
nie kopalñ. Naprawdê, ta koncepcja w ¿aden spo-
sób nie poni¿a rz¹du, nie zmusza rz¹du do
ogromnego kroku w ty³. To nie jest jakaœ kapitu-
lacja, wrêcz przeciwnie. Ten traumatyczny pro-
ces zmiany jest ogromny i on wymaga dialogu,
wymaga ustêpstw ze wszystkich stron, wymaga
kompromisu. Oczywiœcie, ¿e nadrzêdnym intere-
sem jest interes polskiej gospodarki, ale nie ma
i nie mo¿e byæ sprzecznoœci pomiêdzy interesem
Polski a interesem Œl¹ska. To jest ten sam orga-
nizm. W mniejszej skali, w skali regionalnej,
w skali wiêkszej, ale my, senatorowie œl¹scy, ni-
gdy nie stanêlibyœmy przeciwko interesom Polski
i polskiej gospodarki. My natomiast mo¿e bar-
dziej znamy tê œwiadomoœæ. Rozumiemy to, co
my wszyscy prze¿ywamy w tej chwili na Œl¹sku.
Œl¹sk jest czêsto – mówili to moi poprzednicy –
postrzegany jako taki obszar, który szalenie roz-
rabia i gdzie bez przerwy s¹ problemy. Tak, ale
chodzi o to, ¿eby tych problemów nie by³o, w ka¿-
dym razie, ¿eby by³o ich mniej. Wymagana jest
równie¿ w tym celu pewna polityka ³agodzenia
skutków, szukania rozwi¹zañ racjonalnych, któ-
re bêd¹ opiera³y siê na pewnych zasadach libe-
ralnych i bêd¹ prowadzi³y górnictwo do tego, ¿eby
ono siê bilansowa³o, by³o op³acalne i by³o konku-
rencyjne w Unii. Je¿eli bowiem tego nie bêdzie, to
nasze przysz³e pokolenia bêd¹ stracone. Ale cho-
dzi o to, ¿eby ten proces przebiega³ ³agodniej, ¿e-
by po prostu daæ pewien oddech. Dlatego, ju¿
konkluduj¹c, powiem tak: owszem, s¹ obawy, ¿e
ustêpstwa mog¹ byæ niekorzystne itd., ale gro¿¹
nam niepokoje spo³eczne, niepokoje spo³eczne
bior¹ce siê z ró¿nych przyczyn, ze zwyk³ego lêku
o nasze ¿ycie i nasz¹ egzystencjê, i to one s¹ na-
prawdê bardzo groŸne i dla Œl¹ska, i dla Polski.
Chcielibyœmy za wszelk¹ cenê ich unikn¹æ. Bar-
dzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zapraszam na mównicê pana senatora Jana

Szafrañca, a nastêpnie pana senatora Adama
Gierka.

Senator Jan Szafraniec:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Goœcie!

Ja równie¿ nie jestem górnikiem, jestem psy-
chiatr¹. I w³aœnie ta znajomoœæ psychiatrii oœ-
miela mnie do zabrania g³osu, poniewa¿ nie ro-
zumiem polityki rz¹du dotycz¹cej sektora górni-
czego.

Przygotowuj¹c siê do dzisiejszej dyskusji na
temat ustawy o restrukturyzacji górnictwa wêgla
kamiennego w latach 2003–2006, natrafi³em na
pochodz¹ce sprzed kilku lat opracowania profe-
sora Zbigniewa D¹browskiego, w których profe-
sor przestrzega przed rz¹dowym projektem re-
strukturyzacji górnictwa, a tak¿e hutnictwa, wi-
dz¹c w tym ograniczenie konkurencji polskich
sektorów w porównaniu z analogicznymi sekto-
rami Unii Europejskiej, co w konsekwencji mo¿e
doprowadziæ – i zapewne doprowadzi – do zagro-
¿enia bezpieczeñstwa energetycznego Polski.
Profesor sugeruje, ¿e energetyka polska, bazu-
j¹ca na energetyce wêglowej, jest jedn¹ z najtañ-
szych energetyk, z uwzglêdnieniem wymogów
ekologicznych, zw³aszcza ¿e surowce energetycz-
ne s¹ wydobywane w kraju.

W innym opracowaniu, zatytu³owanym „Ener-
getyka i hutnictwo a suwerennoœæ pañstwa”,
z 1998 r., czytamy, ¿e Unia Europejska wyrazi³a
zgodê na przyjêcie Polski do struktur unijnych
w zamian za reformê górnictwa, która to reforma
zak³ada³a zmniejszenie poziomu wydobycia
i sprzeda¿y wêgla, zmniejszenie zatrudnienia
w kopalniach wêgla kamiennego, ograniczenie
wzrostu p³ac w tym sektorze, zlikwidowanie ko-
palñ lub ewentualne sprywatyzowanie ich bez
ograniczeñ dla kapita³u zagranicznego. Dlatego
w Polsce aktualnie obserwuje siê przestawienie
naszej energetyki – by³a ju¿ o tym mowa – z tanie-
go rodzimego wêgla na du¿o dro¿szy, importowa-
ny gaz ziemny. Tym samym likwiduje siê kopal-
nie, które, jak wiadomo, maj¹ niewyczerpane za-
soby wêgla, ³¹cznie z oddanymi niedawno do eks-
ploatacji. Dzieje siê tak w sytuacji, gdy na ca³ym
œwiecie obserwuje siê wzrost zapotrzebowania na
wêgiel kamienny.

By³a ju¿ o tym mowa, ale warto przy okazji za-
uwa¿yæ, ¿e koszt wydobycia wêgla jest w naszym
kraju trzykrotnie ni¿szy ni¿ w Wielkiej Brytanii
i szeœciokrotnie, czy jak powiedzia³ pan senator
Markowski, piêciokrotnie ni¿szy ni¿ w RFN. A to
rodzi uzasadnione pytanie: dlaczego pozbawia
siê polski sektor wêglowy uczestnictwa w grze
wolnorynkowej? Dlaczego przeprowadza siê re-
strukturyzacjê, a w³aœciwie destrukturyzacjê,
której pocz¹tków nale¿y upatrywaæ w zamro¿e-
niu cen wêgla – by³a ju¿ o tym mowa – w utrzy-
mywaniu administracyjnych cen na surowiec
przy jednoczesnym uwolnieniu wiêkszoœci cen,
cofniêciu dotacji, podatku eksportowym, we
wzroœcie VAT, niebotycznym wrêcz zwiêkszeniu
op³at z tytu³u ochrony œrodowiska, podatku
eksploatacyjnym? Pose³ W³odzimierz Czechow-
ski mówi³ o tym w Sejmie. A wiêc pytam: dlacze-
go? Dlaczego zamiast wzmocnienia sektora gór-
niczego, jego zintensyfikowania jest postêpu-
j¹cy uwi¹d? Dlaczego godzimy siê na ogranicze-
nie sektora, który stawia nas na pierwszym miej-
scu w Europie?
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Likwidujemy cztery œl¹skie kopalnie: Cen-
trum, Bytom II, Boles³aw Œmia³y i Polska-Wirek.
Likwidujemy szyby wydobywcze: Jan Kanty,
Por¹bka-Klimontów, Saturn, Sosnowiec, ¯ory,
Nowa Ruda. To tak, jakby uczestniczyæ w kon-
dukcie pogrzebowym. A dzieje siê tak w sytuacji,
gdy rz¹d postanawia zwiêkszyæ kontyngent na
import wêgla z Rosji. Do koñca tego roku kupimy
1 milion 700 tysiêcy t wêgla od Rosji, zwiêkszaj¹c
import o 100 tysiêcy t w porównaniu z ubieg³ym
rokiem. Rz¹d chce utrzymaæ import z Rosji w ilo-
œci 1 miliona t rocznie, co jest jakimœ tam równo-
wa¿nikiem wêgla z likwidowanych kopalñ. Czy
nie dzieje siê tak z obawy o to, ¿e w przypadku
zmiany limitów wêglowych przez nasz¹ stronê
Rosja nie wyklucza zastosowania retorsji w po-
staci ce³ zaporowych na towary eksportowane
z Polski? W tej sytuacji rz¹d jest rzeczywiœcie bez-
radny.

Podczas debaty sejmowej pan minister Piecho-
ta uzasadnia³ likwidacjê czterech wspomnia-
nych kopalñ spadkiem popytu na ten produkt.
Jeœli nie ma zbytu – mówi³ – to nastêpuje upad-
³oœæ z racji niemo¿noœci dostosowania siê do sy-
tuacji rynkowej. Byæ mo¿e, Panie Ministrze, jest
to jeden z powodów, ale moim zdaniem, jest to
powód drugorzêdny. Zasadniczym powodem
przeprowadzonej destrukturyzacji by³a i jest re-
alna groŸba zak³ócenia przez polski przemys³ wê-
glowy konkurencji na rynku wspólnotowym.
I dlatego Wspólnota Europejska zabrania, nie
pozwala, nie godzi siê pod ¿adnym pozorem na
udzielanie pañstwu polskiemu pomocy, która
mog³aby spowodowaæ zak³ócenie konkurencji na
rynku wspólnotowym. Taka jest prawda. Zgod-
nie z traktatem ustanawiaj¹cym Wspólnotê Eu-
ropejsk¹ taka pomoc jest nie do pogodzenia z re-
gu³ami wspólnego rynku. St¹d te¿ w odpowiedzi
na jedn¹ z interpelacji poselskich pan minister
Hausner stwierdzi³, ¿e w obecnej sytuacji na ryn-
ku wêgla redukcja zdolnoœci produkcyjnych ko-
palñ jest podstawowym celem realizowanego
programu restrukturyzacji. To nie tyle brak ryn-
ków zbytu na polski wêgiel jest przyczyn¹ re-
strukturyzacji, ile jego zagra¿aj¹ca wspólnoto-
wemu rynkowi si³a. Dlatego dyskutowany przez
nas projekt zosta³ dok³adnie z Komisj¹ Europej-
sk¹ uzgodniony i dopasowany do prawa wspól-
notowego w zakresie udzielania pomocy.

Ale oto Komisja Europejska godzi siê, wbrew
przytaczanemu traktatowi, na udzielenie pomo-
cy publicznej polskiemu sektorowi wêglowemu
w postaci umorzenia 18 miliardów z³ zobo-
wi¹zañ. W Sejmie pan minister motywowa³ tê
„dobrodusznoœæ” Unii niepe³nym cz³onkostwem
naszego kraju w Unii, argumentowa³ j¹ tym, ¿e
obecne kraje cz³onkowskie, wstêpuj¹c do struk-
tur unijnych, nie zosta³y poddane tak restrykcyj-

nym normom jak te, które wstêpuj¹ teraz itd.,
itd. Ja siê z tak¹ argumentacj¹ nie zgadzam.
Unia wyrazi³a zgodê na umorzenie polskiemu
sektorowi wêglowemu gigantycznych zobo-
wi¹zañ, poniewa¿ posiad³a ju¿ œwiadomoœæ tego,
¿e nasz przemys³ wêglowy jest tak spauperyzo-
wany, ¿e nawet po umorzeniu zobowi¹zañ nie
jest w stanie odzyskaæ zajmowanego tak d³ugo
pierwszego miejsca w Europie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz g³os zabierze pan senator Adam Gierek,

a nastêpnie pan senator Adam Graczyñski.

Senator Adam Gierek:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

W mediach prowadzona jest ostatnio antygór-
nicza kampania, a wiêc w gruncie rzeczy kampa-
nia antyœl¹ska. T³umaczy siê bowiem ludziom
w ca³ej Polce, ¿e to rzekomo ca³y kraj musi ³o¿yæ
na górnictwo, przez co w bud¿ecie brakuje pie-
niêdzy, rz¹d musi zaœ dokonywaæ z tego powodu
drastycznych ciêæ w sferze socjalnej. A przecie¿
prawda jest zupe³nie inna. Górnictwo zad³u¿y³o
siê wskutek tego, ¿e – to jest podstawowa przy-
czyna – stanowi³o tak zwan¹ kotwicê szokowej
reformy Balcerowicza. Kiedy ca³a gospodarka
mog³a siê rozwijaæ dziêki uwolnieniu cen w prze-
myœle przetwórczym i cen us³ug, jedynie górni-
ctwo nie mog³o funkcjonowaæ w oparciu o prawa
rynkowe, gdy¿ ceny wêgla by³y ustalane central-
nie. Sprzeda¿ wêgla nie równowa¿y³a kosztów
wydobycia i towarzysz¹cych mu kosztów us³ug.
Jest to wiêc nie d³ug górnictwa, lecz d³ug ca³ej go-
spodarki i ca³ego spo³eczeñstwa. Przecie¿ tak¿e
bezpoœredni u¿ytkownicy taniego wêgla korzy-
stali z niego w gospodarstwach domowych.
I o tym trzeba g³oœno mówiæ.

Przez zapis przewiduj¹cy tylko jedn¹ mo¿li-
woœæ ograniczania produkcji wêgla, to jest fizycz-
n¹ likwidacjê zak³adów górniczych, czyli zamy-
kanie kopalñ, proponowana ustawa jest roz-
wi¹zaniem przynosz¹cym doraŸne efekty ekono-
miczne i nieodwracalne skutki techniczne. Na
ogó³ wskutek takich decyzji pozostawione zasoby
wêgla s¹ ju¿ na zawsze stracone. Przyk³adem ra-
bunkowej gospodarki w górnictwie nios¹cej tra-
giczne skutki spo³eczne mo¿e byæ zamkniêcie
w jednym czasie czterech kopalñ w Sosnowcu,
w tym kopalni Niwka-Modrzejów, w której na
poziomie 560 pozostawiono i zatopiono pok³ad
zasobny w wêgiel eksportowy. Kiedy w rok po
likwidacji jedna z prywatnych spó³ek chcia³a
siê podj¹æ jego eksploatacji by³o ju¿ za póŸno,
gdy¿ zasypano g³ówne szyby wydobywcze. Nie
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mo¿na w imiê doraŸnych efektów zapominaæ
o przysz³oœci.

A jaka jest ta przysz³oœæ? O tym te¿ ju¿ by³a
dzisiaj mowa. Koniunktura dla wêgla na œwiecie
jest dobra, jest bardzo dobra i coraz lepsza, a gór-
nictwo rozwija siê intensywnie w Stanach Zje-
dnoczonych, kraju przoduj¹cej techniki, w Chi-
nach, w Australii, w Republice Po³udniowej Afry-
ki, Rosja buduje zaœ mniej wiêcej trzydzieœci no-
wych kopalñ, mimo ¿e dysponuje wprost niewy-
czerpanymi zasobami ropy naftowej. Niemcy
z kolei stosuj¹ rozwi¹zanie polegaj¹ce na tak
zwanym usypianiu kopalñ, co oznacza, ¿e kopal-
nia nie wydobywa wêgla, ale fizycznie istnieje,
jest odwadniana i w razie potrzeby w krótkim
czasie mo¿e byæ uruchomiona.

W Polsce mamy wêgla na oko³o dwieœcie lat.
Jest to wielkie bogactwo narodowe, które winno
byæ wykorzystane m¹drze, a nie rabunkowo. Do-
tychczasowe technologie wydobycia w razie
ca³kowitego wyeksploatowania zasobów przewi-
dywa³y zarówno likwidacjê kopalni, jak i ³¹czenie
z s¹siedni¹ kopalni¹, co u³atwia³o i potania³o go-
spodarkê materia³ow¹, transport, a tak¿e dojazd
ludzi.

Istnieje wiêc wiele znanych ju¿ rozwi¹zañ
technologiczno-organizacyjnych mog¹cych po-
s³u¿yæ doraŸnemu ograniczaniu produkcji po-
przez czêœciow¹ likwidacjê bez nieodwracalnej
likwidacji fizycznej, jak to mia³o miejsce w prze-
sz³oœci chocia¿by w Sosnowcu i, niestety, wielu
innych miejscach na Œl¹sku i w zag³êbiu. Nie po-
pe³niajmy obecnie tych samych b³êdów, co
przedtem. Jestem za tym, aby wprowadziæ po-
prawkê uwzglêdniaj¹c¹ mo¿liwoœæ czêœciowego
wy³¹czania z eksploatacji kopalñ i równie¿ ³¹cze-
nia tych kopalñ.

Jeœli chodzi o organizacjê, Panie Ministrze, to
wiem, ¿e w³aœnie pionowy uk³ad technologiczny
funkcjonuje w Unii Europejskiej i dziwiê siê, ¿e
to, co w³aœciwie jest najtañsze… Uk³ad technolo-
giczny zawsze bêdzie najtañszy, dlatego ¿e wszy-
stko odbywa siê wewn¹trz kombinatu, wewn¹trz
koncernu, wszystko odbywa siê na takiej zasa-
dzie, jak chocia¿by w Po³udniowym Koncernie
Energetycznym, gdzie wêgiel dostarczany jest
bezpoœrednio taœm¹ do elektrowni. S¹dzê, ¿e tu-
taj zachodzi jakieœ nieporozumienie. Rozwi¹za-
nia tego typu, jak chocia¿by Po³udniowy Koncern
Energetyczny, maj¹ przysz³oœæ. Ale je¿eli mówi
siê nam o tym, ¿e nale¿a³oby – nie pamiêtam
wspomnianej przez pana nazwy miasta, w któ-
rym zapad³a ta uchwa³a Komisji Europejskiej czy
Unii Europejskiej – poziomo koncentrowaæ dys-
trybucjê, elektrownie i górnictwo, to s¹dzê, ¿e
prawdopodobnie chodzi o to, aby Polska nie pro-
dukowa³a konkurencyjnej energii elektrycznej,
a co za tym idzie, jeœli zapad³a taka decyzja, aby

polski przemys³ nie by³ zbyt konkurencyjny dla
swoich s¹siadów z zachodu.

Mam jeszcze dwie poprawki, które sk³adam na
rêce pana marsza³ka. Pierwsza poprawka doty-
czy przedsiêbiorstw robót górniczych, które zu-
pe³nie wypad³y z tej ustawy, a w górnictwie jest to
bardzo wa¿ny element.

Druga poprawka dotyczy zobowi¹zañ, op³at
eksploatacyjnych za lata 2001–2002, które,
moim zdaniem, równie¿ powinny byæ regulowane
przez Kompaniê Wêglow¹, a nie powinny ob-
ci¹¿aæ samorz¹dów, poniewa¿ utrudni im to po-
zyskiwanie œrodków unijnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Za chwilê na mównicy stanie pan senator

Adam Graczyñski. Zapraszam. Nastêpnym mów-
c¹ bêdzie pan senator S³awomir Izdebski.

(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Panie Mar-
sza³ku, ale ja chcia³bym ad vocem…)

(G³os z sali: Panie Marsza³ku!)
Tak, s³ucham? W jakim trybie?
(Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek: Chcia³bym ad

vocem…)
Tak? Ad vocem? Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Jarmu¿ek:

Poniewa¿ pan senator Gierek mówi³ o niew³a-
œciwym odbiorze sytuacji, jaka jest tworzona wo-
kó³ Œl¹ska, chcia³bym powiedzieæ, ¿e doœæ czêsto
s³yszy siê takie g³osy na ró¿nych spotkaniach,
w trakcie podró¿y – tak prawie dos³ownie – ¿e by³o
im Ÿle za Gierka, to sobie zmienili.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Panie Senatorze, skoro pan ma tego typu opi-
nie, to proponujê nie wyg³aszaæ ich w trybie ad
vocem. To siê nijak ma do wyst¹pienia pana se-
natora Adama Gierka. Proponujê zapisaæ siê do
dyskusji – zreszt¹ ju¿ pana zapisa³em – wyst¹piæ
i wyraziæ swoje pogl¹dy.

Proszê, pan senator Adam Graczyñski. Nastê-
pnym mówc¹ bêdzie senator S³awomir Izdebski.

Senator Adam Graczyñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad ustaw¹ o restrukturyzacji

górnictwa kamiennego w latach 2003-2006. De-
batujemy nad ustaw¹, która powstawa³a dosyæ
d³ugo. Tak naprawdê debatujemy w drugiej czê-
œci kadencji parlamentu, praktycznie ju¿ w trze-
cim roku funkcjonowania rz¹du premiera Lesz-
ka Millera.
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Ja s¹dzê, ¿e istotne jest to, ¿e dopiero teraz
prowadzimy tê debatê, to jest wa¿ne. Dlaczego to
podkreœlam? Poniewa¿ zrêby tej ustawy, za³o¿e-
nia tej ustawy by³y przygotowywane kilkanaœcie
miesiêcy temu, kiedy zupe³nie inne by³y warunki
funkcjonowania górnictwa, gospodarki polskiej
i kiedy by³a stabilizacja na rynkach œwiatowych.
S¹dzê, ¿e myœmy to wszystko powinni braæ pod
uwagê, nadaj¹c ostateczny kszta³t ustawie.

W ci¹gu ostatnich miesiêcy zdarzy³o siê coœ
bardzo istotnego, a mianowicie mamy do czynie-
nia z dynamicznym rozwojem polskiej gospodar-
ki, to jest niezaprzeczalne. Mamy te¿ do czynie-
nia z ogromnymi procesami zachodz¹cymi w Az-
ji. Rozwój pañstw azjatyckich, które wymagaj¹
energii… Ten rozwój wymaga energii. Czêsto jest
on te¿ na poziomie 8–9% PKB rocznie. Poza tym
mamy do czynienia ze zjawiskami klimatyczny-
mi, które powoduj¹, ¿e to wszystko, co by³o tak
oczywiste, sta³o siê w tej chwili nieoczywiste. Kto
móg³ przewidzieæ te zjawiska, które mia³y miejsce
tego lata chocia¿by w Europie?

Nie chcia³bym ju¿ poszerzaæ tych swoich roz-
wa¿añ, jednak gdyby mnie ktoœ zapyta³, co siê
zdarzy w najbli¿szym czasie, to ja odpowie-
dzia³bym w ten sposób: sytuacja ju¿ nie bêdzie
taka, jak by³a. S¹dzê, ¿e musi siê wy³oniæ nowy
³ad, i to zarówno w gospodarce œwiatowej, jak
i w gospodarce energetycznej.

Ten ³ad powstaje w tej chwili. Mo¿na mówiæ
o roli energii j¹drowej – bêdzie mniejsza, o roli
energii odnawialnej – bêdzie wiêksza, a przede
wszystkim o roli wêgla, która bêdzie zdecydowa-
nie wiêksza. I to powinniœmy braæ pod uwagê. Te
wszystkie rozwi¹zania, które s¹ i bêd¹ propono-
wane, musz¹ zak³adaæ wiêksz¹ ostro¿noœæ. Po-
wtarzam: to, co by³o oczywiste parê miesiêcy te-
mu, wcale nie jest ju¿ takie pewne.

Konkluzja tej czêœci mojego wyst¹pienia jest
taka, ¿e z powodów, o których wspomnia³em,
najprawdopodobniej zwiêkszy siê rola wêgla. Do-
dam te¿ jeszcze, ¿e zmiany w przemyœle wêglo-
wym, o których tutaj by³a tak dok³adnie mowa,
by³y bardzo szybkie, w szczególnoœci na Œl¹sku,
ale nie tylko. S¹dzê, ¿e nie maj¹ one swojego od-
powiednika w procesach zmian w Europie
i w procesach zmian w Stanach Zjednoczonych.
Tam to rozk³adano, tam to siê rozk³ada… Myœmy
to robili bardzo szybko, ponosz¹c ogromne kon-
sekwencje spo³eczne.

To dotyczy praktycznie ca³ego kraju, ale
w szczególnoœci Œl¹ska, gdzie zmiany bardzo bo-
leœnie dotknê³y wielu mieszkañców, przyzwycza-
jonych do zupe³nie innego stylu pracy i sposobu
¿ycia. S¹dzê, ¿e nale¿a³oby o tym te¿ pamiêtaæ.
Dajmy szansê temu pokoleniu, które roœnie obe-
cnie na Œl¹sku, a które ju¿ jest zupe³nie inne: ono
stawia nie tylko na wykszta³cenie zawodowe, ono

stawia na wiedzê. Potrzebny jest tu dialog i czêsto
– to kierujê do pana ministra – rezygnacja z ambi-
cji. Tylko wtedy osi¹gniemy cel, zachowuj¹c spo-
kój spo³eczny, kiedy bêdzie nas obowi¹zywa³a za-
sada dialogu.

Ta ustawa jest ustaw¹ wyj¹tkow¹, jeœli chodzi
o rozwi¹zania. Pad³o tu stwierdzenie, ¿e jest to
ju¿ czwarta ustawa, ale ¿adna z nich nie mówi³a
o odd³u¿eniu bezwarunkowym, a¿ o 18 miliar-
dów z³. To jest kwota olbrzymia, jakkolwiek byœ-
my j¹ oceniali.

Ta ustawa wprowadza bardzo wiele form roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych restruktu-
ryzacji zatrudnienia w sposób znacznie bogatszy
ni¿ to robi³ poprzedni rz¹d. Jest tutaj wiele mo¿li-
woœci, z których po prostu mo¿na korzystaæ.

Ta ustawa proponuje równie¿ utrzymanie dia-
logu z gminami górniczymi, które tworz¹ now¹
gospodarkê na Œl¹sku. W art. 40 wyraŸnie siê
mówi o obowi¹zkach Kompanii Wêglowej wobec
gmin górniczych, o obowi¹zkach bardzo powa¿-
nych. Ale jednoczeœnie w gminach górniczych
jest te¿ œwiadomoœæ, ¿e potrzebny jest kompro-
mis miêdzy potrzebami gmin a mo¿liwoœciami
spó³ek wêglowych.

Powtarzam wiêc, ¿e broniê tej ustawy w zasa-
dniczych punktach. Chcia³bym natomiast wspo-
mnieæ o trzech kwestiach bêd¹cych przedmiotem
poprawek legislacyjnych, które z³o¿ê.

Pierwsza sprawa. By³a tu ju¿ mowa o procesie
czêœciowej likwidacji kopalñ. Przychylam siê do
tych rozwi¹zañ, które mówi¹, ¿e najlepsz¹ drog¹
jest w³aœnie nie likwidacja kopalni samodzielnej,
ale stopniowa, czêœciowa likwidacja kopalni z za-
bezpieczeniem œrodków na ten cel. I tu nie po-
dziela³bym obaw zarówno wyg³oszonych wczoraj
wieczorem na posiedzeniu klubu, jak i dzisiaj
w trakcie debaty przez pana ministra, ¿e to musi
prowadziæ do nadu¿yæ. Jestem wrêcz zaniepoko-
jony takim stwierdzeniem. To znaczy, ¿e co? Ka¿-
da danina publiczna musi prowadziæ do nadu-
¿yæ, musi byæ groŸna? S¹dzê, ¿e powinniœmy je-
dnak… Skoro tak wielu ekspertów twierdzi, ¿e to
jest dobra droga, skoro jest przekonanie, ¿e têdy
powinniœmy pójœæ, proponujê, a¿ebyœmy jeszcze
raz w trakcie posiedzenia komisji, kiedy bêdzie-
my analizowaæ propozycje, i w trakcie g³osowania
poparli jednak to rozwi¹zanie, o którym wspo-
mnia³em, czyli zasadê czêœciowej likwidacji ko-
palñ finansowanej ze œrodków publicznych.

Chcia³bym te¿ odnieœæ siê do drugiej bardzo
wa¿nej sprawy, a mianowicie do umorzenia na-
le¿noœci podmiotów górniczych wobec wojewódz-
kiego funduszu, powiatowych i gminnych fundu-
szy ochrony œrodowiska. W wersji sejmowej
ustawy te nale¿noœci zosta³y zachowane, ale w tej
chwili jest poprawka komisji zmierzaj¹ca do
anulowania tego zapisu. Ja generalnie zgadzam
siê i ze stanowiskiem rz¹du w tym punkcie, i ze
stanowiskiem komisji, mam natomiast pewn¹
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propozycjê, któr¹ przedk³adam, mianowicie ta-
k¹, a¿eby to umorzenie dotyczy³o funduszu woje-
wódzkiego, a nie dotyczy³o funduszy gminnych
i powiatowych. Mam dok³adne dane. Ta kwota,
o której mówiê, oczywiœcie z odsetkami jest to
kwota olbrzymia, bez odsetek znacznie mniejsza,
to jest kwota rzêdu 0,6–0,8 miliarda z³. Nie zgo-
dzi³bym siê ze stwierdzeniem, ¿e to s¹ œrodki,
których nie mo¿na zaplanowaæ, nie mo¿na wyda-
waæ, bo one jeszcze nie dotar³y. Ja twierdzê, ¿e to
s¹ œrodki na usuniêcie powsta³ych szkód i na po-
prawê stanu œrodowiska, które czêsto wymaga
ingerencji z racji eksploatacji przez zak³ady gór-
nicze.

I trzecia sprawa, uwa¿am, ¿e o bardzo du¿ej
donios³oœci – muszê przy tym podziêkowaæ panu
ministrowi i zespo³owi za wspó³pracê przy przy-
gotowaniu odpowiedniej poprawki – jest to spra-
wa wykorzystania maj¹tku po zak³adach górni-
czych. Sytuacja ca³ego w zasadzie ciê¿kiego
przemys³u polskiego, a przemys³u na Œl¹sku
w szczególnoœci, jest taka, ¿e mamy maj¹tek,
który nie mo¿e byæ wykorzystany do celów pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej z tego¿ po-
wodu, ¿e czêsto jest on obci¹¿ony d³ugami, ró¿-
nego typu hipotekami i nie mo¿na tego maj¹tku
wykorzystaæ dla aktywizacji gospodarczej Œl¹s-
ka.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pa-
nie Senatorze, proszê finalizowaæ.)

Ta poprawka, któr¹ sk³adam, dotyczy zmiany
art. 31. Polega na tym, ¿e wprowadza siê zapisy
art. 31a i 31b, co mo¿e pozwoliæ na poprawê sy-
tuacji w tym zakresie.

Jestem przekonany, Wysoka Izbo, ¿e pomoc
publiczna, przyznana w wyniku tej ustawy, po-
prawi rentownoœæ polskiego górnictwa i stworzy
przemys³ zdolny do konkurowania. Dziêkujê up-
rzejmie.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Dziê-
kujê bardzo.)

Przekazujê poprawkê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora S³awomira Izdeb-

skiego. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan senator
Miros³aw Lubiñski.

Senator S³awomir Izdebski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Jak d³ugo têtni ¿ycie polityczne, jak d³ugo ist-
nieje III Rzeczpospolita, tak d³ugo bêd¹ powsta-

wa³y ustawy, tak d³ugo bêd¹ powstawa³y nowe
projekty, zapada³y decyzje o restrukturyzacji,
o modernizacji, o reorganizacji. W tym wypadku
mówimy akurat o restrukturyzacji górnictwa, ale
wiemy o tym, ¿e g³ównymi celami wszystkich
tych programów by³o przede wszystkim obni¿e-
nie wydobycia wêgla, obni¿enie zatrudnienia
w górnictwie. I to siê, jak do tej pory, bardzo dob-
rze udaje. Zmniejszono wydobycie z prawie
180 milionów t do 102 milionów t, zmniejszono
zatrudnienie z trzystu szeœædziesiêciu tysiêcy do
nieca³ych stu dwudziestu tysiêcy. A jednoczeœnie
jakby wzros³o zad³u¿enie kopalñ.

Wed³ug rz¹dowego projektu, celem tej ustawy
jest podobno kolejna restrukturyzacja naszego
górnictwa wêgla kamiennego zarówno w zakresie
finansowania, jak i zatrudnienia, organizacji, re-
organizacji itd., itd., danie gminom upowa¿nieñ
górniczych, przekazanie Ÿróde³ finansowania
itd., itd. Ja myœlê, ¿e ta restrukturyzacja i te pro-
pozycje to nic innego jak dalsze ograniczenie wy-
dobycia, nic innego jak dalsze ograniczenie za-
trudnienia.

Jeœli wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e górnictwo wêgla
kamiennego, o ile posiadam dobre dane, na prze-
strzeni ostatnich trzech lat odprowadzi³o do bu-
d¿etu pañstwa oko³o 12 miliardów z³, a otrzyma³o
3 miliardy z³ dotacji, to mo¿na by uznaæ, ¿e jest to
raczej sukces przemys³u wêglowego. W œwietle
tych danych niepokoi mnie bardzo widoczny
ostatnio atak medialny na polskie górnictwo.
Niejednokrotnie mo¿na by st¹d wywnioskowaæ,
¿e winien temu, co siê sta³o w górnictwie, jest wê-
giel.

Szanowni Pañstwo, musimy chyba w koñcu
zadaæ sobie pytanie, komu i dlaczego zale¿a³o na
tym, aby ograniczyæ wydobycie polskiego wêgla,
aby pozbawiæ ludzi miejsc pracy. Odpowiedzial-
nym cz³owiekiem z ramienia rz¹du by³ pan mini-
ster Kossowski, który – moim zdaniem – górni-
ctwo doprowadzi³ do ruiny i zamiast stan¹æ przed
wymiarem sprawiedliwoœci otrzyma³ stanowis-
ko, bardzo ekskluzywne, prezesa Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa, jako wybitny
specjalista. I tak to siê odbywa³o, Szanowni Pañ-
stwo, nie tylko w sektorze górnictwa, ale w ogóle
w polskim przemyœle. Bardzo czêsto ludzie, któ-
rzy byli odpowiedzialni za upadek danej bran¿y,
otrzymywali w nagrodê inne bardzo wa¿ne i dob-
rze p³atne stanowiska. A chyba powinno byæ ra-
czej odwrotnie.

Ja myœlê, ¿e dzisiaj nale¿a³oby powiedzieæ spo-
³eczeñstwu, powiedzieæ polskim górnikom, ile
bêdziemy zu¿ywaæ wêgla w nastêpnych piêciu,
dziesiêciu czy dwudziestu latach. Powinniœmy
te¿ powiedzieæ, jaka bêdzie mo¿liwoœæ eksportu
tego wêgla. Ja akurat mieszkam na terenach
œciany wschodniej i naprawdê widzê, co siê dzieje
– z tamtej strony, ze Wschodu, lawinowo sprowa-
dza siê wêgiel. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê panu senatorowi S³awomirowi Izdeb-
skiemu i zapraszam na mównicê Miros³awa Lu-
biñskiego. Nastêpnym mówc¹ bêdzie pani sena-
tor Zdzis³awa Janowska.

Senator Miros³aw Lubiñski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

W moim wyst¹pieniu chcê zwróciæ uwagê Wy-
sokiej Izby na nierówne traktowanie przez prawo
grupy by³ych górników pozbawionych niektó-
rych przywilejów dotycz¹cych wszystkich w tej
grupie zawodowej.

Tak obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa o dostoso-
waniu górnictwa wêgla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych, jak i maj¹ca j¹ zast¹piæ ustawa o re-
strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003–2006, przewiduj¹ œwiadczenia os-
³onowe dla górników, którzy nabêd¹ uprawnie-
nia do emerytury przed dniem 1 stycznia 2007 r.
W obu wypadkach œwiadczenia te s¹ praktycznie
identyczne. Maj¹ charakter p³atnego urlopu,
w trakcie którego pracownik otrzymuje 75% swo-
jego miesiêcznego wynagrodzenia oraz przys³u-
guj¹ce mu gratyfikacje: deputat wêglowy, nagro-
dy z okazji Dnia Górnika, dodatkow¹ nagrodê ro-
czn¹ wynikaj¹c¹ z Karty Górnika i prawo do ko-
rzystania ze œwiadczeñ z zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych.

Obecnie, a tak¿e zgodnie z now¹ ustaw¹,
œwiadczenia przys³uguj¹ce pracownikowi
w trakcie urlopu wyp³aca przedsiêbiorstwo gór-
nicze podlegaj¹ce restrukturyzacji zatrudnienia.
Ono te¿, jako pracodawca zobowi¹zany na pod-
stawie odrêbnych przepisów, wyp³aca odprawê
emerytaln¹ nale¿n¹ górnikowi, je¿eli z dniem za-
koñczenia urlopu górniczego i rozwi¹zania sto-
sunku pracy przechodzi on na emeryturê.

W obu ustawach, co podkreœlam, identycznie
uregulowano równie¿ wyp³atê œwiadczeñ przy-
s³uguj¹cych górnikom korzystaj¹cym z urlopu
w przypadku likwidacji lub upad³oœci przedsiê-
biorstwa górniczego. Obowi¹zek ten przejmuje
jednostka wskazana w drodze rozporz¹dzenia
przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki –
o tym mówi art. 31 obowi¹zuj¹cej ustawy, a bê-
dzie mówi³ art. 21 nowej ustawy. Ani jednak¿e
ustawa obowi¹zuj¹ca, ani ustawa maj¹ca j¹ za-
st¹piæ nie wskazuj¹, kto wtedy wykonuje czyn-
noœci wynikaj¹ce z przepisów prawa pracy, na
przyk³ad sk³ada lub przyjmuje oœwiadczenie woli
w sprawie rozwi¹zania stosunku pracy, wysta-
wia œwiadectwo pracy. Nie wskazuj¹ podmiotu
w³aœciwego do podjêcia czynnoœci umo¿liwia-

j¹cych wyp³atê przez ZUS ekwiwalentu pieniê¿-
nego z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla, nie
okreœlaj¹ równie¿, czy jakiœ podmiot, i ewentual-
nie jaki, jest wtedy zobowi¹zany do wyp³aty od-
prawy emerytalnej tym górnikom, którzy po za-
koñczeniu urlopu górniczego chc¹ przejœæ na
emeryturê.

W³aœnie z tego powodu, równie¿ i w opinii mi-
nistra w³aœciwego do spraw gospodarki, wielu
górników korzystaj¹cych z urlopu górniczego,
udzielonego na podstawie obowi¹zuj¹cej obecnie
ustawy, którym œwiadczenia wyp³aca³y jednostki
wskazane przez ministra, ma po przejœciu na
emeryturê k³opoty z uzyskaniem ekwiwalentu
pieniê¿nego z tytu³u prawa do bezp³atnego wêgla
oraz, co najwa¿niejsze, nie otrzyma³o odprawy
emerytalnej. Problem ten ju¿ teraz mo¿e dotyczyæ
znacznej liczby osób. Wed³ug informacji uzyska-
nej z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej, œwiadczenia za poœrednictwem je-
dnostek wyznaczonych przez ministra pobiera³o
siedmiuset szeœciu górników, obecnie jest ich
czterystu trzydziestu szeœciu, a liczba ta z pew-
noœci¹ zwiêkszy siê pod rz¹dami nowej ustawy.

Problem, który podnoszê, dotyczy by³ych gór-
ników z przedsiêbiorstw górniczych, które prze-
sta³y istnieæ w wyniku upad³oœci lub likwidacji.
Oczywiœcie nie jest to problem teoretyczny; ma
on swoje odbicie w rzeczywistoœci. Niektórzy byli
górnicy s¹ traktowani inaczej ni¿ pozostali tylko
dlatego, ¿e mieli pecha pracowaæ w przedsiêbior-
stwie, które zosta³o zlikwidowane lub upad³o
i w zwi¹zku z tym nie ma nastêpcy prawnego pra-
codawcy. Przez to nie tylko s¹ oni pozbawieni,
w porównaniu do swoich kolegów z innych za-
mkniêtych kopalni, czêœci wczeœniej przez mnie
wymienionych przywilejów, ale te¿ nie ma kto im
wystawiæ œwiadectwa pracy.

Konkretnie dotyczy to na przyk³ad by³ych gór-
ników Zak³adu Wydobywczo-Przeróbczego An-
tracytu Spó³ka Akcyjna w Wa³brzychu. Wielu
z nich znajduje siê w trudnej sytuacji ¿yciowej
i finansowej. £atwo zrozumieæ ich roz¿alenie
i rozgoryczenie, gdy¿, jak twierdz¹, s¹ oni jedyny-
mi pracownikami górnictwa pozbawionymi
wczeœniej omówionych œwiadczeñ. Interwencje
podejmowane przez nich w Ministerstwie Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, Kancelarii Pre-
zydenta i Kancelarii Premiera pozostaj¹ bez
skutku. Z odpowiedzi Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z kwietnia tego roku wyni-
ka, ¿e ministerstwo pracuje nad identyfikacj¹
prawn¹ i finansow¹ tego problemu w celu znale-
zienia rozwi¹zania. Mimo moich pytañ nie uda³o
mi siê jednak poznaæ stanu zaawansowania tych
prac.

Podnoszonego przeze mnie problemu, co bar-
dzo chcia³bym podkreœliæ, nie mo¿na jednak
sprowadziæ do wzglêdów spo³ecznych czy te¿
kontekstu lokalnego. Tu chodzi o rzecz zdecydo-
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wanie wa¿niejsz¹, o znaczeniu wrêcz konstytu-
cyjnym – o równoœæ wobec prawa.

Górnicy ze wzgl¹du na wyj¹tkow¹ sytuacjê
górnictwa otrzymali na mocy ustawowej okreœlo-
ne przywileje. Byli górnicy, o których mówiê, s¹
pozbawieni czêœci przywilejów. Jest to niczym
nieuzasadnione upoœledzenie ich sytuacji praw-
nej. Je¿eli nie pochylimy siê nad rozwi¹zaniem
tej sytuacji, tym zdesperowanym ludziom zosta-
nie tylko droga skargi konstytucyjnej do Trybu-
na³u Konstytucyjnego.

Proponowana przeze mnie poprawka zmierza
do uregulowania wspomnianej kwestii.

Kolejna sprawa, któr¹ chcia³em poruszyæ,
to odniesienie siê do wniosku mniejszoœci Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych,
zmierzaj¹cego do wykreœlenia zapisu ustawy
dotycz¹cego rozwi¹zania problemu by³ych
górników z Nowej Rudy i Wa³brzycha, którzy
utracili prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci
do pracy spowodowanej, co podkreœlam, wy-
padkiem przy pracy górniczej lub chorob¹ za-
wodow¹, na przyk³ad pylic¹ lub chorob¹ wib-
racyjn¹. Problem dotyczy niewielkiej grupy lu-
dzi, aktualnie szacowanej na oko³o stu osób.
Mam szacunki dok³adnie z dnia dzisiejszego,
poniewa¿ kontaktowa³em siê z oddzia³em
wa³brzyskim ZUS. Mo¿na zatem nawet wyli-
czyæ koszt tego zapisu, o który tutaj pytano.
Jest to na pewno w skali roku mniej ni¿ 3 milio-
ny z³.

Ci ludzie zostali na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych skierowani na renty zawodowe, czêsto
wbrew w³asnej woli. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e
wówczas w tym pierwszym likwidowanym zag³ê-
biu wêglowym jednym ze sposobów rozwi¹zywa-
nia problemów bezrobocia by³o wysy³anie na re-
ntê. Nie by³o wtedy urlopów górniczych i wyso-
kich odpraw. Tymczasem w 1998 r. zmieni³ siê
system orzekania o niezdolnoœci do pracy i po
tym roku lawinowo by³y odbierane wczeœniej
przyznane renty, w tym równie¿ te, o których tu-
taj mówiê: zawodowe i po wypadku przy pracy
górniczej. By³ych górników rencistów uznano za
zdolnych do pracy. Problem w tym tylko, ¿e oni
ju¿ nie maj¹ dok¹d wracaæ do pracy, bo kopalnie
w Wa³brzychu i Nowej Rudzie s¹ zamkniête,
a bezrobocie siêga tam, wed³ug ró¿nych szacun-
ków, oko³o 40%. Ci ludzie nie mieli szans na do-
pracwanie do emerytury górniczej, nie mieli te¿
os³on socjalnych.

Ale jednak, aby choæ w czêœci odpowiedzieæ na
wniosek mniejszoœci Komisji Gospodarki i Fi-
nansów Publicznych, wraz z panem senatorem
Dro¿d¿em zg³aszam poprawkê zawê¿aj¹c¹ grupê
ewentualnych beneficjentów inkryminowanego
artyku³u wy³¹cznie do by³ych górników
z Wa³brzycha i Nowej Rudy, którzy utracili prawo

do renty zawodowej. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Janow-

sk¹.

Senator Zdzis³awa Janowska:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Do³¹czam siê do wypowiedzi osób, które zasta-
nawiaj¹ siê nad tym, dlaczego w sytuacji, kiedy
dro¿eje wêgiel, myœlimy o tym, ile kopalñ mamy
zamykaæ i ilu ludzi ma straciæ pracê. Myœlê, ¿e ta
dyskusja spo³eczna, która toczy siê od kilku mie-
siêcy, dzisiaj zmienia zupe³nie swój charakter,
poniewa¿ dochodz¹ do nas sygna³y z rynków,
z gie³d, ze œwiata. I koledzy, którzy bardziej ¿yj¹
tymi sprawami, znaj¹ siê na nich, wyraŸnie o tym
mówili. Ja równie¿ twierdzê, powo³uj¹c siê na da-
ne, ¿e coraz mniej bêdzie siê dop³aca³o do ekspor-
tu, ¿e dro¿eje wêgiel w œwiecie, ¿e bardzo du¿o ko-
sztuje transport, który jest prowadzony hen z da-
leka, z Ameryki Po³udniowej itd., ¿e roœnie spo³e-
czna nieufnoœæ wobec elektrowni atomowych
i wysokich kosztów produkcji energii odnawial-
nej i ¿e chêtnie wraca siê do elektrowni wêglo-
wych.

To dobrze, ¿e obradujemy dzisiaj w Senacie ju¿
po tym, jak te informacje przebieg³y w ostatnich
tygodniach przez nasz kraj, poniewa¿ inny bê-
dzie, jak myœlê, wynik g³osowania w naszej Izbie.
Chocia¿ Sejm, za co ceniê kolegów z Sejmu, prze-
ciwstawi³ siê panu, Panie Ministrze, i s¹dzê, ¿e
uczyni³ dobrze.I teraz to uzasadniam.

Otó¿ mnie jako osobê zajmuj¹c¹ siê problema-
tyk¹ zatrudnienia, restrukturyzacji zatrudnie-
nia, prywatyzacji – ale tej uczciwej prywatyzacji –
interesuje problem ludzi i konsekwencji spo³ecz-
nych ka¿dego dzia³ania o charakterze ekonomi-
cznym, w którym mamy grê rynkow¹.

Górnictwo przesz³o kilka reform i jak powie-
dzia³ pan senator Gierek – a zgadzam siê z nim –
górnicy ucierpieli najwiêcej ze wzglêdu na nie ta-
k¹ cenê wêgla… Doskonale pamiêtam, co mówi³
pan marsza³ek Kutz na Œl¹sku, kiedy udowa-
dnia³, ¿e górnicy s¹ niewinni. Ceny rosn¹, ale nie
górnicy na tym korzystaj¹, lecz inne instytucje,
tak zwane czapki, które w miêdzyczasie tworzo-
no. I dlatego wêgiel tak drogo kosztuje. To jest pa-
tologia górnictwa w naszym kraju, ale nie wynika
to z winy górników. To górnicy s¹ jednak obiek-
tem ataków innych grup spo³ecznych. W ostat-
nich latach wyrz¹dzono im krzywdê, kiedy wziêto
olbrzymi¹ po¿yczkê z Banku Œwiatowego i usta-
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lono, ¿e musz¹ wyjœæ z kopalni setki ludzi, ale nie
pomyœlano, dok¹d. Zafundowano górnikom bar-
dzo kusz¹ce odprawy, które zosta³y zmarnotra-
wione. To by³y odprawy w wysokoœci 35 tysiê-
cy z³, a wtedy mo¿na by³o kupiæ za to samochód.
Nie dano górnikom mo¿liwoœci przekwalifikowa-
nia siê, nie stworzono dla nich miejsc pracy, choæ
nawet na Œl¹sku by³a wówczas ku temu okazja,
bo lokowa³ siê Opel. Nikt nie pomyœla³, ¿eby lu-
dziom, którzy nadaj¹ siê do tego, by podnieœæ
swoje kwalifikacje, zaproponowaæ tam zatrud-
nienie. Uznano, ¿e 35 tysiêcy z³ zamknie górni-
kom usta, uznano, ¿e jeœli da siê im kredyt na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, to oni sami siê naucz¹
prowadziæ firmy. I jak dzisiaj wiemy, zaledwie kil-
kadziesi¹t osób uruchomi³o firmy, które byæ mo-
¿e ju¿ nie istniej¹, a by³y to najczêœciej puby, pi-
jalnie piwa. Bo có¿ górnik móg³ uczyniæ, nienau-
czony prowadzenia w³asnego biznesu? Zmarno-
trawiono te œrodki. Na te 35 tysiêcy z³ rzucili siê
ludzie najzdrowsi, najsilniejsi, którzy powinni
zostaæ w kopalni. Jak dzisiaj wiemy, to by³a pato-
logia, która doprowadzi³a do tego, ¿e górnicy, ci
po¿¹dani górnicy, wrócili do kopalni pracowaæ na
czarno, choæ z punktu widzenia prawa nie mog¹
tego zrobiæ.

Co siê proponuje dzisiaj? Przegl¹da³am usta-
wê i chcê powiedzieæ, ¿e choæ na pewno wiele za-
pisów dotycz¹cych odd³u¿enia jest bardzo s³u-
sznych, mo¿e ona doprowadziæ do powstania
wielkiego konfliktu spo³ecznego. Dlaczego? Otó¿
w imiê dobra górników, chc¹c, ¿e tak powiem,
zrekompensowaæ im to, co uczyniono wczeœniej,
za poprzedniego rz¹du, tworzy siê dla nich okreœ-
lone przywileje. Dzisiaj ju¿ nie dostaj¹ 35 tysiê-
cy z³ na samochód, czyli na przejedzenie tych pie-
niêdzy i powrócenie do strasznej nêdzy, teraz
proponuje im siê ró¿ne zachêcaj¹ce cukierki.
Pierwszy cukierek to jest stypendium na prze-
kwalifikowanie. Drugi cukierek to jest dzia³al-
noœæ gospodarcza, kredyt, znów bez uczenia, jak
prowadziæ firmê, proponuje siê tylko doradztwo.
Bardzo przepraszam, naprawdê zajmujê siê tym
od lat i uwa¿am, ¿e nie wolno tak czyniæ. Jest to,
brzydko mówi¹c, wpuszczanie górników w mali-
ny. Mówi siê te¿ o kontrakcie, który jest równie¿
kontraktem na przekwalifikowanie.

Proszê pañstwa, konflikt spo³eczny mo¿e pole-
gaæ na tym, ¿e konfliktuje siê jedn¹ grupê z drug¹
grup¹. Pracodawcê bardzo siê zachêca, a¿eby
przyj¹³ górnika do pracy, refunduj¹c mu wszyst-
ko. W zwi¹zku z tym mo¿e dojœæ do takiej sytuacji
jak w innych sferach dzia³alnoœci: pracodawcy
bardzo bêdzie siê op³aca³o zatrudniæ cz³owieka,
za którego bêdzie mia³ refundowane koszty jego
funkcjonowania. Nie bêdzie wiêc mu siê op³aca³o
trzymaæ pracownika, za którego nie ma refundo-
wanych kosztów. I w³aœnie górnicy, którzy kiedyœ

byli w kopalni i których teraz pracodawca bêdzie
chcia³ zatrudniæ, bo za nich dostanie pieni¹dze,
stan¹ w obliczu takiego¿ konfliktu. To jest taka
sama sytuacja jak z inwalid¹, z osob¹ niepe³no-
sprawn¹, z patologi¹ wykorzystania funduszy.
Ka¿dy kocha osobê niepe³nosprawn¹, bo ma z te-
go pieni¹dze. I obecnie, po wejœciu w ¿ycie tej
ustawy, ka¿dy bêdzie kocha³ górnika, dlatego ¿e
dostanie za niego pieni¹dze, a nie dlatego, ¿e bê-
dzie go chcia³ faktycznie przekwalifikowaæ, uczy-
niæ pe³nowartoœciow¹ osob¹ na rynku pracy. Nie
mówi¹c o tym, ¿e ta refundacja dotyczy okreœlo-
nego czasu, po którym ta osoba mo¿e byæ nieo-
p³acalna dla danej firmy.

I dlatego uwa¿am, ¿e tego rodzaju propozycje
musz¹ byæ wprowadzane bardzo ostro¿nie. Ja siê
ogromnie bojê, a¿eby nie dosz³o do tego, o czym
mówiê. Myœmy wylali dziecko z k¹piel¹. Przepra-
szam tutaj pana premiera Hausnera, bo mam
krytyczne zdanie równie¿ na temat pierwszej
pracy, kiedy uznano, ¿e ka¿dy absolwent, który
skoñczy szko³ê, natychmiast mo¿e rozpocz¹æ
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Teraz uwa¿a
siê, ¿e cz³owiek, który zna siê na górnictwie, do-
skonale sobie poradzi przy prowadzeniu firmy.
Bojê siê, ¿e te œrodki mog¹ zostaæ zmarnowane.

Zgadzam siê równie¿ z kolegami, którzy wnieœ-
li poprawkê – ale ona nie przesz³a w Sejmie – do-
tycz¹c¹ nastêpuj¹cej sytuacji. Mianowicie nie
mo¿na w sposób bezceremonialny likwidowaæ
kopalñ, trzeba stworzyæ mo¿liwoœæ ich ³¹czenia.
Absurdalna jest propozycja likwidacji tych¿e
czterech kopalñ. Niektóre by³y jedynymi ¿ywicie-
lami w mieœcie, bardzo dobrze stoj¹cymi ekono-
micznie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Omawiana ustawa o restrukturyzacji górni-

ctwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006 to
propozycja rz¹du zmierzaj¹ca do zakoñczenia
niekoñcz¹cego siê dotychczas procesu wyci¹ga-
nia z bud¿etu pañstwa œrodków na dzia³ania,
które nie powinny wystêpowaæ w gospodarce
wolnorynkowej. Ale, jak zwykle przy omawianiu
ustaw, które dotycz¹ silnie zorganizowanych
grup zawodowych, w ustawie pojawi³y siê zapisy,
o których mówi³am jako sprawozdawca wniosku
mniejszoœci, dotycz¹ce stu piêædziesiêciu, mo¿e
dwustu osób. Przed chwil¹ dowiedzia³am siê od
kolegi senatora Lubiñskiego, ¿e stu osób. Czyli
od wczoraj do dzisiaj grupa osób maj¹cych sko-
rzystaæ z tych uprawnieñ zmniejszy³a siê o 50%,
osób, dla których stworzono odpowiednie pro-
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gramy, ale sami zainteresowani nie chcieli z nich
skorzystaæ. Czyli lepiej braæ emryturê jako czter-
dziestolatek ani¿eli pracowaæ? Uwa¿am, ¿e two-
rzeniem takiego prawa popieramy szar¹ strefê
i pracê na czarno, bo trudno sobie wyobraziæ
zdrowego cz³owieka, mê¿czyznê w wieku czter-
dziestu lat, który nie bêdzie siê zajmowa³ ¿adn¹
prac¹.

Panie i Panowie Senatorowie! Apelujê, aby nie
przyjmowaæ takich rozwi¹zañ, nie niszczyæ sys-
temów, które tak mozolnie s¹ wprowadzane. Jes-
tem przekonana, ¿e takie prawo zrodzi kolejne
roszczenia innych grup zawodowych i to z pew-
noœci¹ roszczenia uzasadnione. Co powiemy bo-
wiem by³ym pracownikom pegeerów, tkaczkom,
szwaczkom z przemys³u lekkiego, których ode-
sz³o wiêcej ni¿ górników? A przecie¿ pracownicy
przemys³u lekkiego te¿ pracowali w zak³adach
z du¿ymi tradycjami, w których by³y zatrudnione
ca³e rodziny i czêsto z dnia na dzieñ pozostawa³y
bez œrodków do ¿ycia. Ja siê z tymi ludŸmi spoty-
ka³am, kiedy jeszcze nie by³am senatorem,
i wiem, co prze¿ywali. I co mamy im dzisiaj powie-
dzieæ? ¯e to oni zap³ac¹ za te dodatkowe roz-
wi¹zania wprowadzone podczas debaty sejmo-
wej?

Panie Ministrze, apelujê do pana, aby wreszcie
zakoñczyæ proces przerzucania kosztów na wszy-
stkich obywateli. Wiem, ¿e senatorowie wywo-
dz¹cy siê z górnictwa u¿yj¹ argumentów, ¿e s¹ to
pieni¹dze na papierze. Ale, Szanowni Pañstwo,
z powodu takich samych pieniêdzy na papierze
likwidowane s¹ zak³ady w innych czêœciach kra-
ju, bo nikt nie daruje tym zak³adom ich zobo-
wi¹zañ. W ten sposób trac¹ pracê mo¿e tysi¹ce
pracowników, dla których nie tworzymy specjal-
nych ustaw. Pamiêtajmy przy podejmowaniu ta-
kich decyzji o du¿ej grupie osób, do których nie
wyci¹gnêliœmy rêki. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Ostatn im mówc¹ bêdz ie pan senator

Bachleda-Ksiêdzularz…
(G³osy z sali: Nie, nie, senator Jaeschke.)
Przepraszam, senator Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan marsza³ek Pastusiak, w innym oczywiœcie

kontekœcie, mówi³ o naszej Izbie jako Izbie reflek-
sji i zadumy. Dumaæ nie bêdê, ale pewnymi re-
fleksjami z dzisiejszej dyskusji chcia³bym siê po-
dzieliæ.

Muszê powiedzieæ, ¿e jest to dyskusja bardzo
profesjonalna, ale ja jako humanista wys³ucha-

³em tego z najwy¿szym zainteresowaniem.
Przede wszystkim dlatego, ¿e dotyczy spraw lu-
dzkich, bo w istocie o nich mówimy. Co wiêcej,
dlatego, ¿e chocia¿ nale¿ê do bardzo niewielkiego
grona tych wystêpuj¹cych, którzy nie s¹ zwi¹zani
ani z górnictwem, ani z regionem, to mam jakieœ
rodzinne koneksje w tej materii i pewn¹ wiedzê.
Jeden element refleksji jest taki, ¿e po raz ostatni
poci³y mi siê oczy na pogrzebie mojego teœcia,
przy którego trumnie sz³o szeœciu ratowników
górniczych z zapalonymi lampami. To zrobi³o na
mnie nieprawdopodobne wra¿enie. Ja rozumiem
si³ê tej tradycji, rozumiem si³ê spoistoœci wewnê-
trznej tej grupy spo³ecznej, która na co dzieñ ry-
zykuje ¿ycie. I mogê powiedzieæ, ¿e rozumiem
i ich interesy, i ich sposób myœlenia. Przynaj-
mniej tak mi siê wydaje.

Nie mogê powiedzieæ, jak wielu z kolegów, ¿e na
sprawach górnictwa siê nie znam, choæ te¿
móg³bym. Ale strop od sp¹gu rozró¿niê. A co do te-
go, o czym mówi³ senator Markowski, ¿e kopalnia
w Wa³brzychu po paru miesi¹cach jest do zlikwi-
dowania, to ja wiem, dlaczego, bo wiem, ¿e te ko-
palnie daleko odbiegaj¹ od potocznego widzenia
kopalni, od widzenia ich przez naszego przeciêt-
nego obywatela, który raz w ¿yciu by³ w kopalni
w Wieliczce. To jest zupe³nie coœ innego.

Ale pozwólcie, Szanowni Pañstwo, na kilka re-
fleksji jakby z pewnej oddali.

Pad³o tu okreœlenie, ¿e górnicy s¹ niewinni.
Proszê pañstwa, tu nikt nie jest w tym kontekœcie
winny, ani górnicy, ani te¿ moi wyborcy z Huty
imienia Tadeusza Sendzimira nie s¹ winni temu,
¿e jest ich o 2/3 mniej ni¿ ich by³o, ani szwaczki
w £odzi, ani inne grupy zawodowe, które ponios³y
ogromne straty. Obecnie w Polsce te dotychcza-
sowe wielkie, jak to kiedyœ mówiono, oddzia³y
klasy robotniczej staj¹ siê w istocie rzeczy grup¹
schodz¹c¹ historycznie. Taka jest bowiem cena
cywilizacji. Co jest winne? No, decyzje, które pod-
jêto. Weszliœmy z ca³ym dobrodziejstwem inwen-
tarza w gospodarkê rynkow¹, czy to siê komuœ
podoba, czy nie.

Uwaga druga. Kole¿anka senator, dzisiaj se-
kretarz, moja dobra znajoma, Krystyna Doktoro-
wicz, mówi³a o tych traumatycznych przejœciach.
One rzeczywiœcie s¹ traumatyczne, bior¹c pod
uwagê ca³y kontekst spo³eczny i kulturowy. Ale
przecie¿, niestety, gwoli prawdy trzeba powie-
dzieæ, ¿e te traumatyczne przejœcia nie by³y osz-
czêdzone innym grupom spo³ecznym w Polsce.
To dotyczy³o nie tylko górników, z ca³ym najwiêk-
szym szacunkiem dla tej grupy. I jakoœ z t¹ trau-
m¹ te grupy spo³eczne musia³y sobie poradziæ.
I, jak to zwykle bywa, czêœæ sobie poradzi³a,
a czêœæ nie.

Uwaga trzecia dotyczy wielkiej apoteozy wêgla
jako perspektywicznego noœnika energii. Z tego,
co siê orientujê, je¿eli nawet tak bêdzie, to nie bê-
dzie to wêgiel europejski, tylko wêgiel australij-
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ski, tylko wêgiel chiñski, a w Australii – kanadyj-
ski, gdzie w ogóle nie trzeba budowaæ kopalñ, wy-
starczy zrobiæ odkrywkê i to niezbyt g³êbok¹. Ale
w ogóle, gdy s³yszê tych wszystkich, którzy mó-
wi¹ o tym wêglu, to zadajê pytanie: a ilu z nas,
tych obroñców wêgla, zamieni³oby swoje ogrze-
wanie gazowe na wêglowe, choæby i tañsze? Py-
tam kolegów, którzy tak mówi¹: czy sami we w³a-
snym domu zmieniliby z powrotem ogrzewanie
z gazowego na wêglowe? Bo ja nie. Wolê ju¿ wiêcej
zap³aciæ. Mam czysto i nie muszê dok³adaæ wêgla
do pieca, wszystko tam siê samo robi. Za postêp
siê p³aci.

Zastanawiamy siê, Szanowni Pañstwo, co my
powiemy naszym wyborcom. By³o tutaj wiele g³o-
sów kolegów – ja te g³osy oczywiœcie rozumiem –
ze Œl¹ska, Zag³êbia, ¿e bêd¹ musieli siê t³uma-
czyæ swoim wyborcom. Ja te¿ zadajê sobie pyta-
nie: a co odpowiem swoim wyborcom, kiedy za-
pytaj¹ mnie, dlaczego zgodzi³em siê po raz kolej-
ny na to, ¿eby sektor nie zwróci³ pieniêdzy? I za-
raz padnie pytanie: a dlaczego inni musz¹ zwra-
caæ? Co ja wtedy odpowiem moim wyborcom?
Oni powiedz¹: po co dok³adaæ znowu miliard ileœ
milionów z³otych? Na przyk³ad moi studenci za-
pytaj¹: Panie Senatorze, a ile to by³oby stypen-
diów dla studentów? I co ja mam im mówiæ?
I wtedy, Panie i Panowie, ja bêdê broni³ tego roz-
wi¹zania, rozumiej¹c ca³okszta³t istniej¹cej sy-
tuacji i licz¹c siê z tym, ¿e mówi¹c trywialnie, kil-
ku kolegom przybêdzie g³osów, a mnie tych g³o-
sów ubêdzie. Ale ja rozumiem potrzeby i koniecz-
noœci spo³eczne.

Zaniepokoi³a mnie w tej dyskusji jedna teza.
Ona siê parê razy przejawi³a. Jeden z kolegów se-
natorów powiedzia³: antygórnicza, czyli anty-
œl¹ska. To jest bardzo niepokoj¹ce. Powie-
dzia³bym, ¿e jest to bardzo niebezpieczne, ponie-
wa¿ w innym wyst¹pieniu s³yszê, ¿e czêœæ spo³e-
czeñstwa jakby odwraca siê od górnictwa. Taki-
mi jednak wyst¹pieniami i takim stwierdzeniem
ten proces tylko siê pog³êbia. My nie mo¿emy
w Senacie dawaæ takiego przyk³adu myœlenia
o sprawach Polski, sprawa Œl¹ska jest bowiem
spraw¹ Polski, a sprawy Polski s¹ sprawami
Œl¹ska. Nie ma tu, przynajmniej w moim rozu-
mieniu, jakiejœ dysharmonii.

Wreszcie, Szanowne Kole¿anki i Koledzy, od-
noszê wra¿enie, ¿e ta dyskusja w ogóle nie doty-
czy meritum ustawy. Mówimy o jakimœ zamyka-
niu kopalñ. Bardzo uwa¿nie wys³ucha³em i pana
senatora Markowskiego, i pana ministra Piecho-
ty i wychodzê z tej dyskusji bardzo wzmocniony
i jakby optymistycznie nastawiony. Chodzi o dwa
punkty widzenia, jeden jakby zale¿ny od naszej
woli i drugi niezale¿ny. Mo¿e œwiêta Barbara czu-
wa nad górnictwem, ¿e oto w momencie najwiêk-
szego sporu o kszta³t restrukturyzacji górnictwa

wzros³y ceny wêgla? Ale trzeba to wykorzystaæ,
bo to jest najlepszy moment, ¿eby to zrobiæ. Cho-
dzi o to, ¿ebyœmy nie spoczêli na laurach i powie-
dzieli, ¿e ceny wêgla rosn¹, w zwi¹zku z tym zo-
stawiamy to, jak by³o, bo jakoœ to bêdzie dalej.
Jest to najlepszy moment, w jakim mo¿na tê re-
strukturyzacjê zrobiæ. Rozumiem, ¿e my przecie¿
w ogóle o zamykaniu kopalñ tutaj nie dyskutuje-
my. Rozumiem, ¿e bêd¹ o tym decydowaæ tylko
wzglêdy ekonomiczne, rozstrzygane w Kompanii
Wêglowej zgodnie z jasnymi kryteriami gospo-
darczymi, z ustawowo pe³nym zabezpieczeniem,
z instrumentarium, o którym mówimy. Byæ mo¿e
my w ogóle nie powinniœmy o tym mówiæ, bo byæ
mo¿e w ogóle do tego nie dojdzie. Ale to wszystko
zale¿y równie¿ od pewnych czynników zewnêtrz-
nych.

I wreszcie dwie uwagi bardzo ogólne. Oczywi-
œcie, ja nie mam recept, jak na przyk³ad unikn¹æ
sytuacji, w której powtórzy nam siê po czêœci sy-
tuacja z pierwszej restrukturyzacji, czyli te tele-
wizory, anteny satelitarne, samochody itd., a po-
tem nic. Je¿eli jednak ktoœ, jak pani senator Ja-
nowska, krytykuje dzisiaj rozwi¹zania, które
rz¹d proponuje – ja osobiœcie nie mam lepszych
i w zwi¹zku z tym nie zg³aszam ¿adnych propozy-
cji – to s¹dzê, ¿e pani senator powinna zapropo-
nowaæ inne. Bardzo prosto jest bowiem powie-
dzieæ, ¿e to bêdzie niedobre. Chêtnie siê jednak
dowiem, jakie s¹ inne rozwi¹zania, bo przecie¿ to
jest kwestia do dyskusji, prawda? Mo¿na prze-
dyskutowaæ jakieœ lepsze z tych mo¿liwoœci.

I wreszcie ostatnia moja uwaga jako cz³onka
Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Otó¿
protestujê, Szanowni Pañstwo, ¿ebyœmy w ogóle
na szczeblu ustawowym regulowali sprawy doty-
cz¹ce niewielkiej, naprawdê niewielkiej grupy lu-
dzi. Czy nie lepiej bêdzie na przyk³ad stworzyæ
w tej ustawie pewn¹ delegacjê ministrowi, który
w drodze rozporz¹dzenia bêdzie za³atwia³ tego ty-
pu sprawy? Ustawa jest to akt prawny najwy¿-
szego, po konstytucji, rzêdu. Jak tak dalej pój-
dzie, to bêdziemy obni¿aæ liczebnoœæ grup, który-
mi bêdziemy siê zajmowaæ. Miejmy szacunek dla
siebie i dla procesu ustawodawczego, który reali-
zujemy. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pan senator Bachleda zabierze g³os.
Pani Senator, nie mo¿e pani ad vocem. Mo¿e

pani siê jeszcze raz zapisaæ.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:

Sprostowaæ mo¿na.
(Senator Zdzis³awa Janowska: To ja siê jesz-

cze raz zapiszê.)
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Wielce Szanowny Panie Marsza³ku rodem ze
Œl¹ska! Szanowni Pañstwo, którzy do nas dzisiaj
przyjechali! Panie i Panowie Senatorowie!

Szkoda, ¿e nie pan marsza³ek Jarzembowski
prowadzi obrady, bo toczy³bym z nim spór, po-
niewa¿ pytania moje mieœci³y siê jednak, i cieszê
siê bardzo, ¿e pan minister podzieli³ to zdanie, na
obrze¿ach górnictwa. Ponadto jestem te¿ w tym
zespole senatorów, który z³o¿y³ poprawkê. Tak¿e
teraz, w moim wyst¹pieniu, chcê mówiæ w³aœnie
o obrze¿ach spraw górniczych, gdy¿ twierdzê, ¿e
czasami te symptomy, które mo¿na obserwowaæ
na przyk³ad u nas na Podhalu, zwi¹zane z fun-
kcjonowaniem górnictwa, daj¹ obraz choroby,
trochê o tym mówi¹. To jest ten przyk³ad, Szano-
wni Pañstwo – ja te¿ na to czekam – pana senato-
ra Izdebskiego, ¿e my dawno tutaj nie dyskuto-
waliœmy, nie debatowaliœmy o polityce rolnej.
O polityce gospodarczej, szeroko pojêtej, te¿ nie
przypominam sobie, kiedy ostatnio debatowaliœ-
my w Senacie. I dlatego tak nam to dokucza.

Przyjêliœmy teraz ustawê o biopaliwach. One
kiedyœ nazywa³y siê ekopaliwami – przypomi-
nam. A ja twierdzê, ¿e ze wzglêdu na interesy rol-
nictwa i ochrony œrodowiska Polska przyjê³a tê
ustawê o dziesiêæ lat za póŸno, a my, Senat, jeden
rok œci¹gnêliœmy…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Senatorze,
mówimy o ustawie o wêglu.)

O tym mówiê. To jest wa¿na sprawa, to o czym
tutaj mówiê. Ja o tym powiedzia³em i teraz wra-
cam do cen.

Otó¿ najtañszym wêglem czy paliwem jest na
Podhalu wêgiel oferowany z ciê¿arówki cztero-,
szeœciotonowej ze znakami rejestracyjnymi ze
Œl¹ska. 50 z³ za tonê wiêcej pobieraj¹ nasi podha-
lañscy kierowcy, którzy jad¹ na Œl¹sk czterdzie-
stotonowym zespo³em samochodowym. Dlacze-
go? Bo musz¹ tam czekaæ w kolejkach trzy, cztery
mo¿e piêæ dni przy bramach górniczych. To jest
prawda, mogê to udowodniæ. Najdro¿szym wêg-
lem u nas na Podhalu jest natomiast… I jeszcze
powiem mo¿e, dlaczego tym zespo³om warto tam
jechaæ. Poniewa¿ one obs³uguj¹ pensjonaty, któ-
re bior¹ dwanaœcie, piêtnaœcie, dwadzieœcia ton
za jednym razem. I jest potem walka o cenê za
miejsce noclegowe od turysty w danym pensjo-
nacie. Tu siê to ju¿ op³aca, to jest ten element
walki. Ludzie licz¹ szybko, dobrze i bardzo szyb-
ko reaguj¹. Co ciekawsze, kierowca ze znakami
rejestracyjnymi ze Œl¹ska nie chce przyj¹æ zamó-
wienia, bo mówi: nie wiem, ile bêdzie kosztowa³
ten wêgiel nastêpnym razem, jak ja za tydzieñ czy
za dwa tygodnie tu przyjadê, czy nie bêdzie
o piêædziesi¹t z³otych dro¿szy. To s¹ ciekawe
sprawy, ciekawe jest to, dlaczego tak w³aœnie siê
dzieje. I cieszê siê, ¿e s¹ tutaj ludzie, którzy s³u-
chaj¹ tego, bo to jest ta prawda, ta sytuacja, któ-

ra wystêpuje na naszym terenie. Ja nie wiem,
dlaczego tak jest, ale uzna³em, ¿e mam obo-
wi¹zek o tym powiedzieæ, bo tak jest.

Teraz, kiedy bêdê mówi³ o strategii gospodar-
czej Polski, to zapytam, nie oczekuj¹c na razie
odpowiedzi, dlaczego pomys³u wyjœcia z tego,
programu zmiany modelu dzia³alnoœci górniczej
i otoczenia górnictwa, bo nie nazywam tego s³o-
wem „restrukturyzacja”, nie po³¹czono na przy-
k³ad z programem budowy dróg i autostrad. Czy
by³by w Polsce ktoœ lepszy, kto móg³by budowaæ
autostrady, ni¿ górnicy? I gdybyœmy jeszcze do-
³o¿yli pieni¹dze z tego frontu walki z bezrobo-
ciem, czyli walki o utrzymanie zatrudnienia, da-
j¹cego tak ogromn¹ godnoœæ ró¿nym ludziom…
Czy nie mo¿na by tego zrobiæ? Czy nie bylibyœmy
wtedy du¿o m¹drzejszymi ludŸmi? Dlaczego tego
nie uczyniliœmy? Bo ci¹gle zacietrzewieni jesteœ-
my w sporze politycznym, który nas œci¹ga,
œci¹ga nasze czo³a, nasz wzrok tylko ku bie¿¹cym
problemom i ku temu, jak rozegraæ to politycznie
w tym roku, abyœmy jeszcze rz¹dzili w przysz³ym
roku.

To jest ta sytuacja. Nie korzysta siê z dorobku
naszych wspania³ych naukowców, bo gdyby siê
korzysta³o, to te programy na przyk³ad ³¹czyli-
byœmy w jednym froncie – energetycznym, ekolo-
gicznym, transportu wodnego, kolejowego, a na
koñcu samochodowego, a potem ochrony, a bar-
dziej mo¿e promocji zdrowia. Po prostu nie umie-
my korzystaæ z pomys³ów dostarczanych przez
naszych wspania³ych polskich naukowców. Ja-
ko przyk³ad dajê „Program dla Odry – 2006”. De-
batowaliœmy tutaj nad nim niedawno. Otó¿ gdy-
byœmy byli od razu przyjêli propozycje naszych
naukowców, dotycz¹ce Odry jako takiej, ju¿ bez
tego roku 2006, tylko w dziewiêædziesi¹tych la-
tach za ni¹ siê zabrali, to, moi Szanowni Pañ-
stwo, ogromnie byœmy pomogli…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Senatorze,
mówimy ca³y czas o ustawie w sprawie górni-
ctwa.)

Ale na koñcu powiem o wêglu, Panie Mar-
sza³ku, niech¿e pan zaczeka chwilê. Pan niech
mi…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Niech pan ca-
³y czas mówi o wêglu.)

Pan niech mi powie, kiedy ja mam zakoñczyæ
wypowiedŸ, przypomni, ¿e mija dziesiêæ minut.
Bardzo pana o to proszê. Nie rozumiem, dlaczego
pan mi przerywa.

Otó¿ mówi¹c o programie dla Odry na koñcu
powiem dok³adnie, ¿e zespó³ samochodowy
czterdziestotonowy porusza ten sam silnik,
z którym barka przewo¿¹ca tysi¹c ton wêgla mog-
³aby p³yn¹æ po Odrze do Szczecina. Wtedy tam,
na koñcu cena wêgla ba³by konkurencyjna i elek-
trociep³ownia w Szczecinie nie kupowa³aby wêg-
la zagranicznego. Gdybyœmy to czynili rozs¹dnie,
m¹drze i z du¿ym wyprzedzeniem, czyli gdybyœ-
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my uprawiali politykê, a nie politykierstwo. Bo
polityka to jest wyprzedzanie pomys³ami, projek-
tami, programami wszelkiej dzia³alnoœci grup
spo³ecznych w danej sytuacji spo³ecznej w kraju,
a przede wszystkim za granic¹. A my tylko sku-
piamy siê na bie¿¹cej walce politycznej, i to tylko
w naszym grajdole, a nie patrzymy w ogóle na
otoczenie, na to, co dzieje siê w naszym kraju.

Szanowni Pañstwo, jeszcze jeden kolejny przy-
k³ad to zapora wodna w Œwinnej Porêbie na rzece
Skawie. Czy nie mogliby jej po prostu budowaæ
nasi górnicy, których by³o w nadmiarze w swoim
czasie? Czy nie w tym programie budowy zapory
by³a woda dla Œl¹ska, o której siê dziœ nie mówi?
Za kilka, kilkanaœcie lat bêdzie brakowaæ wody
i bêd¹ siê wojny toczy³y na œwiecie o wodê, w tym
tak¿e o wodê dla Œl¹ska i dla Krakowa. Ale w tym
programie budowy zapory w Œwinnej Porêbie,
któr¹ zaczêto budowaæ dwadzieœcia piêæ lat te-
mu, nie bierze dzisiaj udzia³u ani Œl¹sk, ani naj-
wiêksze i najbogatsze w tym ci¹gu miasto, które-
mu, ¿e tak powiem, zagra¿a powódŸ ze Skawy, to
jest Kraków. Dlaczego? No bo brakuje nam rozu-
mu, a gdybyœmy go mieli, to te dwa oœrodki by
tam pracowa³y, i te pieni¹dze równie¿ by praco-
wa³y. Budowalibyœmy zaporê wodn¹ jako pod-
miot prawa handlowego, to by³a spó³ka akcyjna,
a nie tak jak teraz przy pe³nym finansowaniu
z bud¿etu pañstwa. A bud¿et by móg³ rokrocznie
finansowaæ jedn¹ trzeci¹. I tak program budowy
zapory w Œwinnej Porêbie wyd³u¿y³ siê nam za
spraw¹ tegorocznego finansowania z dwudziestu
piêciu do piêædziesiêciu lat. Jaki jest sens reali-
zowania w ten sposób jakichkolwiek przedsiêw-
ziêæ gospodarczych?

I pokazujê teraz, ¿e gdybyœmy mogli… A weŸ-
my pod uwagê dodatkowo otoczenie zapory. Gdy-
by górnicy te pieni¹dze, które bêd¹ mieli, o czym
mówi³a pani senator Janowska, umieli skomaso-
waæ – przepraszam, ¿e tak mówiê: te pieni¹dze –
zebraæ, z³o¿yæ razem, stworzyæ jak¹œ spó³kê pra-
wa cywilnego i na przyk³ad nad Œwinn¹ Porêb¹
jakieœ otoczenie turystyczne, wypoczynkowe zro-
biæ, to czy nie mo¿na by³oby tego po³¹czyæ? Czy
ktoœ nad tym myœli? A to jest przedsiêwziêcie, po-
wtarzam, z którym ju¿ dwadzieœcia piêæ lat siê
mêczymy w tym kraju, i jeszcze dodatkowo tego-
roczna perspektywa finansowania pokazuje, ¿e
jeszcze piêædziesi¹t lat bêdziemy siê tak mêczyæ.

I dlatego te¿ wzywam do tego, abyœmy na pod-
stawie tej debaty…

Panie Marsza³ku, ja powiedzia³em na pocz¹t-
ku, ¿e wzi¹³em udzia³ w debacie, gdy¿ z³o¿y³em
poprawkê, a w swoim wyst¹pieniu bêdê mówi³
o obrze¿ach górnictwa, po to, abyœmy ci¹gle wra-
cali do tego, ¿e wczeœniej mamy debatowaæ nad
du¿ymi tematami polityki gospodarczej, polityki
rolnej, zdrowotnej itd., itd. Wtedy nie bêdziemy

siê potykaæ o proste b³êdy, o proste problemy,
które nam wyrzuci rzeczywistoœæ przy okazji naj-
mniejszego zachwiania, czy to w postaci strajku,
czy jakichœ ruchów spo³ecznych, czy finansowa-
nia Odry po powodzi w 1997 r. Bo gdybyœmy ten
program wczeœniej zrobili, to na pewno straty…
A i tak musieliœmy w to potem w³o¿yæ œrodki fi-
nansowe, bo nale¿a³o natychmiast ratowaæ, na-
tychmiast usuwaæ skutki powodziowe. P³acimy
wtedy dziesiêciokrotnie wiêcej, ni¿ gdybyœmy siê
odwo³ali do rozumu.

Dziêkujê serdecznie, Panie Marsza³ku. Prze-
praszam pana za to, ¿e bardzo naruszy³em pañ-
sk¹ cierpliwoœæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, ¿e pan siê zmieœci³ w czasie. By³o to
raczej takie pana kazanie przy okazji spraw gór-
nictwa, no ale uwa¿am, ¿e to w ramach refleksyj-
noœci tej Izby powinno te¿ od czasu do czasu mieæ
miejsce.

(Senator Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Wszak mam przydomek „Ksiêdzulorz”.)

Pani Janowska senator, jeszcze raz.

Senator Zdzis³awa Janowska:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Zosta³am wywo³ana do tablicy, w zwi¹zku
z tym odpowiadam. Pan senator Bachleda-Ksiê-
dzularz ju¿ mnie w jakimœ stopniu wyrêczy³, po-
niewa¿ ja te¿ do tej kwestii chcia³am nawi¹zaæ.

Nale¿ê do ludzi, którzy od lat zajmuj¹ siê nie
tylko nauk¹, ale i badaniem, doradztwem, prowa-
dzeniem ekspertyz, zajmuj¹ siê te¿ restrukturyza-
cj¹ i prywatyzacj¹. I tak jak pan senator s³usznie
zauwa¿y³, ja równie¿ wiem, ¿e marnotrawione s¹
kwalifikacje bardzo wielu ludzi, którzy mogliby
bardzo pomóc w rozwi¹zywaniu problemów. Tyl-
ko ¿e oni s¹ w okreœlonej grupie politycznej i nie
zawsze takie osoby s¹ wykorzystywane.

Nie tak dawno odby³a siê tutaj, w Senacie, de-
bata na temat funkcjonowania administracji
publicznej w naszym kraju. Mówiliœmy o tym,
jak¿e¿ to powinny siê liczyæ kompetencje, kwalifi-
kacje ludzi. Ja nic nie poradzê na to, ¿e dobór
osób, które decyduj¹ o tym, co siê w naszym kra-
ju stanie w poszczególnych resortach, w gospo-
darce, w danym miejscu, regionie, nie zawsze
idzie w parze z kwalifikacjami, z doœwiadczeniem
i kompetencjami, które te osoby posiadaj¹. Tak
dzieje siê przez ca³y okres transformacji, bez
wzglêdu na w³adzê, która pe³ni swoj¹ funkcjê. Je-
dna grupa odchodzi, druga przychodzi i niestety
pope³nia siê te same b³êdy. St¹d te¿ bezwzglêdnie
to, co jest… Zreszt¹ je¿eli o to chodzi, to tak jak
mówiê, mog³abym odwo³aæ siê do swoich publi-
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kacji ksi¹¿kowych. Ja siê Œl¹skiem, wêglem, pa-
tologi¹ w dziedzinie prywatyzacji i restrukturyza-
cji zajmujê, ja opowiadam o tym w³aœnie, jak
straszliwie Ÿle jest robiona restrukturyzacja
w naszym kraju, w naszej gospodarce. Mówiê ró-
wnie¿ nieustannie o tym, jak to powinno byæ.

I, Panie Senatorze, wiele osób w tym kraju do-
skonale wie, jak powinno byæ. Ale chodzi o to, co
pan senator Bachleda-Ksiêdzularz powiedzia³
przed chwil¹: u nas od lat nie ma strategii, nie ma
odpowiedzi na pytanie, co bêdzie z naszym kra-
jem, co bêdzie z naszymi regionami, jaka faktycz-
nie jest polityka gospodarcza i przemys³owa na-
szego kraju, co faktycznie ma byæ ze Œl¹skiem,
z moim regionem, ze œcian¹ wschodni¹ itd., itd.
Przychodzi okreœlona grupa bior¹ca w³adzê i za-
czyna na nowo budowaæ coœ dla danego wycinka,
natomiast wizji polityki regionalnej kraju nieste-
ty nie ma. I dlatego moja wypowiedŸ jest tak kry-
tyczna. Ja bardzo wyraŸnie zdajê sobie sprawê
z marnotrawienia pieniêdzy i ³udzenia ludzi. Ci
ludzie, którzy rzeczywiœcie powinni znaleŸæ inn¹
pracê, musz¹ wiedzieæ, a ktoœ musi im to powie-
dzieæ, jakiego rodzaju inwestycje powinny zna-
leŸæ siê na Œl¹sku. Dlaczego nie œci¹gamy inwe-
storów w okreœlone miejsce? Dlaczego ludzi o pe-
wnych kwalifikacjach, których rzeczywiœcie jest
trochê za du¿o, nie kierujemy do zdobycia kwali-
fikacji potrzebnych w tym miejscu? Nie by³oby
wówczas takiego marnotrawstwa, poniewa¿ re-
strukturyzacja zatrudnienia by³aby zgodna z kon-
cepcj¹ rozwoju naszego kraju i poszczególnych re-
gionów, a tego niestety ci¹gle nam brakuje.

I to jest moja odpowiedŸ, Panie Senatorze. Dzi-
wiê siê, ¿e pan, od niedawna belwederski profe-
sor, kieruje do mnie tego rodzaju pytania. Myœlê,
¿e powinniœmy siê trochê lepiej rozumieæ. Prze-
cie¿ tu chodzi o nasz¹ wspóln¹ Polskê i o nasz¹
wspóln¹ strategiê. A jak jest, to sami widzimy.
I tylko rodz¹ siê niepotrzebnie konflikty spo³ecz-
ne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Lipowski zabierze g³os.

Senator Grzegorz Lipowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê na omawiany dzisiaj problem spojrzeæ

obiektywnie, jako ten, który z bliska i od dawna
obserwuje przemiany, jakie nastêpuj¹ w górni-
ctwie. Od dawna, bowiem dwadzieœcia lat temu
przez dziesiêæ lat pe³ni³em funkcjê dyrektora na-
czelnego Zak³adów Przemys³u Lniarskiego „Wi-
golen”, które równolegle z zak³adami LENKO
w Bielsku-Bia³ej produkowa³y, dopracowywa³y

technologiê produkcji tkanin podsadzkowych
polipropylenowych. Produkowaliœmy rocznie
36 milionów m2 tkanin; kolejki samochodów
ustawia³y siê, aby zaopatrzyæ w porê kopalnie
w tkaniny zamu³kowe. No, ale wtedy wydobycie
kszta³towa³o siê na poziomie blisko 200 milio-
nów t. PóŸniej transformacja ustrojowa, prze-
miany gospodarcze, które nast¹pi³y, niestety do-
prowadzi³y do tego, ¿e takie zak³ady jak Wigolen
i inne…

Powiem tu ogólnie, ¿e w 2000 r. z tego powodu,
¿e funkcjonowa³a wtedy, ju¿ w tej chwili trochê
ograniczona, szara strefa przemys³u lekkiego,
sprowadzono do Polski 120 tysiêcy t tkanin
i odzie¿y za 155 milionów z³; taka by³a zarejestro-
wana wartoœæ wiezionych towarów. To znaczy, ¿e
kilogram tkaniny – a tyle wystarcza na trzyczêœ-
ciowy garnitur – sprowadzano za 1 z³ 72 gr.
W przeliczeniu na œredni¹ wydajnoœæ sprowadze-
nie tej iloœci to jest to samo, co zlikwidowanie
dziesiêciu du¿ych przêdzalñ, takich jak te dwie,
które by³y w Sosnowcu, czy ta w Bielsku, czy ta
w Czêstochowie. To jest dwanaœcie du¿ych tkalñ,
takich jak w Bielsku, jak w £odzi, to s¹ farbiar-
nie, wykañczalnie, to jest szeœædziesi¹t tysiêcy
stanowisk pracy w tych trzech szczególnie prê¿-
nych oœrodkach w³ókienniczych. Ale to jest rów-
nie¿ ograniczenie zu¿ycia energii elektrycznej,
któr¹ produkujemy przede wszystkim z wêgla, to
jest ograniczenie zu¿ycia wêgla, bowiem te zak³a-
dy by³y bardzo energoch³onne i paroch³onne, bo
ka¿dy z nich musia³ mieæ ciep³owniê, ¿eby by³a
para technologiczna dla wykañczalni, dla far-
biarni.

Dlatego zu¿ycie wêgla tak istotnie spad³o i mu-
simy byæ tego œwiadomi. Musimy tak samo byæ
tego œwiadomi, ¿e Unia Europejska stawia waru-
nek, i¿ w okreœlonym czasie, doœæ krótkim, musi-
my osi¹gn¹æ poziom 12% energii odnawialnej, al-
ternatywnej, a w tej chwili mamy 2,5% i niestety
ta tendencja bêdzie siê utrzymywa³a.

Kolejny raz ju¿ prze¿ywamy, to ju¿ sta³o siê
modne, polowanie na czarownice: zawsze jest od-
powiedzialny ten, kto w danym okresie rz¹dzi.
I za wszelkie ma³o popularne decyzje ka¿dy
z rz¹dów bêdzie odpowiada³. Ale ta sprawa szarej
strefy, o której mówiê, kiedy sprowadzono 20 ty-
siêcy t tkanin i odzie¿y, to by³ rok 2000. To wtedy
wygaszono przemys³ lekki, który mia³ na Zacho-
dzie swoj¹ markê, mia³ tradycje ogromne.

St¹d te¿ te ciêcia bêd¹ musia³y nastêpowaæ,
one bêd¹ musia³y nastêpowaæ. Mimo ich niepo-
pularnoœci, ktoœ je musi robiæ. Porównuj¹c to do
operacji chirurgicznych, mo¿na powiedzieæ, ¿e
we w³aœciwym momencie ten przys³owiowy
wrzód powinien byæ przeciêty, bowiem je¿eli on
narasta, to potem powoduje jeszcze wiêksze spu-
stoszenia. Nie bêdziemy przecie¿ wydobywali
wêgla na ha³dê, bowiem przy warunkach pogo-
dowych, jakie u nas wystêpuj¹, przy dobrym
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s³oñcu i dobrym deszczu, nastêpuje samozap³on
i ha³da sama sp³onie, powoduj¹c koszty. Ja
wiem, ¿e to s¹ bardzo niepopularne sprawy, ¿e
bardzo czêsto wystarczy tylko to, ¿e rz¹d ma po-
mys³ i ju¿ on zostaje rozgrzebany; tak jak by³o
z winietami. I podzielam podgl¹d, ¿e czêsto przez
walkê polityczn¹ przegrywamy powa¿ne sprawy
gospodarcze. Autostrady ju¿ dawno mo¿na by³o
budowaæ i mo¿na by³o wykorzystaæ potencja³, ja-
ki jest w górnictwie. Tak samo ekopaliwa kilka
razy musia³y wracaæ pod obrady Sejmu, ¿eby
w koñcu jakoœ je przepchn¹æ. Dlatego wydaje mi
siê, ¿e ta tendencja, niestety, bêdzie musia³a wy-
stêpowaæ.

Ci¹gle stawiam sobie pytanie… Bo ja rozu-
miem, ¿e kiedyœ, kiedy by³ problem z zaopatrze-
niem górnictwa w³aœciwie we wszystko, to by³y
potrzebne i centrale zaopatrzenia górnictwa,
i sklepy górnicze, które by³y wtedy krytykowane,
ale jednak by³y, i zjednoczenia, póŸniej przemia-
nowane na inne, i w tej chwili znowu s¹ te kom-
panie i ca³a nadbudowa. Zastanawiam siê nad
tym, czy kopalnia, która potrafi wydobyæ wêgiel,
nie potrafi³aby go te¿ sprzedaæ? I czy ta ca³a nad-
budowa jest potrzebna? Ostatnio krytykowano
te spó³ki. Nie do koñca powiedziano, ¿e wszyscy
zarabiaj¹ – ci, co wo¿¹ wêgiel, ci, co eksportuj¹
wêgiel. Wszyscy na tym wêglu zarabiaj¹, a kopal-
nie musz¹ upadaæ. Ja naprawdê tak do koñca nie
dosta³em tutaj odpowiedzi i s¹dzê, ¿e ten pro-
blem powinien byæ u nas, tam na Œl¹sku, dok³a-
dniej rozpracowany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Lista mówców siê wyczerpa³a, ale ja na koniec

pozwolê sobie udzieliæ g³osu sobie i parê s³ów po-
wiem.

Senator Kazimierz Kutz:

Niestety ze wzglêdu na obowi¹zki marsza³kow-
skie by³em poza gmachem i nie s³ysza³em ca³ej
dyskusji, czego bardzo ¿a³ujê. Pierwszym mów-
c¹, którego s³owa mnie dotknê³y, by³ senator
Jaeschke, dlatego g³ównie bêdê nawi¹zywa³ do
tego, co on powiedzia³, i do tego, o czym tu ogólnie
siê mówi.

Proszê pañstwa, Œl¹sk to jest bardzo dziwny
twór, pod ka¿dym wzglêdem. Gdyby tak sobie wy-
obraziæ wspó³czesny pejza¿ Polski, popegeerow-
skie tereny, gdzie wszyscy Ÿle ¿yj¹, tereny ³ódz-
kie, gdzie ¿y³y tkaczki itd., to na tym tle Œl¹sk by
siê jawi³ jako olbrzymia termitiera, jako pewien
fenomen, pewien wybryk natury, dlatego ¿e nie-
szczêœciem Œl¹ska jest i by³ wêgiel.

Kiedy w po³owie XVIII wieku w wyniku wojny
siedmioletniej Œl¹sk zosta³ przy³¹czony do Nie-
miec, Fryderyk Wielki, autor wielkiej polityki
Drang nach Osten, któr¹ potem fenomenalnie re-
alizowa³ Bismarck, a Hitler j¹ wykoñczy³… My,
Œl¹zacy, ostaliœmy siê z tym wêglem, a wtedy, po
rewolucji francuskiej, rodzi³ siê, proszê pañstwa,
kapitalizm… Wêgiel to by³ po prostu wielki skarb,
który Rzesza dosta³a dziêki œwiat³emu umys³owi
swojego wielkiego króla, bo jak wiecie, kapitalizm
opiera³ siê na wêglu i stali. Wojowniczoœæ Niemiec
spowodowa³a, ¿e tam, gdzie by³ wêgiel, musia³y
istnieæ huty, i te przemys³y by³y dla Rzeszy Nie-
mieckiej od zarania przemys³ami zbrojeniowymi.

Nieszczêœciem wspó³czesnej Polski jest to, ¿e
po doœwiadczeniach koszmaru drugiej wojny
œwiatowej Europa zm¹drza³a i postanowi³a, ¿e –
poniewa¿ g³ównym konfliktem by³ konflikt euro-
pejski francusko-niemiecki i tu wystêpowa³y
wojny – trzeba to po³¹czyæ, by nie stwarzaæ wiêcej
pretekstu do wojowniczoœci i napêdzania prze-
mys³u zbrojeniowego w obu krajach.

To Œl¹sk by³ praw¹ nog¹ wielkich struktur
ekonomicznych, które umo¿liwia³y wojowni-
czoœæ Niemiec; zag³êbie Ruhry i Œl¹sk. Œl¹zacy
byli wtedy wewnêtrzn¹ koloni¹. Gdy rodzi³ siê ka-
pitalizm, to po to, by on zaistnia³ i zakwit³, musia-
³a siê rodziæ klasa robotnicza – Karol Marks fan-
tastycznie to wszystko opisa³ – i Œl¹zacy, którzy
byli narodem ch³opskim, musieli staæ siê s³o-
wiañskim proletariatem w Niemczech, dajmy na
to dwa razy tañszym. Stali siê oni nowoczesn¹
warstw¹ niewolników przemys³owych. Piêtno ko-
lonializmu wyciœniête by³o na Œl¹sku niezale¿nie
od czasu i ustroju, równie¿ po wojnie, kiedy Pol-
ska by³a zniszczona, a Œl¹sk – pragnê pañstwu
przypomnieæ – z w³asnej woli przy³¹czy³ siê do
Polski, bo nie by³ ju¿ w stanie wytrzymaæ wyzys-
ku i germanizacji.

To dlatego Œl¹sk tak bardzo ró¿ni siê swoj¹
mentalnoœci¹, gdy¿ Œl¹sk nie partycypowa³
w tradycjach niepodleg³oœciowych, na Œl¹sku nie
by³o problemu niepodleg³oœci, bo myœmy jej ni-
gdy – od œredniowiecza – nie zaznali. Pañstwo
polskie odwróci³o siê od Œl¹ska i tak jest, w grun-
cie rzeczy, do dzisiaj. Mieszkañcom Œl¹ska cho-
dzi³o o to, ¿eby ¿yæ w pañstwie sprawiedliwym,
gdzie cz³owiek by³by traktowany bardziej jak
cz³owiek i nie by³by na si³ê germanizowany. To
z tego wziê³a siê têsknota za innym krajem. A co
to móg³ byæ za kraj? To by³a Polska. Œl¹zacy, któ-
rzy coœ tam czytali, czytali literaturê polsk¹, za-
infekowali siê mitem niepodleg³oœciowym i kiedy
zbli¿a³a siê pierwsza wojna œwiatowa, ta wielka
erupcja ruchów narodowoœciowych w Europie,
polskoœæ na Œl¹sku od¿y³a jako marzenie, jako
sen o lepszym pañstwie, sprawiedliwszym spo³e-
cznie, gdzie cz³owiek by³by lepiej traktowany.

Niestety, tak siê nie sta³o ani przed wojn¹, ani
po wojnie, kiedy Polska by³a zniszczona, a ca³y
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zatrzymany Œl¹sk, nietkniêty po¿og¹ wojny, pra-
cowa³ na Polskê.

Pragnê zwróciæ pañstwa uwagê na to, ¿e przez
ca³e, ca³e lata ta termitiera, ten skrawek, na któ-
rym siedzia³o 12% ludnoœci polskiej, dostarcza³a
25% bud¿etu. Myœmy pracowali na Œl¹sku na ca-
³¹ Polskê. Proszê sobie wyobraziæ, jak by wy-
gl¹da³a Polska powojenna bez Œl¹ska. Nie by³oby
jej, by³yby te pola zniszczeñ! Kto odbudowa³ War-
szawê? Mówi³o siê: ca³y naród buduje Warszawê,
ale pieni¹dze i tak dalej sz³y wiadomo sk¹d:
stamt¹d, gdzie mog³y byæ. Niestety, obcoœæ Œl¹s-
ka jest trwa³a.

Dla mnie genialna by³a wypowiedŸ wicemini-
stra spraw zagranicznych w rz¹dzie pana Buzka,
który w przyp³ywie szczeroœci powiedzia³, ¿e – bo
oczywiœcie konsekwencj¹ eksploatacji Œl¹ska
by³y wszystkie paskudztwa zwi¹zane ze zniszcze-
niem natury i z wyzyskiem ludzi – po wojnie wê-
giel i stal by³y podstawowymi Ÿród³ami dochodu
narodowego i dewiz, wiêc inwestowano w górni-
ctwo jeszcze bardziej, bo ono by³o jakby podsta-
w¹ narodowego bytu. St¹d tak wielki rozwój gór-
nictwa, do którego przyczyni³ siê przecie¿ by³y
minister, który tu siedzi i który to wszystko robi³
z namiêtnoœci¹.

Po wojnie, w zwi¹zku z tym, ¿e przerwano mo¿-
liwoœæ rozwoju instynktów wojennych, zaczêto
likwidowaæ wielkie przemys³y zbrojeniowe i po-
³¹czono ze sob¹ przemys³y dwóch pañstw. Dwa
pañstwa, które ze sob¹ wojowa³y – mówiê o Fran-
cji i Niemczech – przez te lata wszystko sobie za-
³atwi³y. Przedtem Niemcy dosta³y pomoc finanso-
w¹ z Ameryki itd., bo reformy górnictwa by³y ko-
sztowne, i w 1957 r. zaczê³y rekonstruowaæ gór-
nictwo. Pan Markowski mówi, ¿e jeszcze dzisiaj
Niemcy pompuj¹ rocznie w górnictwo 3 miliardy.

W tym trudnym czasie, kiedy Polska prze¿ywa
rewolucjê, kiedy ca³a gospodarka, wszystko mu-
si siê otrz¹sn¹æ i dostosowaæ do warunków wol-
norynkowych, my musimy redukowaæ nasz prze-
mys³ wojenny z takim w³aœnie opóŸnieniem.

Ja mówiê o wêglu i o stali, ale rzecz przecie¿ nie
w wêglu, nie w liczbach, nie w piêciu kopalniach.
Jest to wielki problem ludzki. To jest termitiera.
Co maj¹ robiæ dzieci górników, których w ci¹gu
piêciu lat zwolniono sto tysiêcy? Pragnê zwróciæ
pañstwa uwagê na to, ¿e w Polsce jest taka sytua-
cja, ¿e gdy porówna siê ma³¿eñstwo, które ma wy-
¿sze wykszta³cenie, z ma³¿eñstwem górniczym
z wykszta³ceniem podstawowym, to siê oka¿e, ¿e
dziecko górnika ma mo¿liwoœci uczenia siê, skoñ-
czenia wy¿szej uczelni na poziomie 17 na 100.

Problem Œl¹ska to nie jest problem tej ustawy,
tylko tego, co siê za ni¹ kryje, a kryj¹ siê za ni¹
wielkie problemy spo³eczne, które przez czterna-
œcie lat by³y zostawiane na boku. Istnieje granica
ludzka, po przekroczeniu której cz³owiek nie jest

w stanie wytrzymaæ negatywnego re¿imu i on bê-
dzie siê musia³ zbuntowaæ. A w gruncie rzeczy
przez czternaœcie, no, mo¿e dziesiêæ lat kupowa-
no spokój spo³eczny, nic nie robiono z przemys-
³em, tylko dawano pieni¹dze. Pañstwo nie jest
w stanie tego wytrzymaæ, a ludzie nie s¹ w stanie
wytrzymaæ tak radykalnych przemian, poniewa¿
ca³y czas maj¹ œwiadomoœæ, ¿e s¹ niewolnikami.
Bo kim¿e mo¿e byæ górnik, cz³owiek prosty, nie-
wykszta³cony, którego wrzuca siê w wolnorynko-
wy ¿ywio³? On mo¿e tylko zaznaæ biedy albo byæ
zagro¿ony patologi¹. Obszary patologii, dewasta-
cji ludzkiej s¹ niewyobra¿alne. My nic o tym nie
wiemy, dlatego ¿e wiedza o Œl¹sku jest ma³a, a te-
lewizja ca³y czas dostarcza nam rozrywki i nie
przedstawia problemów spo³ecznych.

Tak wiêc, proszê pañstwa, ta ustawa… Nasze
myœlenie w kategoriach przywilejów powoduje,
¿e ja czêsto s³yszê w Senacie: wyœcie mieli dobry
okres na Œl¹sku, dostaliœcie swoje, teraz my. To
nie o to chodzi. Sprawy zasz³y tak daleko, ¿e jeœli
nie uporz¹dkuje siê tego resortu, nie przewidzi
siê zwi¹zanych z tym konsekwencji spo³ecznych,
to rzeczywiœcie mo¿e dojœæ na Œl¹sku do sytuacji,
które s¹ trudne do przewidzenia. I to chcia³bym
pañstwu uzmys³owiæ.

Ja siê cieszê, ¿e ta ustawa w koñcu jest, bo ona
rzeczywiœcie jest wyrazem pewnej os³ony euro-
pejskiej, dajmy na to, na miarê wszystkich tych
wielkich problemów spo³ecznych. Wspó³czesne
pañstwo europejskie, do tego katolickie, nie mo-
¿e sobie pozwoliæ na masowe skazywanie ludzi
na nêdzê. Z tym nikt nie mo¿e siê zgodziæ. I ludzie
siê nie zgodz¹. Na to nie ma rady.

I ta ustawa jest skierowana przeciwko tym nie-
bezpiecznym tendencjom. Myœlê, ¿e jak na mo¿li-
woœci, którymi pañstwo dysponuje, Panie Mini-
strze, bo sami górnicy… Ona jest po prostu
w miarê znoœna. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Franciszek Bobrowski chcia³ zabraæ g³os. Bar-
dzo proszê.

Senatorze, pan jeszcze raz zabierze g³os, tak?
(Senator Franciszek Bobrowski: Przepraszam,

ja pierwszy raz…)
Bardzo proszê, tylko póŸno pan siê zg³osi³.

Senator Franciszek Bobrowski:

Jestem m³odszy od wêgla kamiennego i mo¿e
to z tego wynika.

Trochê mi smutno, bo w zasadzie nie idziemy
tropem proponowanym przez senatora sprawo-
zdawcê Markowskiego, ba, nie idziemy w dysku-
sji tropem ministerstwa gospodarki, które te¿
proponuje rozwi¹zania. Chwilami idziemy – i te
g³osy s¹ dla mnie najbardziej przykre – takim oto
tropem: z pegeerami zrobiliœmy w taki sposób,
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z prz¹dkami w taki sposób, no to zróbmy w taki
sposób i z górnikami. Ale górnicy to ludzie.

Ja nie wiem, czy na Œl¹sku nie ma wiêkszego
spustoszenia – tylko byæ mo¿e to nie jest tak wi-
doczne – ni¿ w przypadku, ale jak mówiê, nie
wiem, pegeerów. Bo jeszcze piêtnaœcie lat temu
w naszym kraju by³o piêæset tysiêcy górników
wêgla kamiennego. Nigdzie na œwiecie nie odby³a
siê likwidacja stanowisk pracy w tak szybkim
tempie. Po prostu nigdzie.

Wysoka Izbo, cztery lata temu by³em we Fran-
cji, w Metz, na konferencji Europejskiej Wspól-
noty Wêgla i Stali. Francuzi mieli potê¿ny pro-
blem: mieli ostatnie szeœæ tysiêcy górników. Ale
interesowali ich nie tylko ci górnicy. Interesowa-
³a ich równie¿ ca³a infrastruktura skupiona wo-
kó³ górników, a wiêc szewc, rzeŸnik, piekarz itd.,
itd. Nie wspomnê ju¿ dzieci, o których tu pan
marsza³ek tak piêknie mówi³.

Ja bym po prostu poszed³ w³aœnie w tym kie-
runku, w kierunku pomo¿enia, i to nawet nie ze
wzglêdu na wdziêcznoœæ za to, co Œl¹sk jako re-
gion zrobi³ dla pañstwa, tylko ¿eby chocia¿ przez
moment mieæ poczucie, ¿e cz³owiek jest podmio-
tem, a nie stoi na siódmym, ósmym miejscu, bo
mimo wszystko trzeba w naszym smutnym i bie-
dnym kraju trochê pogodziæ z tym ekonomiê.

Ja mówiê te s³owa równie¿ dlatego – i tak
chcia³bym byæ zrozumiany – ¿e w³aœciwie wêgiel
kamienny z ekonomicznego punktu widzenia
jest moim najwiêkszym wrogiem, bo ja jestem
zwolennikiem brunatnego. A im gorzej z wêglem
kamiennym, tym lepiej sprzedaje siê brunatny.
I pan minister jest zadowolony, i spo³eczeñstwo
zadowolone, bo sprzedajemy wiêcej energii, naj-
tañszej energii w tym kraju. Ale nie na tym rzecz
polega. Nigdy nie zwróciliœmy siê do minister-
stwa, tego rz¹du ani poprzednich rz¹dów z ubole-
waniem, ¿e nie sprzedajemy tyle, ile byœmy mogli,
bo ekonomia tak pokazuje, bo trzeba by w³aœci-
wie maksymalnie fedrowaæ ten brunatny, sprze-
dawaæ i produkowaæ energiê, a mo¿liwoœci s¹.
Wiêc tu, jako wróg tego wêgla kamiennego, pro-
ponujê jednak iœæ tropem, który nakazuje, wska-
zuje czy proponuje nam pan minister Piechota,
jak równie¿ przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki
i Finansów Publicznych, pan Jerzy Markowski.
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Stwierdzam, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakte-

rze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli senatorowie:
DrzêŸla, Doktorowicz, Dro¿d¿, Markowski, Ja-
nowski, Sagatowska, Szafraniec, Bachleda i No-

ga, a w trakcie przemówienia senatorowie: Gie-
rek, Izdebski i Lubiñski.

Zgodnie z regulaminem zamykam dyskusjê.
Zwracam siê do pana ministra z pytaniem, czy

chcia³by ustosunkowaæ siê do dotychczasowych
obrad.

Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jacek Piechota:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Obiecujê nie podchodziæ do bicia rekordów

w wyst¹pieniach parlamentarnych. W Sejmie
uda³o mi siê go pobiæ, bo moje odpowiedzi na py-
tania panów pos³ów w debacie nad t¹ ustaw¹
trwa³y dwie godziny i dwadzieœcia minut. Obie-
cujê tutaj uczyniæ to krócej.

Przede wszystkim chcia³bym wypowiedzieæ
pewn¹ tezê ogóln¹ – ona przewija³a siê tutaj
w niektórych wypowiedziach, ale niektórzy, nie-
stety, nie chcieli zauwa¿aæ rzeczywistoœci, w któ-
rej funkcjonujemy – ta rzeczywistoœæ jest nieu-
nikniona, nieuchronna. My po minionych cza-
sach, o których tak wspaniale mówi³ pan mar-
sza³ek Kutz, odziedziczyliœmy dramatycznie z³¹
strukturê gospodarki. I to wci¹¿ jest nasz ogrom-
ny problem, z którym borykamy siê praktycznie
na ka¿dym kroku.

Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa generuj¹
w Unii Europejskiej 70–80% produktu krajowe-
go brutto. W Polsce na pocz¹tku procesu naszej
transformacji tworzy³y one zaledwie dwadzieœcia
kilka procent produktu krajowego brutto. Dzi-
siaj, po tylu latach transformacji, tworz¹ zale-
dwie 50% produktu krajowego brutto.

To obrazuje, jak bardzo polska gospodarka
wci¹¿ jest zdominowana przez wielkie firmy,
wielkie sektory, wielkie przedsiêbiorstwa, które
bardzo trudno dostosowuj¹ siê do nowych wa-
runków: otwarcia rynku i konkurencji rynkowej
bêd¹cej w wielu obszarach si³¹ napêdow¹.

Dziesiêæ lat temu sektor paliwowo-energe-
tyczny w Polsce tworzy³ 8,1% produktu krajowe-
go brutto, dzisiaj tworzy 4% produktu krajowego
brutto, czyli po dziesiêciu latach o po³owê mniej.
To i tak jeszcze wci¹¿ jest dwukrotnie wiêcej ni¿
w wysoko rozwiniêtych krajach Unii Europej-
skiej. To zadaje te¿ k³am tezie, ¿e ograniczanie
przestrzeni dla wêgla odbywa siê na rzecz gazu
i innych noœników energetycznych. Nie, zmniej-
sza siê udzia³ ca³ego sektora paliwowo-energety-
cznego.

Mamy wiêc do czynienia z pewnymi nieu-
chronnymi procesami. Mamy do czynienia z pro-
cesem, któremu musimy ju¿ dzisiaj podlegaæ
w szczególny sposób, bo nie da siê przecie¿ pol-
skiej gospodarki zamkn¹æ, w jakikolwiek sposób
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oddzieliæ, ochroniæ przed procesami zachodz¹cy-
mi we wspó³czesnym œwiecie.

Mamy dzisiaj do czynienia z procesem, który
kraje Unii Europejskiej przesz³y w ci¹gu ostat-
nich piêædziesiêciu lat. Kiedy tworzona by³a Eu-
ropejska Wspólnota Wêgla i Stali, w dzisiejszej
Piêtnastce, wtedy nie wszystkie kraje Piêtnastki
tworzy³y Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali, wy-
dobywano 500 milionów t wêgla. Dzisiaj wydoby-
wa siê 80 milionów t wêgla, a i tak w du¿ej mierze,
jak w przypadku Niemiec, to wydobycie prowadzi
siê ze wzglêdów socjalnych, a nie ze wzglêdów go-
spodarczych.

Skoro wiêc pan senator Szafraniec mówi, ¿e to
jest jakieœ dzia³anie Unii przeciwko nam, ¿e to
jest dzia³anie przeciwko takim wspania³ym per-
spektywom polskiego wêgla na rynku unijnym,
to ja bym zwróci³ siê do pana senatora z proœb¹:
nie grajmy znowu wêglem, realizuj¹c cele polity-
czne. Powiedzmy, ¿e jesteœmy przeciwko integra-
cji europejskiej i przeciwko Unii Europejskiej, ale
nie grajmy wêglem. Bo powtarzam: dla polskiego
wêgla bêdzie tyle miejsca, i na polskim rynku,
i na unijnym, i na jakimkolwiek innym rynku, na
ile pozwoli jego cena, je¿eli bêdzie to wêgiel ofero-
wany w konkurencyjnej cenie. Takie s¹ regu³y tej
rynkowej gry.

Naprawdê to nie jest tak, ¿e w nieskoñczonoœæ
mo¿emy sterowaæ procesem nap³ywu tañszego
wêgla na nasz rynek. Ograniczaliœmy jeden…
Tak naprawdê kontyngent rosyjski, 1,6 milio-
nów t, zwiêkszono o 120 tysiêcy t po to, aby re-
strykcje nie dotknê³y producentów polskich to-
warów i artyku³ów spo¿ywczych wysy³anych na
rynek rosyjski. Ale nawet ten kontyngent nie zo-
stanie w pe³ni zrealizowany.

Jeœli chodzi o stan importu wêgla na polski ry-
nek obecnie, to na bie¿¹co, ca³y czas prowadzimy
automatyczn¹ rejestracjê obrotów w tym zakre-
sie – aby wprowadziæ ka¿d¹ tonê wêgla na polski
rynek, trzeba uzyskaæ zezwolenie w minister-
stwie gospodarki. Ale to jest jedynie rejestracja,
to nie jest ograniczanie, jak w przypadku impor-
tu z innych kierunków. Otó¿ nieco ponad 1 mi-
lion 600 tysiêcy t wêgla z ró¿nych kierunków
wp³ynê³o do tej pory na polski rynek. Prawd¹ jest,
¿e nie jest to znacz¹ca wielkoœæ w porównaniu
z ca³¹ iloœci¹ wêgla, a mo¿liwoœci w tym zakresie
siê wyczerpuj¹. Polski wêgiel ma przysz³oœæ,
mo¿na powiedzieæ, praktycznie zagwarantowa-
n¹, bo polska energetyka zosta³a zbudowana na
polskim wêglu. Do polskiego wêgla, do jego para-
metrów, do jego technicznych warunków zosta³a
dostosowana polska energetyka. Dlatego zawsze
polski wêgiel bêdzie mia³ atuty, jeœli chodzi o od-
leg³oœci i parametry. Problem polega tylko na
tym, ¿e my wci¹¿ tego wêgla wydobywamy za du-
¿o w stosunku do zapotrzebowania polskiej ener-

getyki. Co prawda ju¿ nie o kilkadziesi¹t, ale
wci¹¿ o kilkanaœcie milionów ton za du¿o.

To, o czym mówimy, bardzo czêsto ekscytuj¹c
siê sytuacj¹ na rynku europejskim czy na ryn-
kach œwiatowych, jest, proszê pañstwa, sytuacj¹
przejœciow¹ i nikt nie jest w stanie powiedzieæ,
jak d³ugo ta koniunktura potrwa. Ca³e szczêœcie,
¿e dzisiaj ta koniunktura jest, ale to wcale nie
mo¿e nas uspokajaæ i powodowaæ, ¿e z tego aku-
rat powodu uznamy, i¿ tak bêdzie zawsze. Jest
koniunktura, bo Chiny, najwiêkszy producent
wêgla, wydobywaj¹cy dzisiaj ju¿ 1 miliard
400 milionów t rocznie, w tym momencie koniun-
ktury swojego przemys³u, w wyniku inwestycji
œci¹ganych do Chin, zu¿ywa wiêcej tego wêgla na
swoje potrzeby i nie eksportuje go w œwiat. Ale to
nie jest stan permanentny, zagwarantowany.

Pytanie, czy kraje Unii Europejskiej, maj¹c do
wyboru tani wêgiel chiñski, po³udniowoafrykañ-
ski czy z ka¿dego innego kierunku, oferowany po
ni¿szej cenie, bêd¹ kupowa³y polski wêgiel. Nie.
Ale to nie jest kwestia politycznych decyzji czy
wymierzonych przeciwko jakiemukolwiek krajo-
wi, wkrótce ju¿ cz³onkowskiemu, czy z³ej decyzji
Komisji Europejskiej. To jest prosty rachunek
ekonomiczny, bo w gospodarce trzeba siê takim
rachunkiem ekonomicznym kierowaæ.

Mnie te¿ bol¹ te wszystkie wyzwania, które nas
dotycz¹, które uderzaj¹ w sektory przemys³u
ciê¿kiego i powoduj¹, ¿e musimy realizowaæ wiele
ciê¿kich, trudnych procesów restrukturyzacyj-
nych. Ale w ka¿dym innym sektorze i w ka¿dym
innym przedsiêbiorstwie, jeœli rachunek z dzia-
³alnoœci bie¿¹cej jest ujemny, to albo siê dokonu-
je szybkich ciêæ wewnêtrznych, albo siê szuka in-
nych sfer dzia³alnoœci, albo gdzieœ kiedyœ w koñ-
cu koñczy siê to upad³oœci¹.

Ja rozumiem kole¿anki i kolegów ze Œl¹ska,
którzy tutaj, z tej trybuny, z tak¹ trosk¹ mówi¹
o problemie ludzkim, bo to jest rzeczywisty pro-
blem. Ale po to ta ustawa wprowadza tak rozbu-
dowane instrumenty os³onowe, aby jak najlepiej
rozwi¹zaæ ten problem ludzki, spo³eczny na Œl¹s-
ku ogromnym wysi³kiem bud¿etu pañstwa. Ale,
proszê pañstwa, trzeba mieæ chocia¿ trochê cy-
wilnej odwagi. Nie mo¿na mówiæ: ja siê nie znam
na wêglu, ale dlaczego likwidujemy miejsca pra-
cy? To siê poznajmy na wêglu.

Ja musia³em swoim stoczniowcom w Szczeci-
nie te¿ powiedzieæ, ¿e rachunek ekonomiczny
jest nieub³agany i przy takim poziomie wygenero-
wanego zad³u¿enia, niestety, koñczy siê to w go-
spodarce rynkowej upad³oœci¹. My nie chcemy
upad³oœci w górnictwie, bo to dopiero by³by kata-
klizm, ale jeœli ktoœ oskar¿a ministra Kossowskie-
go, ¿e doprowadzi³ do zapaœci w górnictwie, to
przepraszam bardzo. Zapraszam do minister-
stwa, niech ten ktoœ zapozna siê dok³adnie ze
wszystkimi danymi, wynikami, sytuacj¹ piêciu
spó³ek wêglowych. Piêciu spó³kom wêglowym
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w ubieg³ym roku grozi³a upad³oœæ i powinny one
stan¹æ w stan upad³oœci. Toczyliœmy w tej spra-
wie spór z ówczesnym ministrem finansów wice-
premierem Ko³odk¹, który mówi³: tak, to jest naj-
bardziej prosty, zdrowy, uczciwy proces sanacji
w warunkach gospodarki rynkowej i trzeba piêæ
spó³ek wêglowych postawiæ w stan upad³oœci.
Otó¿ nie. Rz¹d uzna³, ¿e trzeba ponieœæ ten
ogromny wysi³ek, aby uchroniæ górnictwo przed
tego rodzaju procesem, który w warunkach go-
spodarki rynkowej jest czymœ normalnym, natu-
ralnym, ale w warunkach polskiego górnictwa
rzeczywiœcie móg³by prowadziæ do kataklizmu,
do ogromnych napiêæ spo³ecznych, do konfliktu
na Œl¹sku. Tutaj siê ca³kowicie zgadzamy. Ale
wtedy rz¹d, ale równie¿, mogê powiedzieæ, Wyso-
ka Izba, uchwalaj¹c bud¿et w parlamencie, uz-
nali, ¿e na restrukturyzacjê górnictwa wêgla ka-
miennego, na nowy program nie ma œrodków.
Przecie¿ wtedy rz¹d sta³ w obliczu walki o zró-
wnowa¿enie finansów publicznych, o zmniejsze-
nie deficytu bud¿etu pañstwa, by³a osiemdzie-
siêciomiliardowa dziura itd., itd. Wtedy nie by³o
zgody na to, by przeznaczaæ ogromne sumy na re-
strukturyzacjê górnictwa. Dzisiaj tê zgodê uda³o
siê uzyskaæ.

Nie mo¿na wiêc porównywaæ sytuacji sprzed
roku i sytuacji dzisiejszej, dzisiejszego progra-
mu, bo wszyscy jesteœmy bogatsi o te doœwiad-
czenia ubieg³oroczne, o konflikt na Œl¹sku, o po-
rozumienie katowickie, które gwarantuje praco-
wnikom do³owym pe³ne zatrudnienie. Ale… Ja
rozumiem tradycjê, ja rozumiem przywi¹zanie,
ja rozumiem zwyczaje, ale jeœli generuje siê stra-
ty, to ¿adna tradycja nie pomo¿e i nie uratuje
przed upad³oœci¹, która nast¹pi wczeœniej czy
póŸniej. Dlatego tê gwarancjê mo¿emy daæ tylko
i wy³¹cznie w ten sposób, ¿e wprowadzaj¹c
œwiadczenia górnicze, wprowadzaj¹c urlopy,
tworzymy warunki do dobrowolnego przejœcia
górników na urlopy górnicze. To œwiadczenie jest
skierowane do pracowników do³owych. Czterna-
œcie tysiêcy sto osób – po poprawkach rz¹dowych
piêtnaœcie tysiêcy dwieœcie – jest uprawnionych
do tego, aby przejœæ na urlopy górnicze i bez obo-
wi¹zku œwiadczenia pracy otrzymywaæ 75% wy-
nagrodzenia do czasu uzyskania uprawnieñ
emerytalnych. Chodzi o to, aby ju¿ w styczniu za-
cz¹³ siê ten proces, a nie dopiero pod koniec gru-
dnia 2006 r. To nam da przestrzeñ, aby – nieste-
ty, równie¿ przenosz¹c górników z kopalni do ko-
palni – wszystkim zagwarantowaæ pracê w górni-
ctwie.

Proszê pañstwa, mamy naprawdê za du¿o
wêgla w stosunku do naszych potrzeb, a eksport
jest czymœ nie do koñca przewidywalnym. Bo co
bêdzie, jeœli dzisiaj mamy koniunkturê, a za pó³
roku oka¿e siê, ¿e tak jak do tej pory – podawa³em

te wielkoœci – cena wêgla na eksport oferowana
kopalniom wynosi 99,31 z³, a koszty wydobycia –
142,17 z³? Przecie¿ nie oznacza to nic innego jak
to, ¿e umêczona polska gospodarka 43 z³ do ka¿-
dej tony wyeksportowanego wêgla dok³ada na-
szym konkurentom. Takie s¹ nieub³agane regu³y
ekonomicznej gry i niezale¿nie od tego, jak byœmy
byli wra¿liwi spo³ecznie, jak bardzo i z jak ogrom-
n¹ trosk¹ pochylalibyœmy siê nad problemami
ludzkimi, takie s¹ realia.

Na szczêœcie dzisiaj jest dobrze. Na szczêœcie.
zarz¹d kompanii z³o¿y³ w ubieg³y pi¹tek deklara-
cjê, i¿ nowa sytuacja, zarówno wyniki ekonomi-
czne kompanii, jak i kwestia porz¹dkowania ryn-
ku, porz¹dkowania sytuacji wewnêtrznej, te
wszystkie rezerwy proste, które okaza³y siê prze-
ogromne w górnictwie… Notabene, za poprzed-
niego ministra, Steinhoffa, zwi¹zki zawodowe nie
zgodzi³y siê na to, aby utworzyæ dwa podmioty
w górnictwie. To w wyniku sprzeciwu „Solidarno-
œci” powsta³o siedem spó³ek wêglowych konku-
ruj¹cych na rynku, rozbudowuj¹cych spó³ki cór-
ki, tworz¹cych ca³¹ sieæ patologii itd., itd.

Te rezerwy proste s¹ dzisiaj do wykorzystania
dziêki temu, ¿e mamy jedn¹ kompaniê wêglow¹,
któr¹ musimy uratowaæ przed upad³oœci¹ i dwa
zdrowe podmioty: Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹
i Katowicki Holding Wêglowy, które po tym od-
d³u¿eniu, na mocy tej ustawy, w naszej ocenie
bêd¹ w stanie spokojnie konkurowaæ na rynku
unijnym i rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Ale co bê-
dzie w sytuacji, gdy za pó³ roku koniunktura
w eksporcie siê zmieni? Kto bêdzie dalej dop³aca³
40 z³ do tony po to tylko, ¿eby dalej coœ zrobiæ
z tym wêglem, który jest wydobywany? Bud¿et
pañstwa? Jeœli tak¹ decyzjê œwiadomie pode-
jmiemy, to ja bêdê szczêœliwy, bo nie bêdê mia³
problemu z restrukturyzacj¹ górnictwa, z napiê-
ciami, nie bêdzie wielodniowych konsultacji spo-
³ecznych, negocjacji itd., itd. Tylko jak przekonaæ
innych do takiej strategii polskiej gospodarki?

Tego chcemy unikn¹æ. Górnictwo musi byæ
przygotowane na czas dekoniunktury na ryn-
kach œwiatowych, bo w przeciwnym wypadku to
siê zakoñczy wczeœniej czy póŸniej ogromnym
krachem.

Nieprawd¹ jest to, co mówi³ pan senator DrzêŸ-
la z tej trybuny, ¿e nie ma ju¿ wêgla na ha³dach.
Panie Senatorze, w³aœnie to sprawdzaliœmy – jest
4,5 miliona t wêgla, który zosta³ od³o¿ony, bo nie
ma na niego zapotrzebowania, bo jest gorszy ga-
tunkowo. S¹ dziesi¹tki powodów. Ale te¿ musia³
byæ wydobyty, proszê pañstwa, bo ¿eby realizo-
waæ eksport pod okreœlone zamówienia, wêgiel
trzeba czasem uszlachetniaæ. Wydobywa siê wiêc
du¿o wêgla, uszlachetnia siê go i czêœæ siê eks-
portuje. A reszta idzie na ha³dê. Uzyskuje siê
przychód z tytu³u sprzeda¿y w eksporcie, ale
przecie¿ ponosi siê te¿ koszty wydobycia wêgla
od³o¿onego na ha³dy.
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Taka gospodarka kontynuowana w nieskoñ-
czonoœæ to naprawdê droga donik¹d, wiêc zarz¹d
kompanii musi to wszystko zracjonalizowaæ: do-
stosowaæ strukturê wydobycia, dostosowaæ
strukturê kopalñ do rzeczywistych potrzeb ryn-
ku. A to dostosowanie struktury, niestety, rów-
nie¿ czasem boli, bo wi¹¿e siê z likwidacj¹ kopalñ
czy likwidacj¹ czêœci kopalñ. Dziêki wszystkim
poprzednikom, wszystkim procesom restruktu-
ryzacji górnictwa – mówimy: tamte siê nie uda³y,
skoñczy³y siê fiaskiem itd., itd., ale ka¿dy z tam-
tych programów przybli¿a³ nas do pewnej nor-
malnoœci – dzisiaj ju¿ nie mówimy o koniecznoœci
odejœcia stu tysiêcy ludzi z górnictwa, a o czter-
nastu tysi¹cach objêtych okreœlonymi rozwi¹za-
niami os³onowymi. Dzisiaj nie mówimy ju¿ o lik-
widacji kilkudziesiêciu kopalñ, a o likwidacji
czterech kopalñ. Ale to wszystko jest mo¿liwe
dlatego, ¿e przez lata ten wysi³ek pañstwo pol-
skie, bud¿et i my wszyscy ponosiliœmy. Jesteœmy
znacznie bli¿ej tej normalnoœci i mamy szansê j¹
– jestem o tym g³êboko przekonany – uzyskaæ.

To dostosowanie czasem boli. Ale to zarz¹d
kompanii, jako zarz¹d przedsiêbiorstwa, a nie
ministerstwo górnictwa, nie publiczna firma,
która ma przede wszystkim patrzeæ na cele spo³e-
czne, a wiêc zarz¹d odpowiedzialny za wyniki
przyj¹³ program funkcjonowania kopalñ, który
jest w ocenie zarz¹du optymalny dla dostosowa-
nia struktury i liczby kopalñ do potrzeb rynku,
do sytuacji zewnêtrznej. To zarz¹d kompanii z³o-
¿y³ deklaracjê, ¿e ten plan funkcjonowania ko-
palñ jeszcze raz zostanie przeanalizowany z uw-
zglêdnieniem najnowszych informacji. Ale to ró-
wnie¿ zarz¹d kompanii pokaza³, jakie s¹ koszty
ka¿dej korekty tego planu funkcjonowania ko-
palñ. To znowu siê nie podoba, rodzi napiêcia
spo³eczne, protesty. Ale zarz¹d wyliczy³ te¿, ¿e nie
trzeba by by³o dzisiaj likwidowaæ ju¿ ¿adnej ko-
palni, gdybyœmy dok³adali do Kompanii Wêglo-
wej rocznie 300 milionów z³. A to jest porówny-
walne z wielkoœci¹ „czternastki” w górnictwie.
Czyli wystarczy³aby zgoda na likwidacjê „czter-
nastki” i ju¿ nie trzeba by by³o likwidowaæ czte-
rech kopalñ ani miejsc pracy w górnictwie w tym
trybie. Mo¿na to równie¿ przeci¹gn¹æ w czasie,
likwidowaæ moce w ka¿dej kopalni po trochu. Ale
na to zarz¹d te¿ przedstawi³ rachunek: to koszto-
wa³oby oko³o 600 milionów z³ rocznie. To ju¿ nie
tylko ca³a „czternastka”, ale jeszcze 65% „bar-
bórki”.

Ale nie ma przyzwolenia spo³ecznego na dys-
kusje o kosztach osobowych, na dyskusje o przy-
wilejach, na dyskusje o wysokoœci wynagrodzeñ.
Rozumiem, muszê liczyæ siê z realiami jako poli-
tyk. Nie ma na to przyzwolenia. Zarz¹d kompanii
odpowiada jednak za wyniki przedsiêbiorstwa.
Jako minister odpowiedzialny za górnictwo bêdê

ten zarz¹d kompanii rozlicza³ z tego, czy od dnia
umorzenia zobowi¹zañ bêdzie regularnie sp³aca³
zobowi¹zania cywilnoprawne i regulowa³ wszyst-
kie zobowi¹zania publicznoprawne. Bo za to za-
rz¹d kompanii odpowiada. I jeœli zostanie odwo-
³any, to za to, ¿e nie spe³ni tych oczekiwañ, a nie
za to, ¿e podejmuje dzia³ania, które s¹ przez
czêœæ zwi¹zków zawodowych czy przez czêœæ spo-
³ecznoœci nieakceptowane.

To jest ta strona ekonomiczna, gospodarcza,
która jest bolesna i która czasem rzeczywiœcie ro-
dzi okreœlone napiêcia. Jest te¿ druga strona –
strona spo³eczna. Ta strona, w której staramy siê
maksymalnie rozbudowaæ ca³y program os³ono-
wy. Tu dziêkujê panu marsza³kowi za tak¹ ocenê,
bo z uwagi na mo¿liwoœci pañstwa, na mo¿liwo-
œci bud¿etu, ten program os³onowy, gwarantu-
j¹cy wszystkim pracownikom do³owym zatrud-
nienie w kopalniach czynnych, gwarantuj¹cy
pracownikom powierzchni rozbudowany system
instrumentów os³onowych, to maksimum tego,
na co nas staæ.

A przecie¿ podnosi siê wiele g³osów: dlaczego
nie nasze bran¿e? Ja to s³ysza³em w Szczecinie:
dlaczego nie mamy takich os³on, jakie kierowane
s¹ do górników? Dlaczego nie maj¹ takich os³on
górnicy cynku i o³owiu? Dlaczego nie mieli takich
os³on górnicy Wa³brzycha? To przewija³o siê
w wyst¹pieniu pana senatora Jaeschkego. Jest
to pewna bolesna prawda. Nie staæ pañstwa na
taki system os³on dla wszystkich, a Œl¹sk rzeczy-
wiœcie – pan senator Kutz ma racjê – jest miej-
scem szczególnego skrzy¿owania wszystkich bo-
lesnych, trudnych programów dostosowania
polskiej gospodarki do otwartego rynku. Tam siê
krzy¿uj¹ problemy i górnictwa, i hutnictwa,
i energetyki, i przemys³u zbrojeniowego. To jest
rzeczywiœcie szczególny splot dramatycznie
trudnych wyzwañ gospodarczych.

Jeœli wiêc mówimy o Unii Europejskiej, to
przepraszam, ale jeszcze raz powtórzê, Panie Se-
natorze Szafraniec, ¿e Unia nie uzale¿nia³a zgody
na przyjêcie Polski od jakichkolwiek warunków
dotycz¹cych polskiego wêgla. Dajê panu senato-
rowi na to s³owo. Mo¿emy przejrzeæ wszystkie do-
kumenty, w ka¿dej chwili gotów jestem na ka¿d¹
rozmowê. Takich warunków nie by³o. Ale Unia
Europejska, w przeciwieñstwie do nas, czasami
kieruje siê racjonalizmem w gospodarce. Je¿eli
w³asny wêgiel jest dro¿szy, je¿eli wydobywanie
w³asnego wêgla daje rynkowi wêgiel po wysokiej
cenie, to lepiej zlikwidowaæ w³asny wêgiel – tu po-
wiem szczerze do bólu – i sprowadzaæ wêgiel zna-
cznie tañszy ze œwiata.

My mamy zakodowane pojêcie bezpieczeñstwa
energetycznego, ale pochodzi ono, przepraszam,
z minionej epoki, z czasów, kiedy Polska musia³a
byæ samowystarczalna w ka¿dym obszarze:
i w sektorze wytwarzania, i w sektorze przesy³u,
i w sektorze dystrybucji, i w sektorze wydobyw-
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czym. Musia³a byæ samowystarczalna na wypa-
dek „W”. Zgodnie z t¹ filozofi¹ – mówi³em o tym
kiedyœ nawet w tej Izbie – najbardziej nieracjo-
nalnym narodem s¹ Austriacy. Przepraszam, ale
bezmyœlnie uzale¿nili siê od energii elektrycznej
z zewn¹trz i nie maj¹ praktycznie w ogóle energe-
tyki profesjonalnej, bo hydroelektrownie w cza-
sach upa³ów po prostu siadaj¹. Wszystko jest
z importu.

To siê zmieni³o. Polska, decyduj¹c siê na obec-
noœæ w Unii Europejskiej, musi równie¿ weryfi-
kowaæ swoje pojêcie dotycz¹ce bezpieczeñstwa
energetycznego. To ze œciany wschodniej… Mó-
wi³ o tym jeden z panów senatorów, pan senator
Izdebski. Panie Senatorze, to przecie¿ z pañskich
województw, ze œciany wschodniej jest presja na
ministra gospodarki. Pytaj¹ nas, dlaczego bloku-
jemy mo¿liwoœæ odbierania tañszej energii z Bia-
³orusi, Litwy, Ukrainy, dlaczego blokujemy pol-
sk¹ granicê przed tañszym rosyjskim wêglem,
dlaczego zmuszamy do odbioru dro¿szej energii
itd., itd. To stamt¹d jest ta presja. Ale jest to logi-
czne, bo jeœli ktoœ bêdzie mia³ na rynku do wybo-
ru dro¿szy i tañszy wêgiel na sk³adzie, to czy kupi
ten dro¿szy tylko dlatego, ¿e on jest polski?

Patriotyzm jest bardzo wa¿nym, najwa¿niej-
szym wrêcz, naszym w³asnym, integruj¹cym nas
wszystkich uczuciem, przekonaniem, obowi¹z-
kiem. Ale on musi byæ sprawdzany w takich wa-
runkach, kiedy rzeczywiœcie jest czas na patrio-
tyczne zrywy czy patriotyczne zachowania, a nie
w czasach normalnego, zdrowego, naturalnego,
¿yciowego obrotu gospodarczego. Wtedy nie mo¿-
na w ogóle mówiæ o patriotyzmie, bo to nie w tym
miejscu, nie w tym czasie i nie w tych warunkach
sprawdza siê, czy ktoœ jest patriot¹, czy nie.

W Niemczech nie ma, Panie Senatorze Gierek,
struktur pionowo zintegrowanych z wydoby-
ciem. Niemiecki wêgiel jest zupe³nie oddzielony
od niemieckiej energetyki, niemiecka energetyka
najchêtniej sprowadza wêgiel tañszy b¹dŸ wyko-
rzystuje swój, ale dotowany, subwencjonowany
przez niemieckie pañstwo. I niemieccy politycy,
równie¿ z SPD, mówi¹: pope³niliœmy b³¹d, to zbyt
wiele kosztuje niemiecki bud¿et i niemieckiego
podatnika. Co do tego subwencjonowania nie-
mieckiego, które dajemy za przyk³ad – no bo mó-
wi siê: skoro Niemcy subwencjonuj¹, to trzeba
kontynuowaæ tê myœl – to czy my te¿ mamy sub-
wencjonowaæ? Nas nie staæ. Niemcy subwencjo-
nuj¹, no i bogate niemieckie pañstwo przestaje
byæ wydolne. Bo jakie sukcesy ma niemiecka go-
spodarka? Wtedy, kiedy my ju¿ za tego rz¹du we-
ryfikowaliœmy wszystkie prognozy wzrostu jako
id¹ce w górê i kiedy my osi¹gamy 3,5%, niemiec-
ka gospodarka weryfikowa³a swoje prognozy
wzrostu na poziomie do 0,5%, do 0,75%, nawet
wobec zak³adanych wy¿szych wskaŸników. I te-

raz niemieccy politycy przyznaj¹ – oczywiœcie
w rozmowach kuluarowych, w cztery oczy, bo nie
powiedz¹ tego wyborcom ze swoich landów – ¿e te
obci¹¿enia niemieckiego bud¿etu s¹ nadmierne,
¿e niemiecka gospodarka nie mo¿e siê rozwijaæ,
miêdzy innymi z powodu sprawy tego wêgla, na
któr¹ tak czêsto siê powo³ujemy.

By³a ju¿ tutaj mowa o przedsiêbiorstwach gór-
niczych. Poprawki rozszerzaj¹ce zakres upra-
wnieñ w zwi¹zku z przedsiêbiorstwami górniczy-
mi to poprawki niezmiernie niebezpieczne, bo
dzisiaj nie ma ju¿ precyzyjnie okreœlonych przed-
siêbiorstw pracuj¹cych na rzecz górnictwa. To by
chodzi³o o dziesi¹tki razy przekszta³cane spó³ki,
ró¿nego rodzaju firmy powsta³e w ró¿nych cza-
sach, dywersyfikuj¹ce równie¿ swoj¹ dzia³al-
noœæ. Od jak du¿ego procentu us³ug œwiadczo-
nych na rzecz górnictwa uzale¿nimy jakiekol-
wiek dzia³ania os³onowe w tym zakresie? Dzisiaj
nie da siê ju¿ przeprowadziæ tego rodzaju ostrej
granicy, ale te¿ w ¿aden sposób nie da siê obj¹æ
tak szerokimi os³onami wszystkich, którzy maj¹
cokolwiek wspólnego z górnictwem. Proszê pañ-
stwa, powiem raz jeszcze: ustawa nie umarza do-
chodów w³asnych samorz¹dów z tytu³u op³aty
eksploatacyjnej. Ale je¿eli nie usuniemy tej po-
prawki, któr¹ Sejm niestety przyj¹³, wy³¹czaj¹c
spod umorzenia zobowi¹zania na rzecz funduszy
ochrony œrodowiska… Notabene Sejm przyj¹³ j¹
nie do koñca zgodnie z intencj¹ wnioskodawcy,
bo, jak t³umaczy³em ju¿ na posiedzeniu komisji,
tam po prostu dopisano miêdzy dwoma fragmen-
tami pewne s³owa, w efekcie czego powiatowe,
gminne, wojewódzkie fundusze zosta³y te¿ jakby
objête wy³¹czeniem. Sta³o siê to w wyniku redak-
cji, takiego zbudowania zdania, ale nie zgodnie
z intencjami wnioskodawcy.

To, o czym mówi pan senator Graczyñski, te
600 do 800 milionów z³. Problem polega na… Ta
kwota, byæ mo¿e roz³o¿ona równomiernie na
wszystkie przedsiêbiorstwa górnicze, jakoœ by³a
mo¿e do udŸwigniêcia przez te przedsiêbiorstwa,
chocia¿ wed³ug naszych szacunków, naszych
analiz, nie. A wiêc jeœli mówimy, ¿e zarz¹d kom-
panii mo¿e przeanalizowaæ plan funkcjonowania
kopalñ i zastanowiæ siê nad harmonogramem
oraz sposobem likwidacji tych czterech kopalñ
w zwi¹zku z tym, ¿e ma lepsze wyniki w ekspor-
cie, to ja oœwiadczam: przyjêcie tego zapisu i ob-
ci¹¿enie górnictwa tym miliardem czy 800 milio-
nami z³ te¿ jest przes³ank¹ do dokonania przez
zarz¹d kompanii analizy planu funkcjonowania
kopalñ, tylko ¿e w drug¹ stronê. Bo to wszystko
to s¹ naczynia po³¹czone, wszystko jest od siebie
zale¿ne: tu mamy lepszy wynik, co jest przes³an-
k¹ do analizy, a tu bêdziemy mieli mniejsze umo-
rzenie – i to te¿ s¹ przes³anki do analizy, tylko
w innym kierunku. A nieszczêœcie polega jeszcze
na tym, ¿e struktury tych zobowi¹zañ s¹ ró¿ne.
Nie zdradzê wielkiej tajemnicy, jeœli powiem, ¿e
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poprawka, któr¹ rz¹d zaakceptowa³, prowadz¹ca
do g³êbszego umorzenia zobowi¹zañ, przesuniê-
cia terminu dotycz¹cego stanu zobowi¹zañ
z 30 czerwca na 30 wrzeœnia, czyli o trzy mie-
si¹ce, daje oko³o 300 milionów z³ g³êbszego umo-
rzenia zobowi¹zañ ci¹¿¹cych na górnictwie.
I rz¹d siê na to zdecydowa³, bo naprawdê chcemy
tym przedsiêbiorstwom zapewniæ zdolnoœci do
konkurencji. Ale o ile na tamtym umorzeniu zys-
kuje przede wszystkim Kompania Wêglowa, bo to
ona w wyniku nieefektywnoœci, w wyniku groŸby
utraty p³ynnoœci finansowej nie regulowa³a zobo-
wi¹zañ publicznoprawnych, o tyle na tej popraw-
ce traci praktycznie przede wszystkim, prawie
tylko i wy³¹cznie, Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa.
To jest uderzenie w Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêglow¹
na poziomie 600 milionów z³, bo akurat tam s¹
skupione te zobowi¹zania ekologiczne.

Dlatego tak bardzo proszê o to, abyœmy zdecy-
dowali siê na te g³êbokie umorzenia. Ja rozu-
miem gminy – no, jest szansa wydobyæ jakieœ do-
datkowe œrodki, jest szansa na to, by coœ nie zo-
sta³o umorzone. Ale to jest takie korzystanie
z okazji, bo skoro ju¿ Skarb Pañstwa, pañstwo
zdecydowa³o siê na te ogromne umorzenia – i to
niewa¿ne, ¿e do tej pory to by³y i nadal by by³y
wirtualne pieni¹dze, których fundusze ochrony
œrodowiska nigdy by nie otrzyma³y – to my teraz
spróbujemy te wirtualne pieni¹dze zamieniæ na
rzeczywiste.

Mówi³em o wirtualnych 850 milionach z³ z ty-
tu³u op³aty eksploatacyjnej, które s¹ dochodem
w³asnym gmin górniczych. Chcemy te wirtualne
pieni¹dze zamieniæ na rzeczywiste, ale dajmy
górnictwu, proszê pañstwa, na to szansê.

Odpowiada³em ju¿ panu senatorowi Izdeb-
skiemu w kwestii dotycz¹cej zapaœci górnictwa.
Ta upad³oœæ piêciu spó³ek wêglowych to nie jest
wynik z 2002 r., to nie jest wynik lepszego czy
gorszego – mo¿na to oceniaæ – funkcjonowania
ministra Kossowskiego. To jest stan zastany,
w którym, co gorsza, ka¿dy dzieñ przynosi³ nowe
okolicznoœci. Po powstaniu Kompanii Wêglowej,
po analizie sytuacji w tych piêciu spó³kach, mo¿-
na by³o mówiæ tylko o coraz gorszej rzeczywisto-
œci górniczej. I niczego w tym zakresie nie doczer-
niamy. Ale trzeba po prostu mówiæ uczciwie, jaka
jest sytuacja.

Jeœli chodzi o Wa³brzych, to Spó³ka Restruktu-
ryzacji Kopalñ przejê³a te zobowi¹zania, o któ-
rych mówi³ pan senator Lubiñski. Nie jest to tak,
¿e coœ siê znalaz³o w pró¿ni. Tak jak ju¿ powie-
dzia³em, Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ zobo-
wi¹zania w tym zakresie przejê³a.

Oczywiœcie – jak mówi³a ju¿ o tym pani senator
Janowska – to nie górnicy s¹ winni temu, ¿e taka,
a nie inna, jest dzisiaj sytuacja sektora. Tak sa-
mo niewinni byli w takich sytuacjach stoczniow-

cy, tak samo niewinni byli pracownicy wielu, wie-
lu polskich przedsiêbiorstw. To jest poza dysku-
sj¹. Tylko – i tu zwracam siê do obecnych kolegów
ze zwi¹zków zawodowych, z którymi spêdziliœmy
ju¿ tyle dni na negocjacjach – nie mo¿na dysku-
towaæ o przedsiêbiorstwie w takich kategoriach:
my chcemy, my nie oddamy, nam siê nale¿y, my
musimy, a za wynik ekonomiczny to nie my od-
powiadamy, to odpowiada zarz¹d. Cieszê siê, ¿e
wzbudza to w was, Panowie, sprzeciw. I wierzê, ¿e
jeœli po przyjêciu tej ustawy, po tak g³êbokim
umorzeniu zobowi¹zañ, któreœ z przedsiêbiorstw
górniczych nie bêdzie realizowa³o na bie¿¹co zo-
bowi¹zañ publicznoprawnych, zobowi¹zañ wo-
bec gmin itd., itd., to bêdzie równie¿ przyzwolenie
zwi¹zków zawodowych na to, aby ratowaæ jego
sytuacjê ekonomiczn¹ na bie¿¹co, a nie przez
przyjazd do Warszawy, gdzie mo¿na, jak siê wy-
daje, za³atwiæ czy wytupaæ wszystko.

Mówiê o tym, bo prze¿y³em sytuacjê w Stoczni
Szczeciñskiej, sytuacjê szczególn¹, w której nor-
malni, zwykli stoczniowcy mieli pretensje
w mniejszym nawet zakresie do zarz¹du, a w zna-
cznie wiêkszym zakresie do w³asnych zwi¹zków
zawodowych za to, ¿e wszyscy, zwi¹zki z za-
rz¹dem, oszukiwali ich w sprawie rzeczywistego
obrazu sytuacji Stoczni Szczeciñskiej. Oni, wie-
rz¹c, ¿e jest wspaniale, cudownie – a te¿ mieli za-
gwarantowane wszystkie œwiadczenia, automa-
tyczn¹ waloryzacjê wynagrodzeñ co roku, nieza-
le¿nie od wyniku ekonomicznego, i zero przyzwo-
lenia zwi¹zków, aby cokolwiek w tym zakresie
zmieniæ – zaci¹gali kredyty, inwestowali w domy,
robili zakupy itd., itd. Potem nagle siê okaza³o, ¿e
to wszystko siê koñczy dramatycznie.

A wiêc jest proœba: analizujmy. I w tym zakre-
sie jesteœmy w pe³ni otwarci. Przez wiele dni ne-
gocjacji wyt³umaczyliœmy sobie, jak myœlê, wiele
kwestii. Jesteœmy otwarci na wszystkie dane, na
wszelkie informacje o ca³ej rzeczywistoœci ka¿de-
go przedsiêbiorstwa górniczego. Ale, na Boga, je-
¿eli fakty s¹ z³e, to nie zachowujmy siê na zasa-
dzie „tym gorzej dla faktów”, tylko szukajmy
wspólnie rozwi¹zania. I wierzê, ¿e takich roz-
wi¹zañ na bie¿¹co bêdziemy mogli znaleŸæ wiele.

Tu nie ma mowy o ¿adnych cukierkach, bo in-
strumenty os³onowe, które wprowadza ustawa,
nie s¹ zachêt¹ do odejœcia. Zachêt¹ do odejœcia
s¹ urlopy górnicze dla pracowników do³owych.
Wszystkie inne instrumenty os³onowe – to, na co
staæ bud¿et, by pracownikom powierzchni, gdzie
redukcja jest konieczna, stworzyæ warunki b¹dŸ
do przekwalifikowania siê, b¹dŸ rozpoczêcia
dzia³alnoœci gospodarczej, b¹dŸ znalezienia miej-
sca u innego pracodawcy – to jest ta refundacja.
Ale ta refundacja wynagrodzenia zawsze bêdzie
odbywa³a siê na podstawie umowy z ministrem
gospodarki, umowy gwarantuj¹cej równie¿ pozo-
sta³ym pracownikom zatrudnienie. Bo nie mo¿e
byæ tak, ¿e pracodawca przyjmie górnika, a zwol-
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ni innych. W tego rodzaju sytuacjach minister
gospodarki bêdzie ¿¹da³ – i ma do tego pe³ne pra-
wo – zwrotu subwencji, które zostan¹ udzielone
pracodawcy.

Jeœli ju¿ mowa o pracownikach powierzchni,
to przecie¿ wielokrotnie pada³y argumenty, ¿e
mamy przerosty administracji, ¿e ta „powie-
rzchnia” jest zbyt rozbudowana, ¿e zbyt wiele by-
³o zarz¹dów, struktur itd., itd. No to siê zdecyduj-
my i zdajmy sobie sprawê z tego: skoro mamy
przerosty administracji, to nie da siê ich usun¹æ
bez likwidacji miejsc pracy. A wiêc to jest te¿ pew-
na koniecznoœæ, przed któr¹ wszyscy stoimy.

I koñcz¹c, proszê pañstwa, powiem, i¿ z wielu
stron p³yn¹ wyrazy poparcia dla górniczych pro-
testów, z wielu stron p³yn¹ wyrazy solidarnoœci.
Ale ta solidarnoœæ jest szczególna, bo jest to soli-
darnoœæ na zasadzie: popieramy was, ale nie na-
szym, broñ Bo¿e, kosztem. By³a taka sytuacja,
kiedy to protest zwi¹zków górnictwa popar³a „So-
lidarnoœæ” z KGHM Polska MiedŸ, odpisa³em wiêc
kolegom zwi¹zkowcom z Polskiej Miedzi, ¿e rozu-
miem ten wyraz poparcia jako zgodê na to, aby
Kompaniê Wêglow¹ dokapitalizowaæ akcjami
Polskiej Miedzi. Reakcja: o nie – bo co do tego by³
absolutny sprzeciw – na to siê absolutnie nie zga-
dzamy. A wiêc tak ³atwo wyra¿amy poparcie, gdy
nas to bezpoœrednio nie boli i gdy tego, co prze-
chodzi przez bud¿et, tak bezpoœrednio nie odczu-
wamy. A przecie¿ 1 miliard 300 milionów z³ za-
warte w akcjach to s¹ akcje konkretnych firm,
konkretnych przedsiêbiorstw – to nie jest w³as-
noœæ niczyja.

Koñcz¹c, Szanowni Pañstwo, Panie i Panowie
Senatorowie, powiem tak: przyjêliœmy ustawê,
która jest instrumentem, tworzy warunki do ra-
towania polskiego górnictwa w maksymalnie
szerokim zakresie. W takim stopniu, w jakim nas
by³o na to staæ, tworzy ona os³ony w tym procesie
restrukturyzacji polskiego górnictwa. I to, czy
likwidowane mia³yby byæ nastêpne kopalnie, czy
nie… Bo pytania o to s¹ czêsto formu³owane pod
adresem ministra gospodarki. Koledzy zwi¹z-
kowcy, prowadz¹c akcje protestacyjne, demago-
gicznie mówi¹: protestujcie dzisiaj, bo te cztery
kopalnie to nie koniec, bêd¹ nastêpne, a wiêc
bronimy siê wszyscy, bronimy wszystkich ko-
palñ. Ale to jest to demagogia. Bo od momentu
umorzenia i od momentu naszego wejœcia do Unii
Europejskiej to, czy bêd¹ musia³y byæ likwidowa-
ne kolejne kopalnie, bêdzie zale¿a³o – jestem
o tym przekonany – od polskiego górnictwa, od
polskich przedsiêbiorstw, od tego, czy bêd¹ one
w stanie ten wysi³ek i te wszystkie instrumenty
w³aœciwie wykorzystaæ. Jeœli w³aœciwie wykorzy-
staj¹ koniunkturê, to byæ mo¿e do¿yjemy i takich
czasów, które marz¹ siê panu senatorowi Mar-
kowskiemu, ¿e bêdziemy inwestowaæ w rozwój,

a nie w, ¿e tak powiem, zwijanie polskiego wêgla.
To te¿ jest mo¿liwe, ale jest ileœ warunków do
spe³nienia po drodze i o tym po prostu zdecydo-
wanie trzeba pamiêtaæ. Dziêkujê bardzo.

Przepraszam, Panie Marsza³ku, ¿e to tak d³ugo
trwa³o, ale jest to temat, który musia³em zg³êbiæ.
Na koniec dziêkujê panu przewodnicz¹cemu se-
nackiej komisji gospodarki za te pozytywne ju¿
dzisiaj opinie o moich kompetencjach – to dla
mnie dowód, ¿e nauka nie posz³a w las. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu, Panie Ministrze. Ja bardzo
wnikliwie wys³ucha³em pañskiego przemówie-
nia, jak równie¿ senatora sprawozdawcy, i bar-
dzo mnie ucieszy³a wiadomoœæ, ¿e pañska wiedza
o tym obszarze znacznie siê rozwinê³a. I jeœli pa-
nu o to chodzi, to zwracam panu honor.

W zwi¹zku z tym ¿e w trakcie dyskusji zosta³y
zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym,
zgodnie z art. 52 ust. 2 regulaminu proszê Komi-
sjê Gospodarki i Finansów Publicznych o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych w toku de-
baty nad tym punktem wniosków i o przygotowa-
nie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003–2006 zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze, za przyby-
cie. Dziêkujê zwi¹zkowcom, równie¿ naszym go-
œciom.

Przechodzimy do kolejnego punktu obrad.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Longin Pastusiak)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Debata nad punktem pierwszym zajê³a nam

dok³adnie piêæ godzin, proszê pañstwa.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.

Myœlê, ¿e dzieñ dzisiejszy jest w³aœciwym dniem
do tej debaty, bo, o ile dobrze us³ysza³em w radiu,
dziœ jest dzieñ bez palenia. Jest has³o: rzuæcie pa-
lenie razem z nami, albo coœ takiego. Tak wiêc ten
temat jest jak najbardziej na miejscu.

Przypominam, ¿e ta ustawa zosta³a uchwalo-
na przez Sejm w dniu 29 paŸdziernika bie¿¹cego
roku. Nastêpnego dnia przekazana zosta³a do
Senatu. 31 paŸdziernika skierowa³em ustawê do
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz do Ko-
misji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
skiej. Obie komisje rozpatrzy³y ustawê i przygo-
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towa³y sprawozdania, które pañstwo macie
w drukach nr 515A i 515B, a sam tekst ustawy
zawarty jest w druku nr 515.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych i Integracji Europejskiej, pana senatora
Janusza Bargie³a, o zabranie g³osu i przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Bargie³:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Integracji Europejskiej zarekomendo-
waæ pañstwu rz¹dowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Usta-
wa ta zosta³a uchwalona przez Sejm 29 paŸdzier-
nika 2003 r. i jest zawarta w drukach sejmowych
nr 1960 i 2077 oraz w druku senackim nr 515.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej na posiedzeniu w dniu 7 listopada roz-
patrzy³a ustawê i proponuje wniesienie czterech
poprawek.

Ustawa sama w sobie stanowi implementacjê
przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego
w sprawie dostosowania ustaw, rozporz¹dzeñ
i przepisów administracyjnych pañstw cz³on-
kowskich dotycz¹cych produkcji, prezentacji
i sprzeda¿y wyrobów tytoniowych, a tak¿e dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego w sprawie do-
stosowania przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych pañstw cz³onkow-
skich zwi¹zanych z reklam¹ i sponsorowaniem
produktów tytoniowych.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych dostosowuje prawo polskie do prawa
Unii Europejskiej. Przyjête w nowelizacji rozwi¹za-
nia zmierzaj¹ do ograniczenia toksycznoœci i w³a-
œciwoœci uzale¿niaj¹cych wyrobów tytoniowych.
Jest zakaz stosowania dodatków, które pogarszaj¹
jakoœæ organoleptyczn¹ samego produktu tytonio-
wego, oraz takich, które wp³ywaj¹ na przyspiesze-
nie uzale¿nienia od u¿ywania nikotyny.

Ustawa wprowadza równie¿ zakaz umieszcza-
nia na wyrobach tytoniowych napisów lub zna-
ków sugeruj¹cych ich mniejsz¹ szkodliwoœæ dla
zdrowia oraz nakazuje rozszerzenie zakresu in-
formacji umieszczanych na opakowaniach wyro-
bów tytoniowych o informacjê dotycz¹c¹ zawar-
toœci tlenku wêgla. Wprowadza równie¿ obo-
wi¹zek powiêkszenia powierzchni na opakowa-
niach wyrobów tytoniowych, która musi zostaæ
przeznaczona na ostrze¿enia o szkodliwoœci u¿y-
wania tytoniu, oraz obowi¹zek umieszczania ta-
kich ostrze¿eñ tak¿e na opakowaniach zbior-
czych, wystêpuj¹cych w handlu detalicznym.

Przepisy omawianej ustawy rozszerzaj¹ rów-
nie¿ zakres nadzoru organów pañstwowych nad
obrotem wyrobami tytoniowymi. Nak³ada siê na
producenta oraz importera wyrobów tytonio-
wych obowi¹zek przedstawiania ministrowi w³a-
œciwemu do spraw zdrowia wykazów wszystkich
dodatków u¿ywanych przy produkcji tych wyro-
bów lub w nich obecnych. Wykaz bêdzie nastêp-
nie publikowany w Dzienniku Urzêdowym mini-
stra.

Ustawa ta zmienia zasady oznaczania opako-
wañ wyrobów tytoniowych, mówi o procedurach
wdro¿enia ostrzegania w bardziej wyraŸny spo-
sób ka¿dego pal¹cego o tym, ¿e palenie tytoniu
jest szkodliwe. Odnosi siê do tego, ¿e ostrze¿enia
umieszczane w reklamach tytoniu musz¹ byæ
wiêksze. Wprowadza zakaz reklamowania i pro-
mocji wyrobów tytoniowych oraz zwi¹zanych
z nimi rekwizytów i symboli w œrodkach przekazu
elektronicznego.

Nowelizacja wprowadza tak¿e upowa¿nienie
dla sprzedawców do ¿¹dania od kupuj¹cych wyro-
by tytoniowe w przypadkach w¹tpliwoœci co do ich
pe³noletnoœci dokumentów potwierdzaj¹cych
wiek. Wreszcie mówi o podwy¿szaniu kar za wpro-
wadzenie do obrotu wyrobów tytoniowych nie-
spe³niaj¹cych wymogów okreœlonych w ustawie.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej proszê o przyjêcie usta-
wy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed
nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tyto-
niowych wraz z zaproponowanymi przez komisjê
czterema poprawkami umieszczonymi w druku
515A. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-

cznej i Zdrowia, pani¹ senator Wies³awê Sadow-
sk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Wies³awa Sadowska:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Poniewa¿ pan senator Bargie³ scharakteryzo-

wa³ cele wprowadzanej ustawy, ja podam tylko
to, nad czym debatowali senatorowie z naszej ko-
misji, czyli Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.

Budzi³ w¹tpliwoœci proponowany przez usta-
wodawcê termin wejœcia w ¿ycie okreœlonych dy-
rektyw¹ obowi¹zków dotycz¹cych zarówno pro-
ducentów, jak i dystrybutorów wyrobów tytonio-
wych i papierosów. Otó¿ ustawa ta ma obowi¹zy-
waæ od dnia wejœcia Polski do Unii Europejskiej,
a zatem od 1 maja 2004 r. W takiej sytuacji pol-
skich producentów i handlowców postawilibyœ-
my przed faktem dokonanym, nie daj¹c im mo¿li-
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woœci dostosowania swojej produkcji do obo-
wi¹zuj¹cego prawa. W krajach Unii Europejskiej
by³y wprowadzane okresy przejœciowe – czterna-
stomiesiêczny dla producentów i dwunastomie-
siêczny dla handlowców. Brak okresów prze-
jœciowych oznacza wyhamowanie na kilka mie-
siêcy produkcji papierosów w naszych rodzi-
mych zak³adach tytoniowych, a przymus gwa³to-
wnego wycofania z obrotu handlowego papiero-
sów i wyrobów tytoniowych niespe³niaj¹cych no-
wych norm doprowadzi do bankructwa wielu
ma³ych w³aœcicieli hurtowni. Wszystko razem
spowoduje ubytek wp³ywów do bud¿etu pañstwa
szacowany na oko³o 2 miliardy z³ miesiêcznie.
Przyjêcie ustawy bez okreœlenia okresów prze-
jœciowych by³oby w gruncie rzeczy ustanowie-
niem prawa niewykonalnego. Wszystkie te nie-
bezpieczeñstwa zauwa¿yli pos³owie i zapropono-
wali poprawkê wprowadzaj¹c¹ okresy przejœcio-
we – na dostosowanie produkcji do nowych norm
osiem miesiêcy i na pozostawienie w obrocie han-
dlowym towarów spe³niaj¹cych stare warunki
dwadzieœcia miesiêcy.

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
stwierdzi³, ¿e to jest niezgodne z prawem Unii Eu-
ropejskiej. Przestrzega te¿ przed konsekwencja-
mi, na jakie Polska siê nara¿a. Warto wiêc w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e ¿aden z krajów Unii Eu-
ropejskiej nie przystosowa³ swojego prawa w ter-
minie nakazanym przez dyrektywê nr 37, a nie-
które kraje, na przyk³ad Niemcy i Francja, do tej
pory nie dostosowa³y tego prawa.

Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia po za-
poznaniu siê z projektem ustawy proponuje
przyj¹æ te same poprawki, które zaproponowa³a
Komisja Europejska. S¹ to poprawki legislacyj-
ne. Wszyscy senatorowie zdecydowanie byli
przeciwni wprowadzaniu jakichkolwiek popra-
wek merytorycznych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê pani senator.
Chcia³bym zapytaæ pañstwa senatorów, czy

ktoœ pragnie zadaæ pytanie senatorom sprawo-
zdawcom. Zg³asza siê pan senator £êcki.

Bardzo proszê. Tylko proszê powiedzieæ, do
którego z pañstwa senatorów kieruje pan pyta-
nie.

Senator W³odzimierz £êcki:

Do tego, który referowa³ pierwszy.
(Senator Janusz Bargie³: Do mnie jako do

sprawozdawcy Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej.)

Tak, Panie Senatorze. Myœlê, ¿e odpowie pan
na to pytanie.

A jest ono takie: czy w tej ustawie nie ma pew-
nej sprzecznoœci? Mianowicie zmiana czwarta,
dotycz¹ca art. 7b, brzmi: „zabrania siê umiesz-
czania na opakowaniach wyrobów tytoniowych
napisów, nazw, znaków towarowych oraz symbo-
li i innych znaków – to jest wa¿ne – sugeruj¹cych,
¿e dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy ni¿
inne”. I to jest jasne. Ale w zmianie siódmej, doty-
cz¹cej art. 9.1 i 9.2, jest mowa, ¿e na ka¿dym opa-
kowaniu, ju¿ nie bêdê w ca³oœci tego czyta³, musi
byæ informacja o zawartoœci substancji smoli-
stych, nikotyny i tlenku wêgla w jednym papiero-
sie. Czyli jak ktoœ bêdzie analizowa³, na przyk³ad
w kiosku, ile jest czêœci smolistych w papiero-
sach typu A, a ile w typu B, nabierze przekona-
nia, ¿e niektóre s¹ bardziej zdrowe, i bêdzie pali³
te zdrowe papierosy, które nawet mog¹ mu prze-
d³u¿yæ ¿ycie. Czy nie ma sprzecznoœci miêdzy jed-
nym, a drugim zapisem?

Senator Janusz Bargie³:

Panie Senatorze, nie ma sprzecznoœci, dlatego
¿e to wszystko, co jest napisane na opakowa-
niach, nie ma mówiæ o tym, ¿e jakieœ papierosy s¹
lekkie albo l¿ejsze, to nie mo¿e mieæ oznak rekla-
mowania przez producenta lekkoœci danego wy-
robu.

Ja chcê zwróciæ uwagê na taki aspekt sprawy,
który pojawia siê na przyk³ad w art.8a, gdzie siê
mówi, ¿e producent lub importer wyrobów tyto-
niowych jest obowi¹zany przedstawiæ nie póŸniej
ni¿ do 31 grudnia ka¿dego roku wykaz wszyst-
kich dodatków i ich iloœci, u¿ywanych w danym
roku do produkcji wyrobów tytoniowych, wed³ug
marek i rodzajów. Pierwszy wykaz zawieraj¹cy
dodatki stosowane w 2004 r. trzeba przedstawiæ
do 31 grudnia 2004 r. Czegoœ takiego do tej pory
nie by³o. Producent pisa³ ró¿ne rzeczy o sk³a-
dach, jakby sugeruj¹c w ten sposób, ¿e jego wy-
rób jest najl¿ejszy, najlepszy na rynku i najmniej
szkodliwy. A obecnie te zapisy nie mog¹ byæ u¿y-
wane jako reklama, tylko maj¹ informowaæ
o szkodliwoœci wyrobów. W ten sposób myœmy to
interpretowali.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pan Senator Szafraniec, bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:

Ja chcia³bym podziêkowaæ panu senatorowi
za znajomoœæ tego tematu i jednoczeœnie zapy-
taæ, czy pan senator pali papierosy.

Senator Janusz Bargie³:

No wie pan, to samo pytanie mi… Tak, palê, ale
palê raczej coraz mniej, staram siê nawet nie pa-
liæ. Myœlê jednak, ¿e to nie ma wp³ywu na to, co…
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To znaczy, moim obowi¹zkiem jest przedstawie-
nie tego, co by³o omawiane na posiedzeniu komi-
sji, a chcê powiedzieæ, ¿e tego, czy ja palê, czy nie
palê, nie omawialiœmy.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Ja rozumiem, ¿e odzywali siê przede wszyst-
kim sami palacze.

Proszê bardzo, pani senator Sadowska.

Senator Wies³awa Sadowska:

Chcia³abym jeszcze coœ dodaæ do odpowiedzi
panu senatorowi £êckiemu. W gruncie rzeczy
ustawodawca mia³ na myœli to, aby na opakowa-
niach papierosów nie wypisywaæ ba³amutnych
okreœleñ typu light, które sugeruj¹, ¿e papierosy
s¹ prawie zdrowe i s¹ tak leciusieñko tylko byæ
mo¿e… no nawet nie s¹ szkodliwe, w³aœciwie s¹
zdrowe. Jest to okreœlenie, które sugeruje, ¿e to
jest coœ lekkiego i nieszkodliwego. Dziêkujê.

Senator Janusz Bargie³:

Ja jeszcze, je¿eli mo¿na… W art. 8a w ust. 3
jest napisane, ¿e do wykazu producent lub im-
porter do³¹cza wszelkie bêd¹ce w jego posiada-
niu dane toksykologiczne dotycz¹ce stosowa-
nych dodatków w postaci spalonej lub niespalo-
nej, w zale¿noœci od sytuacji, ze szczególnym uw-
zglêdnieniem skutków zdrowotnych. Je¿eli taki
wykaz pojawi siê w Dzienniku Urzêdowym, to do-
stêpnoœæ do niego bêdzie wiêksza. Do tej pory nie
by³o to w ogóle stosowane. Producent robi³ to, co
chcia³ robiæ, a papieros jednak nie sk³ada siê
z samego filtra, bibu³ki, tytoniu, tylko jeszcze
z ró¿nych innych rzeczy. Ja myœlê, ¿e te zapisy
gwarantuj¹ wiêksz¹ dostêpnoœæ do informacji,
je¿eli ktoœ bêdzie chcia³, ¿e tak powiem, z tej in-
formacji w Dzienniku Urzêdowym skorzystaæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma jeszcze py-

tanie do senatorów sprawozdawców? Nie widzê
chêtnych.

Dziêkujê.
Ustawa bêd¹ca przedmiotem naszej debaty

jest rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych upowa¿niony zosta³ minister zdrowia.

Witam w naszej Izbie zastêpcê G³ównego In-
spektora Sanitarnego, pana Seweryna Jurgielañ-
ca. Zapytujê pana, czy chcia³by pan przedstawiæ
stanowisko rz¹du w sprawie rozpatrywanej usta-
wy. Je¿eli tak, to bardzo prosimy na trybunê, by
móg³ pan spojrzeæ w oczy pañstwu senatorom.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowne Pa-
nie i Panowie Senatorowie!

Chcia³bym na pocz¹tku podkreœliæ to, co wyni-
ka³o troszkê z pañstwa dyskusji, mianowicie
fakt, ¿e nie ma papierosów lepszych i gorszych,
l¿ejszych i ciê¿szych, mniej szkodliwych i bar-
dziej szkodliwych, wszystkie one s¹ jednakowe.
Bardzo podoba³o mi siê to, co powiedzia³a pani
senator na temat tych okreœleñ: l¿ejszy czyli bar-
dziej bezpieczny papieros, okreœlaj¹c je ba³amut-
nymi. Ale informacje dotycz¹ce zawartoœci cia³
smolistych, tlenku wêgla i nikotyny s¹ obiekty-
wne. I tutaj sprawa jest, je¿eli tak mogê powie-
dzieæ, doœæ jednoznaczna.

Szanowne Panie! Szanowni Panowie! W³aœci-
wie na posiedzeniach wszystkich komisji, po-
cz¹wszy od sejmowej Komisji Europejskiej,
a skoñczywszy na senackiej Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Zdrowia, dyskusja toczy³a siê wokó³ jed-
nej sprawy, mianowicie terminu wejœcia w ¿ycie
ustawy. Pañstwo macie przed sob¹ uchwalon¹
przez Sejm ustawê, gdzie mówi siê o oœmiomie-
siêcznym vacatio legis – od chwili podpisania
ustawy do wejœcia jej w ¿ycie jest osiem miesiêcy,
które przemys³ tytoniowy bêdzie mia³ na spe³nie-
nie warunków wynikaj¹cych z zapisów tej usta-
wy. Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e stanowisko
rz¹du mówi jednak o tym, ¿e powinniœmy prze-
strzegaæ prawa europejskiego. Pozwolê sobie
przeczytaæ czêœæ opinii, jak¹ wystosowa³ UKIE,
dotycz¹cej problemu zwi¹zanego z wejœciem
w ¿ycie tej ustawy. Zwracam pañstwa uwagê na
to, ¿e w roku 2000, kiedy by³y przeprowadzane
przez rz¹d polski negocjacje na temat wejœcia
wielu praw i dostosowania ich do warunków eu-
ropejskich, akurat na temat tytoniu i problemu
wejœcia w ¿ycie ustaleñ dyrektywy, która tego do-
tyczy, nie by³o mowy, w zwi¹zku z czym nie by³o
okresów przejœciowych, które rodzi³y siê w sto-
sunku do wszystkich innych praw w roku 2000.
Cytujê: „Problem zwi¹zany z postulatami prze-
mys³u dotycz¹cymi koniecznoœci wprowadzenia
do ustawy okresów przejœciowych zosta³ formal-
nie przedstawiony Komisji Europejskiej w trak-
cie posiedzenia komitetu stowarzyszenia w War-
szawie w dniu 19 wrzeœnia 2003 r. oraz w czasie
konsultacji dotycz¹cych stanu dostosowania
Polski do wymogów Unii Europejskiej, w kon-
tekœcie raportu monitoruj¹cego. W dniu
25 wrzeœnia 2003 r. komisja zaakceptowa³a ró-
wnie¿ propozycjê strony polskiej, dotycz¹c¹
konsultacji w tej sprawie. Nale¿y jednak zauwa-
¿yæ, ¿e podjêcie rozmów technicznych z Komisj¹
Europejsk¹ nie daje podstawy prawnej do zanie-
chania dostosowañ legislacyjnych w przedmio-
towej sprawie.”
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W konkluzji pozwalam sobie zatem stwierdziæ,
¿e ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych jest niezgodna z prawem europej-
skim, ten termin oœmiomiesiêczny w stosunku
do 1 maja przysz³ego roku jest niezgodny z pra-
wem europejskim. Chcia³bym tylko zwróciæ uwa-
gê, ¿e przedstawiciele wszystkich komisji g³oso-
wali w 100% za tym projektem, który przyj¹³
Sejm na swoim ostatnim posiedzeniu, kiedy
uchwali³ tê ustawê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê. Proszê jeszcze pozostaæ przez chwilê
przy mównicy, bo zgodnie z naszym regulami-
nem przystêpujemy do zadawania pytañ przed-
stawicielowi rz¹du.

Zg³asza siê pan senator Anulewicz.

Senator Andrzej Anulewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja zadajê pytanie panu inspektorowi jako ten,

który nie pali papierosów.
(G³os z sali: Pali³em, ale nie palê.)
Chcia³bym zapytaæ, Panie Inspektorze, czy nie

by³oby s³uszne, bo równie¿ ze znowelizowanej
ustawy, dzisiaj omawianej, wynika, ¿e d¹¿ymy do
tego, a¿eby ograniczyæ palenie wœród Polek i Po-
laków… Ta nasza œwiadomoœæ bêdzie wiêksza,
je¿eli pal¹c papierosy, bêdziemy wiedzieli, jakie
konsekwencje mog¹ wynikaæ z ich palenia. Mó-
wi¹c krótko, to cena by³aby zdecydowanym ha-
mulcem czy blokowa³aby sprzeda¿ papierosów.
Czy nie s¹dzi pan, ¿e na te asortymenty, gdzie jest
wiêcej cia³ smolistych, nikotyny, gdzie jest wiêk-
sze zagro¿enie tlenkiem wêgla, choæ oczywiœcie
wszystko jest w granicach normy, nale¿a³oby
wprowadziæ wy¿sze ceny? A zatem ci, którzy ju¿
musz¹ paliæ, paliliby papierosy stwarzaj¹ce
mniejsze zagro¿enie, prawda, bo te gorsze papie-
rosy, tak je nazwijmy, by³yby dro¿sze. Dziêkujê
uprzejmie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Bardzo proszê, Panie Inspektorze.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec:

Szanowny Panie Senatorze, oczywiœcie, spra-
wa jest zupe³nie jednoznaczna. G³ównym zamie-
rzeniem ustawy, której zreszt¹ by³em wspó³twór-
c¹ w roku 1995, by³a minimalizacja u¿ywania ty-
toniu w najszerszym tego s³owa znaczeniu. Zaró-

wno wersja ustawy z 1995 r., jak i obecne zmia-
ny, które s¹ tym razem podyktowane dyrektyw¹
europejsk¹, zmierzaj¹ w tym kierunku. Jest
okreœlona polityka, narzucona przez ustawê na
przemys³ tytoniowy, przede wszystkim dotycz¹ca
zmniejszania zawartoœci cia³ smolistych, nikoty-
ny i tlenku wêgla, która na dzieñ dzisiejszy mówi
o 10 miligramach, najprawdopodobniej w zwi¹z-
ku z tym, i¿ opracowywana jest nastêpna dyrek-
tywa europejska poœwiêcona tej problematyce,
wiêc te dane, które bêd¹ obowi¹zywa³y od chwili
wejœcia do Unii Europejskiej, jeszcze ulegn¹
zmianie, je¿eli tak mogê powiedzieæ.

Chcia³bym zwróciæ uwagê równie¿ na to, ¿e
iloœæ sprzedawanych i produkowanych papiero-
sów w ci¹gu ostatnich kilku lat uleg³a zmniejsze-
niu, aczkolwiek w dalszym ci¹gu dramatem jest
bardzo wczesna inicjacja nikotynowa, jak rów-
nie¿ fakt, ¿e niestety, dziewczêta coraz czêœciej
siêgaj¹ po papierosa, dorównuj¹c ch³opcom bê-
d¹cym w wieku, ¿e tak powiem, tej inicjacji.

Czy cena papierosów? Oczywiœcie, ona ma
znaczenie, ale poniewa¿ uznajemy, ¿e ka¿dy pa-
pieros jest szkodliwy, to nie mo¿emy mówiæ, ¿e je-
den papieros bêdzie kosztowa³ wiêcej, bo tam jest
wiêcej cia³ smolistych, a drugi mniej. Ale akcyza
wprowadzana na wyroby tytoniowe zwiêksza siê,
takie s¹ tendencje, i w zwi¹zku z tym powoduje
ograniczenie palenia tytoniu przede wszystkim
u ludzi m³odych. I to jest ten moment, o który pan
pyta³.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pan senator Dzido. Nastêpnym mówc¹ bêdzie
pan senator Janowski.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Panie Inspektorze! Proszê
mi odpowiedzieæ na moj¹ w¹tpliwoœæ: czy prze-
strzeganie norm, które wprowadza ta ustawa,
bêdzie czyniæ wyroby tytoniowe bezpiecznymi
lub obojêtnymi dla zdrowia? Je¿eli nie, to dlacze-
go nie podejmujemy dzia³añ w celu eliminacji
produktu, który jest szkodliwy dla zdrowia?
Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo, Panie Inspektorze.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec:

Panie Senatorze, oczywiœcie by³oby idealnie,
gdybyœmy mogli ca³kowicie zrezygnowaæ z pro-
dukcji tytoniu i go nie paliæ. To jest sprawa jedno-
znaczna. Kiedy by³em m³odym cz³owiekiem og-
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l¹da³em filmy amerykañskie i chcia³bym przy-
pomnieæ, i¿ by³ taki okres, ¿e film, nie tylko ame-
rykañski, ale przede wszystkim ten, narzuca³
styl ¿ycia z papierosem w rêku. Bogart jest naj-
lepszym tego przyk³adem. Zreszt¹ zmar³ na cho-
robê nowotworow¹.

Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e w ci¹gu ostat-
niego dziesiêciolecia zmniejszy³a siê liczba takich
wzorców do naœladowania. Sam pamiêtam, ¿e
kiedy jako m³ody cz³owiek ogl¹da³em piêkny ma-
gazyn, kolorowy magazyn przedwojenny, i zoba-
czy³em na zdjêciu m³odego cz³owieka, na oko wy-
gl¹daj¹cego na dwadzieœcia kilka lat, z papiero-
sem i kieliszkiem koniaku w rêku, to dla mnie,
ch³opca, który mia³ wtedy piêtnaœcie, szesnaœcie
lat, on by³ nieomal wzorem dla naœladowania.

Nie ma szans zabronienia tego, nie ma szans
zlikwidowania tego, trzeba przekonaæ ludzi – tak
jak w tej chwili siê przekona³y ponad dwa miliony
doros³ych mê¿czyzn, którzy rzucili palenie – do
tego, ¿eby po prostu nie paliæ. I wydaje mi siê, ¿e
to powinno iœæ w tym kierunku. Wszystkie regu-
lacje, które s¹, pocz¹wszy od ustawy z 1995 r.,
³¹cznie z dyrektyw¹ Unii Europejskiej, narzucaj¹
na nas obowi¹zek, je¿eli tak mogê powiedzieæ, ro-
bienia wszystkiego, ¿eby liczba wypalonych pa-
pierosów by³a jak najmniejsza. Mo¿e kiedyœ
œwiat dojdzie do takiej sytuacji, ¿e w ogóle nie bê-
dzie siê ich paliæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Inspektorze, chcia³bym siê odnieœæ do

art. 1 pkt 8, który dotyczy zmiany w art. 10 usta-
wy nowelizowanej. Mowa jest tam o rozporz¹dze-
niu, które ma wydaæ minister w³aœciwy do spraw
zdrowia, okreœlaj¹c miêdzy innymi dopuszczaln¹
zawartoœæ substancji szkodliwych. Obecnie jest
okreœlone rozporz¹dzenie, czy zatem to nowe bê-
dzie bardziej rygorystyczne, czy te normy i warto-
œci graniczne bêd¹ ostrzejsze? Czy pan inspektor
mo¿e to wyjaœniæ? Bo nie mam projektu tego roz-
porz¹dzenia. Dziêkujê.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec:

Oczywiœcie tak, ja mam projekt rozporz¹dze-
nia, tylko muszê podejœæ tam, gdzie siedzia³em.
Je¿eli pañstwo pozwol¹, to siêgnê po ten projekt
i odpowiem na to pytanie.

Przepraszam bardzo i dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Zawartoœæ szkodliwych dla zdrowia substancji
w dymie papierosów nie mo¿e przekraczaæ nastê-
puj¹cych wielkoœci w przeliczeniu na jeden pa-
pieros… To jest, Panie Senatorze, tekst projektu
rozporz¹dzenia ministra zdrowia, którym w tym
tygodniu zajmie siê kolegium w Ministerstwie
Zdrowia i bêdzie do ewentualnego podpisu. Tak
wiêc zawartoœæ tych substancji nie mo¿e prze-
kraczaæ nastêpuj¹cych wielkoœci w przeliczeniu
na jeden papieros: substancje smoliste – do
10 mg, nikotyna – do 1 mg i tlenku wêgla – do
10 mg. Tak wiêc jest to postêp, je¿eli tak mogê po-
wiedzieæ, w stosunku do poprzednich zapisów,
które obowi¹zywa³y w dotychczasowej ustawie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma jeszcze py-

tanie do pana inspektora? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo, Panie Inspektorze.
(Zastêpca G³ównego Inspektora Sanitarnego

Seweryn Jurgielaniec: Dziêkujê uprzejmie, dziê-
kujê pañstwu.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o naszych standardowych, kon-

wencjonalnych wymogach regulaminowych do-
tycz¹cych czasu przemawiania, a tak¿e o obo-
wi¹zku sk³adania wniosków o charakterze legis-
lacyjnym na piœmie do zamkniêcia dyskusji.

W tej chwili mamy dwóch senatorów zapisa-
nych do dyskusji. Jeden senator z³o¿y³ swoje
przemówienie do protoko³u.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Henry-
ka Dzidê.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
OdpowiedŸ pana inspektora na pytanie, które

zada³em, w jakiœ sposób zmienia moje stanowis-
ko, które chcia³em pañstwu przekazaæ.

Mianowicie rozpocznê od tego, ¿e nie mo¿na
siê zgodziæ, a przynajmniej organ ustawodawczy
nie mo¿e siê zgodziæ z tym, ¿e jest w tej chwili nie
do przyjêcia, nie do zaakceptowania przeciwdzia-
³anie paleniu tytoniu. Je¿eli palenie tytoniu po-
woduje tak ogromne koszty spo³eczne, o których
wiemy, je¿eli jest to z³o, które procentuje potem
licznymi chorobami, je¿eli jest to z³o, które nisz-
czy rodzinê nawet pod wzglêdem materialnym,
chocia¿ w mniejszym stopniu ni¿ alkohol, to
przecie¿ powinniœmy temu przeciwdzia³aæ. Jeœli
z³o, jeœli ten rak niszczy spo³eczeñstwo, to nie
mo¿emy udawaæ, ¿e wystarczy to, i¿ dziêki zapi-
som i ulotkom, pal¹c tytoñ, wdychaj¹c substan-
cje smoliste, bêdziemy mieli œwiadomoœæ, ¿e one
s¹ szkodliwe. Tym bardziej ¿e te zapisy nie s¹ ad-
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resowane do tych, którzy mog¹ podj¹æ decyzjê
o niepaleniu, dlatego ¿e decyzjê o paleniu pode-
jmuje siê w tym wieku, kiedy cz³owiek jest jesz-
cze absolutnie zdrowy, kiedy perspektywa choro-
by jest tak odleg³a, ¿e nie interesuje go w ogóle.
Wtedy natomiast, kiedy zaczyna czytaæ takie in-
formacje, jest ju¿ w okowach na³ogu i niewiele
mo¿e na to poradziæ. I dlatego myœlê, ¿e nie mo¿e-
my przejœæ nad tym do porz¹dku. A dowodem na
to, ¿e mo¿na coœ zrobiæ, jest stanowisko prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej odnoœnie do in-
nej ustawy, biopaliwowej. Gdy prezydent do-
strzeg³ zagro¿enie dla silnika, po prostu ustawê
zawetowa³. Zestawmy wiêc dwa dobra: dobro lu-
dzkie, ¿ycie i zdrowie cz³owieka, i silnik, a oka¿e
siê, ¿e mo¿na coœ zrobiæ. Myœlê, ¿e w tej sytuacji
pan prezydent te¿ podejmie jakieœ zdecydowane
dzia³anie.

Ustawa jako taka jest bardzo interesuj¹ca.
Stwarza nowe sytuacje, stwarza nowe rygory
w zakresie ochrony przed skutkami tego na³ogu,
który od czasu istnienia ludzkoœci jest nie do prze-
³amania, chocia¿ coraz mniej osób pali. I dlatego
podkreœlam, ¿e to s¹ dobre rozwi¹zania, ale moim
zdaniem zdarzy³y siê dwa drobne potkniêcia, któ-
re, jak przypuszczam, s¹ wrêcz zamierzone.

Nie bêdê tutaj wprowadzaæ spiskowej teorii
dziejów, ale proszê pañstwa, w art. 1 ust. 4, doty-
cz¹cym art. 7a, jest taki znakomity zapis, ¿e za-
brania siê stosowania w procesie produkcji wy-
robów tytoniowych dodatków zwiêkszaj¹cych
uzale¿nienie od nikotyny. Jest taki zapis, i to ob-
warowany ogromn¹ grzywn¹ do 500 tysiêcy z³,
ewentualnie kar¹ ograniczenia wolnoœci lub
obiema karami ³¹cznie. Czytam tê ustawê, anali-
zujê i pytam: kto bêdzie okreœlaæ te dodatki
zwiêkszaj¹ce w³aœciwoœci uzale¿niaj¹ce od niko-
tyny? Kto bêdzie to okreœlaæ? Urzêdnik w mini-
sterstwie, referent? Jest to, moim zdaniem, prze-
pis nieprawdopodobnie korupcjogenny, mo¿e
dotyczyæ ogromnej iloœci mas towarowych,
a w konsekwencji mo¿e powodowaæ, ¿e decyzje
podejmowane na skutek zarzucenia producen-
tom okreœlonej partii produktów naruszenia tego
art. 7a bêd¹ chybione. Up³ynie czas, powstan¹
ogromne straty, a przedsiêbiorca ju¿ dawno mo-
¿e byæ w stanie upad³oœci. Mamy takie przyk³ady.

Dlatego proponujê, a¿eby art. 7a uzupe³niæ
o stwierdzenie, ¿e wykaz dodatków, o których
mowa w tym artykule, okreœli minister w³aœciwy
do spraw zdrowia, bior¹c pod uwagê cele polityki
zdrowotnej realizowane przez tê ustawê. Unik-
niemy wówczas takiej sytuacji, w której ktoœ do-
wolnie móg³by okreœlaæ, ¿e akurat ta substancja
zwiêksza uzale¿nienie od nikotyny, a tamta nie
zwiêksza tego uzale¿nienia.

Chcia³bym wnieœæ jeszcze drug¹ poprawkê,
dotycz¹c¹ art. 1 ust. 11, a odnosz¹c¹ siê do

art. 14. W tej ustawie nie doczyta³em siê nigdzie,
a¿eby osoby, które nie s¹ przedsiêbiorcami, lecz
wprowadzaj¹ do obrotu towary z wyrobami tyto-
niowymi, czyli nimi handluj¹, a nie respektuj¹
norm tej ustawy, podlega³y karze. Art. 14 mówi,
¿e odpowiedzialnoœci karnej podlegaj¹ osoby,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ jako przedsiêbiorcy.
Ja natomiast mówiê o tych, którzy mog¹ prowa-
dziæ tê dzia³alnoœæ na walizkach, nie jako przed-
siêbiorcy, i oni s¹ na bazie tej ustawy nietykalni
i niekaralni.

Dlatego proponujê zmianê w czêœci pierwszej
tego¿ artyku³u. Zamiast osób, które kieruj¹
przedsiêbiorstwami, odpowiedzialnych za wpro-
wadzenie wyrobu, wprowadziæ zapis nastêpu-
j¹cy: „za sprawcê czynu okreœlonego – artyku³y
s¹ wymienione – który polega na nieoznakowa-
niu b¹dŸ nieprzestrzeganiu norm, uznaæ osobê
odpowiedzialn¹ za wprowadzenie wyrobów tyto-
niowych do produkcji, obrotu handlowego lub za
organizacjê rynku”. Wówczas ten przepis bêdzie
dotyczy³ nie tylko przedsiêbiorców, ale wszyst-
kich, którzy rozprowadzaniem wyrobów tytonio-
wych siê zajmuj¹. Dziêkujê bardzo.

Sk³adam, Panie Marsza³ku, na pañskie rêce
poprawkê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e lista mówców zo-

sta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator G³adkow-

ski z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do pro-
toko³u*, w toku dyskusji natomiast wnioski
o charakterze legislacyjnym z³o¿y³ na piœmie pan
senator Dzido.

W tej sytuacji chcia³bym zapytaæ przedstawi-
ciela rz¹du, czy chcia³by ustosunkowaæ siê do
przedstawionych tutaj wniosków?

(Zastêpca G³ównego Inspektora Sanitarnego

Seweryn Jurgielaniec: Tak.)
Panie Inspektorze, bardzo proszê.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Sena-
torze!

Chcia³bym tylko króciutko, w kilku zdaniach,
ustosunkowaæ siê do pañskiej wypowiedzi. Chcê
zwróciæ uwagê, ¿e u¿ywamy wszêdzie zarówno
okreœlenia: „producent”, jak i okreœlenia: „dyspo-
zytor”, po to, ¿eby sprawa by³a jasna, a wiêc ¿eby
ci, którzy handluj¹, równie¿ odpowiadali za to, co
rozprowadzaj¹. Je¿eli natomiast chodzi o kwe-
stiê handlu, powiedzmy, na stolikach, to pan wy-
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baczy, ale to ju¿ nie jest, ¿e tak powiem, nasza
sprawa, sprawa tej ustawy. Te papierosy docie-
raj¹ do tych stolików albo w sposób nielegalny,
bo s¹ na przyk³ad z przemytu, albo s¹, ¿e tak po-
wiem, kupowane gdzie indziej i potem sprzeda-
wane na stolikach.

Je¿e l i chodz i o kwest iê dodatków, to
chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden fakt. Miano-
wicie co roku, pod koniec ka¿dego roku, prze-
mys³ tytoniowy bêdzie musia³ przedstawiæ listê
dodatków, które s¹ wprowadzane do produkcji
tytoniu. Równoczeœnie bêdzie musia³ uzasadniæ,
dlaczego dany produkt wprowadzi³, dlaczego
wprowadzi³ do produkcji wyrobów tytoniowych,
papierosów na przyk³ad kakao. Czy to jest spo-
wodowane tym, ¿e poprawi to smak czy ewen-
tualnie, je¿eli wprowadzi³by na przyk³ad amo-
niak, spowoduje przyœpieszenie, ¿e tak powiem,
uzale¿nienia od nikotyny? Takie jest bowiem
dzia³anie amoniaku, który kiedyœ Philip Morris
dodawa³ do papierosów. Bêd¹ równie¿ przepro-
wadzane badania toksykologiczne, które bêd¹
wykazywa³y, czy to, co jest przedstawione przez
przemys³ tytoniowy… S¹ laboratoria toksykolo-
giczne. Nie bêdê ju¿ wspomina³ o pracowni, o la-
boratorium w £odzi, które bêdzie nastawione wy-
³¹cznie na badanie zawartoœci cia³ smolistych,
tlenku wêgla, nikotyny w papierosach, inne na-
tomiast bêd¹ sprawdza³y te dodatki. Tak wiêc mi-
nister zdrowia nie bêdzie okreœla³, który dodatek
powinien, mo¿e byæ wprowadzany do wyrobów
tytoniowych. Absolutnie. Bêdzie jednak mia³
w swoim rêku mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy fakty
podawane przez przemys³ tytoniowy s¹ zgodne
z prawd¹ czy nie s¹ zgodne. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu inspektorowi.
(Zastêpca G³ównego Inspektora Sanitarnego

Seweryn Jurgielaniec: Aha, jeszcze jedno. Prze-
praszam bardzo, Panie Marsza³ku.)

Tak, bardzo proszê.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Seweryn Jurgielaniec:

Jeszcze jedno. Chcia³bym zwróciæ uwagê, Pa-
nie Senatorze, na jedn¹ sprawê. Nie powiedzia-
³em o tym na pocz¹tku, ale pracuj¹c nad t¹ nowe-
lizacj¹, dostosowaliœmy tylko dotychczasow¹
ustawê do dyrektyw Unii Europejskiej. Byæ mo¿e
pan ma racjê, mówi¹c, ¿e mo¿e istnia³aby potrze-
ba nowelizacji ustawy jako takiej, dostosowu-
j¹cej propozycje, które tutaj pañstwo zg³osili. Tu
natomiast w rachubê wchodzi³a przede wszyst-
kim szybkoœæ dzia³ania, je¿eli chodzi o sam¹

ustawê. Chodzi³o o jak najszybsze jej wprowa-
dzenie w ¿ycie, po to, ¿eby przemys³ móg³ dosto-
sowaæ siê do wymogów, jakie przed nimi stawia
ustawa, i jakie wymogi postawi przed nimi rozpo-
rz¹dzenie ministra zdrowia. Dlatego nie wnika-
liœmy i nie wchodziliœmy w inne zagadnienia do-
tycz¹ce innych zmian w tej ustawie. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu g³ównemu inspektorowi.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, wiêc zgod-
nie z naszym regulaminem senackim proszê Ko-
misjê Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz Komisjê
Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w to-
ku debaty nad tym punktem wniosków i przygo-
towania wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿y-
wania tytoniu i wyrobów tytoniowych zostanie
przeprowadzone pod koniec obecnego posiedze-
nia Senatu, a wiêc jutro.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie zastêp-
czej.

Ustawa ta uchwalona zosta³a 29 paŸdziernika
bie¿¹cego roku na szeœædziesi¹tym posiedzeniu
Sejmu. 31 paŸdziernika przekazana zosta³a do
naszej Izby. Tego samego dnia skierowa³em tê
ustawê do Komisji Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego oraz do Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia.

Obydwie komisje przygotowa³y sprawozdanie,
które pañstwo macie zawarte w drukach nr 518A
i nr 518B, sam tekst ustawy natomiast jest za-
warty w druku nr 518.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej i Bezpieczeñstwa Publicznego, pana sena-
tora Józefa Dziemdzielê, o zabranie g³osu i przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Józef Dziemdziela:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi zaszczyt w imieniu Komisji Obro-

ny Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego za-
rekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy
uchwalonej przez Sejm w dniu 29 paŸdziernika
2003 r. o s³u¿bie zastêpczej. Chcia³bym poinfor-
mowaæ, ¿e by³ to projekt rz¹dowy, a omawiana
ustawa zawarta jest w druku senackim nr 518,
zaœ sprawozdanie komisji w druku nr 518A.

Omawiana ustawa ma zast¹piæ dotychczaso-
w¹ regulacjê zawart¹ w dziale VI ustawy z 21 lis-
topada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczono
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w niej równie¿ rozwi¹zania prawne zawarte dotych-
czas w innych aktach wykonawczych dotycz¹cych
s³u¿by zastêpczej. Wprowadzone zmiany w zakresie
s³u¿by zastêpczej bêd¹ wymuszaæ równie¿ noweli-
zacjê licznych ustaw normuj¹cych wycinkowo kwe-
stie zwi¹zane z odbywaniem tej s³u¿by.

W ustawie proponuje siê wprowadzenie wielu
istotnych zmian merytorycznych w nastêpu-
j¹cych obszarach.

Zawê¿a siê kr¹g podmiotów, u których mo¿e
byæ odbywana s³u¿ba zastêpcza. Intencj¹ tej
zmiany ma byæ wspomo¿enie instytucji prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ charytatywn¹ i opiekuñcz¹,
a tak¿e placówek i jednostek organizacyjnych
u¿ytecznoœci publicznej. Zgodnie z zapisami
s³u¿ba zastêpcza ma byæ odbywana, co jest oczy-
wistym novum, równie¿ w organizacjach po¿ytku
publicznego.

Ta zmiana pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z od-
miennym sposobem finansowania œwiadczeñ
otrzymywanych przez poborowych odbywaj¹cych
s³u¿bê zastêpcz¹. Zak³ada siê, ¿e œwiadczenia pie-
niê¿ne bêd¹ pokrywane z bud¿etu pañstwa.

Z uwagi na wysokoœæ tych œwiadczeñ oraz na
fakt, ¿e nie s¹ one opodatkowane podatkiem do-
chodowym od osób fizycznych, odst¹piono od do-
datkowych œwiadczeñ socjalnych dla poboro-
wych w postaci zasi³ków na utrzymanie cz³on-
ków rodzin, œwiadczeñ mieszkaniowych, takich
œwiadczeñ, które przys³ugiwa³y dotychczas i któ-
re przys³uguj¹ w analogicznej sytuacji ¿o³nie-
rzom odbywaj¹cym zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹.

W ustawie uwzglêdnia siê fakt, ¿e zadania do-
tycz¹ce s³u¿by zastêpczej w zdecydowanej wiêk-
szoœci bêd¹ realizowane przez jednostki wojewó-
dzkie samorz¹du terytorialnego. Dlatego te¿ za-
dania te traktowane s¹ jako zadania zlecone z za-
kresu administracji rz¹dowej. Ta zmiana wynika
przede wszystkim z tego, ¿e obecne uregulowania
nie uwzglêdnia³y faktu, i¿ wojewódzkie urzêdy
pracy przesta³y podlegaæ administracji rz¹dowej,
a teraz podlegaj¹ administracji samorz¹dowej,
co nast¹pi³o w styczniu w 2000 r.

Novum w ustawie jest powo³anie komisji woje-
wódzkich, dzia³aj¹cych przy marsza³ku wojewó-
dztwa, oraz powo³ywanych przez ministra w³a-
œciwego do spraw pracy, komisji w³aœciwych
w zakresie s³u¿by zastêpczej. Komisje te bêd¹ po-
wo³ywane w celu orzekania o przeznaczeniu do
s³u¿by zastêpczej. Maj¹ one zapewniæ bardziej
kompetentne podejœcie do rozpatrywanych
wniosków ni¿ przy aktualnie obowi¹zuj¹cych
rozwi¹zaniach, zgodnie z którymi tym proble-
mem zajmuj¹ siê komisje poborowe powo³ywane
w zupe³nie innym celu.

Na wzór rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych od-
raczania s³u¿by wojskowej proponuje siê równie¿
instytucjê odraczania s³u¿by zastêpczej. Jest to

rozwi¹zanie bardzo potrzebne, dlatego ¿e okres
oczekiwania poborowych, od momentu przyzna-
nia s³u¿by do skierowania ich do niej, czasami
trwa³ kilka lat i brak tej instytucji komplikowa³
wielokrotnie pewne dzia³ania w stosunku do po-
borowych, a równie¿ komplikowa³ plany ¿yciowe
poborowych.

Materi¹ now¹, dotychczas nieregulowan¹
ustawowo, jest zawieszenie poborowym odbywa-
nia s³u¿by zastêpczej. W projekcie proponuje siê
zamkniêty katalog przes³anek, które mog¹ skut-
kowaæ zastosowaniem tej instytucji prawnej.

Wiele zapisów ustawy ma charakter porz¹d-
kuj¹cy i czyszcz¹cy, skupia bowiem w usystema-
tyzowany sposób regulacje do tej pory rozrzuco-
ne po ró¿nych aktach prawnych.

Zaproponowane w ustawie rozwi¹zania doty-
cz¹ce krêgu podmiotów, w których poborowi
mieliby odbywaæ s³u¿bê zastêpcz¹, a przede
wszystkim rozwi¹zania w zakresie finansowania
s³u¿by zastêpczej, spowoduj¹ wzrost zaintereso-
wania i tym samym zwiêksz¹ liczbê tych poboro-
wych kierowanych do odbycia s³u¿by, którym tê
s³u¿bê przyznano. Zniknie doœæ powa¿ny pro-
blem w tym obszarze, a mianowicie to, ¿e wielu
poborowych, którym s³u¿ba zastêpcza zosta³a
przyznana z braku miejsc nie zosta³o do tej s³u¿-
by skierowanych. W konsekwencji po odpowied-
nim okresie wyczekiwania byli oni zwalniani do
rezerwy bez odbycia s³u¿by zastêpczej.

W trakcie prac legislacyjnych projekt ustawy
by³ szeroko konsultowany, pocz¹wszy od najbar-
dziej zainteresowanych, czyli tych, którzy obs³u-
guj¹ s³u¿bê zastêpcz¹, zajmuj¹ siê s³u¿b¹ zastêp-
cz¹. Mam tu na myœli samorz¹dy, a tak¿e organi-
zacje pracodawców, zwi¹zki zawodowe, organi-
zacje spo³eczne.

Przechodz¹c do sprawozdania komisji obrony
narodowej, informujê, ¿e zosta³o zg³oszonych
i przyjêtych dwadzieœcia piêæ poprawek do tej
ustawy. Wiêkszoœæ z nich to poprawki porz¹dku-
j¹ce i doprecyzowuj¹ce zapisy poszczególnych ar-
tyku³ów.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na kilka nowych za-
pisów. Zdaniem komisji w art. 10 ust. 3 nale¿y…
Mówi siê tu o tym, aby orzeczenia komisji woje-
wódzkiej zapada³y w obecnoœci co najmniej
trzech osób spoœród piêciu cz³onków sk³adu
orzekaj¹cego.

W art. 12 ust. 1 nastêpuje zmiana adresata
sk³adania wniosków o przeznaczenie do s³u¿by
zastêpczej z marsza³ka województwa na wojsko-
wego komendanta uzupe³nieñ. Chodzi tu o skró-
cenie drogi, o to, aby poborowy zainteresowany
s³u¿b¹ zastêpcz¹ móg³ na miejscu, po komisji po-
borowej, z³o¿yæ wniosek do komendanta, a nie do
marsza³ka, jak by³o w ustawie. Marsza³ek i tak
musia³by zasiêgaæ opinii wojskowego komen-
danta uzupe³nieñ, wiêc ta droga jest krótsza
i prostsza.

49 posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2003 r.
60 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie zastêpczej

(senator J. Dziemdziela)



W art. 52 proponujemy zmianê terminu we-
jœcia ustawy w ¿ycie z 1 stycznia 2004 r. na 1 sty-
cznia 2005 r.

W art. 29 ust. 1 termin zawiadamiania przez
podmiot marsza³ka o ka¿dej nieobecnoœci zmie-
niamy z niezw³ocznego na czternastodniowy,
gdy¿ bardzo czêsto w s³u¿bie zastêpczej mo¿e do-
chodziæ do nieobecnoœci, tak¿e z powodu chorób.
A tu by³ wymóg niezw³ocznego, czyli w ci¹gu
trzech dni, powiadamiania.

Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e ro-
cznie w ostatnich latach jest kierowanych do za-
stêpczej s³u¿by od tysi¹ca czterystu do tysi¹ca
oœmiuset poborowych, natomiast ponad dzie-
wiêæ tysiêcy poborowych oczekuje na skierowa-
nie do tej s³u¿by.

W imieniu komisji zwracam siê z proœb¹ do
Wysokiej Izby o przyjêcie tej ustawy wraz ze zg³o-
szonymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
I proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo-

³ecznej i Zdrowia, pana senatora Franciszka
Bobrowskiego, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie stanowiska komisji w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy.

Senator Franciszek Bobrowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ mój szanowny przedmówca okreœli³

w swoim sprawozdaniu cele i przedmiot ustawy,
pozwolê sobie, szanuj¹c czas Wysokiej Izby,
przedstawiæ sprawozdanie komisji, które zawie-
ra siedemnaœcie poprawek uchwalonych pod-
czas obrad Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia
w dniu 19 listopada 2003 r. Chcia³bym zwróciæ
uwagê na nastêpuj¹ce poprawki: drug¹, trzeci¹,
szóst¹, siódm¹, dziesi¹t¹.

Poprawka druga – po art. 4 dodaje siê art. 4a
w brzmieniu: „W³aœciwoœæ marsza³ka wojewódz-
twa ustala siê wed³ug sta³ego miejsca pobytu po-
borowego; czasowego miejsca pobytu poborowe-
go – w przypadku zameldowania poborowego na
pobyt czasowy trwaj¹cy ponad dwa miesi¹ce” itd.

Poprawka trzecia – art. 5 otrzymuje brzmie-
nie… W³aœciwie art. 5 zmienia siê ca³kowicie.
Propozycja jest taka: „W³aœciwoœæ wojskowego
komendanta uzupe³nieñ ustala siê wed³ug sta³e-
go miejsca pobytu poborowego; czasowego miej-
sca pobytu poborowego – w przypadku zameldo-
wania poborowego na pobyt czasowy trwaj¹cy
ponad dwa miesi¹ce”.

Poprawka szósta – w art. 10 w ust. 2 zdanie
drugie otrzymuje brzmienie: „W sk³ad komisji
wojewódzkiej wchodzi przewodnicz¹cy komisji

wojewódzkiej oraz cz³onkowie komisji wojewódz-
kiej w liczbie piêciu osób”.

Poprawka siódma – w art. 10 dodaje siê ust. 3
w brzmieniu: „W³aœciwoœæ komisji wojewódzkiej
ustala siê wed³ug sta³ego miejsca pobytu poboro-
wego; czasowego miejsca pobytu poborowego –
w przypadku zameldowania poborowego na po-
byt czasowy trwaj¹cy ponad dwa miesi¹ce”.

W imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie poprawek.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa sena-

torów chcia³by zadaæ krótkie pytanie z miejsca
panom senatorom sprawozdawcom.

Pan senator Matuszak.

Senator Grzegorz Matuszak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ panów senatorów sprawo-

zdawców o rzecz nastêpuj¹c¹: w art. 14 czy 15 s¹
szczegó³owe zapisy dotycz¹ce funkcjonowania
komisji wojewódzkiej, ale w art. 11 te zapisy s¹
niezwykle nieprecyzyjne. Na przyk³ad w ust. 2,
mówi siê, ¿e wniosek zainteresowanej osoby o od-
bycie s³u¿by zastêpczej ma zawieraæ wskazanie
w wyznawanej doktrynie religijnej podstawy wy-
³¹czaj¹cej mo¿liwoœæ odbywania s³u¿by wojsko-
wej oraz wykazaæ rzeczywiste zwi¹zki z wyznawa-
n¹ doktryn¹ religijn¹ lub – i to podkreœlam –
wskazaæ wyznawane zasady moralne, które po-
zostaj¹ w sprzecznoœci z obowi¹zkami ¿o³nierza.
Czy jeœli cz³owiek, który ubiega siê o zastêpcz¹
s³u¿bê wojskow¹ oœwiadcza, ¿e jest pacyfist¹, to
wystarcza? To jest doœæ, powiedzia³bym…

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo, proszê o odpowiedŸ, Panie Se-
natorze.

Senator Franciszek Bobrowski:

Nie, nie wystarcza.

Senator Grzegorz Matuszak:

To jak on mo¿e udowodniæ to, ¿e jest pacyfist¹?
Bo rozumiem, ¿e zwi¹zek z doktryn¹ religijn¹ oz-
nacza, ¿e ktoœ jest cz³onkiem okreœlonego Ko-
œcio³a, zwi¹zku wyznaniowego, mo¿e przedsta-
wiæ zaœwiadczenie od duchownego itd. Ale kto
mu zaœwiadczy to – zak³adam, ¿e sk³ada to oœ-
wiadczenie w dobrej intencji – ¿e jest pacyfist¹, ¿e
nie chce walczyæ, zabijaæ, s³u¿yæ z broni¹ w rêku?
Dziêkujê.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

No w³aœnie, proszê powiedzieæ, jakie warunki
musi spe³niæ, Panie Senatorze Sprawozdawco,
poza krótkim oœwiadczeniem.

(Senator Grzegorz Matuszak: Tego tutaj nie
ma.)

Ano w³aœnie. Czy s¹ jakieœ… Nie wiem, mo¿e za
chwilkê cz³onkowie rz¹du zechc¹ siê wypowie-
dzieæ w tej sprawie.

(Senator Franciszek Bobrowski: Bardzo bym
prosi³ o…)

Ale to jeszcze za chwilkê, tak, to za chwilkê.
Jak rozumiem, pan senator sprawozdawca nie

jest w stanie w tym momencie szczegó³owo odpo-
wiedzieæ na to pytanie…

(Senator Grzegorz Matuszak: Ja przepraszam,
¿e zada³em pytanie, byæ mo¿e trudne, ale myœlê,
¿e ono jest bardzo istotne.)

(Senator Gerard Czaja: OdpowiedŸ za to bêdzie
³atwa.)

Pytanie pana senatora jest uzasadnione, oczy-
wiœcie.

Czy s¹ jeszcze inne pytania do panów senato-
rów sprawozdawców? Nie ma. To dziêkujê bar-
dzo.

Poniewa¿ rozpatrywana ustawa by³a rz¹do-
wym projektem ustawy, a do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister gospodarki, pracy
i polityki spo³ecznej, witam w naszej Izbie podse-
kretarza stanu w tym resorcie, pana ministra
Krzysztofa Krystowskiego. Przy okazji witam te¿
pana ministra Macieja Górskiego – cieszymy siê,
¿e goœci w naszej Izbie równie¿ podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Jak rozumiem, pan minister Krzysztof Kry-
stowski ewentualnie chcia³by zabraæ g³os
i przedstawiæ stanowisko rz¹du w sprawie usta-
wy i byæ mo¿e odpowiedzieæ na pytanie pana se-
natora Matusiaka.

(Senator Grzegorz Matuszak: Matuszaka, Pa-
nie Marsza³ku.)

A jak ja powiedzia³em?
(G³os z sali: Matusiaka.)
Aha, przepraszam.
(Senator Grzegorz Matuszak: Wielu ludzi to

myli.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Krystowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, najpierw od-

niós³bym siê mo¿e do poprawek przedstawio-
nych przez komisje.

Rz¹d zgadza siê ze wszystkimi poprawkami
przedstawionymi przez Komisjê Polityki Spo³ecz-

nej i Zdrowia. Je¿eli chodzi o poprawki przedsta-
wione przez Komisjê Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego, to rz¹d zgadza siê ze wszy-
stkimi poprawkami z wyj¹tkiem tej dotycz¹cej
zmiany daty wejœcia w ¿ycie ustawy. Tutaj rz¹d
podtrzymuje termin, który jest zawarty w przed-
³o¿onym projekcie ustawy.

Teraz przejdê mo¿e do szczegó³owego pytania
pana senatora: co z pacyfistami – tak to w skrócie
mo¿na okreœliæ. Otó¿ w sk³adzie komisji przewi-
dzianym w naszej ustawie obok religioznawcy
jest te¿ etyk. I tu do rozstrzygniêcia przez komi-
sjê, przez osoby, które znajduj¹ siê w jej sk³adzie,
pozostaje to, czy doktryna etyczna, moralna, wy-
znawana przez danego poborowego, jest doktry-
n¹, która upowa¿nia komisjê do przyznania mu
prawa do odbycia s³u¿by zastêpczej. A wiêc ka¿dy
przypadek jest tutaj rozpatrywany indywidual-
nie, przy za³o¿eniu, ¿e osoby, które bêd¹ cz³onka-
mi komisji, etycy, maj¹ odpowiedni¹ wiedzê
i przygotowanie do tego, ¿eby oceniæ – zaznaczam
– dowody przedstawione przez poborowego. To
dotyczy dowodów zarówno w zakresie wyznawa-
nej doktryny religijnej, jak i przekonañ etycznych
czy moralnych. Tak wiêc jest to materia, jak siê
wydaje, dosyæ miêkka, trudno to skwantyfiko-
waæ, trudno to zapisaæ w sposób bardziej szcze-
gó³owy ni¿ w tych zapisach, które tutaj mamy.
Myœlê, ¿e sama praktyka dzia³ania komisji da
nam odpowiedŸ na pytanie, czy rzeczywiœcie jes-
teœmy w stanie to bardzo precyzyjnie okreœliæ. To
w³aœciwie tyle na ten temat.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do przedstawiciela rz¹du?
Proszê bardzo, pan senator Anulewicz, i póŸ-

niej panowie senatorowie.

Senator Andrzej Anulewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie chcia³em skierowaæ do przedsta-

wiciela Ministerstwa Obrony Narodowej.
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

w art. 85 pkt 1 jest napisane: „obowi¹zkiem oby-
watela polskiego jest obrona Ojczyzny”.
W pkcie 3 zapisano: „Obywatel, któremu przeko-
nania religijne lub wyznawane zasady moralne
nie pozwalaj¹ na odbywanie s³u¿by wojskowej,
mo¿e byæ zobowi¹zany do s³u¿by zastêpczej na
zasadach okreœlonych w ustawie”. Dzisiaj oma-
wiamy ustawê o s³u¿bie zastêpczej i moje pytanie
jest takie.

Panie Ministrze, czy omawiana ustawa stwa-
rza warunki do tego, aby ten obywatel odbywa-
j¹cy s³u¿bê wojskow¹ by³ przygotowany, je¿eli za-
sz³aby taka potrzeba, do obrony swojej ojczyzny?
Dziêkujê.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Poniewa¿ by³o to pytanie skierowane do pana

ministra, chcia³bym zapytaæ pana ministra Gór-
skiego, czy zechcia³by siê ustosunkowaæ do pyta-
nia pana senatora Anulewicza.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony

Narodowej Maciej Górski: Mo¿na?)
Proszê bardzo, mo¿na z miejsca, mo¿na tutaj.

Lepiej by³oby tutaj, Panie Ministrze. Zawsze lubi-
my siê konfrontowaæ z rz¹dem twarz¹ w twarz.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Maciej Górski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, odpowiadaj¹c
na pytanie pana senatora chcia³bym powiedzieæ,
¿e oczywiœcie s³u¿ba zastêpcza nie zastêpuje cze-
goœ takiego jak normalna regularna s³u¿ba woj-
skowa, ale w pewnym sensie ona równie¿ do tego
przygotowuje. WeŸmy poprawkê na to, ¿e liczba
miejsc i instytucji, w których ta s³u¿ba mo¿e byæ
pe³niona, jest œciœle okreœlona. I oczywiœcie bez-
poœrednio, tak jak to pan senator uj¹³, nie jest to
przygotowanie do s³u¿by wojskowej, ale jest to ja-
kaœ forma wychowania w duchu patriotycznym,
i ona, przy uwzglêdnieniu wszelkiego rodzaju
uwarunkowañ, w pewnym sensie wype³nia tê
funkcjê. Ale, przyznajê, tylko w pewnym sensie.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie Ministrze, mo¿e pan zechce pozostaæ tu-
taj, bo bêd¹ dalsze pytania do przedstawicieli
rz¹du.

Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym odnieœæ siê do art. 4 ust. 1 ustawy.

Mówi siê tam, ¿e zadania okreœlone w tej ustawie
s¹ zadaniami z zakresu administracji rz¹dowej
i ¿e wykonuje je marsza³ek województwa. Czy nie
proœciej by³oby stwierdziæ, ¿e zadania okreœlone
w ustawie wykonuje samorz¹d województwa? My
tworzymy tutaj taki miszmasz; jest zadanie
rz¹dowe, w³¹czamy w to od razu samorz¹d,
a wiêc to jest zadanie zlecone, z tym siê wi¹¿e ró-
wnie¿ kwestia finansowania. Prosi³bym, ¿eby
pan minister zechcia³ siê do tego odnieœæ.

Poza tym, wedle mego rozeznania, nie najgor-
szego, marsza³ek województwa w przeciwieñ-
stwie do wójta, burmistrza czy prezydenta nie
jest organem. Tutaj, w tej ustawie, daje siê mu
prawo wydawania decyzji. A poniewa¿ bêd¹ to
decyzje administracyjne, do tego jest ca³y tryb

odwo³añ. Czym siê kierowano, wprowadzaj¹c ta-
k¹ konstrukcjê rozwi¹zañ? Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Rozumiem, ¿e jest to pytanie do przedstawicie-
la ministerstwa gospodarki.

Panie Ministrze, czy zechcia³by pan od razu
odpowiedzieæ na to pytanie? Tak? To bardzo pro-
szê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Krystowski:

To bardzo szczegó³owe pytania, Panie Senato-
rze, ale postaram siê udzieliæ odpowiedzi.

To, ¿e zadania okreœlone w ustawie s¹ zada-
niami z zakresu administracji rz¹dowej, trudno
kwestionowaæ. I to, ¿e mamy tego rodzaju zapis
w ustawie, to w³aœciwie jest, Drodzy Pañstwo,
potwierdzenie faktu. I teraz jest pytanie, czy
gdyby tego zapisu nie by³o i by³by tylko zapis, ¿e
zadania wykonuje marsza³ek województwa, na-
dal mia³oby to takie samo znaczenie jak ten za-
pis, który tutaj jest, czy te¿ nie. Choæ w³aœciwie
mo¿na postawiæ pytanie innego rodzaju. Co
nam szkodzi, ¿e jest zapis, w którym wyraŸnie
mówimy, i¿ te zadania s¹ zadaniami z zakresu
administracji rz¹dowej, je¿eli dok³adnie w tym
samym punkcie natychmiast stwierdzamy, ¿e te
zadania wykonuje marsza³ek województwa i ¿e
wykonuj¹c je, bêdzie wykorzystywa³ œrodki, któ-
re otrzyma z bud¿etu pañstwa? No w³aœnie, pan
dyrektor utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e tak
bêdzie.

A wiêc ten przepis mówi o tym, w jaki sposób te
zadania bêd¹ finansowane. Chodzi o to, ¿eby po-
kazaæ, ¿e s¹ to zadania finansowane z bud¿etu
pañstwa, ¿e na realizacjê tych zadañ bêd¹ z bu-
d¿etu przeznaczane œrodki dla marsza³ka woje-
wództwa, który te zadania fizycznie bêdzie reali-
zowa³. Chcê powiedzieæ, ¿e to jest rozwi¹zanie or-
ganizacyjnie z pewnoœci¹ skuteczniejsze. Jest to
rozwi¹zanie lepsze, poniewa¿ trudno, ¿eby w jed-
nym miejscu zawiadywaæ wszystkimi tymi œrod-
kami, ¿eby to robi³ na przyk³ad bezpoœrednio mi-
nister gospodarki. A nie tylko o œrodkach tu mó-
wiê. Mówiê tak¿e o ca³ym systemie przyznawania
uprawnieñ do odbywania s³u¿by zastêpczej. Mu-
simy ten system regionalizowaæ i skoro mamy
obecnie samorz¹dy, to nie ma innego wyjœcia ni¿
takie, ¿eby to samorz¹dy pe³ni³y te funkcje. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Szafraniec.
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Senator Jan Szafraniec:

Panie Ministrze, w ramach konsultacji i zbie-
rania opinii o tej ustawie marsza³kowie wiêkszo-
œci województw postulowali poszerzenie w tych
województwach katalogu instytucji, w których
poborowi mogliby odbywaæ tê s³u¿bê zastêpcz¹.
Postulowali miêdzy innymi poszerzenie tego ka-
talogu o instytucje prowadz¹ce dzia³alnoœæ ko-
mercyjn¹. To poszerzenie nie nast¹pi³o, a prze-
cie¿ zmniejszy³oby to obci¹¿enie bud¿etu pañ-
stwa w skali rocznej o sumê 26 milionów 880 ty-
siêcy z³. Czy to dobre rozwi¹zanie?

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Krystowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze!

Rzeczywiœcie, w trakcie prac nad ustaw¹ by³o
sporo propozycji poszerzaj¹cych kr¹g tych insty-
tucji, w których mo¿na odbywaæ s³u¿bê zastêp-
cz¹. Chcê powiedzieæ, ¿e w trakcie prac zgodziliœ-
my siê w niektórych przypadkach na te propozy-
cje i poszerzyliœmy grupê podmiotów, w których
poborowy mo¿e odbyæ s³u¿bê zastêpcz¹. Dodaliœ-
my tutaj w³aœnie organizacje po¿ytku publiczne-
go, wiêc z naszej strony by³ to pewien uk³on
w stronê tych osób, które mówi³y, ¿e grupa insty-
tucji powinna byæ szersza.

Czy nale¿a³o poszerzyæ grono instytucji o pry-
watne podmioty gospodarcze? Tu pojawiaj¹ siê
du¿e w¹tpliwoœci z racji tego, ¿e jest to ustawa,
która nawet o finansowaniu s³u¿by zastêpczej
mówi w inny sposób ni¿ dotychczas. To jest tak,
¿e bud¿et pañstwa bêdzie w wiêkszym stopniu fi-
nansowa³ tego poborowego. Nawet w wiêkszym
stopniu jako pracownika ni¿ jako ¿o³nierza.

W zwi¹zku z tym powstaje w¹tpliwoœæ tego ro-
dzaju: gdyby oni odbywali s³u¿bê zastêpcz¹
u prywatnego przedsiêbiorcy, to czy nie jest to
tak naprawdê pomoc publiczna dla prywatnego
przedsiêbiorcy, skoro bud¿et pañstwa op³aca³by
mu pracowników, którzy u niego pracuj¹, po-
mna¿aj¹c wynik finansowy, pomna¿aj¹c zysk fir-
my? I czy to nie zaburza konkurencji takiego pod-
miotu z innymi podmiotami rynkowymi?

Otó¿ mog³oby siê okazaæ, proszê pañstwa, ¿e
ten sposób wspierania dzia³alnoœci gospodarczej
móg³by byæ dla niektórych przedsiêbiorców bar-
dzo lukratywnym sposobem zdobywania prze-
wagi konkurencyjnej, myœlê, w sposób nieuzasa-
dniony. Tak wiêc to by³a g³ówna przes³anka tego,
¿e nie odwa¿yliœmy siê tak bardzo poszerzyæ gro-
na instytucji. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czy pan senator Janowski chcia³by zadaæ te-
raz to uzupe³niaj¹ce pytanie? Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Panie Ministrze, chodzi mi o to, ¿e staramy siê
zachowaæ czystoœæ podzia³u zadañ administracji
rz¹dowej, je¿eli tylko to mo¿liwe. Wiêc moje pyta-
nie mia³o w podtekœcie zapytanie, dlaczego na
przyk³ad nie wojewoda, a marsza³ek wojewódz-
twa. Czym siê pañstwo kierowali? Dla mnie jest
oczywiste to, co pan powiedzia³, ¿e to musi byæ
zdecentralizowane.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Krystowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze! Otó¿ to wynika ze zmian, jakich ostatnio do-
konaliœmy w naszym kraju w zakresie organiza-
cji samorz¹du i organizacji terytorialnych. Kon-
sekwencj¹ tych zmian by³o przejœcie wojewódz-
kich urzêdów pracy pod skrzyd³a – tak opisowo
pozwolê sobie siê wyraziæ – marsza³ka. St¹d te¿,
poniewa¿ wojewódzkie urzêdy pracy s¹ albo bêd¹
instytucj¹ istotnie zaanga¿owan¹ w rozdzielanie
finansów, jeœli chodzi o przedmiotow¹ ustawê,
pojawi³ siê tutaj marsza³ek. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Bardzo dziêkujê obu panom ministrom.
Jest jeszcze pytanie, tak?
Bardzo proszê, pan senator Bartos.

Senator Tadeusz Bartos:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mam trzy pytania i pozwolê sobie zapoznaæ

z nimi pana ministra.
Po pierwsze, czy koszty misji stabilizacyjnej

w Iraku prowadzonej przez Polskê bêd¹ mia³y
wp³yw na termin wdro¿enia nowej ustawy o s³u¿-
bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych, a szczegól-
nie nowego systemu p³ac kadry zawodowej?

(Senator Krystyna Sienkiewicz: To nie na te-
mat.)

Czy zmiany te id¹ w kierunku zmniejszenia
dysproporcji p³acowych istniej¹cych obecnie po-
miêdzy naszymi ¿o³nierzami a ¿o³nierzami in-
nych pañstw natowskich?
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Po drugie, czy w kontekœcie trwaj¹cego rozwo-
ju wojsk operacyjnych przewiduje siê w najbli¿-
szym czasie równie¿ rozwój wojsk obrony teryto-
rialnej, które realizuj¹ przecie¿ g³ówne zadania
w zakresie reagowania kryzysowego? Powodzie
w 1997 r., 2001 r.… Jak to siê bêdzie mia³o do
struktur i zadañ terenowych organizacji admini-
stracji wojskowej? Czy w najbli¿szym czasie
przewiduje siê ich ponown¹ restrukturyzacjê?

Po trzecie, czy Ministerstwo Obrony Narodo-
wej przewiduje w najbli¿szym czasie wprowadze-
nie jakichkolwiek preferencji – niekoniecznie fi-
nansowych – dla ¿o³nierzy rezerwy bêd¹cych na
przydzia³ach mobilizacyjnych, aby zachêciæ ich
do udzia³u w realizacji zadañ na rzecz obronnoœci
pañstwa?

(G³osy z sali: Panie Marsza³ku, to nie na te-
mat…)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Bardzo proszê, pan senator Pietrzak.

Senator Wies³aw Pietrzak:

Ad vocem. Chcia³bym prosiæ pana senatora
Bartosa o wycofanie tych pytañ, poniewa¿ nie do-
tycz¹ one przedmiotu omawianej dzisiaj ustawy.
Zobowi¹zujê siê odpowiedzieæ panu…

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Podtrzymujê wniosek pana senatora Pietrza-
ka. Rzeczywiœcie, pañskie pytania w ogóle nie s¹
zwi¹zane z tematyk¹ ustawy bêd¹cej przedmio-
tem debaty, wiêc trudno oczekiwaæ od przedsta-
wili rz¹du, ¿eby akurat byli przygotowani do od-
powiedzi na nie. Podzielam pogl¹d, ¿e one s¹ wa¿-
ne, istotne, ale nie w tym punkcie porz¹dku ob-
rad. Je¿eli mo¿na prosiæ pana o wycofanie tych
pytañ…

Senator Tadeusz Bartos:

Dziêkujê bardzo. Wycofujê je.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze

zadaæ pytanie?
Pan senator Dziemdziela, proszê bardzo.

Senator Józef Dziemdziela:

Panie Marsza³ku, chcia³bym zadaæ bardzo
szczegó³owe pytanie. Co prawda zadawa³em je na
posiedzeniu komisji, ale powiedzia³bym, ¿e nie
dosta³em satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.

Otó¿ w art. 26 ustawy jest napisane, ¿e pobo-
rowemu odbywaj¹cemu s³u¿bê zastêpcz¹ przy-
s³uguje z tytu³u pe³nienia tej s³u¿by œwiadczenie
pieniê¿ne w kwocie 640 z³ miesiêcznie. Mam py-
tanie: dlaczego kwota jest tak szczegó³owo okreœ-
lona?

No, inflacja jest obecnie niewielka, ale myœlê,
¿e w ustawie nie powinno byæ tak sprecyzowanej
kwoty, która… Na przyk³ad za dwa lata inflacja
mo¿e byæ du¿o wiêksza i trzeba bêdzie nowelizo-
waæ ustawê. Czy nie powinno byæ to zapisane
w sposób bardziej miêkki, ¿e jest to 80% najni¿-
szego wynagrodzenia czy wysokoœæ najni¿szego
wynagrodzenia? Chodzi mi o to, dlaczego tutaj
znalaz³a siê taka kwota – w ustawie, gdzie powie-
dzia³bym, wszystko jest regulowane zupe³nie
inaczej, jak gdyby z du¿ym wyprzedzeniem, a jed-
na rzecz, stawka uposa¿enia miesiêcznego, jest
tak szczegó³owo zapisana. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e jest to pytanie skierowane ra-

czej do przedstawiciela ministerstwa gospodarki
ni¿ Ministerstwa Obrony Narodowej.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Krystowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W pe³ni poczuwam siê do odpowiedzi na to py-

tanie.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Otó¿ zdecydo-

waliœmy siê na konkretny zapis, poniewa¿…
Oczywiœcie mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e zapiszemy
to w jakiœ sposób wskaŸnikowy. Ale pytanie, po
co w³aœciwie zapisywaæ w sposób wskaŸnikowy.
Otó¿ odpowiedŸ, jaka siê nasuwa, jest taka: po to,
aby ta kwota siê waloryzowa³a, aby ta kwota au-
tomatycznie zmienia³a siê wraz z pewnymi
wskaŸnikami. Mo¿na by j¹ by³o oprzeæ na przy-
k³ad na wskaŸnikach wynagrodzenia, œredniego
wynagrodzenia czy minimalnego wynagrodze-
nia. Wyobra¿am sobie, ¿e ta kwota mog³aby byæ
nawet oparta na œrednim wynagrodzeniu ¿o³nie-
rza zawodowego. Mo¿na sobie tutaj wyobraziæ
ró¿ne mechanizmy. Ale kiedy zadawaliœmy sobie
to pytanie, doszliœmy do wniosku, ¿e nie ma ta-
kiej potrzeby. Maj¹c na uwadze fakt, ¿e w³aœciwie
wskaŸnik zmiany wynagrodzeñ jest w dzisiej-
szych czasach, w naszej dzisiejszej gospodarce
niewielki, inflacja jest wskaŸnikiem jeszcze
mniejszym – obecnie nie siêga ona 1% – stwier-
dziliœmy, ¿e zapisanie tej wielkoœci jako konkret-
nej kwoty nie bêdzie powodowa³o jakichœ proble-
mów i nie bêdzie od nas w najbli¿szym czasie wy-
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maga³o na przyk³ad nowelizacji ustawy ze wzglê-
du na to, ¿e ta kwota siê zdewaluuje. Tak wiêc to
jest przyczyna naszego stanowiska. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Je¿eli nie ma wiêcej pytañ do przedstawicieli

obu resortów, bardzo dziêkujê przedstawicielom
ministra gospodarki, panu ministrowi, a tak¿e
przedstawicielowi Ministerstwa Obrony Narodo-
wej.

Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e nikt z pañstwa se-
natorów nie zapisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Bar-
tos z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do pro-
toko³u.*

Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿y³ zaœ
na piœmie pan senator Józef Dziemdziela.

W tej sytuacji, skoro zosta³y z³o¿one wnioski
legislacyjne, proszê Komisjê Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia oraz Komisjê Obrony Narodowej i Bez-
pieczeñstwa Publicznego o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie nad ustaw¹ o s³u¿bie
zastêpczej zostanie przeprowadzone pod koniec
tego posiedzenia, to znaczy jutro.

Bardzo proszê pana marsza³ka Kutza o popro-
wadzenie dalszej czêœci obrad.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy o proku-
raturze, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojsko-
wych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na szeœædziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 20 paŸdziernika bie¿¹cego ro-
ku, a do Senatu trafi³a 30 paŸdziernika 2003 r.
W dniu 31 paŸdziernika bie¿¹cego roku marsza-
³ek, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do Ko-
misji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Po roz-
patrzeniu ustawy komisja przygotowa³a swoje
sprawozdanie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 516, a tekst sprawozdania komisji
w druku nr 516A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Ewê Seroc-
k¹, o przedstawienie sprawozdania komisji doty-
cz¹cego rozpatrywanej ustawy.

(Senator Ewa Serocka: Panie Marsza³ku! Pañ-
stwo Senatorowie! Panie Ministrze! Szanowni
Goœcie! Panie Przewodnicz¹cy Krajowej Rady
S¹downictwa!)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo, Pani Senator, ale widzê,

¿e tam siê zawi¹zuje jakiœ spisek.
(Senator Ewa Serocka: Tak, widzê, widzê. Spi-

sek z panem ministrem gospodarki.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Ewa Serocka: Dziêkujê.)
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ewa Serocka:

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci przedstawiæ Wysokiemu
Senatowi sprawozdanie z prac komisji nad usta-
w¹ o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tak jak pan marsza³ek by³ uprzejmy powie-
dzieæ, ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej na szeœædziesi¹tym posie-
dzeniu w dniu 29 paŸdziernika 2003 r. Jest ona
zawarta w druku senackim nr 516 z dnia 30 paŸ-
dziernika 2003 r.

W dniu 12 listopada 2003 r. komisja rozpa-
trzy³a na posiedzeniu przedmiotow¹ ustawê i re-
komenduje Wysokiej Izbie przyjêcie jej po uw-
zglêdnieniu dwunastu poprawek zawartych
w druku senackim nr 516A.

A teraz pozwólcie, Pañstwo Senatorowie, ¿e
omówiê przedmiotow¹ ustawê oraz przebieg po-
siedzenia komisji.

Rozpatrywana ustawa o zmianie ustawy – Pra-
wo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy o pro-
kuraturze, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów woj-
skowych oraz o niektórych innych ustaw by³a
przed³o¿eniem rz¹dowym. Jest to obszerna regu-
lacja, która ma na celu wype³nienie pewnych luk
prawnych i doprecyzowanie pewnych norm usta-
wy o ustroju s¹dów powszechnych.

Zupe³nie now¹ regulacj¹ wprowadzon¹ do
ustawy jest obowi¹zek przesy³ania oœwiadczeñ
maj¹tkowych sêdziów do w³aœciwych urzêdów
skarbowych w celu analizy oraz przywo³anie
ustawy bud¿etowej do okreœlenia kwoty bazowej,
w oparciu o któr¹ bêdzie ustalane wynagrodzenie
sêdziów i prokuratorów. Kwoty te od 2004 r. bêd¹
waloryzowane corocznym wskaŸnikiem wzrostu
wynagrodzeñ ustalanym wed³ug przepisów
o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sfe-
rze wynagrodzeñ bud¿etowych.
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Bardzo obszerna czêœæ ustawy dotyczy upra-
wnieñ sêdziów i prokuratorów z tytu³u wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych. Ma ona
przede wszystkim na celu dostosowanie dotych-
czasowego stanu prawnego do wprowadzonych
w ¿ycie rozwi¹zañ w zakresie stosunku s³u¿bo-
wego sêdziów i prokuratorów oraz do wprowa-
dzonej ju¿ w ¿ycie reformy ubezpieczeñ spo³ecz-
nych w zakresie wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

Nadmieniæ muszê, ¿e od 1 stycznia 1998 r. sê-
dziowie i prokuratorzy pozostaj¹ poza syste-
mem ubezpieczeñ spo³ecznych, a ich wynagro-
dzenia zwolnione s¹ od odprowadzania sk³adek
na obowi¹zkowe ubezpieczenie spo³eczne. Mi-
mo nieodprowadzania sk³adek na ubezpiecze-
nie spo³eczne sêdziowie i prokuratorzy na pod-
stawie ustawy z 12 czerwca 1975 r. o œwiadcze-
niach z tytu³u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych z racji pozostawania w stosunku pra-
cy mieli prawo do œwiadczeñ wypadkowych rea-
lizowanych przez resort sprawiedliwoœci. Po we-
jœciu w tym roku w ¿ycie ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych sytuacja zmieni³a siê jednak
na niekorzyœæ sêdziów i prokuratorów. Ustawa
z 12 czerwca 1975 r. utraci³a moc, co spowodo-
wa³o powstanie luki prawnej skutkuj¹cej po-
zbawieniem sêdziów i prokuratorów podstawy
prawnej do uzyskania œwiadczeñ z tytu³u wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych. Wobec
brutalizacji naszego ¿ycia i faktu, ¿e sêdziowie
i prokuratorzy s¹ na pierwszej linii, stykaj¹ siê
z groŸnymi przestêpcami oraz s¹ szczególnie na-
ra¿eni na wypadki przy pracy, powsta³a pilna
koniecznoœæ usuniêcia tej luki i Sejm tego doko-
na³.

Ustawa przewiduje, ¿e z tytu³u wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej sêdziemu i proku-
ratorowi czynnemu i w stanie spoczynku lub
cz³onkom rodziny sêdziego i prokuratora zmar³e-
go wskutek wypadku przy pracy lub choroby za-
wodowej bêdzie przys³ugiwa³o jednorazowe od-
szkodowanie.

Poza omówion¹ regulacj¹ ustawa usuwa nie-
dostatki zwi¹zane z systemem powo³ywania i od-
wo³ywania dyrektora lub kierownika s¹du. Upra-
wnienia te przys³uguj¹ ministrowi sprawiedliwo-
œci. Dyrektor s¹du jest organem s¹du w zakresie
finansowym i gospodarczym. W dotychczasowej
ustawie nie by³o regulacji pozwalaj¹cej ministro-
wi z w³asnej inicjatywy odwo³aæ dyrektora oraz
ustawowego okreœlenia osoby uprawnionej i zo-
bowi¹zanej do zastêpowania dyrektora czy kiero-
wnika s¹du podczas jego nieobecnoœci, co upo-
rz¹dkowano.

Ustawa na nowo okreœla wynagrodzenie zasa-
dnicze asesorów oraz wynagrodzenia cz³onków

komisji egzaminacyjnych przeprowadzaj¹cych
aplikacje sêdziowskie.

Doprecyzowano równie¿ sprawy dotycz¹ce
aplikacji referendarskich. Przy rekrutacji przy-
jêto tak¹ zasadê jak na aplikacji sêdziowskiej:
drogê konkursu. Uregulowano równie¿ sytuacjê
zatrudnionych obecnie na stanowisku referen-
darzy s¹dowych osób, które ukoñczy³y studia
administracyjne i odby³y aplikacjê referendar-
sk¹.

System naboru kandydatów do pracy w wy-
miarze sprawiedliwoœci zosta³ zmieniony na roz-
wi¹zania bardziej racjonalne i czytelne.

Ponadto w ustawie zawarte zosta³y uregulo-
wania dotycz¹ce zwiêkszenia przejrzystoœci ma-
j¹tkowej sêdziów i prokuratorów, zasiêgania od-
powiednich informacji o kandydatach, prowa-
dzenia jawnoœci postêpowania dyscyplinarnego
wobec prokuratorów.

Wprowadzono równie¿ ustawowy zakaz inge-
rowania przez prokuratora generalnego w czyn-
noœci procesowe. Immunitet prokuratora zosta³
ograniczony tylko do odpowiedzialnoœci karnej
wynikaj¹cej z jego odpowiedzialnoœci admini-
stracyjnej. Odpowiedzialnoœæ karn¹ prokurato-
rów uregulowano tak samo jak w przypadku sê-
dziów. Analogicznie ograniczono immunitet sê-
dziów wojskowych.

W ustawie znalaz³y siê równie¿ drobne zmiany
zmierzaj¹ce do doprecyzowania przepisów prawa
o ustroju s¹dów wojskowych, ustawy o s³u¿bie
cywilnej, prawa o ustroju s¹dów administracyj-
nych i ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi odnosz¹ce siê do za-
skar¿ania orzeczeñ w postêpowaniu dyscypli-
narnym.

Jako cz³onek Krajowej Rady S¹downictwa
z mieszanymi uczuciami muszê poinformowaæ
pañstwa senatorów o ponownym odroczeniu do
2007 r. terminu wejœcia w ¿ycie nowych zasad fi-
nansowania Krajowej Rady S¹downictwa. Do-
tychczas obs³ug¹ i finansowaniem rady zajmuje
siê Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Usamodzielnienie spowodowa³oby wielo-
krotny wzrost kosztów funkcjonowania Krajowej
Rady S¹downictwa, co ze wzglêdu na stan finan-
sów publicznych pañstwa jest chyba niewyko-
nalne.

D³ugo dyskutowali na ten temat senatorowie
z Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, po-
niewa¿ Krajowa Rada S¹downictwa jest organem
konstytucyjnym. Co prawda sama nie jest orga-
nem orzekaj¹cym, czyli nie sprawuje wymiaru
sprawiedliwoœci, wykonuje jednak niezwykle do-
nios³e zadania w tym zakresie, dzia³aj¹c w spo-
sób niezale¿ny i niezawis³y. Kto i w jaki sposób fi-
nansuje radê, jest wyborem parlamentu, bo kon-
stytucyjne podstawy polskiego prawa bud¿eto-
wego nie odnosz¹ siê do bud¿etów odrêbnych,
konstruuj¹c bud¿et jako ca³oœæ.
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Podobna konstrukcja finansowania s¹dów
ukszta³towana zosta³a w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci. S¹dy wykonuj¹ swoje zadania
zwi¹zane z orzekaniem, a administrowaniem
i gospodark¹ finansow¹ s¹dów zajmuj¹ siê dy-
rektorzy i kierownicy s¹dów powo³ywani przez
ministra sprawiedliwoœci.

Przesuniêcie w czasie realizacji zasady odrêb-
noœci finansowej rady czy samodzielnoœæ bud¿e-
towa to problem, który bêdzie badany przez Try-
buna³ Konstytucyjny, jak zapowiada Krajowa
Rada S¹downictwa.

Jak wskaza³am na pocz¹tku mojego sprawo-
zdania, Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2003 r.
wprowadzi³a do ustawy dwanaœcie poprawek.

Poprawka pierwsza dotyczy art. 1 pkt 24,
zmieniaj¹cego art. 87. Dodano §3, który prostuje
nazwê s¹du apelacyjnego.

Poprawka druga dotyczy art. 1 pkt 26, zmie-
niaj¹cego art. 94. Zmienia ona treœæ art. 94a,
skracaj¹c liczbê zapisów tego artyku³u z dwuna-
stu paragrafów do piêciu i daj¹c delegacjê do
ustawy z 30 paŸdziernika 2002 r. o zasadach
i wysokoœci wyp³aty odszkodowañ z tytu³u wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych, które
maj¹ zastosowanie do cz³onków rodziny sêdziego
i sêdziego w stanie spoczynku.

Analogicznie zosta³a sformu³owana poprawka
w art. 94b §8.

Poprawka trzecia polega na dodaniu do art. 1
pkt 30 pktu 30a, dotycz¹cego uregulowania sys-
temu wyboru, dzia³ania i kadencji rzecznika dys-
cyplinarnego.

Poprawka czwarta dotyczy art. 1 pkt 38. Usta-
la ona zasady przenoszenia referendarzy s¹do-
wych.

Poprawka pi¹ta jest poprawk¹ stylistyczn¹.
Poprawka szósta uszczelnia system karania

dyscyplinarnego prokuratora, tak aby przenie-
sienie go na inne stanowisko nie powodowa³o au-
tomatycznego zatarcia kary czy uchylenia siê od
niej.

Poprawka siódma jest poprawk¹ stylistyczn¹.
Poprawka ósma polega na sprostowaniu oczy-

wistej pomy³ki w druku.
W poprawce dziesi¹tej chodzi o to, aby wyrazy

„Centralna Informacja” by³y napisane wielk¹ li-
ter¹.

Poprawka dziesi¹ta, do art. 6 pkt 9, polega na
skreœleniu w §1 art. 96 §3 jako Ÿle zastosowane-
go.

Poprawka jedenasta i dwunasta jest konsek-
wencj¹ wprowadzenia niniejszej nowelizacji
ustawy o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy
o prokuraturze, ustawy o ustroju s¹dów wojsko-
wych, ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa
oraz niektórych innych ustaw, których poszcze-

gólne artyku³y wchodz¹ w ¿ycie w dwóch termi-
nach.

Mniejszoœæ komisji zg³osi³a dwie poprawki,
które nie uzyska³y akceptacji senatorów.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przedstawione
przeze mnie sprawozdanie Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci jest rezultatem wielogo-
dzinnej pracy komisji z udzia³em ministra spra-
wiedliwoœci oraz zaproszonych wielu szaco-
wnych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoœci.
Dlatego te¿ proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie rze-
czonego sprawozdania wraz z poprawkami za-
wartymi w druku senackim nr 516A. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ sena-
tor Teresê Liszcz, o przedstawienie wniosku
mniejszoœci komisji.

Senator Teresa Liszcz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Prze-
wodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa! Panie
Ministrze!

Mniejszoœæ zdecydowa³a siê na…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Pani Senator,

bardzo pani¹ przepraszam… Ja tu patrzê na pa-
ni¹, bo pani ma tak¹ bardzo kobiec¹ tendencjê do
kiwania siê do przodu i do ty³u.)

A jak powinnam, na bok?
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Nie, nie. Jak

pani odchyla siê do ty³u, to gorzej pani¹ s³ychaæ.
Mówiê to w trosce o sens pani wypowiedzi.)

(Weso³oœæ na sali)
Panie Marsza³ku, tak pana lubiê, ¿e natych-

miast postaram siê dostosowaæ do tej proœby.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: O sens pani

wypowiedzi mi chodzi. Dla pani dobra to czyniê,
naprawdê.)

Dziêkujê uprzejmie.
Wysoki Senacie!
Postaram siê nie kiwaæ, lecz przedstawiæ wnio-

sek mniejszoœci, który dotyczy jednego tylko ar-
tyku³u ustawy nowelizuj¹cej. Chodzi mianowicie
o art. 10, a ten z kolei wprowadza zmianê do
art. 19 ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa.
To jest przepis przejœciowy, który odracza³ w cza-
sie wprowadzanie bardzo radykalnej zmiany w fi-
nansowaniu Krajowej Rady S¹downictwa, pole-
gaj¹cej na tym, ¿eby Krajowa Rada S¹downictwa,
reprezentuj¹ca jednak w jakimœ sensie ca³¹ trze-
ci¹ w³adzê, s¹dy, chocia¿ sama niebêd¹ca orga-
nem w³adzy s¹downiczej, mia³a tak¿e autonomiê
finansow¹. Wyrazem tej autonomii finansowej
powinien byæ sporz¹dzony we w³asnym zakresie
projekt bud¿etu, w³¹czany przez ministra finan-
sów do projektu ca³ego bud¿etu pañstwa.
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Poniewa¿ to by³a zmiana dosyæ radykalna
w 2001 r., kiedy uchwalano ustawê o Krajowej
Radzie S¹downictwa, zdecydowano siê na d³ugie
vacatio legis, na pozostawienie dotychczasowego
prowizorycznego stanu do koñca bie¿¹cego roku,
czyli do 31 grudnia 2003 r. Ten stan obecny pole-
ga na tym, ¿e krajowa rada nie ma w³asnego bu-
d¿etu, nie ma w³asnego urzêdu obs³uguj¹cego j¹
w pe³nym zakresie, jej bud¿et jest goœcinnie za-
warty w bud¿ecie Kancelarii Prezydenta. Oczywi-
œcie wyodrêbnienie tego bud¿etu, stworzenie
urzêdu z prawdziwego zdarzenia obs³uguj¹cego
krajow¹ radê, bêdzie kosztowa³o, chocia¿ nie
s¹dzê, ¿eby kosztowa³o kilkakrotnie wiêcej w sto-
sunku do tego, co jest obecnie. Niemniej jednak
bêdzie to kosztowa³o.

Kolejne rz¹dy mia³y dosyæ du¿o czasu, ponad
dwa lata, na zrealizowanie tej zasady wprowadzo-
nej przez ustawê o Krajowej Radzie S¹downictwa,
ale niestety, nic w tym kierunku nie zrobi³y. Za-
miast tego mamy przed³o¿enie, a¿eby ten prowizo-
ryczny stan, niezgodny – moim zdaniem – z kon-
stytucj¹, trwa³ nadal, a¿ do 31 grudnia 2006 r.

Zdajê sobie doskonale sprawê, podobnie jak
koledzy senatorowie, którzy podpisali siê pod
tym wnioskiem, ¿e rz¹d, ¿e nikt nie jest w stanie
przygotowaæ autonomicznego bud¿etu ani zorga-
nizowaæ do koñca tego roku urzêdu obs³uguj¹ce-
go KRS. Wobec tego w naszym wniosku mniejszo-
œci nie chcemy skreœlenia art. 10, a wiêc nie d¹¿y-
my do utrzymania tego, co by³o zapisane w pier-
wotnej wersji ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa, to znaczy tego, ¿eby ju¿ bud¿et na 2004 r.
by³ autonomicznym bud¿etem. Chcemy tylko,
¿eby ten stan przejœciowy trwa³ nie d³u¿ej ni¿ rok.

I dlatego proponujemy, ¿eby jeszcze przez rok
2004 bud¿et krajowej rady by³ zawarty w bud¿e-
cie Kancelarii Prezydenta, ale poczynaj¹c od na-
stêpnego roku, czyli 2005 r. by³by to ju¿ autono-
miczny bud¿et Krajowej Rady S¹downictwa.
Myœlê, ¿e jako w³adza ustawodawcza jesteœmy to
winni w³adzy s¹downiczej. Obawiam siê, ¿e je¿eli
bêdziemy utrzymywaæ ten stan rzeczy, to mo¿e-
my siê spodziewaæ zaskar¿enia tego przepisu
przez Krajow¹ Radê S¹downictwa jako niezgod-
nego z konstytucyjn¹ zasad¹ rozdzia³u i autono-
mii w³adz. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z Regulaminem Senatu mo¿na w tej

chwili zadawaæ pytania senatorom sprawozdaw-
com.

Czy s¹ chêtni do zadawania takich pytañ? Nie
ma, dziêkujê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-

nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwo-
œci.

Zgodnie z regulaminem witam zatem na sali
podsekretarza stanu z Ministerstwa Sprawiedli-
woœci, pana Marka Sadowskiego, i przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa, pana An-
drzeja Jagie³³ê.

Panie Ministrze, czy zechcia³by pan zaj¹æ sta-
nowisko?

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Ja te¿ postaram siê nie kiwaæ, bo widzê, ¿e pan
marsza³ek bacznie obserwuje.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pani senator sprawozdawca komisji zrefero-

wa³a podstawowe rozwi¹zania projektu i czujê
siê zwolniony ze szczegó³owego ich prezentowa-
nia. Chcia³bym podziêkowaæ komisji, która rze-
czywiœcie, tak jak wspomniano, bardzo ¿ywo
i bardzo g³êboko dyskutowa³a nad rozwi¹zania-
mi uchwalonej przez Sejm nowelizacji kilku
ustaw ustrojowych dla s¹downictwa.

Ta ustawa jest potrzebna z kilku wzglêdów.
Potrzebna jest przede wszystkim dlatego, ¿e jesz-
cze w tym roku powinny wejœæ w ¿ycie rozwi¹za-
nia dotycz¹ce kszta³towania œrodków na wyna-
grodzenia. Wskutek pewnych rozwi¹zañ doty-
cz¹cych ustawy o kszta³towaniu œrodków na wy-
nagrodzenia w sferze bud¿etowej, sêdziowie i ku-
ratorzy s¹dowi, którzy maj¹ kszta³towane tak
zwane mno¿nikowe wynagrodzenia, zostali prak-
tycznie pozbawieni podstawy tego wynagrodze-
nia, a wiêc kwoty bazowej.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ kwestiê.
Proponowane wysokoœci kwoty bazowej nie przy-
sparzaj¹ ani sêdziom, ani kuratorom zawodo-
wym ¿adnego wzrostu wynagrodzeñ. Te kwoty s¹
ustalone na poziomie ubieg³orocznym, to znaczy
tegorocznym, i stosuje siê do nich takie zasady
waloryzacji jak do wszystkich kwot bazowych
w ca³ym systemie wynagrodzeñ pracowników
sektora publicznego, których wynagrodzenia s¹
mno¿nikowe albo dla których œrodki finansowe
s¹ kszta³towane w oparciu o kwoty bazowe. Mó-
wiê o tym dlatego, ¿e niekiedy s³ychaæ, i¿ oto
ustanowienie nowej szczególnej kwoty bazowej
jest jakimœ szczególnym wyró¿nieniem sêdziów.
Otó¿ w tym przypadku ¿adnego wyró¿nienia sê-
dziów nie ma.

Chcia³bym równie¿ ustosunkowaæ siê – co zre-
szt¹ zrobi³em na posiedzeniu komisji – do popra-
wek Senatu, które komisja przyjê³a i rekomendu-
je Wysokiej Izbie, z pewnym rozdarciem wewnê-
trznym. Popieram te wszystkie poprawki. Roz-
darcie wewnêtrzne dotyczy z jednej strony pew-
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nego oczekiwania, które zosta³o zasygnalizowa-
ne w œrodowisku sêdziów i prokuratorów po
uchwaleniu ustawy przez Sejm, ¿e w zakresie
œwiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych bêd¹ w jakiœ sposób uhonorowani.
Z drugiej jednak strony zgadzam siê i wyra¿am
taki pogl¹d w imieniu rz¹du, ¿e to oczekiwanie
musi zostaæ – musi, nie musi, powinno zostaæ –
niestety, niespe³nione, poniewa¿ wa¿niejsz¹ ra-
cj¹ jest jednolity zakres wysokoœci œwiadczeñ,
nie systemów œwiadczeñ, a wysokoœci œwiadczeñ
z podobnego tytu³u. Ró¿nice, jakie mog¹ doty-
czyæ s³u¿b mundurowych, nie maj¹ wyraŸnego
odniesienia do zwiêkszaj¹cego siê ryzyka zawo-
dowego, jak wspomnia³a tutaj w referacie pani
senator sprawozdawca. Jednak¿e, mo¿na powie-
dzieæ, nie dotyczy to konfrontacji bojowej, a jedy-
nie konfrontacji z coraz czêœciej zdarzaj¹cym siê
niebezpieczeñstwem. Zreszt¹ wypadkowoœæ przy
pracy sêdziów i prokuratorów nie jest du¿a. Nie
jest to zatem zagadnienie, które mog³oby w istot-
ny sposób odbijaæ siê na wydatkach Skarbu Pañ-
stwa, który bêdzie tutaj pokrywa³ nale¿noœci z te-
go tytu³u.

Chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê na inn¹ kwe-
stiê. Te¿ by³a ju¿ poruszana, ale jest wa¿na, choæ
ma charakter raczej pewnego trendu, kierunku,
który zosta³ przyjêty i postêpuje. Chodzi miano-
wicie o d¹¿enie w kierunku wiêkszej przejrzysto-
œci, transparentnoœci sytuacji maj¹tkowej osób
pe³ni¹cych bardzo istotne funkcje publiczne.
Mówiê o tym dlatego, ¿e rozwi¹zanie zapropono-
wane w przyjêtej przez Sejm ustawie sprowadza
siê do tego, i¿ oœwiadczenia maj¹tkowe sêdziów
i prokuratorów, które dotychczas by³y analizowa-
ne wy³¹cznie w trybie s³u¿bowym, bêd¹ kierowane
tak¿e do organów finansowych, które bêd¹ mia³y
mo¿liwoœæ skonfrontowania tych oœwiadczeñ ma-
j¹tkowych z corocznie sk³adanymi deklaracjami
podatkowymi. W ten sposób mog¹ one zwróciæ
ewentualnie uwagê na przypadki, gdy jedno z dru-
gim siê nie zgadza, gdy deklaracje podatkowe nie
wykazuj¹ odpowiedniego dochodu, który uzasa-
dnia³by przyrost maj¹tku tej osoby.

Takie stwierdzenie mo¿e byæ podstaw¹ postê-
powania wyjaœniaj¹cego i albo oczyœci od jakich-
kolwiek podejrzeñ osobê, sêdziego czy prokura-
tora albo wywo³a dalsze postêpowanie, jakie
mog³oby w tej sprawie byæ w³aœciwe. Ta zmiana,
która bulwersowa³a œrodowisko, jest tak¿e w in-
teresie sêdziów i prokuratorów. Ona chce poka-
zaæ tak¿e, ¿e to œrodowisko nie ma nic do ukrycia.

Powsta³ natomiast problem, dyskutowany ró-
wnie¿ na posiedzeniu komisji, czy oœwiadczenia
maj¹tkowe, wzorem oœwiadczeñ maj¹tkowych
parlamentarzystów i radnych, nie powinny byæ
publikowane w jakichœ dostêpnych powszechnie
publikatorach. Pogl¹d rz¹du by³ w tej sprawie

negatywny. Po wielkich dyskusjach, tak¿e w ³o-
nie rz¹du, tê kwestiê postanowiono rozstrzygn¹æ
negatywnie, to znaczy nie publikowaæ w Interne-
cie czy w innym dostêpnym publikatorze. Przyjê-
to tak¹ oto konstrukcjê myœlow¹: sêdziowie i pro-
kuratorzy to jest korpus zawodowy, to jest kor-
pus osób, które po pewnych d³ugich szkoleniach,
egzaminach, weryfikacjach ich kwalifikacji, roz-
poczynaj¹ i wykonuj¹ zawód. Wykonuj¹c zada-
nia w urzêdzie i powinnoœæ pañstwow¹, wykonu-
j¹ tak¿e zawód. S¹ wiêc zawodowcami. Publiko-
wane powszechnie informacje o ich stanie maj¹t-
kowym mog³yby równie¿ stworzyæ niebezpie-
czeñstwo dla tego korpusu, niebezpieczeñstwo
ze strony ró¿nych, potencjalnie chc¹cych wywo-
³ywaæ z³y wp³yw na wymiar sprawiedliwoœci œro-
dowisk i osób.

Ta ostro¿noœæ nie objê³a kiedyœ parlamentarzy-
stów, nie objê³a radnych, ale przy przyjêciu takiej
oto konstrukcji, ¿e pe³nienie funkcji parlamentar-
nych, funkcji w radach jest czasowe i nie jest za-
wodowe. Nawet jeœli jest pojêcie zawodowego po-
s³a, to tak naprawdê jest to niczyj zawód. To jest
tylko okres pe³nienia pewnych funkcji, który mo-
¿e byæ czasem wielokrotny, powtarzalny, ale to nie
jest sta³e zawodowe wykonywanie powinnoœci.
Zachodz¹ wiêc pewne ró¿nice miêdzy tymi dwie-
ma kategoriami osób pe³ni¹cych bardzo wa¿ne za-
szczytne funkcje publiczne. St¹d w czasie prac
komisji Senatu mog³em broniæ z ca³kowitym prze-
konaniem pogl¹du, ¿e nieupublicznianie tych oœ-
wiadczeñ maj¹tkowych akurat nie s³u¿y Ÿle spra-
wie, a ich upublicznianie mog³oby wywo³aæ dodat-
kowe zagro¿enia dla prawid³owego funkcjonowa-
nia wymiaru sprawiedliwoœci.

Wysoki Senacie, jeszcze raz chcê podziêkowaæ
komisji, która wykona³a wielk¹ pracê.

I na koniec ustosunkujê siê do wniosku mniej-
szoœci. Otó¿ jestem zobowi¹zany w imieniu rz¹du
nie poprzeæ tego wniosku mniejszoœci, co te¿
uczyni³em na posiedzeniu komisji i co powta-
rzam teraz. Nie ma wielkiej nadziei na to, ¿e przed
przygotowaniem bud¿etu na rok 2006 bêdzie tak
pomyœlna sytuacja, ¿eby skonstruowaæ odpowie-
dnio w³aœciwe dla rangi Krajowej Rady S¹downi-
ctwa obs³ugê samodzieln¹ i bud¿et. Bud¿et bê-
dzie wymaga³ przecie¿ tak¿e sporych nak³adów
na wyposa¿enie tej rady. Chodzi wiêc nie tylko
o pieni¹dze na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, ale tak¿e na
inne wa¿ne urz¹dzenia techniczne, obiekty itd.
Z tego powodu pozwalam sobie negatywnie zao-
piniowaæ wniosek mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê zostaæ chwilê, Panie Ministrze, dlatego

¿e zgodnie z regulaminem senatorowie mog¹ pa-
nu zadaæ pytania.

Bardzo proszê, Senatorze.
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Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wracam do tego pytania, a w³aœciwie do tego

problemu, który porusza³em na posiedzeniu komi-
sji. Chodzi mianowicie o zmiany zaproponowane
w art. 80. Generalnie dotyczy to immunitetu sê-
dziów i prokuratorów. Proszê mo¿e wyjaœniæ to
publicznie, bo wyjaœnia³ pan na posiedzeniu komi-
sji. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e zmiana ta jest zmian¹ je-
dynie kosmetyczn¹, ¿e sêdzia nie mo¿e byæ zatrzy-
many ani nie mo¿e poci¹gniêty do odpowiedzialno-
œci karnej i administracyjnej… To znaczy, „admini-
stracyjnej” wykreœlono. Sk¹d jednak bierze siê
w ogóle koniecznoœæ zachowania czy utrzymania
immunitetu dla sêdziów i prokuratorów, szczegól-
nie teraz, kiedydyskutuje siê o tym,abyograniczyæ
w maksymalny sposób immunitet pos³ów i senato-
rów? To jest pierwsza rzecz, Panie Ministrze.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z tym, co równie¿
by³o lekko poruszane na posiedzeniu komisji,
a mianowicie: z czego wynika koniecznoœæ wyod-
rêbniania, wyszczególniania czy specjalnego
traktowania sêdziów i prokuratorów, w tym rów-
nie¿ sêdziów w stanie spoczynku, je¿eli chodzi
o wypadki przy pracy i choroby zawodowe? Nie
ma tutaj… Czy nie lepiej by³oby zastosowaæ prze-
pisy ogólnie obowi¹zuj¹ce, zamiast stosowaæ, jak
gdyby wybiórczo dla tej grupy zawodowej, od-
dzielne przepisy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Dzido.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Proszê mi powiedzieæ: czy ministerstwo obli-

cza³o, analizowa³o koszty wynikaj¹ce z art. 94a?
Dotyczy on odszkodowañ za wypadki przy pracy
i inne zdarzenia losowe. To jest ten nowy artyku³,
który daje du¿e mo¿liwoœci zabezpieczenia so-
cjalnego.

I pytanie z tym zwi¹zane: czy bud¿et minister-
stwa podo³a tym nowym obci¹¿eniom? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Postaram siê udzieliæ odpowiedzi zgodnie z ko-
lejnoœci¹ zadanych pytañ.

Kwestia immunitetu sêdziowskiego – zacznê
od niego, bo ³atwiej mi jest na to pytanie odpowie-

dzieæ – jest kwesti¹ zakresu immunitetu okreœlo-
nego w Konstytucji Rzeczypospolitej. Otó¿ Kon-
stytucja Rzeczypospolitej przyzna³a immunitet
prawnokarny jako immunitet uchylalny, formal-
ny, to znaczy polega to na tym, ¿e dopóki immu-
nitet trwa, dopóki nie zosta³ on uchylony, ode-
brany przez s¹d, to on obowi¹zuje. Jest to kon-
strukcja podobna do immunitetu parlamentar-
nego, z tym ¿e oczywiœcie immunitet sêdziowski
obowi¹zuje znacznie d³u¿ej, bo te¿ i kariera sê-
dziowska trwa – a przynajmniej mo¿e trwaæ – du-
¿o d³u¿ej ni¿ kadencja parlamentu. Ponadto po
niewybraniu kogoœ ponownie do parlamentu je-
go immunitet po jakimœ czasie wygasa, a immu-
nitet sêdziowski obowi¹zuje nadal. W zwi¹zku
z tym zakres tego immunitetu sêdziowskiego nie
mo¿e byæ zmodyfikowany ustaw¹ zwyk³¹, ale wy-
maga³by ingerencji w konstytucjê, a na to siê
w najbli¿szym czasie nie zanosi, chocia¿ nigdy
nic nie wiadomo.

Ale w ogóle powszechny problem, debatowany
w ca³ej Europie, nie tylko w Polsce, jest taki: jak
uregulowaæ immunitety prawnokarne? Chcê po-
wiedzieæ, ¿e w wielu pañstwach europejskich nie
ma ju¿ tak daleko id¹cych immunitetów doty-
cz¹cych sêdziów. Ale na przyk³ad we Francji jest,
o dziwo, immunitet cywilny: sêdzia nie mo¿e byæ
pozywany do s¹du w zwi¹zku z wykonywan¹ fun-
kcj¹, choæ oczywiœcie w zwi¹zku z innymi dzia³a-
niami mo¿e. Tak¿e zbli¿ony zakres immunitetu
prawnokarnego sêdziów obowi¹zuje w Hiszpanii.
Tak wiêc ta kwestia nie jest jednolicie uregulowa-
na w œwiecie, w Europie w szczególnoœci.

Teraz przejdê do tego, co proponuje siê uregu-
lowaæ. Otó¿ tutaj, wbrew pozorom, wprowadza
siê pewne warunki orzekania o uchyleniu immu-
nitetu, zwiêkszaj¹c w tym zakresie powinnoœci
s¹du dyscyplinarnego, poniewa¿ wskazuje siê
przes³anki, kiedy to s¹d dyscyplinarny uchyla
immunitet, a kiedy mo¿e odmówiæ uchylenia im-
munitetu. Jednym s³owem, wskazuje siê dyrek-
tywê orzecznicz¹ dla s¹du dyscyplinarnego. S¹d
ten do tej pory kierowa³ siê tylko w³asnym dys-
krecjonalnym pogl¹dem w tym zakresie, obecnie
zaœ bêdzie mia³ ustawow¹ dyrektywê, która
wprowadza rozwi¹zanie bardzo bliskie tego, jak
dzia³a parlament w kwestii uchylania immunite-
tu poselskiego, mianowicie bêdzie siê badaæ, czy
s¹ dostateczne przes³anki przyjêcia, ¿e sêdziemu
– bo mówiê w tej chwili o immunitecie sêdziow-
skim – mo¿e byæ przedstawiony zarzut, nie bêdzie
siê zaœ tego ocenia³o w zupe³nie niekontrolowany
sposób.

Chcê powiedzieæ, ¿e i orzecznictwo s¹dów dys-
cyplinarnych – a s¹ to od paŸdziernika 2001 r.
s¹dy apelacyjne, wysoko wiêc usytuowane s¹dy
powszechne, nie zaœ s¹dy specjalnie dobrane,
specjalnie wybierane – w kwestii immunitetów
sêdziowskich sta³o siê znacznie surowsze, ni¿ to
podaje tak zwana wieœæ gminna, czyli stale po-
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wtarzane opinie. Dziœ toczy siê, niestety, doœæ
du¿o spraw o uchylenie immunitetu sêdziow-
skiego, a w tym s¹ nie tylko sprawy dotycz¹ce wy-
padków komunikacyjnych – choæ to s¹ najczê-
stsze takie zdarzenia – ale tak¿e przypadków in-
nych przestêpstw, które w tym œrodowisku ani
razu nie powinny siê zdarzyæ, choæ siê zdarzaj¹.

Kwestia immunitetu prokuratorskiego jest
kwesti¹ pewnej od zawsze w Polsce obowi¹zu-
j¹cej symetrii rozwi¹zañ, choæ nieopartej na za-
sadach konstytucyjnych, bo, jak Wysoka Izba
dobrze wie, prokurator w konstytucji jest tylko
w jednym przypadku wymieniony, to znaczy gdy
jest mowa o prokuratorze generalnym jako upra-
wnionym do stawania przed Trybuna³em Kon-
stytucyjnym.

Tak wiêc, reasumuj¹c odpowiedŸ na pytanie
pana senatora, uwa¿am, ¿e w kwestii immunite-
tu zaostrzamy formalizm i zaostrzamy przes³anki
orzekania o immunitecie, w³aœnie po to, ¿eby od-
sun¹æ podejrzenia, i¿ orzecznictwo w sprawach
dyscyplinarnych ma charakter liberalizmu nie-
kontrolowalnego i gdzie przes³anki rozstrzygniê-
cia nie s¹ jasne.

Panu senatorowi Dzido odpowiem tak: zaró-
wno dla tej wersji rozwi¹zañ dotycz¹cych wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych sêdziów,
która zosta³a skierowana przez rz¹d i przyjêta
przez Sejm, jak i na wypadek przyjêcia przez Wy-
sok¹ Izbê poprawki rekomendowanej przez ko-
misjê i utrzymania tej poprawki w Sejmie, s¹
przeprowadzone szacunki, które dok³adnie usta-
laj¹… Przy czym oczywiœcie nie mo¿na prognozo-
waæ, ile wypadków bêdzie w przysz³oœci, mo¿emy
siê jedynie opieraæ na danych statystycznych
o wielkoœci wypadkowoœci z poprzednich lat.

Dlaczego nale¿y stworzyæ odrêbny system?
Otó¿ pragnê przypomnieæ o tym, o czym mówi³a
pani senator sprawozdawca, to znaczy ¿e po-
wszechny system wypadkowy oparty jest na sys-
temie sk³adkowym. Sêdziowie s¹ wy³¹czeni z sys-
temu ubezpieczeñ spo³ecznych, z wyj¹tkiem
ubezpieczenia zdrowotnego – ¿eby nie by³o tutaj
nieporozumienia. Jest to oparte na podzielonej
stawce podatkowej, a nie na sk³adce wp³acanej
do instytucji ubezpieczenia spo³ecznego. A wiêc
od wynagrodzeñ sêdziów – i to samo dotyczy pro-
kuratorów – nie pobiera siê sk³adek na ubezpie-
czenia spo³eczne, w tym na ubezpieczenie wy-
padkowe. Obecnie, po zmianie zasad powsze-
chnego systemu wypadkowego, objêcie kogoœ
tym systemem œwiadczeñ jest zale¿ne od tego,
czy dana osoba jest, czy nie jest ubezpieczona
w systemie ubezpieczeñ wypadkowych. Sêdzio-
wie nie mog¹ siê ubezpieczyæ w systemie ubez-
pieczeñ wypadkowych, bo ich wynagrodzenia nie
by³y kiedyœ waloryzowane o sk³adki, nie by³y
podwy¿szane w momencie, kiedy wprowadzono

ten system podzielonych sk³adek i przeniesiono
czêœæ ciê¿aru ubezpieczenia na samego ubezpie-
czonego. Tak wiêc ju¿ od wielu lat sk³adki od wy-
nagrodzeñ sêdziów nie s¹ odprowadzane. Przy-
wrócenie tego systemu spowodowa³oby koniecz-
noœæ odprowadzenia sk³adek od wynagrodzeñ
niesk³adkowych za wiele lat wstecz, no bo to do-
tyczy wszystkich œwiadczeñ, i bie¿¹cych, i ewen-
tualnie przysz³ych sk³adek emerytalnych. Prze-
szkod¹ w objêciu sêdziów systemem ubezpiecze-
niowym jest okolicznoœæ, i¿ Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej wprowadzi³a tak¹ normê, i¿
sêdziowie po zakoñczeniu swojej s³u¿by albo
w razie utraty, ze wzglêdów zdrowotnych, zdolno-
œci do jej pe³nienia nie przechodz¹ na emerytury
lub renty, lecz przechodz¹ w stan spoczynku.
I wreszcie ta sama konstytucja zwróci³a uwagê,
¿e œwiadczeniem, jakie sêdziemu przys³uguje
w takim przypadku, jest uposa¿enie, a nie eme-
rytura. To przed kilku laty, po recypowaniu prze-
pisów konstytucyjnych do systemu ustroju
s¹dów powszechnych, spowodowa³o takie w³aœ-
nie rozwi¹zanie. I znowu na zasadzie symetrii ta-
k¹ sam¹ regulacj¹ objêto prokuratorów, przy-
jmuj¹c, ¿e istnieje sta³y przep³yw zawodowy miê-
dzy tymi korpusami, pracuj¹cymi na rzecz wy-
miaru sprawiedliwoœci.

(Senator Henryk Dzido: Czy mo¿na jeszcze, Pa-
nie Marsza³ku? Czy mo¿na?)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Chwileczkê, najpierw senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcê nawi¹zaæ do pañskiej

opinii dotycz¹cej wniosku mniejszoœci. Otó¿ ten
wniosek dotyczy art. 19 w ustawie o Krajowej Ra-
dzie S¹downictwa. My czêsto objawiamy tak¹
tendencjê do zaciemniania niektórych obrazów.
Otó¿ œrodki na utrzymanie tej rady, podobnie jak
na przyk³ad œrodki na rewaloryzacjê zabytków
Krakowa, znajduj¹ siê w finansach Kancelarii
Prezydenta. Wydaje mi siê, ¿e to jest z³e rozwi¹za-
nie. Odk³adanie tej sprawy jeszcze na trzy lata te¿
nie jest dobrym rozwi¹zaniem. Dotychczas by³
zapis o grudniu 2003 r. Rozumiem, ¿e rok 2004
nie wchodzi w grê, ale mo¿e skróæmy ten okres.
Jakie jest rzeczywiœcie w tej kwestii zdanie
rz¹du? Czy pañstwo nie uwa¿acie, ¿e opinia pub-
liczna powinna mieæ jasnoœæ, jakie œrodki rzeczy-
wiœcie s¹ na Kancelariê Prezydenta? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Czaja, bardzo proszê.
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Senator Gerard Czaja:

Czy rzeczywiœcie trzeba by³o wyrz¹dziæ krzywdê
moraln¹ tym ludziom, którzy ukoñczyli szeœædzie-
si¹t piêæ lat i nie mogli byæ wybrani na ³awników?
Bo w tej chwili zaproponowano, aby górna granica
wieku by³a okreœlona tak: nie przekroczy³ siedem-
dziesiêciu lat. Na posiedzeniu komisji mówi³ pan,
Panie Ministrze, o tym, ¿e rz¹d pracuje w tej chwili
nad ewentualn¹ zmian¹ ustawy, to znaczy nad
dok³adnym sprecyzowaniem tego. Ale czy to rze-
czywiœcie by³o potrzebne? Bo jak gdyby nie dano
mo¿liwoœci kontynuowania tym ³awnikom, którzy
spe³niali dobrze swój obowi¹zek i mogli… To zna-
czy czy mo¿na by³o wczeœniej wprowadziæ tê po-
prawkê? To jest jedno pytanie.

Druga sprawa – i wracam tu jednak do tego,
o czym mówi³em na posiedzeniu komisji – czy rze-
czywiœcie nie trzeba by³o sprecyzowaæ… Bo
w art. 158 jest wyraŸnie stwierdzenie dotycz¹ce te-
go, kto mo¿e byæ ³awnikiem, ale nie jest sprecyzo-
wane,kto ³awnikiembyæniemo¿e.Ponownie zwra-
cam uwagê na to, ¿e w tej chwili, w tych wyborach,
wybrano kilku takich ³awników, którzy byli radny-
mi, radnymi ró¿nych szczebli. W zwi¹zku z tym czy
nie trzeba by³o tutaj bardziej dok³adnie zapisaæ,
sprecyzowaæ tego, czy rzeczywiœcie radny mo¿e byæ
³awnikiem, czy te¿ nie mo¿e byæ ³awnikiem?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Dzido.

Senator Henryk Dzido:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja oczekujê odpowiedzi na

moje pytanie. Ja rozumiem, ¿e racje, które pan
przedstawi³, s¹ zasadne. I ja je podzielam. Intere-
suje mnie jednak to, jakie obci¹¿enia dla bud¿etu
poci¹gnie ten nowy przepis, to nowe unormowa-
nie. Co w tej kwestii ministerstwo przewiduje,
prognozuje? Oczywiœcie zak³adam, ¿e nie bêdzie
wypadków, nie bêdzie operacji plastycznych i nie
bêdzie innych zdarzeñ nadzwyczajnych, ale ja-
kaœ prognoza przecie¿ jest. Czy ministerstwo po-
do³a tym œwiadczeniom? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Zacznê od ostatniego pytania. Tak, minister-
stwo ma zapewnione œrodki, a w³aœciwie nie tyle
ministerstwo, ile bud¿et s¹downictwa powsze-

chnego, bo obecnie s¹downictwo powszechne ma
odrêbny bud¿et. Tak¿e ministerstwo, które reali-
zuje takie same zadania w stosunku do prokura-
tury, ma zapewnione dostateczne œrodki, wyli-
czone na podstawie szacunku, jaki zosta³ prze-
prowadzony przy przedk³adaniu ustawy. Nota-
bene te œrodki istnia³y zawsze, bo na podstawie
poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy wypadkowej
z tego samego bud¿etu wyp³acano jednorazowe
œwiadczenia z tytu³u wypadków przy pracy. I tu
nic siê nie zmienia o tyle, ¿e od wejœcia w ¿ycie no-
wej ustawy wypadkowej po prostu tych œwiad-
czeñ siê nie wyp³aca, bo nie ma do tego podstawy,
ale corocznie, odk¹d sêdziowie i prokuratorzy
ulegaj¹ wypadkom, takie œrodki s¹ prognozowa-
ne, s¹ planowane. Tak wiêc w tym zakresie, w za-
kresie planowania, nic siê nie zmienia. A zatem
œrodki na ten cel s¹ zabezpieczone.

Pan senator Czaja zapyta³ o now¹ kwestiê,
kwestiê dotycz¹c¹ ³awników. Otó¿ to jest w³aœci-
wie pytanie dotycz¹ce nie tej noweli, ale ustawy
wyjœciowej, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, i debaty parlamentarnej na temat
tego, czy wprowadzaæ w stosunku do ³awników
cezurê wiekow¹. W poprzednim prawie o ustroju
s¹dów powszechnych nie by³o ¿adnej granicy
wieku ³awników. A zatem mogli oni byæ ³awnika-
mi dopóty, dopóki czuli siê na si³ach i dopóki byli
wybierani na ³awników. Spowodowa³o to tak¹ sy-
tuacjê, ¿e w bardzo wielu korpusach ³awniczych
byli ludzie niezwykle sêdziwi, co prawda do-
œwiadczeni, co prawda bardzo kiedyœ mo¿e œwiet-
nie wykonuj¹cy tê funkcjê, jednak bardzo ju¿ sê-
dziwi. W czasie wspomnianej debaty postano-
wiono wprowadziæ – i ja odwo³ujê siê teraz tak¿e
do pamiêci pani senator profesor Teresy Liszcz,
która pracowa³a nad ustaw¹ – cezurê wieku dla
³awników, przyjmuj¹c, ¿e chodzi tutaj o udzia³
w wymiarze sprawiedliwoœci osób, które powinny
aktywnie w nim uczestniczyæ. Przyjêto tak¿e tak¹
koncepcjê, ¿e bycie ³awnikiem jest ciê¿kim obo-
wi¹zkiem, za który wprowadzany jest niewielki
ekwiwalent pieniê¿ny, a nie Ÿród³em dodatku do
œwiadczeñ emerytalnych. Tak wtedy prezento-
wano ten pogl¹d, ja z tym pogl¹dem co do jego za-
sady siê zgadzam. No ale na skutek tego, jak mó-
wi pan senator, wielu ³awników, osób jeszcze
bardzo rzutkich, sprawnych, choæ ukoñczyli oni
szeœædziesi¹t piêæ lat, stanie czy stanê³o w gor-
szej sytuacji ni¿ sêdziowie zawodowi, którzy,
koñcz¹c szeœædziesi¹t piêæ lat, mog¹ uzyskaæ
zgodê na dalsze pe³nienie tego urzêdu. I dlatego
refleksja dotycz¹ca tych wyborów, teraz ju¿ za-
koñczonych, ale wtedy to by³y zbli¿aj¹ce siê wy-
bory, by³a taka: nale¿y wprowadziæ wy¿sz¹ cezu-
rê wiekow¹ dla ³awników, cezurê lat siedemdzie-
siêciu przy za³o¿eniu, ¿e jest to ju¿ naprawdê
wiek, w którym powinno siê zakoñczyæ funkcjo-
nowanie w wymiarze sprawiedliwoœci, czynne
funkcjonowanie w wymiarze sprawiedliwoœci.
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A teraz kwestia tego, czy ministerstwo podjê³o
prace nad koncepcj¹ udzia³u spo³eczeñstwa
w wymiarze sprawiedliwoœci. W Polsce jest to tra-
dycyjnie ju¿ koncepcja ³awnicza, jako taka ist-
nieje od lat trzydziestych ubieg³ego stulecia i tak
w³aœnie jest skonstruowana. Od czasu, kiedy
ostatecznie zrezygnowano w Polsce z s¹dów przy-
siêg³ych i wprowadzono wszêdzie systemy ³awni-
cze, liczba ³awników i liczba spraw rozpoznawa-
nych z udzia³em ³awników stopniowo maleje. Te
sprawy wymagaj¹ w wiêkszym stopniu znajomo-
œci prawa ni¿ poczucia sprawiedliwoœci – konie-
cznego i wymaganego od ³awników – czy wiedzy
spo³ecznej, doœwiadczenia ¿yciowego. Ale to nie
znaczy, ¿e mo¿emy w ogóle zrezygnowaæ z ³awni-
ków jako osób orzekaj¹cych w wymiarze spra-
wiedliwoœci, a to dlatego, ¿e konstytucja przewi-
duje równie¿ niezawodowy udzia³ obywateli
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoœci.

Reasumuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e szkoda, i¿
w pracach nad ustaw¹ – Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych nie zdecydowano siê jednak na
wiek siedemdziesiêciu lat. To rozwi¹zanie nie wy-
wo³a³oby pewnie tego uczucia roz¿alenia wielu
doœwiadczonych ³awników, którzy z ¿alem mu-
sieli zrezygnowaæ z kandydowania. Jeœli zaœ cho-
dzi o tegoroczne wybory ³awników, to muszê po-
wiedzieæ, ¿e nagle powsta³o wiele problemów na
tle nowej ustawy, która w zakresie wy³¹czeñ za-
wiera tylko nieco wczeœniej wymieniony przepis
wyraŸnie wskazuj¹cy osoby niemog¹ce byæ ³a-
wnikami, i oczywiœcie radnego wœród nich nie
ma. Powsta³y jednak kontrowersje dotycz¹ce
podmiotów uprawnionych do zg³aszania radom
kandydatów na ³awników. Dosz³o do tego, ¿e to
organizacje czy partie polityczne zg³asza³y ³a-
wników, i s¹ wybrani tacy przez nie zg³oszeni ³a-
wnicy. Powsta³o wiêc wiele takich perturbacji,
jakich dotychczas nigdy podczas wyborów ³a-
wników nie by³o. Ten proces niejako sam siê
upolityczni³. Muszê powiedzieæ, ¿e to zdumia³o
pracowników i wy¿szych funkcjonariuszy resor-
tu sprawiedliwoœci, no ale tak siê w³aœnie sta³o,
choæ upolitycznianie wyboru ³awników nie by³o
nasz¹ intencj¹.

I ostatnie pytanie, dotycz¹ce problemu wybo-
ru: czy rok 2005, czy 2006. Ja chcê powiedzieæ
tak: jest wiele tak zwanych bud¿etów odrêbnych,
bud¿et pañstwa sk³ada siê z bud¿etu ogólnego
i w³¹czanych do niego bud¿etów odrêbnych,
a jest ich w tej chwili bodaj dziewiêtnaœcie. Jed-
nym z nich, dziewiêtnastym, nierealizowanym,
by³by bud¿et Krajowej Rady S¹downictwa. Iloœæ
œrodków koniecznych do utrzymania Krajowej
Rady S¹downictwa, wyasygnowanych przez
Kancelariê Prezydenta, nie równa siê iloœci œrod-
ków koniecznych do samodzielnoœci bud¿etowej,
i to jest doœæ oczywiste, bo w takiej sytuacji pew-

ne instytucje s¹ wspólne, obs³uga jest wykony-
wana przy okazji pewnych czynnoœci finanso-
wych, podczas administrowania. A wiêc oczywi-
œcie tu nie bêdzie równowagi, takie same pie-
ni¹dze, jakie s¹ przeznaczone na radê w bud¿ecie
Kancelarii Prezydenta, nie wystarcz¹ na samo-
dzielny bud¿et. Krajowa Rada S¹downictwa za-
biega o samodzielny bud¿et nie dlatego, ¿e Ÿle siê
jej wiedzie w Kancelarii Prezydenta, tylko w celu
podkreœlenia, i¿ jest konstytucyjnym organem,
a wszystkie konstytucyjne organy taki samo-
dzielny czy odrêbny bud¿et maj¹. Rz¹d nie jest
przeciwny temu, ¿eby Krajowa Rada S¹downi-
ctwa docelowo mia³a taki bud¿et, ale wybra³ wa-
riant odsuwaj¹cy to rozwi¹zanie do koñca
2005 r. i jestem zobowi¹zany broniæ tego warian-
tu przed Wysok¹ Izb¹. Dziêkujê bardzo.

(Senator Ewa Serocka: Ja mam jeszcze jedno
pytanie.)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê bardzo.

Senator Ewa Serocka:

Panie Ministrze, chcia³abym siê dowiedzieæ,
czy nie spodziewa siê pan ewentualnych skarg
rad ³awniczych…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Przepraszam, tam zorganizowa³a siê wiejska
frakcja, lewica z prawic¹… Panowie…

Proszê bardzo.

Senator Ewa Serocka:

…które dzia³aj¹ jeszcze do koñca tego roku,
skoro jakby zmieniono konie w biegu? Przed wy-
borem ³awników nie zosta³y wydane obecne prze-
pisy, te, nad którymi dzisiaj pracujemy. W wiêk-
szoœci nast¹pi³ ju¿ wybór nowych ³awników,
a kryteria te zmieniono ju¿ po wyborze i w tym
momencie pozbawiono osoby, które ukoñczy³y
szeœædziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia, tego, ¿eby mog³y
do nich stan¹æ i byæ wybrane lub nie, bo to je-
dnak by³o uzale¿nione od wyborów. Tutaj te kry-
teria by³y zmienione jakby post factum i to ogra-
niczy³o mo¿liwoœci startu du¿ej grupie osób,
o których pan minister by³ uprzejmy powiedzieæ,
w tych w³aœnie wyborach na ³awników.

Taka uboczna refleksja: przyspieszono wiele
procedur, bo jeszcze tylko do koñca roku pracuj¹
³awnicy. Na jednym posiedzeniu, szczególnie
w s¹dach karnych, przes³uchuje siê po szesna-
stu, dwudziestu œwiadków. Jest to mo¿e i dobry
efekt, bo przyspieszy to zakoñczenie niektórych
spraw w s¹dach karnych, gdy¿ sêdziowie bardzo
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siê boj¹, ¿e bêd¹ musieli prowadziæ ca³¹ sprawê
od pocz¹tku. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Jeœli mo¿na… Oczywiœcie mamy skargi i ró¿ne
wyst¹pienia, mo¿e nie tylko rad, ale te¿ i rad ³a-
wniczych, które w ogóle wyra¿a³y ¿al, ¿e kiedyœ
zosta³ wprowadzony ten przepis ograniczaj¹cy
wiek ³awników do szeœædziesiêciu piêciu lat,
o czym pani senator mówi. Muszê tylko powie-
dzieæ, ¿e moje zdumienie budzi fakt, ¿e w³aœciwie
przez trzy lata by³a cisza, jeœli chodzi o ten temat,
tak¿e ³awnicy czynni w s¹dach nie dostrzegli
zmiany w systemie prawa ustrojowego. Dopiero
tu¿ przed wyborami zaczê³a siê akcja, no, nie po-
wiem: lobbingu, ale pojawi³y siê takie jakby pew-
ne oczekiwania co do zmiany ustawy.

Nie by³o mo¿liwoœci, ¿eby zmieniæ ustawê
przed tegorocznymi wyborami ³awników tej ka-
dencji. Oczywiœcie jest tak, ¿e nowe przepisy bê-
d¹ mia³y zastosowanie dopiero do ³awników, któ-
rzy zostan¹ wybrani w nastêpnej kadencji, chyba
¿e tam, gdzie zabraknie ³awników na skutek ró¿-
nych odejœæ, bêd¹ wybory uzupe³niaj¹ce. Wów-
czas mo¿e dojœæ do tego, ¿e bêd¹ ³awnicy, którzy
bêd¹ w tym wieku m³odzieñczym, do szeœædziesiê-
ciu piêciu lat, i ci trochê starsi, którzy te¿ bêd¹
mogli byæ wybrani na ³awników, do siedemdzie-
siêciu lat. Powstanie pewna perturbacja w korpu-
sie ³awników, poniewa¿ ci z wyborów uzupe³nia-
j¹cych – je¿eli oczywiœcie ustawa stanie siê pra-
wem obowi¹zuj¹cym – bêd¹ mogli wejœæ w sk³ad
tego korpusu, bêd¹c ju¿ w starszym wieku.

A co do drugiej kwestii, to dobrze, ¿e s¹dy przy-
spieszaj¹ postêpowanie karne, bo wszyscy na to
czekaj¹. Ten dylemat nie dotyczy udzia³u ³awni-
ków, bo ³awnicy nawet po zakoñczeniu kadencji
na zasadzie perpetuatio fori zachowuj¹ swój
mandat w sprawach rozpoczêtych z ich udzia-
³em, a wiêc musz¹ dokoñczyæ proces s¹dzenia
w instancji… w³aœciwie w pierwszej instancji.
Tak wiêc tutaj ten dylemat nie jest przyczyn¹
przyspieszania postêpowañ karnych.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

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

wiedliwoœci Marek Sadowski: Mówi³em, ¿e bê-
dzie krótko, ale…)

No tak, ale by³o krótko.
Panie Prezesie, bardzo proszê o zabranie

g³osu.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Andrzej Jagie³³o:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcê podziêkowaæ za umo¿liwienie mi przed-

stawienia podczas dzisiejszej debaty plenarnej
stanowiska Krajowej Rady S¹downictwa w spra-
wie ustawy z 29 paŸdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych,
ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów wojskowych oraz niektórych innych
ustaw.

Jako cz³onkowie Krajowej Rady S¹downictwa
mieliœmy okazjê uczestniczyæ w pracach nad t¹
ustaw¹ w czêœci dotycz¹cej prawa o ustroju
s¹dów powszechnych i prawa o ustroju s¹dów
wojskowych, bo takie te¿ s¹ nasze ustawowe
kompetencje. Zarówno pani senator sprawo-
zdawca Serocka, jak te¿ pan minister szczegó³o-
wo omówili proponowane zmiany, wiêc nie ma
potrzeby powtarzania.

Chcê tylko powiedzieæ, ¿e po czêœci wynikaj¹
one z potrzeby wype³nienia pewnych luk, chodzi
na przyk³ad o kwestiê odszkodowañ za wypadki
przy pracy czy choroby zawodowe, a po czêœci s¹
efektem pewnych przemyœleñ po dwóch latach
obowi¹zywania ustawy. Czêœæ tych zmian zosta-
³a przez nas zaproponowana, czêœæ naszych pro-
pozycji nie znalaz³a akceptacji, st¹d te¿ nie bêdê
siê do nich odnosi³.

Chcia³bym odnieœæ siê w kilku zdaniach do
materii unormowanej w art. 10 tej ustawy i na
tym skoncentrowaæ swoje wyst¹pienie. Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje jako
fundamentaln¹ zasadê odrêbnoœæ w³adz ustawo-
dawczej, wykonawczej i s¹downiczej, stosownie
do treœci art. 186 ust. 1 konstytucji.

Krajowa Rada S¹downictwa jest organem w³a-
dzy s¹downiczej, który ma za zadanie czuwaæ
nad niezale¿noœci¹ s¹dów i niezawis³oœci¹ sê-
dziów. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o Krajowej Ra-
dzie S¹downictwa, usamodzielniaj¹c radê pod
wzglêdami organizacyjnym i bud¿etowym, dosto-
sowa³a w³aœciwie stan prawny do unormowañ
konstytucji.

Pani senator Liszcz bardzo szczegó³owo przed-
stawi³a tutaj ca³¹ historiê dochodzenia rady do
samodzielnoœci organizacyjnej i bud¿etowej, co
ostatecznie mia³o nast¹piæ z dniem 1 stycznia
2004 r.

Trafnoœæ takich rozwi¹zañ zosta³a potwierdzo-
na w doktrynie. Chcia³bym tutaj przytoczyæ frag-
ment opinii profesora Piotra Winczorka w tym
wzglêdzie, opinii z lipca bie¿¹cego roku. Mówi on,
¿e w œwietle postanowieñ Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjête
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. rozwi¹zanie na-
le¿y uznaæ za prawid³owe, poniewa¿ koñczy ono
przed³u¿aj¹cy siê okres uregulowañ prowizory-
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cznych. Poprawnoœæ tego rozwi¹zania wynika
z konstytucyjnej zasady podzia³u oraz równowa-
gi w³adz ustawodawczej, wykonawczej i s¹downi-
czej. Dalej pan profesor pisze, ¿e nie odpowiada
konstytucyjnej pozycji Krajowej Rady S¹downi-
ctwa uzale¿nienie jej obs³ugi urzêdniczo-kan-
celaryjnej od dzia³añ instytucji podporz¹dkowanej
odrêbnemu, umieszczonemu w innym, bo wyko-
nawczym, pionie organów pañstwa, organowi, ja-
kim jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Taki pogl¹d wyra¿any by³ przez nas, przedsta-
wicieli Krajowej Rady S¹downictwa, bior¹cych
udzia³ w pracach sejmowej Komisji Sprawiedli-
woœci i Praw Cz³owieka nad poselskim projektem
ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa. Ten projekt, który ostatecznie zo-
sta³ zaniechany czy te¿ wycofany, przewidywa³
ca³kowite uchylenie przepisów dotycz¹cych sa-
modzielnoœci organizacyjnej i bud¿etowej krajo-
wej rady. Jeœli w ogóle mówimy o tym problemie,
to musimy równie¿ zwróciæ uwagê na samodziel-
noœæ organizacyjn¹, administracyjn¹, a nie jedy-
nie na samodzielnoœæ bud¿etow¹.

Podobny pogl¹d mia³em okazjê zaprezentowaæ
w trakcie drugiego czytania ustawy, która dzisiaj
jest omawiana, i taki sam pogl¹d chcemy zapre-
zentowaæ Wysokiej Izbie dzisiaj.

Chcê podkreœliæ, ¿e w pierwotnym przed³o¿e-
niu rz¹dowym projektu ustawy nie by³o w ogóle
art. 10 zawartego teraz w ustawie. Istot¹ uchwa-
lonej zmiany jest odsuniêcie wprowadzenia sa-
modzielnoœci administracyjnej i bud¿etowej rady
do 31 grudnia 2006 r. Proponowany termin jest
tak odleg³y, ¿e powstaje zasadnicza w¹tpliwoœæ
co do rzeczywistego sensu i intencji tego rodzaju
unormowañ. Przed³u¿enie tego okresu tymcza-
sowoœci, uzale¿nienia rady od w³adzy wykonaw-
czej pozostaje bowiem w sprzecznoœci z rol¹, po-
zycj¹ i konstytucyjnymi zadaniami Krajowej Ra-
dy S¹downictwa.

Jesteœmy organem konstytucyjnym, który,
jak mówi³em na wstêpie, stoi na stra¿y niezale¿-
noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów. I dlatego,
wyra¿aj¹c tak¹ opiniê, uwa¿amy, ¿e dzia³amy nie
tylko zgodnie z liter¹ prawa, lecz tak¿e w duchu
norm o najwy¿szej mocy w pañstwie.

Chcê powiedzieæ, ¿e w ubieg³ym tygodniu wi-
ceprzewodnicz¹cy rady uczestniczy³ w miêdzy-
narodowej konferencji w Hadze z udzia³em rad
s¹downiczych pañstw Unii Europejskiej oraz
pañstw kandyduj¹cych, a tak¿e unijnego komi-
sarza do spraw s¹downictwa i spraw wewnêtrz-
nych. Szczególnie mocno podkreœlane by³y tam
kwestie samodzielnoœci organów tego rodzaju.
Wszystkie rady, które dzia³aj¹ w pañstwach Unii,
korzystaj¹ z takiej w³aœnie samodzielnoœci.

Konstytucyjny ³ad jest naszym zdaniem naj-
wy¿sz¹ wartoœci¹ w pañstwie, w systemie prawa

i nie powinien staæ siê ofiar¹ problemów bud¿eto-
wych pañstwa. W zwi¹zku z wytaczanymi argu-
mentami natury finansowej – te argumenty po-
wtarzaj¹ siê – chcê powiedzieæ, ¿e ani w projekcie
ustawy, ani w trakcie prac nie zosta³y przedsta-
wione rzeczywiste koszty wprowadzenia w ¿ycie
proponowanej zmiany. Nie uwzglêdniono choæby
faktu, ¿e usamodzielnienie biura rady spowodu-
je proporcjonalne zmniejszenie wydatków w kan-
celarii prezydenta. Sami nie jesteœmy nawet
w stanie powiedzieæ, jakiego rodzaju s¹ to wydat-
ki, poniewa¿ oprócz korzystania ze swojego biu-
ra, które funkcjonuje w ramach kancelarii prezy-
denta, rada korzysta te¿ z ca³ej infrastruktury
kancelarii.

Wype³niaj¹c ustawowy obowi¹zek, przedsta-
wiliœmy projekt wydatków na 2004 r., projekt au-
tonomicznego bud¿etu rady przy za³o¿eniu jej
usamodzielnienia, bo taki by³ wówczas jej stan
prawny. W projekcie zamieœciliœmy tak¿e jedno-
razowe wydatki zwi¹zane z uruchomieniem rady.
Porównuj¹c ten bud¿et z bud¿etami innych sa-
modzielnych organów konstytucyjnych, mo¿na
powiedzieæ, ¿e stanowi on jedynie u³amek tam-
tych bud¿etów. A wiêc pominiêcie go mo¿e mieæ –
naszym zdaniem – marginalny wp³yw na bud¿et
pañstwa.

Chcê jeszcze zwróciæ uwagê na jedn¹ sprawê.
Z powodu braku samodzielnoœci rada nie wy-
pe³nia wszystkich swoich ustawowych obowi¹z-
ków, nie wype³nia choæby obowi¹zku wizytowa-
nia s¹dów i lustrowania sêdziów. Do tego samo-
dzielnoœæ organizacyjna i bud¿etowa s¹ bowiem
niezbêdne.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, wyra¿aj¹c pe-
wne ubolewanie, ¿e Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie podzieli³ tej argumentacji, poddajê Wy-
sokiej Izbie pod rozwagê kwestiê, czy wzglêdy na-
tury finansowej, które nie zosta³y bli¿ej sprecyzo-
wane, maj¹ w tym wypadku przewagê nad wzglê-
dami konstytucyjnymi. Wyra¿am przekonanie,
¿e Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ sto-
j¹cy na stra¿y ³adu konstytucyjnego – podejmie
decyzjê w duchu konstytucj i , której by³
wspó³twórc¹, podobnie jak by³ wspó³twórc¹
ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa. Dziêku-
jê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê jeszcze pozostaæ, Panie Prezesie, dlate-

go ¿e zgodnie z regulaminem senatorowie mog¹
zadawaæ panu pytania.

Bardzo proszê, senator Czaja.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, proszê mi powiedzieæ: skoro

nasza konstytucja obowi¹zuje od 1997 r., dlacze-
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go dopiero teraz wystêpuje pan z takim apelem
do nas?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Bardzo proszê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Andrzej Jagie³³o:

Panie Senatorze, ja nie wystêpujê z apelem, ja
tylko wskazujê, ¿e ustawa, o której mówimy,
ustawa z 27 lipca 2001 r., wype³niaj¹c dyspozy-
cje konstytucji i dostosowuj¹c ³ad prawny do
konstytucji, wprowadzi³a samodzielnoœæ bud¿e-
tow¹ rady. My nie mówimy w tej chwili o pracach
nad przyznaniem w ustawie samodzielnoœci bu-
d¿etowej radzie. Mówimy za to o przesuniêciu
w czasie czy te¿ o uchyleniu, naszym zdaniem,
przepisów dotycz¹cych samodzielnoœci bud¿eto-
wej. To parlament podj¹³ w 2001 r. tak¹ w³aœnie
decyzjê, uchwali³ przepisy dotycz¹ce samodziel-
noœci bud¿etowej i odroczy³ ich wejœcie w ¿ycie do
koñca bie¿¹cego roku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê panu bardzo, Panie Prezesie.
Otwieram dyskusjê.
(Senator Teresa Liszcz: Mogê mieæ jedno pyta-

nie?)
Nie, no ale…
(G³os z sali: Ju¿ za póŸno.)
…Pani Senator. Pani za³atwia jakieœ interesy.
(Senator Teresa Liszcz: Nie jakieœ, tylko senac-

kie.)
A poza tym zapisa³a siê pani do g³osu, to mo¿e

to po³¹czymy. No ale...
(Senator Teresa Liszcz: Ja mam pytanie do pa-

na przewodnicz¹cego.)
No dobrze, ale ju¿ za póŸno. Nie mo¿na, pani

wie, nie mo¿na dwóch rzeczy…
(Senator Teresa Liszcz: Ju¿ bym zapyta³a, gdy-

by pan marsza³ek nie przerywa³.)
…naraz dobrze robiæ. Bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:

Ja chcia³abym prosiæ, ¿eby pan przewodni-
cz¹cy powiedzia³, jak du¿y jest ten bud¿et. Bo by³
pan uprzejmy wspomnieæ, ¿e on jest u³amkiem
bud¿etów innych podmiotów. Ale myœlê, ¿e warto
by wiedzieæ, o jakich pieni¹dzach mówimy, ile to
kosztuje. Dziêkujê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Andrzej Jagie³³o:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To s¹ œrodki przeznaczone na samodzielne

funkcjonowanie rady w projekcie bud¿etu, to
znaczy niespe³na 10 milionów z³, i œrodki prze-
znaczone na jednorazowe uruchomienie, czyli na
wydatki zwi¹zane z jednorazowym uruchomie-
niem, to jest w granicach 4 milionów z³. To s¹ tego
rodzaju œrodki, tak je zaplanowaliœmy. Zaplano-
waliœmy te¿ oko³o piêædziesiêciu etatów. Ja oczy-
wiœcie nie chcê porównywaæ, choæ mam dane
i wiem, jak to wygl¹da w radach w innych kra-
jach, bo myœlê, ¿e porównywanie zarówno propo-
nowanych wydatków, jak i obsad jeszcze przez
d³u¿szy czas nie bêdzie uprawnione. St¹d te¿ nie
chcê w ogóle tej kwestii podnosiæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu prezesowi.
Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e na liœcie mówców jest jedno

nazwisko, dlatego udzielam g³osu pani senator
Teresie Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Najpierw nawi¹¿ê do wyst¹pienia pana prze-

wodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa. Otó¿
chcê podkreœliæ, ¿e wielkoœæ tego bud¿etu, kwota
pieniêdzy, o której rozmawiamy, jest w stosunku
do wagi sprawy naprawdê nieznacz¹ca. Chodzi
o dope³nienie konstytucyjnego wrêcz obowi¹zku
w³adzy ustawodawczej i wykonawczej, a wiêc
stworzenie odpowiednich warunków do funkcjo-
nowania w³adzy s¹downiczej i dope³nienie obo-
wi¹zku usamodzielnienia bud¿etowego. Koszt
stosunkowo niewielki, a sprawa wielkiej wagi.

Chcia³abym jeszcze dodaæ do tego, ¿e bodaj¿e
w 2006 r. zacznie dzia³aæ nowy sk³ad Krajowej
Rady S¹downictwa, nie mylê siê?

(G³os z sali: Nie.)
To znaczy, ¿e wtedy ta nowa, niedoœwiadczona

rada musia³aby zaplanowaæ pierwszy bud¿et.
Chyba by³oby lepiej, gdyby w przysz³ym roku zro-
bi³a to doœwiadczona rada, która funkcjonuje
obecnie. Jest to dodatkowy argument przema-
wiaj¹cy za tym, ¿eby jednak uzyskanie tej samo-
dzielnoœci bud¿etowej przesun¹æ tylko o rok.
Przy czym nie chodzi tu o wprowadzenie samo-
dzielnoœci, tylko o realizacjê przepisu ustawy,
która zosta³a uchwalona w roku 2001.

A teraz inne sprawy. S¹ ró¿ne poprawki zg³o-
szone przez Komisjê Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci, ale chcia³abym zwróciæ pañstwa uwa-
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gê na poprawkê czwart¹, o której pani senator
sprawozdawca mo¿e mniej mówi³a. Chodzi w niej
o przes³anki przenoszenia referendarza na inne
miejsce s³u¿bowe. Otó¿ ustawa uchwalona przez
Sejm daje w³aœciwie pe³n¹ swobodê ministrowi
sprawiedliwoœci w przenoszeniu referendarza na
inne miejsce s³u¿bowe. Jest to rzecz trudna do
przyjêcia, dlatego ¿e referendarz s¹dowy to wa¿-
na postaæ w systemie wymiaru sprawiedliwoœci,
jest to urz¹d niewiele odbiegaj¹cy od urzêdu sê-
dziowskiego, a w ka¿dym razie daj¹cy siê do nie-
go przyrównaæ. Referendarz co prawda wykonu-
je, a nie orzeka, ale wykonuje bardzo powa¿ne za-
dania z zakresu wymiaru sprawiedliwoœci. Tak
wiêc brak jakiejkolwiek ochrony przed swobo-
dnym przenoszeniem z miejsca na miejsce, które
mo¿e byæ sposobem okazywania niezadowolenia
przez organy administracji wymiaru sprawiedli-
woœci, jest nie do przyjêcia. Dlatego jako komisja
proponujemy ograniczyæ swobodê ministra spra-
wiedliwoœci w przenoszeniu referendarza s¹do-
wego na inne miejsce s³u¿bowe bez zgody tego¿
referendarza.

A teraz nastêpne kwestie, które nie by³y przed-
miotem sprawozdania. Otó¿ ju¿ po posiedzeniu
komisji zwróci³am uwagê na pewne sprawy, któ-
re – moim zdaniem – wymagaj¹ poprawienia b¹dŸ
uzupe³nienia w ustawie nowelizuj¹cej.

Przede wszystkim pragnê zwróciæ pañstwa
uwagê na art. 14 ustawy nowelizuj¹cej. To jest
zmiana, która polega na tym, ¿e przewodnicz¹cy
sk³adu sêdziowskiego mo¿e z³o¿yæ swoiste odwo-
³anie do s¹du dyscyplinarnego wtedy, gdy s¹d
otrzyma³ tak zwany wytyk.

Wytyk to jest instytucja nadzoru instancyjne-
go, która polega na tym, ¿e je¿eli s¹d wy¿szej in-
stancji rozpatruj¹cy odwo³anie od orzeczenia
s¹du ni¿szej instancji zauwa¿y ra¿¹ce narusze-
nie prawa, to zwraca na to uwagê w formie pra-
wem przewidzianej. Jest to wytyk merytoryczny,
w przeciwieñstwie do wytyku dotycz¹cego tak
zwanego uchybienia administracyjnego.

Do tej pory od takiego merytorycznego wytyku
nie przys³uguje odwo³anie, i s³usznie, bo to nie jest
wytyk, który by siê do odwo³ania nadawa³. Sejm
z niewiadomych mi powodów, z powodów, których
siê tylko domyœlam, dopuœci³ odwo³anie od tego
rodzaju wytyku, co mo¿e prowadziæ do sytuacji
zupe³nie dziwnych, wrêcz nie do przyjêcia. Bo wy-
tyku móg³ na przyk³ad dokonaæ s¹d najwy¿szy,
a teraz prawid³owoœæ, s³usznoœæ, zasadnoœæ tego
wytyku, mia³by rozpatrywaæ s¹d dyscyplinarny,
którym jest zawsze s¹d apelacyjny, a wiêc s¹d
szczebla ni¿szego ni¿ autor wytyku.

Dlatego ja proponujê zlikwidowaæ tê zmianê,
czyli skreœliæ pkt 14. Mam nadziejê, ¿e minister-
stwo mnie w tym, w razie posiedzenia komisji,
wesprze.

Nastêpne poprawki dotycz¹ sprawy… To jest
konsekwencja skreœlenia pktu 14. Poprawki
trzecia i czwarta wynikaj¹ z poprawki pierwszej.

Proponujê jeszcze dwie poprawki innej natury
– w piœmie, które za chwilê przed³o¿ê panu mar-
sza³kowi, s¹ to poprawki druga i szósta. Chodzi
o skreœlenie zmian, które s¹ zmianami pozorny-
mi, poniewa¿ uchwalony przez Sejm przepis
brzmi dok³adnie tak samo jak w aktualnym sta-
nie prawnym. Ta niby zmiana wziê³a siê st¹d, ¿e
w momencie kiedy rz¹d j¹ proponowa³, to ona by-
³a konieczna, potrzebna, ale w miêdzyczasie zo-
sta³a ju¿ dokonana inn¹, wczeœniej uchwalon¹,
ustaw¹ i teraz trzeba te dwie zmiany, które zmia-
nami nie s¹ po prostu, skreœliæ.

I to wszystko, co chcia³am powiedzieæ. Przed-
k³adam poprawki panu marsza³kowi.

Dodajê jeszcze jedn¹ poprawkê dotycz¹c¹
art. 13, poniewa¿ przewidziana tam zmiana w is-
tocie rzeczy powinna byæ ograniczona do ustawy
z 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu wynagro-
dzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej; nie powin-
na to byæ zmiana do ustawy z lipca 2004 r.
o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obra-
chunkowych.

Na piœmie wszystko to dok³adnie jest i te po-
prawki sobie pozwalam przed³o¿yæ. I proszê Wy-
sok¹ Izbê o ich poparcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator. Od razu wiedzia³em,
jak pani wchodzi³a na mównicê, ¿e to siê tak
skoñczy.

Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Dla porz¹dku podajê, ¿e senator G³adkowski

z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do proto-
ko³u*.

Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku w tym, ¿e w trakcie dyskusji zosta³y

zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym,
zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu pro-
szê Komisjê Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w to-
ku debaty nad tym punktem wniosków i przygo-
towanie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektó-
rych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi i dziêkujê panu pre-
zesowi za przybycie na nasze obrady.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji
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Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na szeœædziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 29 paŸdziernika 2003 r., a do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 30 paŸdzier-
nika. Marsza³ek Senatu w dniu 31 paŸdziernika
2003 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi i do Komisji Spraw Zagranicznych i Inte-
gracji Europejskiej. Komisje przygotowa³y swoje
sprawozdania w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 517,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 517A
i 517B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi pana senatora Józefa Dziemdzielê o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Józef Dziemdziela:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pragnê zarekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjê-
cie uchwalonej przez Sejm w dniu 29 paŸdzierni-
ka 2003 r. ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej – druk senacki nr 517. Spra-
wozdanie komisji znajduje siê w druku senackim
nr 517A.

Celem przedmiotowej ustawy jest wprowadze-
nie rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych korzystanie
przez Polskê ze œrodków Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej. Œrodki te s¹ przeznaczone na finansowanie
dzia³añ o charakterze strukturalnym w rolni-
ctwie, miêdzy innymi na renty strukturalne,
wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
wspieranie przedsiêbiorczoœci rolno-œrodowi-
skowej, wspieranie gospodarstw niskotowaro-
wych, zalesienie gruntów rolnych, wspieranie
grup producentów czy te¿ uzupe³nianie p³atnoœci
bezpoœrednich.

Ustawa ma charakter wykonawczy w stosun-
ku do rozporz¹dzenia Rady nr 1257/99 w spra-
wie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fun-
dusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, rozporz¹dze-
nia Komisji nr 445 z 2002 r., ustanawiaj¹cego
szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia
Rady nr 1257/99 r. oraz traktatu akcesyjnego
podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Wy-
mienione akty prawne okreœlaj¹ podstawowe za-
sady i warunki przyznawania wsparcia finanso-
wego, a tak¿e jego wysokoœæ.

Przedmiotem ustawy jest okreœlenie zadañ
oraz w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych i or-
ganów w zakresie wspierania rozwoju obszarów
wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z omawiane-
go funduszu. Ustawa okreœla szczegó³owe proce-
dury przygotowania oraz zmiany planu rozwoju
obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem konsultacji spo³ecznych. W œwietle posta-
nowieñ ustawy projekt planu zatwierdza Rada
Ministrów.

U ustawie okreœlono zadania ministra w³aœci-
wego do spraw rozwoju wsi. Bêdzie on w szczegól-
noœci pe³ni³ rolê organu zarz¹dzaj¹cego w rozu-
mieniu przepisów Unii Europejskiej, przekazy-
wa³ Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Ra-
dê Ministrów projekt planu rozwoju obszarów
wiejskich, a tak¿e wy³ania³ jednostkê organiza-
cyjn¹ uprawnion¹ do dokonywania ocen tego
planu.

Na mocy przepisów ustawy Rada Ministrów
bêdzie zobowi¹zana okreœliæ szczegó³owe warun-
ki i tryb udzielenia pomocy finansowej na dzia³a-
nie objête planem.

Zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy fi-
nansowej realizowaæ bêdzie agencja p³atnicza
akredytowana na podstawie przepisów ustawy
z dnia 30 lipca bie¿¹cego roku o uruchomieniu
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej we wspó³pracy ze wskazanymi w rozpo-
rz¹dzeniu Rady Ministrów organami administra-
cji rz¹dowej i samorz¹dowej. Agencja ta bêdzie
uprawniona w szczególnoœci do przeprowadze-
nia kontroli udzielania i wykorzystywania pomo-
cy w zakresie zgodnoœci z prawem i ustalonymi
planami.

Ustawa zobowi¹zuje oœrodki doradztwa rolni-
czego, Krajowe Centrum Doradztwa Rolniczego,
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich do in-
formowania o warunkach i trybie udzielania po-
mocy, prowadzenia szkoleñ dla podmiotów, któ-
rych dotycz¹ dzia³ania objête planem, i doradza-
nia w zakresie sporz¹dzania dokumentacji nie-
zbêdnej do uzyskania pomocy.

Omawiana ustawa nowelizuje tak¿e przepisy
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników,
ustawy o lasach, ustawy o grupach producentów
rolnych i ich zwi¹zkach oraz zmianie niektórych
innych ustaw, ustawy o rentach strukturalnych
w rolnictwie, a tak¿e uchyla ustawê o przezna-
czeniu gruntów rolnych do zalesienia. Zmiany te
maj¹ na celu dostosowanie krajowych form po-
mocy do systemu pomocy w ramach Planu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo
szczegó³owo rozpatrywa³a omawian¹ ustawê
i przyjê³a dziesiêæ poprawek zawartych, jak po-
wiedzia³em na wstêpie, w druku nr 517.

Zwracam siê do Wysokiej Izby z uprzejm¹ pro-
œb¹ o przyjêcie ustawy wraz z dziesiêcioma po-
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prawkami zg³oszonymi przez Komisjê Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê za sprawozdanie.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych i Integracji Europejskiej, pana senatora
Zbigniewa Zychowicza, o przedstawienie swojego
sprawozdania.

Senator Zbigniew Zychowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i In-

tegracji Europejskiej mam zaszczyt przedstawiæ
sprawozdanie komisji z debaty nad ustaw¹
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej uchwalonej przez Sejm 29 paŸdziernika
2003 r.

Tak jak ju¿ mówi³ mój przedmówca, uchwalo-
na ustawa ma stworzyæ warunki do korzystania
przez Polskê z funduszy Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej. Ustawa ta okreœla nawet dziedziny z zakre-
su rozwoju obszarów wiejskich bêd¹ce przed-
miotem wsparcia z tych funduszy. Takich dzie-
dzin jest dziewiêæ. Kolega ju¿ je tutaj przedsta-
wi³.

Dalej. W planie mo¿emy przeczytaæ, ¿e jeœli
chodzi o kwotê przewidzian¹ w ca³ym funduszu
sekcji, to z samej tylko Brukseli s¹ to 2 miliardy
542 miliony euro, a z wk³adem polskim 3 miliardy
178 milionów euro w latach 2004–2006. A wiêc s¹
to bardzo du¿e pieni¹dze, w zwi¹zku z czym ta
ustawa, tak mo¿na by powiedzieæ, która stwarza
te warunki, jest ustaw¹ bardzo wa¿n¹.

Ta ustawa ma charakter kompetencyjny.
Ustala przede wszystkim procedurê opracowa-
nia planu rozwoju obszarów wiejskich – projekt
tego planu ju¿ siê ukaza³, a plan ten, precyzujê,
musi byæ opracowany zgodnie z dyrektywami do-
tycz¹cymi Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej – i wyznacza ministra w³aœci-
wego do spraw rozwoju wsi jako organu za-
rz¹dzaj¹cego w rozumieniu przepisów Unii Euro-
pejskiej. Nastêpnie wskazuje organy w³adzy pañ-
stwowej zobowi¹zane do ustalenia szczegó³o-
wych warunków i trybu udzielania pomocy fi-
nansowej na dzia³ania objête planem, maj¹ce na
celu realizacjê planu i ustaleñ dokonanych z Ko-
misj¹ Europejsk¹.

Ustawa reguluje tak¿e koniecznoœæ realizowa-
nia zadañ zwi¹zanych z udzielaniem pomocy fi-

nansowej w zakresie wspierania rozwoju obsza-
rów wiejskich za poœrednictwem agencji p³atni-
czej. Dzisiaj wiemy, ¿e najprawdopodobniej t¹
agencj¹ zostanie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. Wyra¿amy g³êbokie prze-
konanie, ¿e nie zdarz¹ jej siê takie niedoci¹gniê-
cia jak z funduszem SAPARD. Ustawa nak³ada
na Radê Ministrów obowi¹zek okreœlenia orga-
nów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
wspó³pracuj¹cych z agencj¹ p³atnicz¹ przy reali-
zacji zadañ zwi¹zanych z udzielaniem pomocy fi-
nansowej.

Art. 8 ustawy bardzo wyraŸnie wskazuje nam
podmioty, które bêd¹ prowadziæ politykê infor-
macyjn¹, bêd¹ doradzaæ. I tu mo¿na powiedzieæ,
¿e ta ustawa jest bardzo precyzyjna. Ubolewaæ
nale¿y, ¿e w przypadku innych funduszy struk-
turalnych nie ma aktów prawnych, które tak je-
dnoznacznie wskazywa³yby podmioty, które
mia³yby œwiadczyæ ow¹ informacjê i doradztwo,
jak to ma miejsce w przypadku w³aœnie tych fun-
duszy z sekcji gwarancji. A wiêc chodzi tutaj o oœ-
rodki doradztwa rolniczego oraz Krajowe Cen-
trum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów
Wiejskich. To istotne novum, o którym trzeba
wyraziæ siê pozytywnie.

Ustawa zawiera równie¿ przepisy zmieniaj¹ce
inne ustawy, które mój przedmówca równie¿ ju¿
wymieni³, a wiêc ustawy: o lasach, o grupach
producentów rolnych, o rentach struktural-
nych w rolnictwie i zabezpieczeniu spo³ecznym
rolników. Intencj¹ czy celem tych zmian jest mo-
dyfikacja i stopniowe wygaszanie dotychczaso-
wych form pomocy dla rolników okreœlonych
w³aœnie w tych ustawach, które s¹ nowelizowa-
ne t¹ ustaw¹.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
ustawy wraz z trzema poprawkami, które zawar-
te s¹ w druku nr 517B.

Poprawka pierwsza: skreœla siê w art. 2 ust. 3,
na mocy którego Rada Ministrów mia³a zatwier-
dzaæ projekt planu najpóŸniej do 15 marca
2004 r. Chodzi o to, ¿eby przepis nie mia³ charak-
teru incydentalnego, bowiem co jakiœ czas te pla-
ny bêd¹ musia³y byæ przecie¿ nakreœlane. Jeœli
ju¿, to uwa¿amy, ¿e ten przepis móg³by byæ za-
warty w przepisach przejœciowych.

Poprawka dotycz¹ca art. 5 ust. 4 ma charakter
porz¹dkowo-redakcyjny.

I wreszcie sugerujemy skreœlenie ust. 5
w art. 6, jako ¿e w takim brzmieniu nie ma on ¿a-
dnej mocy sprawczej. To, o czym on mówi, regu-
luje k.p.a. i k.p.a. lepiej precyzuje zachowanie siê
podmiotu, którego on dotyczy, ni¿ ust. 5
w brzmieniu, w jakim jest w art. 6.

Rekomendujemy zatem raz jeszcze ca³¹ usta-
wê wraz z przyjêtymi przez komisjê poprawkami.
Dziêkujê uprzejmie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Longin Pastusiak)
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
Przystêpujemy do zadawania panom pytañ.
Pan senator Jurgiel. I nastêpnie pan senator

Anulewicz.
(Senator Krzysztof Jurgiel: A, przepraszam,

mam pytanie do rz¹du. To póŸniej, tak? Przepra-
szam.)

(G³os z sali: Do rz¹du to póŸniej. Czy do nas s¹
pytania? Pan ma pytanie do rz¹du.)

A, pytanie do rz¹du, to nie, Panie Senatorze.
Pan jest najm³odszym senatorem, wiêc wyjaœ-
niam, ¿e pytania do rz¹du jeszcze bêd¹.

Pan senator Anulewicz.

Senator Andrzej Anulewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator w swoim sprawozdaniu wymieni³

Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa, wskazuj¹c na program SAPARD, jako ten
program, który by³ – przynajmniej tak zrozumia-
³em – niew³aœciwie, Ÿle realizowany przez tê agen-
cjê. Czy dobrze zrozumia³em, Panie Senatorze?

Senator Zbigniew Zychowicz:

To znaczy ja tutaj pozwoli³em sobie poza usta-
leniami komisji dodaæ swój komentarz, w którym
wyrazi³em g³êbok¹ nadziejê, ¿e Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Europejskim
Funduszem Orientacji i Gwarancji Rolnej pójdzie
lepiej ni¿ z SAPARD, przy którym by³y ró¿nego ro-
dzaju ma³e wpadki zwi¹zane z okreœlaniem pro-
cedur poszczególnych dzia³añ, o czym wszyscy
wiemy. Tak to by³o powiedziane.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Art. 12

mówi o tym, ¿e ostateczny termin sk³adania
wniosków o przyznanie renty strukturalnej up³y-
wa z dniem 31 grudnia 2003 r., zaœ art. 15 powia-
da o tym, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa
w Unii Europejskiej z wyj¹tkiem itd., itd. Czy to
jest wspó³brzmi¹ce, czy…

Senator Zbigniew Zychowicz:

Z wyj¹tkiem artyku³ów okreœlonych w art. 15.
A wiêc tam zawieszamy czy wygaszamy niektóre
ustawy, na przyk³ad ustawê o zalesieniu, aby ju¿

na nowych zasadach ubiegano siê o œrodki, zw³a-
szcza ¿e te przewidziane na zalesienie w tym roku
ju¿ dawno zosta³y skonsumowane i by³oby to
martwe. Ale mo¿na jeszcze ubiegaæ siê o renty
strukturalne na podstawie ustawy, która okreœla
je w prawodawstwie polskim. PóŸniej bêdzie mo¿-
na siê ubiegaæ o te renty strukturalne ju¿ z Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Tak. Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Borkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja jeszcze chcê wróciæ do art. 12. Ostateczny

termin sk³adania wniosków o przyznanie renty,
co wynika z tej ustawy, up³ywa 30 grudnia bie-
¿¹cego roku. I czy pan sprawozdawca wie, a mo¿e
wiedz¹ przedstawiciele rz¹du, ¿e w tej chwili in-
formacja na temat rent strukturalnych w œrodo-
wiskach wiejskich jest praktycznie zerowa? Nikt
nie wie albo niewiele osób wie, ¿e s¹ takie renty
strukturalne. St¹d to pytanie. Pierwsza jego
czêœæ adresowana jest do sprawozdawcy, a druga
– od razu j¹ zadam, ¿eby nie zabieraæ g³osu jesz-
cze raz – do przedstawiciela rz¹du. Jakie dzia³a-
nia bêd¹ podejmowane? Bo s¹ wprawdzie szkole-
nia, ale tych szkoleñ jest jeszcze niewiele i rolnicy
o nich nie wiedz¹. Sugerujê wiêc, ¿eby te dzia³a-
nia nasiliæ, poniewa¿ czas jest bardzo krótki.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Zychowicz:

Debata nad t¹ ustaw¹ rozpoczê³a siê, jeœli dob-
rze pamiêtam, bodaj¿e ju¿ w marcu, st¹d te¿ na-
kreœlenie tego odleg³ego terminu – 31 grudnia
2003 r., by³o w jakieœ mierze zasadne. W œwietle
tego, co dzisiaj mamy, mo¿e to wywo³ywaæ pe-
wien niepokój.

Ale chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e na pod-
stawie tej ustawy, któr¹ dzisiaj uchwalamy, ca³y
czas bêdzie mo¿na siê ubiegaæ o renty struktu-
ralne, które bêd¹ odpowiadaæ tym wszystkim
uwarunkowaniom zawartym w Planie Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Mam przed sob¹ projekt te-
go planu. De facto przywo³uje siê w nim w wielu
przypadkach ustawê o rentach strukturalnych,
która do dnia dzisiejszego jeszcze obowi¹zuje:
wiek – piêædziesi¹t piêæ lat, powierzchnia przeka-
zywanego gospodarstwa – minimum 3 ha, pro-
wadzenie dzia³alnoœci w gospodarstwie rolnym –

49 posiedzenie Senatu w dniu 20 listopada 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu… 81



co najmniej dziesiêæ lat przed z³o¿eniem wniosku
o rentê strukturaln¹, okres podlegania przez rol-
nika ubezpieczeniu z mocy ustawy – co najmniej
przez ostatnich piêæ lat, wymóg zaprzestania
dzia³alnoœci rolniczej itd. To wszystko jest tutaj
zawarte i na tej podstawie bêdzie mo¿na siê o to
ubiegaæ. Okreœlono nawet kwotê w projekcie Pla-
nu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie ta wyso-
koœæ najni¿szej emerytury wynosi od 552 z³ 63 gr
do 480% kwoty najni¿szej emerytury, kiedy ju¿
bêdzie obowi¹zywa³ ten plan, by wype³niæ treœci¹
ustawê, któr¹ dzisiaj przyjmujemy.

(Marsza³ek Longin Pastusiak: Dziêkujê…)
Na resztê pytañ, jak rozumiem, odpowiedz¹

przedstawiciele rz¹du.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Jeszcze nadejdzie chwila dla rz¹du.
Rozumiem, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie

ma pytañ do senatora sprawozdawcy?
Dziêkujê panu senatorowi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o naszym standardowym, kon-

wencjonalnym wymogu zapisywania siê do dys-
kusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeu-
sza Bartosa.

No…
(G³os z sali: Z³o¿y³ do protoko³u.)
Aha, z³o¿y³ do protoko³u, tak. Wobec tego pro-

szê o zabranie g³osu pana senatora Jurgiela.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-

rów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej dotyczy planu, mówi¹c ogól-
nie, rozwoju obszarów wiejskich.

Jak wiadomo – mówi³ ju¿ o tym pan senator
sprawozdawca – Plan Rozwoju Obszarów Wiej-
skich to pomoc adresowana do wsi w wysokoœci
2 miliardów 550 milionów euro w latach 2003-
–2006. Jeœli uwzglêdnimy wk³ad Polski, bêdzie to
w sumie kwota prawie 3 miliardów 200 milio-
nów z³.

Jednoczeœnie w tym projekcie pozostawiono
wszelkie kompetencje do wydawania kluczowych
decyzji w rêkach ministra rolnictwa. W myœl pro-
jektu, ministerstwo rolnictwa opracowuje plan,
konsultuje go z innymi ministerstwami, po czym
projekt planu zatwierdza Rada Ministrów. Po za-
twierdzeniu tego projektu przez Komisjê Euro-
pejsk¹, Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia
okreœla szczegó³owe warunki i tryb udzielania
pomocy finansowej. Agencj¹ p³atnicz¹, jak tutaj

by³o mówione, bêdzie Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

Moje w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o ten projekt
ustawy, polegaj¹ na tym, ¿e po pierwsze, nie wy-
korzystano wszystkich dzia³añ przewidzianych
w³aœnie w rozporz¹dzeniu rady nr 1257/1999,
poniewa¿ to rozporz¹dzenie okreœla szerszy ni¿
podany w ustawie katalog dzia³añ, wskazuje po-
nadto ogólne zasady ich wdra¿ania. Dotyczy to,
Wysoka Izbo, przede wszystkim dzia³añ o charak-
terze inwestycyjnym. Te dzia³ania, które s¹ prze-
widziane w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich,
s¹ bowiem w wiêkszoœci dzia³aniami socjalnymi,
przeznaczonymi na cele konsumpcyjne. Uwa¿am,
¿e w obecnym stanie polskiej gospodarki wszelkie
œrodki powinniœmy przeznaczaæ na rozwój, na in-
westycje w gospodarstwach i na wzrost konku-
rencyjnoœci w gospodarstwach.

Brak w ustawie wskazania celów, jakie bêd¹
realizowane przy pomocy w³aœnie tego instru-
mentu. Przypomnê, ¿e ustawa bud¿etowa, która
te¿ bêdzie przez nas rozpatrywana, uchwalana,
okreœla ogólne cele rozwoju gospodarczego, jakie
maj¹ byæ osi¹gniête przy tej iloœci œrodków. Tutaj
Sejm i Senat pozostawiaj¹ w zasadzie dowolnoœæ
w polityce gospodarczej realizowanej przez Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich, chocia¿ w rozpo-
rz¹dzeniu rady mówi siê, ¿e te cele to popieranie
wzrostu jakoœci, wspieranie zrównowa¿onego
rozwoju obszarów wiejskich i zmniejszanie kosz-
tów produkcji. My tego nie okreœlamy. Nie rozu-
miem, dlaczego rz¹d nie chcia³ tego tutaj umie-
œciæ. Mo¿e po prostu chce samodzielnie o tym de-
cydowaæ?

Uwa¿am, ¿e wykorzystanie prawie 12 miliar-
dów z³ powinno podlegaæ zatwierdzeniu przez
Sejm i Senat. Przecie¿ to jest prawie 1/6 bud¿etu
naszego pañstwa, a wiemy, ¿e ustawa bud¿etowa
jest uchwalana przez Sejm i Senat. Tutaj pozo-
stawiamy decyzje finansowe na trzy lata w rê-
kach Rady Ministrów, w rêkach rz¹du, a Sejm
i Senat po prostu nie bêd¹ mia³y nic do powiedze-
nia na temat tego, na jakie cele gospodarcze bêd¹
przekazywane te œrodki.

Aby nie byæ go³os³ownym, dokona³em pewnej
analizy. Poniewa¿ obserwujê przygotowania Na-
rodowego Planu Rozwoju, a tak¿e sektorowego
programu rozwoju rolnictwa, miêdzy innymi Pla-
nu Rozwoju Obszarów Wiejskich, porówna³em
sumy, bardzo wa¿ne z punktu widzenia rozwoju
rolnictwa, przeznaczane na cele, o których mówi-
³em. Przypomnê, ¿e czêœæ tych celów, na przyk³ad
inwestycje w gospodarstwach rolnych, jest co
prawda zawarta w sektorowym programie rozwo-
ju rolnictwa, ale uwa¿am, ¿e ten cel móg³by te¿
byæ tutaj umieszczony.

Wska¿ê tylko na kilka cyfr. W drugiej wersji
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który by³
przedstawiany w maju – kolejne wersje znajduj¹
siê na stronach internetowych ministerstwa rol-
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nictwa – mieliœmy na przyk³ad na wsparcie dla
gospodarstw niskotowarowych kwotê 562 milio-
nów euro, a ju¿ w trzeciej wersji mamy tylko
132 miliony euro. Rz¹d po prostu przeznacza
œrodki na renty strukturalne w rolnictwie za-
miast na cele inwestycyjne. Moim zdaniem, nie-
zasadne jest samoograniczanie œrodków w tej
dziedzinie, bo w konsekwencji mo¿e to spowodo-
waæ utrudnienie startu naszym gospodarstwom
na jednolitym rynku.

Nastêpna pozycja: dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów europejskich. Tutaj po-
wstaje pytanie, dlaczego ministerstwo dokonuje
samoograniczenia w tych dzia³aniach, które
w sposób ewidentny maj¹ s³u¿yæ poprawie kon-
kurencyjnoœci naszych gospodarstw rolnych po
akcesji. Dlaczego w³aœnie ciêcia bud¿etowe doty-
cz¹ tych dzia³añ? Wydatki na te dzia³ania te¿ zo-
sta³y zmniejszone o kilkadziesi¹t milionów z³o-
tych, a przecie¿ jesteœmy w najgorszym okresie,
nasze gospodarstwa rolne potrzebuj¹ inwestycji
i na te cele powinniœmy te œrodki przeznaczaæ.

Dlatego, bior¹c to wszystko pod uwagê, a wiêc
brak przedstawienia w ustawie g³ównych celów,
szczególnie celów gospodarczych, oraz brak wy-
mogu zatwierdzenia przez Sejm i Senat kwoty
12 milionów z³, stawiam wniosek o odrzucenie
projektu ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Dzidê.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja mam uwagê tylko do jednego artyku³u w tej

ustawie – do art. 6. Dotyczy on tych podmiotów,
które bêd¹ korzysta³y z pomocy finansowej. Jest
on zwi¹zany z pewnymi obci¹¿eniami, bo agen-
cja, która bêdzie wydawaæ decyzje o przyznaniu
pomocy, ma prawo wstêpu na grunty i do obiek-
tów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹, na któr¹ ta po-
moc by³a przeznaczona, mo¿e ¿¹daæ od osoby ob-
darowanej pisemnych i ustnych informacji, ma
prawo wgl¹du do dokumentów, ma prawo doko-
nywaæ dokumentacji fotograficznej, pobieraæ
próbki do badañ itd. Z tych czynnoœci agencja
kontroluj¹ca sporz¹dza protokó³. Bardzo ³adnie
zamyka to w pewnym sensie ust. 5 art. 6, w któ-
rym mówi siê, ¿e podmiot kontrolowany bardzo
wnikliwie i bardzo agresywnie przez agencjê, za-
interesowan¹ przecie¿ wykazaniem nieprawid³o-
woœci, ma prawo nie zgodziæ siê z ustaleniami
i zg³osiæ agencji zastrze¿enia do ustaleñ tego pro-
toko³u. Uwa¿am, ¿e jest to bardzo logiczne, bar-
dzo spójne i bardzo zasadne zamkniêcie tego¿
art. 6.

Tymczasem z niepokojem stwierdzam, ¿e ko-
misja spraw zagranicznych proponuje skreœliæ
ten ust. 5. A wówczas dojdzie do takiej sytuacji:
agencja wchodzi na dany teren, wykonuje kon-
trolê, a osoba kontrolowana nie ma prawa zarea-
gowaæ na ustalenia w protokole kontrolnym, jest
tego prawa pozbawiona. Bo nie jest œcis³e stwier-
dzenie, aczkolwiek ma ono swoj¹ racjê, ¿e kon-
trolowany ma mo¿liwoœæ siêgn¹æ do przepisów
k.p.a. Owszem, mo¿e. Mo¿e siêgaæ do wszystkie-
go, nawet do przepisów ONZ, ale nie w tej spra-
wie! Bo k.p.a. dotyczy tylko decyzji, a tu nie bê-
dzie decyzji, tylko stwierdzenie, ¿e okreœlony
podmiot wykorzysta³ œrodki, które otrzyma³, nie-
zgodnie z przeznaczeniem, ¿e nie wykaza³ inten-
syfikacji ich zagospodarowania. Ma³o tego,
stwierdza siê wtedy, ¿e dalsze transze nie bêd¹
wyp³acane, czyli taka osoba nie otrzyma wiêcej
œrodków.

Dlatego te¿ zwracam siê do pañstwa z tej mó-
wnicy, a¿ebyœcie pañstwo poparli treœæ art. 6
w tej formie, w jakiej jest ona przedstawiona.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e lista mówców zo-

sta³a wyczerpana.
Panie Senatorze, jest pan ju¿ dostatecznie d³u-

go w Senacie, ¿eby znaæ regulamin i wiedzieæ, ¿e
do dyskusji nale¿y siê zapisaæ wczeœniej, a nie po
jej zamkniêciu. W drodze wyj¹tku udzielam panu
g³osu ze wzglêdu na pana m³ody wiek.

Proszê bardzo, pan senator Borkowski.

Senator Krzysztof Borkowski:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku, ale moje
opóŸnienie spowodowane jest tym, ¿e nie dosta-
³em odpowiedzi na moje pytanie ze strony mini-
sterstwa, dlatego tak d³ugo zastanawia³em siê,
czy zg³osiæ poprawkê, czy te¿ nie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie Senatorze, rz¹d jeszcze nie odpowiada³,
wiêc nie mo¿e pan… No, Panie Senatorze, w tej Iz-
bie panuje porz¹dek i regulamin. Najpierw wypo-
wiadaj¹ siê senatorowie sprawozdawcy, póŸniej
rz¹d. Jak rz¹d siê wypowie, zada pan pytanie
rz¹dowi i wtedy, je¿eli przedstawiciel rz¹du nie
da satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi, mo¿e pan z ta-
k¹ pretensj¹ do przedstawiciela rz¹du wyst¹piæ.
Rozumiem, ¿e teraz w dyskusji zabiera pan g³os?

(Senator Krzysztof Borkowski: Tak.)
Bardzo proszê.
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Senator Krzysztof Borkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Otó¿ s¹dzê, ¿e ustawa jest potrzebna, ale nie

wszystkie przepisy s¹ jasne. Wracaj¹c jak gdyby
do tego pytania, które mia³em mo¿liwoœæ zadaæ
na pocz¹tku senatorom sprawozdawcom, roz-
szerzaj¹c te¿ to pytanie tak¿e o czêœæ adresowa-
n¹ do przedstawiciela rz¹du, chcê to pytanie po-
nowiæ.

Chodzi o art. 12. Czy wszyscy rolnicy wiedz¹
o tym, ¿e do 31 grudnia mo¿na sk³adaæ wnioski
o renty strukturalne? S¹dzê, ¿e nie, dlatego te¿
zadajê pytanie, czy nie nale¿a³oby przed³u¿yæ te-
go okresu, przynajmniej do koñca lutego przy-
sz³ego roku czy te¿ do marca. Chcê, abyœmy to
wypracowali i mieli jednoznaczn¹ odpowiedŸ.
Okres jesienno-zimowy bêdzie bowiem sprzyja-
j¹cy, szczególnie dla œrodowisk wiejskich, jeœli
chodzi o przeprowadzenie odpowiednich szko-
leñ, o poinformowanie.

Wprawdzie ustawa ta obowi¹zywa³a ju¿ od
2001 r. – ja znam tê ustawê o rentach struktu-
ralnych – ale by³ w niej taki zapis, ¿e rolnicy mo-
g¹ sk³adaæ wnioski do 2010 r. Tak by³o w tamtej,
poprzedniej ustawie o rentach strukturalnych.
Dlatego, jeœli wprowadzimy tak¹ zmianê… Prze-
cie¿ jeszcze jakiœ czas proces legislacyjny
zwi¹zany z t¹ ustaw¹ bêdzie trwa³, bo Senat
wnosi stosowne poprawki, za chwilê te poprawki
wróc¹ do Sejmu, potem ta ustawa powêdruje do
pana prezydenta, ¿eby uzyskaæ jego podpis,
wiêc ten proces bêdzie doœæ d³ugi. W zasadzie
ten zapis mo¿e siê wiêc okazaæ pusty, bo sam
proces legislacyjny mo¿e zakoñczyæ siê 31 grud-
nia.

Dlatego chcê przestrzec przed tym Wysok¹ Iz-
bê, a jednoczeœnie rz¹d, dlatego jeszcze raz zada-
jê to pytanie. Na razie nie wnoszê poprawki, ale
za chwilê, po tych odpowiedziach… To znaczy
uzale¿niam wniesienie tej poprawki od odpowie-
dzi pani minister i oczekujê na odpowiedŸ. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie Senatorze, przypominam tylko, ¿e ter-
min sk³adania poprawek…

(G³os z sali: Min¹³.)
Pan jest na bakier z regulaminem ca³y czas,

Panie Senatorze. Albo pan zg³asza poprawkê te-
raz i gotów jestem j¹ przyj¹æ, chocia¿ ju¿ prakty-
cznie jestem gotów zamkn¹æ dyskusjê…

Dobrze, proszê sformu³owaæ wobec tego po-
prawkê na piœmie. Pytanie pan zada³, rz¹d je
odnotowa³, wiêc rozumiem, ¿e jak przyjdzie po-
ra na odpowiedzi rz¹du, to us³yszymy odpo-
wiedŸ. Proszê wobec tego sformu³owaæ swoj¹
poprawkê.

Senator Krzysztof Borkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcê powiedzieæ, ¿e nie chodzi o bycie na

bakier z regulaminem, bo ja regulamin znam. Ja
tylko uzale¿niam przed³o¿enie tej¿e poprawki od
przedstawienia przez rz¹d odpowiedzi. Bo po co
sk³adaæ poprawkê, jeœli byæ mo¿e ta poprawka
jest bezprzedmiotowa? Ta poprawka budzi³a za-
interesowanie wielu senatorów, dyskutowaliœmy
równie¿ w kuluarach, a póki co, dyskusja nie zo-
sta³a zamkniêta, wiêc Regulamin Senatu dopu-
szcza z³o¿enie poprawki. Dziêkujê za umo¿liwie-
nie mi tego.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dobrze. Panie Senatorze, jeszcze bêdzie pan
mia³ okazjê zabraæ g³os, ale przypominam, ¿e zg³a-
szamy poprawki nie do odpowiedzi rz¹du i nie do
przemówieñ rz¹du, tylko do tekstu ustawy.

Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e lista mówców zosta-
³a wyczerpana.

Dla porz¹dku informujê równie¿, ¿e pan sena-
tor Tadeusz Bartos z³o¿y³ swoje przemówienie
w dyskusji do protoko³u*. Informujê te¿, ¿e
wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie
z³o¿yli panowie senatorowie Jurgiel i Biela. Rozu-
miem, ¿e równie¿ pan senator Borkowski.

(Senator Sekretarz Janusz Bargie³: Jeszcze
rz¹d musi zabraæ g³os.)

S³uchajcie, co wy mi ci¹gle przypominacie, ¿e
rz¹d ma zabraæ g³os? Przecie¿ ja wiem o tym! Ale
wszystko po kolei! Coœ dzisiaj jakiœ sza³ opanowa³
naszych sekretarzy. Ju¿ mi dziesi¹ty raz przypo-
minacie o rz¹dzie. Ja widzê, ¿e rz¹d jest obecny,
ale teraz dopiero nastêpuj¹, zgodnie z naszym re-
gulaminem, pytania do przedstawiciela rz¹du.

(G³os z sali: To nie tak. Nie, nie.)
Proszê pañstwa, siedŸcie spokojnie.
Teraz jest pytanie, czy przedstawiciel rz¹du chce

siê ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków.
Rozumiem, ¿e tak. Prosimy pani¹ minister.

Witam podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani¹ Zofiê Krzy¿anow-
sk¹ i bardzo proszê o przedstawienie stanowiska
rz¹du, poniewa¿ ministerstwo rolnictwa zosta³o
upowa¿nione do reprezentowania rz¹du w toku
debaty nad t¹ ustaw¹.

Bardzo proszê, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Zofia Krzy¿anowska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zanim przejdê do zg³oszonych pytañ i uwag,

chcia³abym powiedzieæ dwa, trzy zdania wstêpu,
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który – tak mi siê wydaje – jest potrzebny do tego,
¿ebyœmy odró¿nili dwa podstawowe dokumenty
i wynikaj¹ce z tych dokumentów formy wspiera-
nia rolnictwa i obszarów wiejskich.

Proszê pañstwa, cytowane tutaj przez panów
senatorów rozporz¹dzenie nr 1257 obejmuje
dwie grupy dzia³añ, dwie grupy instrumentów:
tak zwane instrumenty wspierane z sekcji gwa-
rancji i z sekcji orientacji. Dlatego te¿, jeœli mówi-
my o wspieraniu rolnictwa, o dzia³aniach i œrod-
kach dla rolnictwa i obszarów wiejskich z fundu-
szy strukturalnych i z funduszu rozwoju obsza-
rów wiejskich, to proszê zauwa¿yæ, ¿e jest Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowany z sek-
cji gwarancji, o którym tutaj mówimy, i drugi do-
kument, przygotowany na podstawie tego samego
rozporz¹dzenia nr 1257 – sektorowy program
operacyjny, finansowany z tak zwanych œrodków
sekcji orientacji. Tu mówimy o dziewiêciu dzia³a-
niach, tam mamy trzynaœcie dzia³añ wspieranych
poprzez sektorowy program operacyjny.

Te dwa dokumenty tworz¹ bardzo solidn¹ pod-
stawê, jak tu w zasadzie powiedziano… Zreszt¹
chcia³abym siê do tego odnieœæ: wykorzystaliœmy
wszystkie dostêpne na mocy tego rozporz¹dzenia
instrumenty, ¿adnego nie pominêliœmy. Po pro-
stu daliœmy naszym beneficjentom szansê sko-
rzystania ze wszystkich dostêpnych dokumen-
tów, a wiêc lista jest wyczerpana do koñca, rów-
nie¿ w sektorowym programie operacyjnym, fi-
nansowanym z funduszu orientacji. Polska jest
na obszarze tak zwanego celu pierwszego,
w zwi¹zku z tym te dzia³ania finansuje siê z fun-
duszy strukturalnych sekcji orientacji, a z sekcji
gwarancji – Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tyle tytu³em wyjaœnienia. To, co mówimy o Pla-
nie Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmuje
wszystkie dzia³ania wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia
Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1257 z 1999 r.,
finansowane w ramach sekcji gwarancji. I my
wszystkie zaproponowaliœmy i omówiliœmy
szczegó³owo w Planie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. To jest tytu³em wstêpu. Pozosta³e, o któ-
rych pan senator powiedzia³, ¿e siê nie znalaz³y,
znajduj¹ siê w sektorowym programie operacyj-
nym. Trzynaœcie dzia³añ jest przygotowanych do
wdro¿enia od dnia akcesji.

Teraz przystêpujê kolejno do odpowiedzi na
zg³oszone pytania.

Pan senator Borkowski prosi o wiêcej informa-
cji, o zwiêkszenie zakresu podejmowanych dzia-
³añ informacyjno-szkoleniowych, tak ¿eby mogli
z nich skorzystaæ wszyscy beneficjenci, w tym ró-
wnie¿ rolnicy i inni, maj¹cy mo¿liwoœæ skorzysta-
nia ze œrodków przewidzianych w ramach rozwo-
ju obszarów wiejskich.

Poza tym, ¿e dokument zosta³ przygotowany
po bardzo szerokiej konsultacji ze wszystkimi

partnerami spo³ecznymi, którzy tutaj wchodz¹
w grê, w lipcu i sierpniu odbyliœmy spotkania re-
gionalne w szesnastu województwach. Frekwen-
cja na nich wynosi³a od dwustu do trzystu osób,
czyli wszyscy byli zaproszeni. Wszyscy, którzy
brali udzia³ w spotkaniach, mieli przede wszyst-
kim mo¿liwoœæ bezpoœredniego dyskutowania
nad zapisami zawartymi w tym programie. Po-
nadto ca³y czas na bie¿¹co pe³ni¹ tak¹ funkcjê
ODR, które bêd¹ w³¹czone zarówno do pe³nienia
funkcji informacyjnej, jak i doradczej przy przy-
gotowywaniu programów.

Obecnie za wdra¿anie rent strukturalnych od-
powiedzialna jest Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo³ecznego. Ona równie¿ bêdzie pe³ni³a fun-
kcje instytucji delegowanej do przysz³ych rent
strukturalnych wynikaj¹cych z Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. To ca³y czas ta sama insty-
tucja, znana rolnikowi, który obecnie zwraca siê
po informacje i sk³ada wnioski do niej. Dlatego
te¿ podjêliœmy decyzjê, ¿eby nie zmieniaæ insty-
tucji obs³uguj¹cych beneficjentów w zakresie
rent, ¿eby obs³ugiwa³a ich dotychczasowa jedno-
stka. Jeœli chodzi o zasoby danych o beneficjen-
tach, to ma ona wszelkie wiadomoœci, ma
tak¿e mo¿liwoœci kojarzenia beneficjenta sk³ada-
j¹cego wnioski z t¹ instytucj¹.

W zwi¹zku z tym my przygotowuj¹c i zamyka-
j¹c ten program, bêdziemy nadal nasilaæ kampa-
nie informacyjne. Obecnie jest mo¿e tego trochê
mniej, poniewa¿ pracujemy nad dokoñczeniem
i ustawy, i rozporz¹dzeñ wykonawczych, i Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mo¿e mniej bezpo-
œrednio pracujemy z rolnikami i beneficjentami,
ale równie¿ te akcje bêd¹ wiêksze, zw³aszcza wte-
dy, kiedy dokument bêdzie ju¿ zamkniêty, bo ³at-
wiej bêdzie informowaæ, kiedy wynegocjujemy.
Proszê wzi¹æ pod uwagê to, ¿e teraz na bie¿¹co
negocjujemy dokument z Komisj¹ Europejsk¹,
w zwi¹zku z czym trudno mówiæ o pewnych roz-
wi¹zaniach szczegó³owych, bo byæ mo¿e w trak-
cie zostan¹ one zmienione, a wtedy bêdziemy os-
kar¿ani o to, ¿e mówiliœmy inaczej, i bêdziemy
musieli siê z tego wycofywaæ.

Obecnie na ukoñczeniu jest czwarta wersja
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zosta-
³a przekazana do komisji, i czekamy na ewen-
tualne uwagi. Jeœli jeszcze jakieœ bêd¹, to na bie-
¿¹co wprowadzimy je do tego dokumentu i wtedy
ta kampania ju¿ bêdzie mia³a ostateczn¹ formê,
bo bêdziemy mieli, powiedzmy, zamkniêty do-
kument. Kiedy wszystko jest ustalone, wtedy
³atwiej rozmawiaæ zarówno o stawkach, jak
i o kryteriach dostêpu oraz warunkach dla bene-
ficjentów.

Dzia³ania inwestycyjne, o które pyta³ pan se-
nator… W³aœnie wyjaœni³am, ¿e zarówno inwe-
stycje w gospodarstwach rolnych, jak i inwesty-
cje dla m³odych rolników s¹ dok³adnie przygoto-
wane, opisane szczegó³owo w tak zwanym uzu-
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pe³nieniu do sektorowego programu operacyjne-
go, do SOP, i tam jest tych trzynaœcie dzia³añ
zwi¹zanych g³ównie z popraw¹ sytuacji ekonomi-
cznej gospodarstw. Czyli znajduj¹ siê wœród nich
dzia³ania inwestycyjne.

Pan senator pyta o tak zwane dzia³anie dla go-
spodarstw niskotowarowych, semi substistence,
dlaczego zmniejszyliœmy alokacjê œrodków. Jest
to na razie ci¹gle jeszcze tabela wstêpna, ale pro-
szê zauwa¿yæ, ¿e bardzo dok³adnie zwi¹zana
z wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie
sk³adania wniosków czy ubiegania siê benefi-
cjenta na podstawie szczegó³owego biznesplanu.

Do tej pory uwa¿aliœmy, ¿e 1 tysi¹c 250 euro
na gospodarstwo rocznie to nie jest du¿a kwota
i w zwi¹zku z tym ca³y czas staraliœmy siê – i takie
by³y pocz¹tkowe zapowiedzi polityczne ze strony
komisarzy – ¿eby by³ to instrument wspieraj¹cy
drobne gospodarstwa w Polsce na bardzo pro-
stych zasadach. Tymczasem w traktacie akcesyj-
nym i obecnych dokumentach pojawi³ siê nie tyl-
ko wymóg posiadania biznesplanu, ale posiada-
nia szczegó³owego biznesplanu.

Oczywiœcie oprotestowaliœmy to, bo nie tak
mia³o byæ, minister rozmawia³ z Fishlerem o tym,
¿e przy tych œrodkach i przy tych podmiotach, do
których kierowany jest ten instrument, a chodzi
o drobne kwoty – bo to nie jest du¿a kwota – nie
ma powodu i nie ma sensu wymagaæ szczegó³o-
wego biznesplanu od tych niewielkich gospo-
darstw na realizacjê drobnych przedsiêwziêæ.
Obecnie s¹ one ma³o powi¹zane z rynkiem, a te
kwoty maj¹ im daæ mo¿liwoœæ zainwestowania
w obszar, w produkt, który poprawi ich ¿ywot-
noœæ, ich powi¹zanie z rynkiem.

Obawiamy siê, ¿eby nie by³y to tylko wirtualne
œrodki, œrodki tylko na papierze. Jeœli faktycznie
pójd¹ one do beneficjentów, to przy tego typu wy-
maganiach… Mamy doœwiadczenia z SAPARD.
Wiemy, dlaczego tak zwana dwójka idzie najtrud-
niej. Próba zrealizowania przez rolnika tego typu
wymogów proceduralnych, przygotowania szcze-
gó³owego biznesplanu powoduj¹, ¿e albo korzy-
sta on z pomocy doradcy, co przy tak niewielkich
kwotach jest bardzo problematyczne, bo to bê-
dzie doradca albo z ODR, albo inny, który musi
z nim usi¹œæ i przygotowaæ ten biznesplan… Dla-
tego te¿ uwa¿amy, ¿e prawdopodobnie w pier-
wszym okresie nie bêdzie zbyt du¿ego popytu na
niedu¿e œrodki ze wzglêdu na skomplikowane
procedury ich wdra¿ania. Ale ustalenia te pocho-
dz¹ nie od nas, tylko s¹ wymuszane przez przepi-
sy unijne.

Drugi z instrumentów, tak zwane dostosowa-
nie do standardów. Tu znowu muszê wróciæ do
pewnej historii. Mia³ to byæ instrument – i tak by-
³o zapisane w traktacie akcesyjnym – dla krajów
kandyduj¹cych, instrument, który pozwala go-

spodarstwom dostosowaæ siê do standardów
unijnych, zw³aszcza w tych dziedzinach, w któ-
rych s¹ okresy przejœciowe. Czyli w niektórych
sektorach, na przyk³ad produkcji mleka, miêsa
drobiowego i miêsa czerwonego, mamy wynego-
cjowany pewien okres, podczas którego produ-
cenci musz¹ spe³niaæ wymogi ochrony œrodowis-
ka i wymogi w zakresie strukturalnej jakoœci pro-
dukcji. Dzieje siê tak zw³aszcza przy produkcji
mleka.

Chcielibyœmy, ¿eby w okresie przejœciowym te
œrodki wspiera³y dzia³ania podejmowane w celu
dostosowania. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mamy okres
przejœciowy, ale potem wymagane standardy bê-
d¹ obowi¹zywa³y ju¿ wszystkie gospodarstwa
i wszystkich beneficjentów ubiegaj¹cych siê rów-
nie¿ o inne œrodki, w tym dop³aty bezpoœrednie.
Czyli doœæ istotnym elementem jest wykorzysta-
nie zarówno pieniêdzy przedakcesyjnych, jak
i akcesyjnych na dostosowanie do standardów
wspólnotowych, poniewa¿ po okresie przejœcio-
wym bêd¹ one obowi¹zywaæ wszystkich tych,
którzy ubiegaj¹ siê nie tylko o œrodki na inwesty-
cje, ale te¿ o dop³aty bezpoœrednie.

Tymczasem obecnie, przy przepisywaniu trak-
tatu czy zapisów traktatu akcesyjnego do rozpo-
rz¹dzeñ, okaza³o siê, ¿e komisja zmieni³a zapisy
traktatu i wykreœli³a dostosowania do standar-
dów, poniewa¿ uwa¿a, ¿e to bêd¹ œrodki, które
mamy w tak zwanych inwestycjach gospodar-
stwa, ¿eby z tych œrodków skorzystaæ.

Kiedy 1 paŸdziernika byliœmy w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozmowach
z komisj¹, poproszono nas, ¿eby zamroziæ stan-
dardy dla gospodarstw. To znaczy, ¿eby nie alo-
kowaæ i nie przewidywaæ ¿adnych œrodków na to
dzia³anie, poniewa¿ bêdzie zmienione. W zwi¹z-
ku z tym nie tylko zmniejszyliœmy alokacjê, prze-
widuj¹c pewien kierunek, ale jeszcze okaza³o siê,
¿e ten instrument nie bêdzie wdra¿any zgodnie
z zapisem, jaki by³ w traktacie.

Oczywiœcie oprotestowaliœmy to i my, i inne
kraje kandyduj¹ce, bo jest to dla nas warunek
bardzo trudny do przyjêcia. Obecnie tocz¹ siê
dyskusje, poniewa¿ rozporz¹dzenie, o którym
wspomnia³am, nie jest jeszcze przyjête, jest pro-
jektem zapisów traktatu dla krajów kandydu-
j¹cych. Jak powiedzia³am, stajemy w obliczu ko-
niecznoœci alokacji œrodków na te dzia³ania, któ-
re bêd¹ spe³nia³y wynegocjowane warunki, jak
równie¿ stworz¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê przez
beneficjentów…

Jeœli chodzi o renty strukturalne i zapisy po-
woduj¹ce, ¿e teraz bardzo ostro¿nie podchodzi-
my do wyd³u¿enia terminu przyjmowania wnios-
ków o renty strukturalne wed³ug obecnej legisla-
cji krajowej, to warunki zaproponowane w Planie
Rozwoju Obszarów Wiejskich s¹ znacz¹co korzy-
stniejsze dla rolników. I teraz jest takie podejœcie,
¿e albo bardzo dok³adnie wszystkich potencjal-
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nych beneficjentów… My nie chcemy zamykaæ
tego okresu 31 grudnia, tak jak tutaj proponowa-
liœmy. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e byæ mo¿e
ze wzglêdu na proces legislacyjny nie zd¹¿y siê
z t¹ ustaw¹ w tym czasie. Chcielibyœmy tylko, ¿e-
by – nie zamykamy mo¿liwoœci sk³adania wnios-
ków w d³u¿szym okresie, nawet od stycznia do
dnia akcesji – wszyscy beneficjenci mieli œwiado-
moœæ, ¿e sk³adaj¹ na wiele lat wnioski na mniej
korzystnych warunkach ni¿ te, które bêd¹ mieli
od dnia akcesji. Poza tym dajemy szansê wycofa-
nia tych wniosków, to znaczy chodzi o to, ¿eby
w tym momencie, kiedy ta ustawa przestanie
obowi¹zywaæ, bo bêdzie zniesiona now¹ ustaw¹,
i bêd¹ nowe warunki – Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich – rolnicy mieli mo¿liwoœæ przejœcia na te
nowe warunki, mo¿liwoœæ zmiany wniosku, zanim
on zostanie wdro¿ony do naszych przepisów. Bo
wszystkie nasze przepisy dotycz¹ce rent struktu-
ralnych w tych warunkach przejêtych w naszej
ustawie zachowuj¹ wszystkie warunki do wyczer-
pania siê nabytych praw z tytu³u naszej ustawy.

My przedstawiliœmy Wysokiej Izbie tabelê,
w której jest zestawienie naszych obecnych wa-
runków legislacji, jeœli chodzi o renty struktural-
ne, i nowe warunki. Wskazujemy, ¿e te nowe wa-
runki s¹ o wiele bardziej korzystne, i chcielibyœ-
my tylko, ¿eby by³a dobra informacja. To my bê-
dziemy jej udzielaæ i wszyscy chcielibyœmy, ¿eby
rolnik mia³ œwiadomoœæ, ¿e je¿eli stara siê wejœæ
w nasz program na piêæ lat, to nie wejdzie w pro-
gram unijny, bo w tym samym dzia³aniu nie mo¿-
na korzystaæ z dwóch ró¿nych programów. I to ty-
le. To znaczy, ¿e my nie chcielibyœmy zamykaæ ta-
kiej mo¿liwoœci, ona do dnia akcesji w ramach
naszych przepisów istnieje i bêdzie istnia³a.
W zwi¹zku z tym termin 31 grudnia, ta propozy-
cja bêdzie zachowana, a potem j¹ wycofamy.
Chcemy, ¿eby ci, którzy bêd¹ sk³adaæ te wnioski,
mieli œwiadomoœæ, ¿e propozycja w ramach Pla-
nu Rozwoju Obszarów Wiejskich daje im wiele
korzystniejszych uwarunkowañ ni¿ obecnie na-
sze przepisy. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Minister. Proszê pozostaæ na
chwilkê, bo przypominam, ¿e dyskusja nad usta-
w¹ o rozwoju obszarów wiejskich zosta³a za-
mkniêta i jesteœmy w fazie zadawania pytañ
rz¹dowi.

Bardzo proszê pañstwa senatorów.
Pierwszy jest pan senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Pani Minister, pani ci¹gle powtarza, ¿e przed-
stawiliœcie komisji propozycje, a komisja je od-
rzuca. Wygl¹da na to, ¿e jesteœmy jak ubogi kre-

wny, który chodzi po pieni¹dze, twierdz¹c, ¿e mu
siê nale¿¹, i mówi, na co maj¹ byæ dane.

Ja chcia³bym zapytaæ, czy rz¹d przedstawi³
Komisji Europejskiej lub w ramach traktatu, bo
ja siê tego nie doczyta³em, zasady polskiej polity-
ki rolnej. Nie Wspólnej Polityki Rolnej, bo ona jest
okreœlona, lecz polskiej polityki w zakresie, na
przyk³ad, liczby gospodarstw, jak¹ pañstwo pro-
gnozujecie w nastêpnych latach. Czy rz¹d bêdzie
chcia³ chroniæ w³aœnie te ma³e gospodarstwa, ich
liczbê, czy te¿ bêdzie prowadzi³ tak¹ politykê, jak
by³a od roku 1990, ¿eby doprowadziæ do ograni-
czenia liczby gospodarstw do siedmiuset czy sze-
œciuset tysiêcy? Teraz, o ile siê orientujê, jest
mniej wiêcej milion szeœæset czy milion siedem-
set gospodarstw w Polsce. Nie znam tych liczb,
ale wydaje mi siê, ¿e tyle.Czy wiêc ta polityka bê-
dzie s³u¿y³a utrzymaniu liczby ma³ych gospo-
darstw, czy te¿ bêdzie to taka polityka, ¿eby te go-
spodarstwa upada³y i ¿eby tworzyæ inn¹ struktu-
rê obszarow¹ gospodarstw w Polsce?

I w zwi¹zku z tym chcia³bym jeszcze zapytaæ,
jaka jest ta polityka rolna polskiego rz¹du. Czy
rz¹d zamierza wystêpowaæ o zmianê rozpo-
rz¹dzenia? Bo ci¹gle, we wszelkich dyskusjach
powo³ujemy siê na rozporz¹dzenie Unii. Przecie¿
my mamy mo¿liwoœæ zmiany tego rozporz¹dzenia
i dostosowania niektórych celów w nim zawar-
tych do celów, które mog³yby byæ realizowane
w Polsce. Polska jest przecie¿ krajem, który do-
piero przystêpuje do Unii, przekszta³ca swoj¹ go-
spodarkê. Czy rz¹d ma jakiœ plan na najbli¿sze
lata, ¿eby wyst¹piæ o zmianê rozporz¹dzeñ, do-
stosowaæ politykê czy cele realizowane przez roz-
porz¹dzenia Unii w stosunku do Polski? Czy nie
lepiej by by³o, ¿ebyœmy przygotowali jak¹œ polity-
kê roln¹, swoje stanowisko i zapisali to w rozpo-
rz¹dzeniach Unii Europejskiej?

I nastêpna sprawa. Dlaczego nasze oœrodki
doradztwa rolniczego nie odgrywaj¹ takiej roli
jak na Zachodzie, gdzie s³u¿¹ rolnikom? U nas
ci¹gle jest problem ze zrobieniem biznesplanu,
spotykam siê z takim problemem na obszarach
wiejskich. Odeery powinny byæ tak przygotowa-
ne, ¿eby ka¿dy ich pracownik w gminie, która ma
strategiê rozwoju lokalnego, b³yskawicznie móg³
przygotowaæ na tej podstawie jakiœ biznesplan
dla ka¿dego rolnika, ¿eby to akurat nie by³ pro-
blem.

I jeszcze jedno pytanie, bo pani minister nie
odpowiedzia³a: dlaczego rz¹d nie chce, ¿eby œrod-
ki, które s¹ przeznaczone na program rozwoju
obszarów wiejskich, by³y zatwierdzane przez par-
lament? To jest 12 miliardów z³, to s¹ œrodki bu-
d¿etowe. Dlaczego rz¹d chce wyprowadziæ je poza
bud¿et? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Bardzo proszê, Pani Minister, o odpowiedŸ.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Zofia Krzy¿anowska:

Polska polityka rolna i problem drobnych go-
spodarstw. Wysoka Izbo, my mamy typowo
dualn¹ strukturê rolnictwa. Drobnych gospo-
darstw mamy 60–65%, w zale¿noœci od tego, jak
liczymy, jeœli chodzi o wielkoœæ i u¿ytkowanie
czy zajmowanie iloœci ziemi – oko³o 40–50%.
I mamy sektor gospodarstw wielkoobszaro-
wych, takich, których nawet w Unii nie ma, od
tysi¹ca do paru tysiêcy hektarów. W zwi¹zku
z tym obecnie polityka rolna, byæ mo¿e w mniej-
szym stopniu ni¿ Wspólna Polityka Rolna, adre-
suje instrumenty do tych podstawowych dwóch
sektorów.

W tej polityce, któr¹ teraz przedstawiamy, mó-
wi¹c o Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, te in-
strumenty s¹ wyraŸnie ukierunkowane na go-
spodarstwa drobnotowarowe, na gospodarstwa,
które mog¹ ró¿nicowaæ dzia³alnoœæ. Inaczej mó-
wi¹c, na bazie tych gospodarstw drobnych bê-
dzie mo¿na uzyskaæ œrodki na wsparcie wszyst-
kich innych dzia³añ, które poprawi¹ dochody.
Problem tych drobnych gospodarstw polega nie
na tym, czy one bêd¹ likwidowane, bo one z defi-
nicji likwidowane nie bêd¹, jeœli same nie pode-
jm¹ takiej decyzji, a ich powi¹zanie z rynkiem
i z bankami jest doœæ luŸne. Problemem jest dla
nich uzyskanie takiego dochodu, który pozwali
utrzymaæ odpowiedni poziom ¿ycia rodzinie wiej-
skiej.

Polityka zarówno nasza, jak i unijna nie idzie
w kierunku depopulacji, czyli wyludniania ob-
szarów wiejskich, lecz przeciwnie: wspierania
i zachêcania wszystkich tych, którzy mieszkaj¹
na obszarach wiejskich, aby podejmowali rów-
nie¿ dzia³alnoœæ wspieran¹ Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich i kierowanymi œrodkami.

Chcia³abym tutaj powiedzieæ, ¿e ca³a obecna
Wspólna Polityka Rolna czy zreformowana
Wspólna Polityka Rolna generalnie dzieli siê na
dwa sektory: pierwszy sektor to typowe dzia³ania
rynkowe, sektorowe i wspieranie ich za pomoc¹
takich instrumentów jak dop³aty bezpoœrednie,
a drugi sektor, drugi filar to jest ukierunkowanie
œrodków na wspieranie rozwoju obszarów wiej-
skich. Obecnie trwa dyskusja, w jaki sposób
zwiêkszyæ alokacjê. My w ramach naszych œrod-
ków mamy alokacjê prawie piêædziesi¹t na piêæ-
dziesi¹t, co by³o dzisiaj przytaczane. To s¹ bardzo
powa¿ne kwoty, które id¹ na rozwój obszarów
wiejskich. I tak jak powiedzia³am, nie ogranicza-
j¹c, nie odbieraj¹c nikomu mo¿liwych œrodków,
daliœmy szeroki wachlarz wszystkich dostêp-
nych instrumentów, które przewiduj¹ przepisy
unijne. To nie jest tak, ¿e niektóre myœmy wybra-
li, a o innych powiedzieliœmy, ¿e nas nie dotycz¹

czy s¹ nam niepotrzebne. W Planie Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich daliœmy beneficjentowi, rolni-
kowi mo¿liwoœæ wyboru z ca³ego wachlarza do-
stêpnych œrodków. I ten akcent po³o¿ony na roz-
wój obszarów wiejskich ma na celu przede wszys-
tkim pozostawienie tych ludzi tam i danie im
mo¿liwoœci zwiêkszenia dochodów. Bo z samego
gospodarstwa rolnego przy produkcji rolniczej
na 5 ha, 10 ha czy nawet 12 ha, je¿eli to jest pod-
stawowa produkcja rolnicza, zbo¿a plus zwierzê-
ta, nie ma satysfakcjonuj¹cego dochodu, czyli
porównywalnego z dochodem osi¹ganym w in-
nych sektorach gospodarki.

W zwi¹zku z tym zaproponowaliœmy dzia³ania,
które maj¹ na bazie tej dzia³alnoœci rolniczej
spe³niaæ inne funkcje, wspierane tymi œrodka-
mi, a cel jest jeden: zwiêkszanie dochodów tych
rodzin. To mog¹ byæ dzia³ania id¹ce w kierunku
rolnictwa ekologicznego, programy rolno-œro-
dowiskowe, rolnictwa zrównowa¿onego, czyli te,
które pozwalaj¹ siê utrzymaæ. Bo te gospodar-
stwa z dnia na dzieñ nie zmieni¹ struktury ob-
szarowej, nie znajd¹ siê w grupie gospodarstw
¿ywotnych, powiedzmy, ekonomicznie, a to jest
kolejne pojêcie, które nale¿y wyjaœniæ. Dziêki
doinwestowaniu czy po skorzystaniu z tych pie-
niêdzy mog¹ poprawiæ dochodowoœæ, je¿eli po-
dejm¹ dzia³ania, które zwiêksz¹ ich dochody.
Ale na to s¹ im potrzebne pieni¹dze.

Czyli taka jest polityka zarówno unijna, jak
i nasza. Adresuje ona inne instrumenty do go-
spodarstw wielkoobszarowych, bardziej rynko-
we, bardziej sektorowe, a inne do gospodarstw
drobnych. I myœlê, ¿e to jest ta polityka, która
odzwierciedla stan rolnictwa, jego wyraŸnie
dualn¹ mozaikê, to znaczy to, ¿e z jednej strony
jest du¿o drobnych gospodarstw, a z drugiej s¹
te wiêksze, które korzystaj¹ z innych instru-
mentów.

Jeœli chodzi o zmiany rozporz¹dzeñ, nawet
rozporz¹dzenia nr 1257, to w momencie, kiedy
jeszcze nie jesteœmy krajem cz³onkowskim, nie
mo¿emy zmieniaæ rozporz¹dzeñ unijnych, bo na
razie jesteœmy tylko krajem, który do Unii wcho-
dzi. Procedury zmiany rozporz¹dzeñ s¹ wypra-
cowywane doœæ d³ugo i to nie jest tak, ¿e jeden
kraj mo¿e coœ zmieniaæ, bo zwykle wymagana
jest wiêkszoœæ kwalifikowana g³osów, a w nie-
których przypadkach jednomyœlnoœæ. Bêd¹c
w grupie krajów cz³onkowskich, ju¿ jako kraj
w pe³ni cz³onkowski, bêdziemy mieli dostêp do
procedur zw³aszcza komitetów zarz¹dzaj¹cych,
które wnosz¹ poprawki i ustanawiaj¹ nowe akty
prawne, a tak¿e wprowadzaj¹ zmiany w rozpo-
rz¹dzeniach. Ale nie na tym etapie, nie w tej
chwili.

Jeœli chodzi o rolê odeerów i biznesplany, to
w³aœnie przygotowaliœmy dla gospodarstw nisko-
towarowych taki prosty schemat wyliczania.
W zasadzie rolnik po wpisaniu danych o swoim
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gospodarstwie, bo rolnik wie, ile uprawia pszeni-
cy, ziemniaków, buraków, ma pod to podane go-
towe informacje i przy pomocy odeerów, które bê-
d¹ mia³y taki program w komputerach, w kalku-
latorach, w bardzo szybki sposób – my zreszt¹
dzisiaj to demonstrowaliœmy, bo rano mieliœmy
szkolenie – uzyskuje wyniki ekonomiczne swoje-
go gospodarstwa, które bêd¹ przedmiotem za-
³¹czonego biznesplanu przy ubieganiu siê o œrod-
ki. Taki dokument jest przygotowany, bêdzie on
dostêpny we wszystkich odeerach i u wszystkich
beneficjentów rolników, którzy, tak jak powie-
dzia³am, jeœli maj¹ sami dostêp do komputera, to
tam jest wpisany algorytm, wstawione s¹ sumy
i kalkulacja od razu podaje wielkoœæ ekonomicz-
n¹ gospodarstwa. Jeœli rolnik bêdzie korzysta³
z pomocy doradcy, zajmie mu to kilka minut, ale
jeœli bêdzie mia³ mo¿liwoœæ skorzystania z instru-
mentarium samodzielnie, to ten program jest do
tego przygotowany, wiêc rolnik w naprawdê bar-
dzo prosty sposób przygotuje biznesplan sam.
Taka zreszt¹ by³a te¿ sugestia komisji, ¿e sam
rolnik, nawet bez pomocy doradcy, powinien taki
prosty biznesplan przygotowaæ.

Dzisiaj rano przes³aliœmy nasz¹ propozycjê
biznesplanów w odpowiedzi na ten szczegó³owy
biznesplan, który, jak stwierdziliœmy, nie jest dla
naszych rolników do przyjêcia, a nie ka¿dy sko-
rzysta z doradcy. Czekamy na odpowiedŸ, czy ten
prosty czterostronicowy biznesplan, który poda-
je dzia³alnoœæ, wynik ekonomiczny i to, co rolnik
chce zrobiæ w ramach œrodków, które chce uzys-
kaæ ze œrodków na wsparcie gospodarstw nisko-
towarowych, zosta³ zaakceptowany. Bêdziemy
czekali na opiniê komisji.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Minister.
Czy s¹ jeszcze dodatkowe pytania?
Pani senator Kurzêpa.
Proszê pañstwa, podnoœcie rêkê wczeœniej.

Senator Irena Kurzêpa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, moje pytanie w zasadzie wynika

z troski o kulturê jêzyka polskiego, o poprawnoœæ
tego jêzyka, a dotyczy art. 10, który mówi o zmia-
nach w ustawie o lasach. W pkcie 8 wprowadza
siê tak¹ zmianê: „starosta mo¿e powierzyæ,
w drodze porozumienia, dokonanie oceny udat-
noœci upraw”… Ja nie bardzo rozumiem, co to
znaczy „udatnoœæ”. Jaki synonim pani minister
mog³aby podaæ jako wyjaœnienie tego s³owa?
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Zofia Krzy¿anowska:

Ja wyjaœniê, poniewa¿ – przepraszam, ¿e we-
jdê pani w s³owo – myœmy to ju¿ parê razy wyjaœ-
niali w komisji sejmowej. I zdanie, i pojêcie po-
chodz¹ z ustawy o lasach pañstwowych; takiego
sformu³owania u¿ywa leœniczy. Inaczej mówi¹c,
„udatnoœæ” jest pojêciem leœniczym stosowanym
w ustawie o lasach. Chodzi o sytuacjê, gdy po
trzech latach trzeba stwierdziæ, czy uprawa
spe³nia warunki lasów i czy siê uda³a, czy tam
faktycznie jest las, a nie pole. I to okreœla leœni-
czy. W jêzyku leœniczym i w ustawie o lasach pañ-
stwowych pojêcie „ocena udatnoœci” funkcjonu-
je, tej oceny dokonuje nadleœniczy. Myœmy tylko
to przejêli, nic nowego, nic odmiennego tu nie
wprowadziliœmy, mimo ¿e wiem, ¿e ka¿dy, kto
czyta to zdanie po raz pierwszy, ma to samo sko-
jarzenie. Ja kilka razy wyjaœnia³am, co znaczy
„udatnoœæ”. Eksperci leœnicy to wiedz¹, a my mu-
sielibyœmy do tego objaœnienia dodaæ, ¿e chodzi
o stwierdzenie, ¿e ta uprawa faktycznie siê uda³a,
¿e jest to las, a nie pole, gdzie drzewka wysch³y
i nadal nie ma lasu, na który posz³y pieni¹dze. Bo
celem by³o zalesienie powierzchni u¿ytków rol-
nych, których, trzeba powiedzieæ, nie da siê szyb-
ko zalesiaæ, bo zw³aszcza jeœli grunty s¹ s³abe
i jest suchy okres, to doœæ trudno jest to utrzy-
maæ, gdy¿ nie sposób pielêgnowaæ ka¿de posa-
dzone drzewko. St¹d ocena udatnoœci jest po-
trzebna, ¿eby to okreœliæ i dalej finansowaæ tego
typu dzia³alnoœæ.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Minister.
Ja wiem, ¿e poloniœci siê burz¹, ale jak rozu-

miem, udatnoœæ okaza³a siê w tym wypadku
przydatna.

Pan senator Jurgiel.
(Senator Krzysztof Jurgiel: Ja przepraszam, ¿e

jeszcze raz…)
Panie Senatorze, pan zada³ trzy pytania,

a u nas obowi¹zuje jednominutowy czas zadawa-
nia pytañ.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Bo pani minister trzeci raz nie odpowiada.
Dlaczego podzia³ œrodków w systemie finan-

sów publicznych nie zale¿y od decyzji parlamen-
tu, tylko rezerwuje go sobie rz¹d? Przecie¿ to jest
12 miliardów z³, które powinny byæ jednak w ra-
mach bud¿etu i pod kontrol¹ parlamentu. Dla-
czego tak nie jest? Mo¿e ja po prostu…
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Zofia Krzy¿anowska:

Bardzo niezrêcznie jest mi odpowiedzieæ, dla-
czego nie. Dlatego, ¿e rz¹d przygotowa³ doku-
menty i takie s¹ procedury zatwierdzania. Jeœli
inicjatywa… Mnie jest rzeczywiœcie trudno odpo-
wiedzieæ, dlaczego koñczymy prace na poziomie
Rady Ministrów i rz¹du, a zatwierdzanie nie idzie
dalej. Plan jest przedmiotem, ustawa jest przed-
miotem, bo przy ustawie mówimy o planie i fi-
nansowaniu. Gwoli uzupe³nienia chcia³abym
tylko podaæ, ¿e alokacja tych œrodków, która zo-
sta³a zaproponowana, obejmuje, tak jak powie-
dzia³am na pocz¹tku, wszystkie instrumenty.
Mo¿na tylko zapytaæ, dlaczego jest tego tyle. Ale
mamy mo¿liwoœæ przesuwania, dlatego to nie jest
tak, ¿e to przepada. Poza tym finansowanie odby-
wa siê zgodnie z formu³¹ „n plus 2”, czyli niewy-
korzystane œrodki zaplanowane na rok 2004 nie
przepadaj¹ i w 2005, 2006 r. s¹ do wykorzysta-
nia. Nie ma tu wiêc takiego zagro¿enia, ¿e jest fi-
nansowanie roczne i jeœli Ÿle je zaplanowaliœmy,
to nie mamy mo¿liwoœci ani przesuniêcia œrod-
ków, ani wykorzystania ich w nastêpnych latach.
Tego zagro¿enia nie ma.

Jeœli idzie o instrumenty, to tak jak powiedzia-
³am, wziêliœmy wszystkie, czyli nie wybraliœmy
¿adnych innych, tylko daliœmy beneficjentom
mo¿liwoœæ skorzystania z ca³ej listy dostêpnych
œrodków i daliœmy im czas na wydatkowanie tych
œrodków. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ przesuniêæ,
a wiêc elastycznoœæ jest – wed³ug mojej oceny –
doœæ du¿a.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Jak rozumiem, rz¹d nie tylko siê wy¿ywi, lecz

tak¿e obroni, Panie Senatorze.
Dziêkujê, Pani Minister.
Jak rozumiem, nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Izdebski prosi³ o g³os

w sprawie sprostowania.

Senator S³awomir Izdebski:

Ja, Panie Marsza³ku, w kwestii formalnej.
Otó¿ chcia³bym dokonaæ pewnego sprostowania,
a sprostowanie to dotyczy mojego wniosku, który
z³o¿y³em dzisiaj rano. Generalnie intencj¹ moj¹
by³o to, ¿eby na forum Senatu odby³a siê debata
na temat rynku miêsa, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem miêsa wieprzowego. Pad³o jednak
stwierdzenie, ¿e nie by³o to przedmiotem dysku-
sji w komisji. Ja akurat by³em chory i by³em nieo-
becny na poprzednim posiedzeniu komisji, dlate-

go zapêdzi³em siê i u¿y³em s³ów, za które
chcia³bym przeprosiæ pañstwa senatorów, pana
marsza³ka, a przede wszystkim przewodnicz¹ce-
go komisji, pana Jerzego Pieni¹¿ka, bo to wy-
gl¹da³o tak, jakby nie wywi¹za³ siê ze swoich za-
dañ. Przepraszam bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Errare humanum

est – myliæ siê jest rzecz¹ ludzk¹.
Wysoka Izbo, w trakcie dyskusji czterech se-

natorów zg³osi³o wnioski o charakterze legisla-
cyjnym, dlatego proszê Komisjê Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, a tak¿e Komisjê Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych w toku debaty nad tym pun-
ktem wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

G³osowanie nad ustaw¹ o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania
w sprawach o wykroczenia.

Ustawê tê Sejm uchwali³ 14 listopada i tego sa-
mego dnia trafi³a ona do nas, do Senatu. 17 listo-
pada, zgodnie z naszym Regulaminem, skiero-
wa³em j¹ do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci. Komisja przygotowa³a swoje sprawo-
zdanie, jest ono zawarte w druku nr 526A, a tekst
ustawy jest w druku nr 526.

Proszê bardzo sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci, pana senator Gerar-
da Czajê, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci przekazaæ sprawozdanie.
Jest ono krótkie, bo sam projekt ustawy jest
krótki.

Celem nowelizacji jest wyd³u¿enie o pó³ roku
stosowania niektórych przepisów uchylonej
ustawy o finansach publicznych z 1971 r. Chcê
pañstwu wyjaœniæ, ¿e obecny zapis nowelizowa-
nej ustawy, art. 3 §2, stanowi, ¿e niektóre przepi-
sy uchylonej ustawy z 1971 r. stosuje siê nadal
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansowej,
ale nie d³u¿ej – zaznaczam: nie d³u¿ej – ni¿ do
31 grudnia 2003 r. Po tym terminie bez nowej re-
gulacji, a wiêc bez tej nowej ustawy z 14 listopada
2003 r., nie bêdzie mo¿liwe orzekanie w spra-
wach o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
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nych. Utrzymanie obowi¹zuj¹cych teraz przepi-
sów, obecnego ich brzmienia spowodowa³oby, ¿e
po 31 grudnia bie¿¹cego roku nie obowi¹zywa³by
przepis penalizuj¹cy czyny kwalifikowane jako
wykroczenie w sprawach o naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
stwierdza, ¿e propozycja zawarta w omawianym
projekcie jest w pe³ni zasadna zarówno pod
wzglêdem prawnym, jak i merytorycznym.

Chcia³bym tylko jeszcze dodaæ, ¿e pada³y pyta-
nia, dlaczego przed³u¿amy termin akurat o pó³
roku, a nie o wiêcej. Otó¿ w Sejmie znajduje siê
obecnie projekt ustawy o odpowiedzialnoœci za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
i mam nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie ta usta-
wa zostanie przez Sejm uchwalona. Dlatego, jak
s¹dzê, to pó³roczne przed³u¿enie – do 30 czerwca
2004 r. – bêdzie wystarczaj¹ce. Dziêkujê za uwa-
gê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym zapytaæ, czy pañstwo senatorowie

maj¹ jakieœ zapytania do pana senatora sprawo-
zdawcy. Nie widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ustawa, która jest przedmiotem naszej deba-

ty, by³a projektem poselskim. Rz¹d upowa¿ni³ do
reprezentowania swojego stanowiska w tej spra-
wie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci, pana Marka Sadowskiego.

Witam pana ministra w naszej Izbie i chcia³bym
zapytaæ, czy pan minister chcia³by przedstawiæ
stanowisko rz¹du w sprawie tej ustawy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Marek Sadowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Powiem tylko, ¿e rz¹dowi bardzo zale¿y na

przyjêciu tej ustawy.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo.
Widaæ, ¿e jednak inicjatywa poselska by³a bar-

dzo przydatna.
Chcia³bym przy tej okazji zapytaæ pañstwa se-

natorów, czy maj¹ zapytania do pana ministra
Sadowskiego. Te¿ nie ma pytañ.

W tej sytuacji zapytujê, czy s¹ chêtni do dys-
kusji.

Panie Sekretarzu?
(Senator Sekretarz Janusz Bargie³: Nie ma.)
Nie ma pan nikogo zapisanego.

W tej sytuacji informujê, ¿e nikt z pañstwa se-
natorów nie zapisa³ siê do g³osu i oczywiœcie za-
mykam dyskusjê.

Nie ma równie¿ wniosków o charakterze legis-
lacyjnym.

Informujê wiêc, ¿e g³osowanie w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedze-
nia Senatu, a wiêc jutro.

Na tym, Wysoka Izbo, koñczymy dzisiaj obrady.
Wznowimy obrady jutro o 9.00. Zaczniemy od

rozpatrywania punktu siódmego, a mianowicie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Dziêkujê.
Zamykam posiedzenie w dniu dzisiejszym.
(Senator Sekretarz Janusz Bargie³: Komuni-

katy.)
S¹ komunikaty, tak?
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli mo¿na, chcia³bym odczytaæ komunikaty.
Uprzejmie informujê, ¿e zwo³ane na dzisiaj, to

znaczy 20 listopada, przez marsza³ka Senatu po-
siedzenia Konwentu Seniorów i Prezydium Sena-
tu zostaj¹ prze³o¿one na jutro, to jest 21 listopa-
da, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach Senatu.

Dwie godziny po og³oszeniu przerwy w obra-
dach Senatu odbêdzie siê posiedzenie przewo-
dnicz¹cych komisji w sali nr 182.

Posiedzenie po³¹czonych Komisji Obrony Na-
rodowej i Bezpieczeñstwa Publicznego oraz Ko-
misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie roz-
patrzenia poprawek do ustawy o s³u¿bie zastêp-
czej odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach plenarnych.

(G³os z sali: Gdzie?)
Nie mam napisane, te¿ mnie to zaskoczy³o.
(G³os z sali: W sali obrad plenarnych.)
Aha, w sali obrad plenarnych, przepraszam

bardzo. Dobrze, dziêkujê.
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów

Publicznych odbêdzie siê w przerwie obrad Sena-
tu w dniu dzisiejszym o godzinie 21.00 w sali
nr 176. Komisja rozpatrzy ustawê o ogólnym bez-
pieczeñstwie produktów i wnioski do ustawy
o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003–2006.

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Komisji Spraw Zagranicznych i In-
tegracji Europejskiej w sprawie rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych w toku debaty nad usta-
w¹ o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
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nej, druk senacki nr 517, odbêdzie siê w dniu ju-
trzejszym, to jest 21 listopada bie¿¹cego roku,
o godzinie 8.00 rano w sali nr 179.

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagrani-
cznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Po-
lityki Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych w toku debaty nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, druk senacki nr 515, odbêdzie siê
w dniu jutrzejszym, 21 listopada, o godzinie
8.30, równie¿ w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci odbêdzie siê w dniu jutrzejszym, to jest
21 listopada bie¿¹cego roku, o godzinie 8.30
w sali nr 182. Porz¹dek obrad: rozpatrzenie po-
prawek zg³oszonych na posiedzeniu Senatu do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, ustawy o prokuraturze,
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych
i Integracji Europejskiej zaplanowane na 21 lis-
topada na godzinê 11.00 zostaje prze³o¿one na

26 listopada bie¿¹cego roku, to jest œrodê, na
godzinê 15.00; odbêdzie siê ono w sali nr 217.

(Senator Genowefa Ferenc: O której godzinie?)
O godzinie 15.00 26 listopada w sali nr 217.
Zebranie Klubu Senackiego SLD-UP odbêdzie

siê dziœ, to jest w czwartek, 20 listopada 2003 r.,
o godzinie 20.00 w sali nr 217.

Uprzejmie informujê, ¿e 21 listopada bie¿¹ce-
go roku, w pi¹tek, o godzinie 12.00 pani senator
Maria Szyszkowska w imieniu grupy senatorów
SLD, wnioskodawców ustawy o rejestrowaniu
zwi¹zków partnerskich, uroczyœcie z³o¿y wymie-
niony projekt do marsza³ka Senatu Longina Pa-
stusiaka. Projekt ten rozpocznie drogê legislacyj-
n¹ od Senatu. Serdecznie zapraszam zaintereso-
wanych na godzinê 12.00 do gabinetu marsza³ka
Senatu RP. Podpisa³ dyrektor biura klubu Jerzy
Paprota.

Dziêkujê serdecznie, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Odraczam posiedzenie Senatu do jutra do go-

dziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 38)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Longin

Pastusiak oraz wicemarsza³kowie Kazimierz

Kutz i Ryszard Jarzembowski)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym, a pañstwa senatorów
o zajmowanie miejsc w fotelach senatorskich.

Wysoki Senacie, w dniu wczorajszym Stambu³
sta³ siê celem kolejnych ataków terrorystycznych
– zginê³o kilkadziesi¹t osób, a kilkaset zosta³o
rannych.

Proszê o powstanie i uczczenie minut¹ ciszy
pamiêci ofiar tego zamachu terrorystycznego.
(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)

Dziêkujê.
Powiem równie¿, ¿e pozwoli³em sobie w imie-

niu naszej Izby wys³aæ depeszê kondolencyjn¹ do
przewodnicz¹cego parlamentu Turcji.

Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu siódmego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm 14 li-
stopada i tego samego dnia trafi³a do naszej Izby.
17 listopada, zgodnie z Regulaminem Senatu,
skierowa³em j¹ do Komisji Skarbu Pañstwa i In-
frastruktury.

Komisja przygotowa³a swoje sprawozdanie,
które jest zawarte w druku nr 527A. Tekst usta-
wy jest w druku nr 527.

Proszê sprawozdawcê Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury, pana senatora Kazimierza
Dro¿d¿a, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Skarbu Pañ-

stwa i Infrastruktury przedstawiæ sprawozdanie
komisji o rz¹dowym projekcie ustawy o zmianie

ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw – druk senac-
ki nr 527.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwali³ tê
ustawê na szeœædziesi¹tym pierwszym posiedze-
niu w dniu 14 listopada bie¿¹cego roku. Uchwa-
lenie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o gospodarce
nieruchomoœciami jest uzasadnione potrzebami
natury praktycznej, a w szczególnoœci wnioska-
mi wynikaj¹cymi z dotychczasowych doœwiad-
czeñ w jej stosowaniu przez organy administracji
publicznej oraz s¹dy powszechne i Naczelny S¹d
Administracyjny. Proponowane zmiany maj¹ na
celu wyeliminowanie niejasnoœci zwi¹zanych
z wyk³adni¹ przepisów ustawy oraz doprecyzo-
wanie jej zapisów, a tak¿e zlikwidowanie luk pra-
wnych, jakie wystêpuj¹ przy rozwi¹zywaniu pro-
blemów dotycz¹cych nieruchomoœci. Spoœród
wa¿niejszych propozycji zawartych w ustawie
nale¿y wskazaæ nastêpuj¹ce propozycje.

Zwiêkszona zosta³a prowizja dla powiatów od
wp³ywów ze sprzeda¿y i op³at za gospodarowanie
nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa. Spowoduje
to nie tylko zwiêkszenie zainteresowania staro-
stów egzekwowaniem nale¿noœci z tytu³u gospo-
darowania nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa,
ale w konsekwencji wzrosn¹ tak¿e dochody bu-
d¿etu pañstwa, co powinno z nadwy¿k¹ zrekom-
pensowaæ wydatki na prowizjê dla starostów.

Na uwagê zas³uguj¹ zmiany, które przed³o¿o-
ny projekt ustawy wprowadza do dzia³u II, doty-
cz¹cego gospodarowania nieruchomoœciami sta-
nowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oraz w³as-
noœæ jednostek samorz¹du terytorialnego. Celem
proponowanych zapisów jest wprowadzenie
szczególnych wobec prawa cywilnego zasad ob-
rotu nieruchomoœciami publicznymi. Znajduje
to swoje uzasadnienie w fakcie, i¿ nieruchomo-
œciami maj¹cymi charakter publiczny zarz¹dza
nie sam w³aœciciel, lecz organ dzia³aj¹cy w jego
imieniu. W szczególnoœci proponowane zmiany
doprecyzowuj¹ zakres dzia³ania organów,
wzmacniaj¹ kontrolê nad wykorzystywaniem
nieruchomoœci zbywanych z zasobów w drodze
darowizny, jak równie¿ wzmacniaj¹ kontrolê nad
wykorzystywaniem nieruchomoœci przekaza-



nych gminom zasobów Skarbu Pañstwa w dro-
dze darowizny na cele mieszkaniowe i cele im to-
warzysz¹ce.

Przed³o¿ony projekt w sposób istotny wzmac-
nia tak¿e pozycjê prawn¹ najemców lokali miesz-
kalnych poprzez wprowadzenie regulacji, zgod-
nie z któr¹ zbycie nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nie mo¿e nast¹piæ z po-
miniêciem przys³uguj¹cego najemcom pier-
wszeñstwa w nabyciu tych lokali.

Kolejn¹ znacz¹c¹ i niew¹tpliwie potrzebn¹
zmian¹, któr¹ wprowadza przed³o¿ony projekt,
jest ustalenie jednoznacznych zasad okreœlania
cen nieruchomoœci publicznych przy ich naby-
waniu. Jest to kolejny instrument prawny do dy-
scyplinowania gospodarki nieruchomoœciami
Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du teryto-
rialnego.

Zmiany dotycz¹ce problematyki prze-
kszta³cania lub ograniczania praw do nierucho-
moœci maj¹ na celu wprowadzenie u³atwieñ przy
realizacji polityki przestrzennej, szczególnie
przez gminy, wprowadzenie u³atwieñ we wdra-
¿aniu ³adu przestrzennego oraz usprawnienie
realizacji celów publicznych, w tym inwestycji
infrastrukturalnych. Celom tym s³u¿¹ miêdzy
innymi podzia³y nieruchomoœci. Wprowadzono
zapisy umo¿liwiaj¹ce dokonywanie z urzêdu po-
dzia³ów nieruchomoœci o nieuregulowanym sta-
nie prawnym. Ma to szczególne znaczenie w sy-
tuacji, gdy do realizacji inwestycji celu publicz-
nego niezbêdne jest nabycie czêœci nieruchomo-
œci, co oznacza koniecznoœæ uprzedniego doko-
nania jej podzia³u. Podzia³ nie by³ mo¿liwy, je¿eli
stan prawny nieruchomoœci by³ nieuregulowa-
ny. Konsekwencj¹ tego by³a niemo¿noœæ naby-
cia nieruchomoœci, czyli zablokowanie realizacji
celu publicznego. Uproszczono procedury prze-
kszta³cania nieruchomoœci wadliwie ukszta³to-
wanych poprzez ich po³¹czenia i wtórny podzia³
na dzia³ki gruntu ukszta³towane ju¿ zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania prze-
strzennego.

W odniesieniu do prawa pierwokupu nieru-
chomoœci wprowadzono tak¿e mo¿liwoœæ stoso-
wania tego prawa na obszarze portów i przystani
morskich, ze wzglêdu na strategiczne znaczenie
tych obszarów dla gospodarki naszego kraju.
Aby skróciæ czas oczekiwania stron umowy na
podjêcie przez gminê decyzji o skorzystaniu
z prawa pierwokupu, zaproponowano zast¹pie-
nie dotychczasowego terminu dwóch miesiêcy,
w którym gmina mo¿e skorzystaæ z tego prawa,
terminem jednego miesi¹ca. Jest to uzasadnio-
ne, tym bardziej ¿e obecnie o skorzystaniu z pra-
wa pierwokupu bêdzie decydowa³ indywidualnie
wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a nie – jak
by³o do tej pory – kolegialnie zarz¹d gminy.

Istotne znaczenie dla realizacji inwestycji celu
publicznego maj¹ zmiany dotycz¹ce wyw³aszcza-
nia nieruchomoœci. Zaproponowano zapisy
umo¿liwiaj¹ce dokonywanie w ramach jednej
³¹cznej procedury podzia³ów i wyw³aszczeñ nie-
ruchomoœci o nieuregulowanym stanie praw-
nym, co znacznie przyspieszy za³atwienie spraw
zwi¹zanych z nabywaniem nieruchomoœci na ce-
le publiczne. Zaproponowano tak¿e, ¿eby w przy-
padku wyw³aszczania nieruchomoœci obci¹¿a-
j¹ce tê nieruchomoœæ prawa zobowi¹zaniowe
oraz prawo trwa³ego zarz¹du wygas³y z mocy
z prawa. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy¿ realiza-
cja celu publicznego wymaga na ogó³ dyspono-
wania nieruchomoœci¹ nieobci¹¿on¹ ró¿nymi
prawami. Kolejne zmiany dotycz¹ sposobu usta-
lania i wyp³aty odszkodowania za wyw³aszczone
nieruchomoœci. Nale¿a³o tu pogodziæ konstytu-
cyjn¹ zasadê przyznania s³usznego odszkodowa-
nia z interesem Skarbu Pañstwa i jednostek sa-
morz¹du terytorialnego. Wprowadzono miêdzy
innymi zapisy, które uzale¿niaj¹ wyp³atê odszko-
dowania od zakoñczenia procedury odwo³awczej
tak¿e przez NSA. W przeciwnym razie nale¿a³oby
podejmowaæ czasoch³onne dzia³ania w celu ode-
brania wyp³aconego zbyt wczeœnie odszkodowa-
nia, gdyby s¹d uchyli³ decyzjê o wyw³aszczeniu.
Ze wzglêdu na potrzebê odci¹¿enia bud¿etu pañ-
stwa i bud¿etów jednostek samorz¹du terytorial-
nego wprowadzono zapisy, ¿e koszty odszkodo-
wania za wyw³aszczon¹ nieruchomoœæ bêdzie
mog³a pokryæ, na zasadzie dobrowolnoœci, tak¿e
osoba lub jednostka organizacyjna realizuj¹ca
cel publiczny. Zaproponowano równie¿ zapisy
ustalaj¹ce, ¿e w przypadku zwrotu wyw³aszczo-
nej nieruchomoœci niewykorzystanej na cele
okreœlone w decyzji o wyw³aszczeniu warunkiem
zwrotu nieruchomoœci jest zwrot wyp³aconego
niegdyœ odszkodowania. Zapobiegnie to stoso-
waniu czasoch³onnych procedur egzekwowania
nale¿noœci dla bud¿etu pañstwa i dla bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego od poprzed-
niego w³aœciciela, któremu zwrócono nierucho-
moœæ. Bardzo szczegó³owo uregulowano tryb roz-
liczeñ w przypadku zwrotu wyw³aszczonych nie-
ruchomoœci. Regulacja ta jest niezbêdna ze
wzglêdu na to, ¿e odszkodowanie by³o czêsto
przyznawane w postaci nieruchomoœci zamien-
nej, a ponadto nieruchomoœæ zwracana znajduje
siê najczêœciej w innym stanie ni¿ by³a w dniu
wyw³aszczenia. Sprawa ma du¿y wydŸwiêk spo-
³eczny. Dotyczy konstytucyjnej ochrony prawa
w³asnoœci, wymaga wiêc szczególnych i jedno-
znacznych uregulowañ prawnych.

Bardzo potrzebn¹ regulacj¹ prawn¹ dotycz¹c¹
problematyki partycypacji w³aœcicieli nierucho-
moœci w kosztach budowy urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej poprzez wnoszenie op³at adia-
cenckich jest upowa¿nienie Rady Ministrów do
okreœlania w drodze rozporz¹dzenia kryteriów,
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jakie musz¹ byæ spe³nione, ¿eby mo¿na by³o uz-
naæ, ¿e zosta³y stworzone warunki do pod³¹cze-
nia nieruchomoœci do tych urz¹dzeñ, co jest ko-
nieczne do wymierzenia op³aty. Bez rozstrzygniê-
cia tej sprawy przepisy dotycz¹ce op³at praktycz-
nie s¹ martwe.

Obs³ugê rynku nieruchomoœci prowadz¹ miê-
dzy innymi rzeczoznawcy maj¹tkowi, poœrednicy
w obrocie nieruchomoœciami i zarz¹dcy nieru-
chomoœci. Zawody te nale¿¹ do zawodów regulo-
wanych przepisami ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami. Od prawid³owego dzia³ania osób
wykonuj¹cych te zawody w du¿ej mierze zale¿y
funkcjonowanie rynku nieruchomoœci. Dlatego
te¿ zaproponowano zapisy, które maj¹ uspra-
wniæ dzia³alnoœæ osób obs³uguj¹cych rynek nie-
ruchomoœci. Do regulacji tych nale¿¹ przepisy
dotycz¹ce poszerzenia dostêpu rzeczoznawców
maj¹tkowych do baz informacyjnych zawiera-
j¹cych dane o rynku nieruchomoœci, a w przy-
padku poœredników w obrocie nieruchomoœcia-
mi i zarz¹dów nieruchomoœci – przepisy doty-
cz¹ce w ogóle mo¿liwoœci dostêpu do tych baz,
chocia¿ w zakresie ograniczonym, dostosowa-
nym do specyfiki tych zawodów. Uregulowano
tak¿e bardzo wa¿ne kwestie zwi¹zane z terminem
wa¿noœci operatu szacunkowego, z potwierdza-
niem aktualnoœci wycen oraz oceny wykonanych
operatów szacunkowych. Regulacje te bêd¹
sprzyja³y podniesieniu poziomu obs³ugi na ryn-
ku nieruchomoœci. Wprowadzono prawn¹ ochro-
nê tytu³ów zawodowych oraz uregulowano kom-
petencje do wydawania standardów zawodo-
wych. Zwiêkszono wymogi kwalifikacyjne wobec
osób ubiegaj¹cych siê o licencje zawodowe poœre-
dnika w obrocie nieruchomoœciami i zarz¹dcy
nieruchomoœci. Od dnia 31 grudnia 2005 r. bê-
dzie obowi¹zywa³o wykszta³cenie wy¿sze.

Prowadzenie polityki w zakresie gospodarki
nieruchomoœciami oraz tworzenie warunków do
rozwoju rynku nieruchomoœci wymaga wiedzy
o zjawiskach zachodz¹cych na tym rynku. Dlate-
go te¿ z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ regulacje
dotycz¹ce monitorowania rynku nieruchomoœci
zawarte w projekcie ustawy.

Wa¿n¹ regulacj¹ prawn¹ s¹ proponowane
zmiany dotycz¹ce zdyscyplinowania przebiegu
komunalizacji mienia pañstwowego. Komunali-
zacja trwa ju¿ trzynaœcie lat i czas j¹ zakoñczyæ.
Nie mo¿e d³u¿ej trwaæ taka sytuacja, ¿e nie wia-
domo ostatecznie, które nieruchomoœci stano-
wi¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, a które stanowi¹
w³asnoœæ gminy. Proponuje siê ustalenie termi-
nu granicznego na 31 grudnia 2005 r. Jest to
czas na z³o¿enie przez gminy spisów inwentary-
zacyjnych. A je¿eli do tego czasu spisy nie zosta-
n¹ z³o¿one, wojewoda bêdzie móg³ wszcz¹æ postê-
powanie komunalizacyjne z urzêdu bez tych spi-

sów. Przepis ten zdyscyplinuje dzia³ania i przy-
spieszy zakoñczenie procesu komunalizacji.

W projekcie ustawy zaproponowano zapisy
utrzymuj¹ce Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast, a jednoczeœnie zaproponowano likwidacjê
G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii, przy
czym utrzymana zosta³a funkcja g³ównego geo-
dety kraju, który bêdzie dzia³a³ w strukturze mi-
nistra infrastruktury. Powody, jakimi kierowa³
siê rz¹d, przyjmuj¹c takie rozwi¹zanie, przedsta-
wi³ obecny na posiedzeniu Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, pan Marek Bryx. Komi-
sja podzieli³a te argumenty i opowiedzia³a siê za
przyjêciem tych zmian.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Opiniuj¹c pozytywnie ustawê o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, Komisja Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury proponuje wprowadzenie
dwunastu poprawek zawartych w druku senac-
kim nr 527. Ja nie bêdê omawia³ tych dwunastu
poprawek, poniewa¿ pañstwo macie je przed so-
b¹. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e wszystkie one zosta-
³y jednog³oœnie przyjête na posiedzeniu komisji.

Panie Marsza³ku, w imieniu Komisji Skarbu
Pañstwa i Infrastruktury wnoszê o przyjêcie
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw wraz z wymienionymi poprawkami. Dziê-
kujê za uwagê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym zapytaæ Wysok¹ Izbê, pañstwa se-

natorów, czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pyta-
nie panu senatorowi sprawozdawcy.

Pani senatorLiszcz,póŸniej pansenatorJurgiel.

Senator Teresa Liszcz:

Byæ mo¿e odpowiedŸ na moje pytanie jest
w tekœcie sprawozdania, ale tak gwa³townie tak
du¿a ustawa zosta³a wprowadzona do porz¹dku
obrad posiedzenia Senatu, ¿e nie by³o czasu na
dok³adne siê z nim zapoznanie. Dlatego pragnê
zapytaæ o to teraz.

Chodzi mi o zmianê do art. 67. Przepis w obec-
nym brzmieniu jest nastêpuj¹cy: „Cenê nierucho-
moœci ustala siê na podstawie jej wartoœci” – to
znaczy tak siê proponuje. A poniewa¿ do tej pory
by³o tak: „Cenê nieruchomoœci ustala siê na pod-
stawie jej wartoœci okreœlonej przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego”, co oznacza, ¿e skreœla siê sformu-
³owanie „przez rzeczoznawcê maj¹tkowego”.

W takim razie w jakim trybie obecnie ma siê
ustalaæ wartoœæ nieruchomoœci, która bêdzie ce-
n¹ nieruchomoœci, je¿eli nie bêdzie to robione
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego?
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo, Panie Senatorze. Proszê odpo-
wiedzieæ na to pytanie.

(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Mo¿e wys³uchajmy
jeszcze drugiego pytania.)

A, woli pan zbiorowo, proszê bardzo. To jest sy-
stem radziecki – najpierw siê wszystko zbiera,
a potem wybiera siê naj³atwiejsze pytania. (Weso-

³oœæ na sali)
Proszê bardzo, pan senator Jurgiel.
(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Panie Marsza³ku,

to nie jest tak, myœmy mieli trzy dni na zapozna-
nie siê z t¹ ustaw¹ i bêdê tutaj prosi³ o…)

Proszê bardzo, pan senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, chcia³bym za-
pytaæ pana senatora sprawozdawcê o reorgani-
zacjê centralnych urzêdów, bo pan powiedzia³, ¿e
rz¹d przyj¹³ takie rozwi¹zanie. Czy to rozwi¹za-
nie by³o w pierwotnym projekcie ustawy z³o¿o-
nym w Sejmie?

Z moich informacji wynika, ¿e likwidacja urzê-
du centralnego nast¹pi³a w trakcie drugiego czy-
tania w Sejmie w wyniku zg³oszenia poprawki
przez lobby budowlane, chc¹ce broniæ Urzêdu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który ju¿ od
dwóch lat mia³ byæ zlikwidowany, ale wiadomo ¿e
w tym rz¹dzie jest lobby, które tego urzêdu broni.

Pytam, dlaczego – poniewa¿ jesteœmy Izb¹ za-
dumy, jak tutaj by³o powiedziane – akurat w ta-
kim trybie wprowadza siê do ustawy, nieobejmu-
j¹cej kompetencji G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii, zmianê, która likwiduje ten urz¹d.
Tym bardziej ¿e wiadomo, i¿ miesi¹c temu rz¹d
przyj¹³ projekt ustawy – Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, w której to ustawie okreœlono funkcje
tego urzêdu. Czy nie by³oby zasadne na tym etapie
niedokonywanie takiej zmiany, poniewa¿ likwida-
cja G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii nie ma
zwi¹zku z materi¹ ustawy, bo gospodark¹ grunta-
mi zajmuje siê Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast. Jeszcze raz podkreœlê, ¿e jest to zmiana
œciœle lobbystyczna. Rz¹d nie przedstawi³ skut-
ków, bo po prostu, nie mia³ takiej mo¿liwoœci.

(Senator Gerard Czaja: Panie Marsza³ku, mi-
nuta.)

(G³oszsali:Mija czasprzeznaczonynapytanie.)
Ale ja nie panów pytam, tylko pana pos³a spra-

wozdawcê.
(Senator Genowefa Ferenc: Nie pos³a, tylko se-

natora.)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Panie Senatorze, u nas w Senacie ma siê mak-
simum minutê na zadanie pytania, bardzo pro-
szê tego przestrzegaæ.

(Senator Krzysztof Jurgiel: Panie Marsza³ku,
w Zwi¹zku Radzieckim te¿ kiedyœ nie dopuszczali
do g³osu.)

Przepraszam bardzo, ale to nie ma nic wspól-
nego ze Zwi¹zkiem Radzieckim, tylko…

(Senator Krzysztof Jurgiel: Wymogi regulami-
nowe?)

…tylko proszê przestrzegaæ Regulaminu Se-
natu Rzeczypospolitej. Pan jest senatorem naj-
m³odszym i ma pan prawo czegoœ nie wiedzieæ,
ale ju¿ pora poznaæ regulamin naszej Izby. I bêdê
sta³ na stra¿y przestrzegania regulaminu, taka
jest moja funkcja.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Bardzo przepraszam, Marsza³ku, jeœli naru-
szy³em godnoœæ pana…

(G³os z sali: Nie pana marsza³ka, tylko Sena-
tu.)

…i godnoœæ Senatu. Chcia³bym jednak wypo-
wiedzieæ siê w tej kwestii, bo…

Marsza³ek Longin Pastusiak:

To proszê zapisaæ siê do dyskusji! Panie Sena-
torze, jest regulamin! Proszê zapoznaæ siê naj-
pierw z regulaminem naszej Izby, zapisaæ siê do
dyskusji i bêdzie pan mia³ dziesiêæ minut, a na-
wet – powiem wiêcej – mogê panu daæ dodatkowe
kilka minut, je¿eli pan bêdzie potrzebowa³.

(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku, ale chcia³bym…)

Ale to nie jest dyskusja, to tylko krótkie,
w ci¹gu minuty zadawane z miejsca pytania.

Senator Krzysztof Jurgiel:

To jeszcze dzisiaj skorzystam z tej minuty,
a póŸniej siê dostosujê, jeœli pan marsza³ek po-
zwoli, dobrze? (Weso³oœæ na sali)

Chcia³bym pana pos³a sprawozdawcê zapytaæ,
jakie to by³y argumenty. Bo z tych argumentów,
które podawa³ pan minister Bryx wynika³o, ¿e oto
jeŸdzi³y delegacje z G³ównego Urzêdu Geodezji
i Kartografii do Brukseli i Ÿle siê zachowywa³y. Czy
by³y takie argumenty, czy nie? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by jeszcze

zadaæ pytanie? Tak.
Pan senator Dzido. Nastêpny bêdzie pan sena-

tor Janowski.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, czy mo¿e
pan senator zaspokoiæ moj¹ ciekawoœæ w takiej
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sprawie: w jakim trybie osoby zainteresowane
mog¹ kwestionowaæ te operaty, te katastralne
wyceny? Bo od wycen okreœlaj¹cych wartoœæ za-
le¿y wiele spraw, w tym miêdzy innymi op³aty za
wieczyste u¿ytkowanie. Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, tak siê niestety sta³o, ¿e

ustawa ta nie by³a analizowana przez Komisjê
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, a wiele poruszanych w niej zagadnieñ
dotyczy problemów samorz¹dowych, powiatów,
gmin. Jakie jest zdanie na jej temat organizacji
samorz¹dowych – Zwi¹zku Powiatów Polskich,
Zwi¹zku Miast Polskich? Czy pan je zna? Czy ko-
misja je zna? Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów jeszcze pragnie

zadaæ pytanie panu senatorowi sprawozdawcy?
Je¿eli nie, to dziêkujê bardzo.

Proszê pana senatora o odpowiedzi na pyta-
nia.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zacznê od odpowiedzi na pytanie zadanie

przez drugiego pana senatora. Chcê powiedzieæ,
¿e pan senator, tak samo jak ja, bra³ udzia³ w po-
siedzeniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruk-
tury, s³ucha³ pan wypowiedzi pana ministra Bry-
xa, który mówi³, ¿e jest decyzja rz¹du, aby
z dniem 30 grudnia bie¿¹cego roku zlikwidowaæ
G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii. Jego kom-
petencje zostan¹ w³¹czone do zakresu dzia³ania
Ministerstwa Infrastruktury, tam bêdzie odpo-
wiedni departament – tak pan minister nam to
przedstawia³. Zostan¹ dziêki temu ograniczone
etaty zwi¹zane z obs³ug¹. Je¿eli chodzi o praco-
wników merytorycznych, to wszyscy zostan¹
wch³oniêci przez Ministerstwo Infrastruktury,
tak jak to referowa³ pan minister Bryx, a czêœæ
ludzi z obs³ugi, spoœród doradców, ze wzglêdu
na oszczêdnoœci zostanie zwolniona.

Tyle mogê panu przekazaæ. Jaka by³a proce-
dura w Sejmie, nie wiem. Ten dokument zosta³
uchwalony 14 listopada, a myœmy mieli przyjem-
noœæ analizowaæ go dwa dni temu. I nic wiêcej nie

mogê powiedzieæ, poniewa¿ nie bra³em udzia³u
w debacie sejmowej. Mam wra¿enie, ¿e pañstwo
reprezentuj¹cy tutaj ministra infrastruktury,
mog¹ coœ na ten temat dodaæ.

Odnoœnie do pytania senatora Janowskiego,
chcê powiedzieæ, ¿e nie mamy ¿adnej opinii, je¿eli
chodzi o samorz¹dowców i tylko…

(Senator Teresa Liszcz: Nie by³o czasu.)
Oczywiœcie.
Je¿eli chodzi o dwa pozosta³e pytania zadane

przez pani¹ profesor Liszcz i pana senatora Dzi-
dê, to prosi³bym, gdyby pan marsza³ek zezwoli³,
aby przedstawiciel ministra infrastruktury
udzieli³ na nie szczegó³owej odpowiedzi.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Ustawa, która jest przedmiotem naszej deba-

ty, by³a rz¹dowym projektem ustawy. Rz¹d upo-
wa¿ni³ ministra infrastruktury do reprezentowa-
nia rz¹du w toku prac legislacyjnych.

Chcia³bym powitaæ w naszej Izbie pani¹ prezes
Urszulê S³owik, która jest zastêpc¹ prezesa Urzê-
du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Czy pani prezes chcia³aby przedstawiæ stano-
wisko rz¹du i ewentualnie ustosunkowaæ siê do
pytañ, które ju¿ pad³y, i które jeszcze padn¹ po
pani wyst¹pieniu, zgodnie zreszt¹ z regulami-
nem naszej Izby.

Poproszê pani¹ prezes tutaj, na trybunê se-
nack¹.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt nowelizacji ustawy, nad któr¹ w tej

chwili pracujemy, czyli ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami, by³ bardzo wnikliwie rozpatry-
wany przez podkomisjê oraz komisjê sejmow¹
podczas kilkumiesiêcznych prac w Sejmie. Uzys-
ka³ rekomendacjê sejmowej Komisji Infrastruk-
tury i, jak mogli pañstwo dzisiaj us³yszeæ, reko-
mendacjê senackiej Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury.

Chcia³abym podkreœliæ, ¿e przedstawione
przez pana senatora sprawozdanie dotycz¹ce tej
ustawy, zawarte tak¿e we w³aœciwym druku se-
nackim, w pe³ni oddaje intencje rz¹du w zakresie
nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami.

W toku prac sejmowych niektóre zapisy z pro-
pozycji rz¹dowej uleg³y pewnym zmianom, ale
by³ to wynik kompromisu pomiêdzy œrodowiska-
mi zawodowymi, które uczestniczy³y w pracach
podkomisji sejmowej, i przedstawicielami samo-
rz¹du terytorialnego. Pragnê w tym momencie
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podkreœliæ, ¿e projekt ten zyska³ bardzo pozyty-
wn¹ opiniê sejmowej komisji samorz¹du teryto-
rialnego, przez któr¹ by³ opiniowany. W pracach
podkomisji sejmowej brali udzia³ przedstawiciele
Zwi¹zku Miast Polskich oraz przedstawiciele sa-
morz¹dów terytorialnych.

Myœlê, ¿e nie ma ju¿ potrzeby odnoszenia siê
do szczegó³owych zapisów ustawy i do poprawek,
które zosta³y w trakcie prac sejmowych wniesio-
ne. Zasadniczo wszystkie one dziel¹ siê na dwie,
odrêbne, mo¿na by powiedzieæ, czêœci. Jedna
obejmuje merytoryczne zmiany w ustawie, a dru-
ga zmiany organizacyjne i zmiany redakcyjne
w obecnych przepisach. Pierwsza jest bardzo
kompleksowa i odnosi siê do wszystkich niemal
zagadnieñ zawartych w ustawie. Druga – wywo-
³ana zreszt¹ tutaj przez pana senatora Jurgiela –
dotyczy g³ównie organizacji funkcjonowania nie-
których urzêdów centralnych i obejmuje zmiany
o charakterze redakcyjnym dotycz¹ce innych
ustaw.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatoro-
wie, jeœli mo¿na, to chcia³abym siê teraz odnieœæ
do pytañ, które zosta³y tutaj zadane.

Na pytanie pani senator odpowiem tak: nie ma
potrzeby zaznaczania, ¿e rzeczoznawca maj¹tko-
wy bêdzie to wycenia³, poniewa¿ art. 7 mówi, ¿e
jeœli jest mowa o wartoœci nieruchomoœci, to mo-
¿e byæ ona wyznaczona tylko przez rzeczoznawcê
maj¹tkowego. St¹d nie ma potrzeby powtarzania
tego w innych zapisach.

Kolejne pytanie dotyczy³o operatów szacunko-
wych. Odpowiem na nie tak: tryb odwo³awczy od
operatów przys³uguje, po pierwsze, do organiza-
cji zawodowej rzeczoznawców maj¹tkowych, bo
to podlega ocenie, jest oceniane przez federacjê,
która skupia to œrodowisko zawodowe, po drugie,
jeœli taki operat jest kwestionowany, do Komisji
Odpowiedzialnoœci Zawodowej dzia³aj¹cej przy
Urzêdzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast –
z pe³nymi tego konsekwencjami.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Jurgiela,
to pozwolê sobie jednak uœciœliæ odpowiedŸ,
zw³aszcza w odniesieniu do niektórych zmian,
które zosta³y zaproponowane w ustawie, i do te-
go, dlaczego akurat w tej ustawie one siê znalaz-
³y, mimo ¿e nie s¹ przedmiotowo z ni¹ zwi¹zane.

Propozycja wprowadzenia zmian w funkcjono-
waniu organizacji niektórych urzêdów central-
nych zosta³a z³o¿ona przez pos³ów w czasie posie-
dzenia podkomisji, co spowodowa³o, ¿e rz¹d mu-
sia³ zaj¹æ w tej sprawie stanowisko, poniewa¿
owa propozycja wykracza³a mocno poza meryto-
ryczn¹ czêœæ ustawy. Rz¹d uczyni³ to 12 listopa-
da, odnosz¹c siê do tej propozycji, która polega³a
na utrzymaniu urzêdu mieszkalnictwa, w³¹cze-
niu w jego struktury czêœci innych departamen-
tów i przekazaniu prezesowi urzêdu kompetencji

równie¿ w zakresie departamentów, które mu do
tej pory nie podlega³y. Rz¹d uwa¿a za merytory-
cznie uzasadnione utrzymanie urzêdu. Bior¹c
pod uwagê przygotowany i realizowany program
oszczêdnoœciowy, a tak¿e uzasadnienia zwi¹zane
z funkcjonowaniem czy odpowiedzialnoœci¹ wy-
nikaj¹c¹ z zakresu prawa obejmowanego przez
poszczególne urzêdy w ramach tego¿ samego mi-
nisterstwa, rz¹d zdecydowanie uzna³ jednak, ¿e
likwidacja urzêdu mog³aby okazaæ siê, ze wzglê-
du na zakres jego obowi¹zków, bardzo niebezpie-
czna, z racji choæby liczby spraw czy aktów praw-
nych, które podlegaj¹ mu bezpoœrednio, nieza-
le¿nie od oszczêdnoœci, jakie mog³aby przynieœæ
likwidacja urzêdu mieszkalnictwa. Tym bardziej
¿e oszczêdnoœci siê przewiduje, i zosta³o to wpi-
sane w stanowisku rz¹du, przy likwidacji G³ó-
wnego Urzêdu Geodezji i Kartografii – urzêdu,
a nie geodety. Rz¹d, uwzglêdniaj¹c wszystkie te
czynniki, zarówno funkcjonalne, organizacyjne,
jak i finansowe, podj¹³ tak¹ w³aœnie decyzjê, co
spowodowa³o koniecznoœæ wniesienia poprawek
w drugim czytaniu. Takie poprawki zosta³y z³o¿o-
ne i przyjête przez Sejm 14 listopada.

Dlatego te¿, Panie Marsza³ku, Panie i Panowie
Senatorowie, rz¹d wyra¿a stanowisko, ¿e w obec-
nej formie czy w obecnej wersji ustawa zyskuje
pe³n¹ akceptacjê strony rz¹dowej, ³¹cznie z po-
prawkami, które zosta³y zg³oszone na posiedze-
niu senackiej komisji infrastruktury. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê pani prezes.
Przystêpujemy do zadawania pytañ.
Pan senator £êcki, póŸniej pan senator Biela

i pani senator Liszcz.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa?
Pan senator Dzido, pan senator Janowski, pan

senator Jurgiel, pan senator Piwoñski – dobrze,
mamy listê – i pani senator Klepacz.

Kto jest pierwszy, Panie Senatorze? No, Panie
Senatorze, pan to przecie¿ zapisuje.

(SenatorSekretarzKrzysztofSzyd³owski:Dzido?)
Nie, nie, pan senator £êcki by³ pierwszy. Panie

Senatorze Sekretarzu, proszê zapisywaæ w kolej-
noœci.

Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz £êcki:

Panie Marsza³ku, Pani Minister, przed chwil¹
referowa³a pani sprawê likwidacji, jak to w ¿argo-
nie geodezyjnym siê mówi, GUGiK. Sprawa ta
wywo³uje ¿ywy oddŸwiêk w œrodowiskach geode-
zyjnych. Wczoraj dosta³em kilka pism, które na-
p³ynê³y do mojego biura w Poznaniu. Nie bêdê
o nich mówi³, bo czas jest ograniczony, ale mam
pytanie, które siê w nich przewija.
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Czy likwidacja tego urzêdu nie jest pierwszym
krokiem do tego, ¿eby rz¹d za rok stwierdzi³, ¿e
jest niewydolny, i przyst¹pi³ do prywatyzacji zaso-
bów geodezyjnych? Tego bardzo siê obawiaj¹ œro-
dowiska geodezyjne. Zasób geodezyjny stanowi,
¿e tak powiem, o podstawie gospodarki nierucho-
moœciami na terenie kraju. Oczekujê jednoznacz-
nej odpowiedzi na pytanie, czy w ogóle przewiduje
siê prywatyzacjê zasobu geodezyjnego.

I jeszcze jedno pytanie: czy g³ówny geodeta
kraju pozbawiony swojego urzêdu bêdzie orga-
nem, czy te¿ organem wydaj¹cym decyzje admi-
nistracyjne stanie siê minister, co znacznie wy-
d³u¿y wydawanie decyzji? Dziêkujê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Czy pani prezes chcia³aby natychmiast odpo-
wiedzieæ?

(Zastêpca Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast Urszula S³owik: Tak, od razu bê-
dê odpowiadaæ.)

Bardzo proszê.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Odpowiadam na pierwsze pytanie: w ¿adnym
razie nie przewiduje siê prywatyzacji zasobu. Nie
do tego ma to prowadziæ, nie ma takiego zamys³u,
jeœli chodzi o przysz³y kataster czy te¿ ewidencjê
gruntów i budynków. Nie ma takiej mo¿liwoœci.
Mówiê to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹: zasób ten
nie bêdzie prywatyzowany.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to ono, jak myœlê,
równie¿ siê z tym wi¹¿e. Likwidacja G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii oznacza w przypad-
ku geodety likwidacjê stanowiska administracji
rz¹dowej, a nie stanowiska administracji s³u¿by
cywilnej, czyli to, ¿e zadania z zakresu dyspono-
wania œrodkami na szczeblu centralnym bêd¹
przypisane, i s¹ przypisane, ministrowi w³aœciwe-
mu, który te zadania, a tak¿e zadania organizacyj-
ne i funkcjonalne, w dalszym ci¹gu wykonuje – to
nie uleg³o zmianie – z pomoc¹ g³ównego geodety
kraju. Stanowisko jako takie zostaje, zmienia siê
ranga i status tego stanowiska. Czy to…

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
PansenatorBiela,nastêpniepanisenatorLiszcz.

Senator Adam Biela:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jedno pytanie do pani minister dotycz¹ce

nowej wersji art. 68 ust. 1 pkt 1. Otó¿ zgodnie

z nowo proponowanym zapisem w³aœciwy organ
mo¿e udzieliæ, za zgod¹ odpowiednio wojewody al-
bo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej,
zgodnie z art. 63 ust. 3, je¿eli nieruchomoœæ jest
sprzedawana na cele mieszkaniowe – tak stanowi
obecnie proponowany zapis. Wobec tego w tym
kontekœcie moje pytanie brzmi: czy przepis ten
nale¿y rozumieæ w taki sposób, i¿ bêdzie on obej-
mowa³ nie tylko te nieruchomoœci, na których pla-
nowana jest budowa budynków mieszkalnych,
ale równie¿ te nieruchomoœci, na których ju¿ stoj¹
budynki mieszkalne? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pani senator Liszcz, nastêpnie pan senator

Dzido.
(Zastêpca Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast Urszula S³owik: Czy ja odpowia-
dam teraz? Tak?)

Aha, odpowiedŸ teraz, tak? Bardzo proszê.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Panie Senatorze, dok³adnie taka by³a intencja
rz¹du. Do tej pory sformu³owanie „budownictwo
mieszkaniowe” interpretowano czêsto jako tylko
te nieruchomoœci, które s¹ przeznaczone pod bu-
downictwo na cele mieszkaniowe. Uwzglêdnia
zatem równie¿ te nieruchomoœci, które ju¿ takie
cele realizuj¹, czyli s¹ zabudowane i wykorzysty-
wane do celów mieszkaniowych.

(Senator Adam Biela: Panie Marsza³ku…)

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo.

Senator Adam Biela:

Chcia³bym tylko wyraziæ zadowolenie z tego
rodzaju interpretacji. By³ to przedmiot troski
w trakcie prac wielu komisji przy ró¿nych okaz-
jach. Chcia³bym zarazem pogratulowaæ ogromu
pracy nad t¹ now¹ ustaw¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pani senator Liszcz, nastêpnie pan senator

Dzido.

Senator Teresa Liszcz:

Ja mam pytanie dotycz¹ce zmiany dziewiêtna-
stej w ustawie nowelizuj¹cej, a zmiana ta dotyczy
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art. 27 w ustawie nowelizowanej. Otó¿ z art. 27
zniknê³o zdanie wed³ug mnie bardzo wa¿ne. Cho-
dzi o to, ¿e sprzeda¿ nieruchomoœci albo oddanie
w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci grunto-
wych wymaga aktu notarialnego – to zostaje, co
zreszt¹ jest oczywiste. Ale zmieniono drugie zda-
nie, które brzmi tak: „Oddanie nieruchomoœci
gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste i przeniesie-
nie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu
w ksiêdze wieczystej”.

Mam pytanie: jakie s¹ powody tej zmiany? Dla-
czego wpis do ksiêgi wieczystej przestaje byæ wpi-
sem konstytutywnym, przestaje byæ konieczn¹
przes³ank¹ nabycia tego prawa? Dziêki takiemu
charakterowi wpisu jest przecie¿ stosunkowo naj-
wiêkszy porz¹dek w stanie prawnym, jeœli chodzi
o u¿ytkowanie wieczyste. Ja tu podejrzewam jakiœ
interes. Sk¹d ta zmiana i w czyim jest interesie?
Bo to oznacza swobodne przekazywanie, cedowa-
nie prawa u¿ytkowania wieczystego, co mo¿e oz-
naczaæ, ¿e na koñcu tego ³añcuszka znajdzie siê
ktoœ, kto na pewno nie dosta³by tego prawa u¿yt-
kowania wieczystego na samym pocz¹tku. O co tu
chodzi? Dlaczego siê to zmienia? Dziêkujê.

(G³os z sali: Chodzi o spekulacje gruntami.)
Tak, mo¿e chodziæ o spekulacje. W ka¿dym ra-

zie to umo¿liwia takie spekulacje.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo, Pani Prezes.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Ja mam tak¹ wersjê, w której równie¿ wymaga
to wpisu do ksiêgi wieczystej. Nie ma takiej mo¿li-
woœci, nie chodzi o spekulacje. Wpis ten ma cha-
rakter konstytutywny i nie ma potrzeby zazna-
czania tego. W dalszym ci¹gu kwestia przekaza-
nia prawa u¿ytkowania wieczystego wymaga
wpisu do ksiêgi wieczystej – to wynika z istoty
prawa u¿ytkowania wieczystego.

(Senator Teresa Liszcz: Czy mogê siê dopytaæ?)
Tak, tak, proszê.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Proszê bardzo.

Senator Teresa Liszcz:

W ten sposób stawia siê jak gdyby na równi
wpis dotycz¹cy prawa w³asnoœci, który nie by³
wymagany do tej pory, nie by³ wpisem konstytu-
tywnym…

(Zastêpca Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast Urszula S³owik: Tak, tak.)
Ale by³o to mo¿liwe dlatego, ¿e jest rêkojmia

ksi¹g wieczystych, jest zaufanie publiczne do
ksi¹g wieczystych. Takiej rêkojmi nie ma w od-
niesieniu do u¿ytkowania wieczystego. Dlatego
jest to zasadnicza ró¿nica. Ja nie mówiê, ¿e ten,
kto skreœla³, chcia³ umo¿liwiæ spekulacje, tylko
¿e – moim zdaniem – powstanie luka, która
umo¿liwi te spekulacje. Byæ mo¿e jest to nieza-
mierzone, nawet chcê wierzyæ, ¿e to jest nieza-
mierzone, ale taka obawa istnieje. Skoro siê na-
bêdzie to prawo niezale¿nie od wpisu, to mo¿e
byæ ³añcuszek zbywców. Oczywiœcie, za ka¿dym
razem bêdzie prawdopodobnie wzrasta³a cena,
ale mo¿e te¿ chodziæ o to, ¿eby na koñcu sta³ siê
w³aœcicielem – w cudzys³owie – prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego ktoœ, kto od pierwotnego nabyw-
cy na pewno by tego prawa nie uzyska³.

Czy nie uwa¿a pani, ¿e to bêdzie mo¿liwe, kie-
dy zniknie ten wpis?

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Nie, zdecydowanie nie. Akurat ten artyku³, pro-
szê pañstwa, by³ przedmiotem burzliwej debaty
w podkomisji sejmowej. W³aœnie takie zapisy zo-
sta³y zakwestionowane przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, które nawet wbrew opinii eksperta
proponuj¹cego utrzymanie tego zapisu wyraŸnie
stanê³o na stanowisku, ¿e ta forma zapisu jest je-
dyn¹ form¹, która w³aœnie eliminuje takie obawy.
Jest to stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Zreszt¹ jeœli pañstwo i pani senator sobie ¿ycz¹
poznaæ opiniê sporz¹dzon¹ do tego artyku³u, ma-
my j¹ na sali i mogê j¹ przedstawiæ.

(Senator Teresa Liszcz: Chêtnie siê z ni¹ zapoz-
nam.)

Tak? Mogê podaæ pani tê opiniê w tej chwili al-
bo potem.

(Senator Teresa Liszcz: Myœlê, ¿e potem.)
Czyli potem przeka¿ê opiniê Ministerstwa Spra-

wiedliwoœci uzasadniaj¹c¹ taki w³aœnie zapis.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Dzido, nastêpnie pan senator Ja-

nowski.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Pani Prezes!
Czy zmiana rangi g³ównego geodety kraju,

w sytuacji gdy pozbawiamy go urzêdu obs³ugu-
j¹cego, nie wp³ynie niekorzystnie na budowê ba-
zy danych do systemu IACS? Dziêkujê.
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Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Nie, dlatego ¿e on nie bêdzie pozbawiamy ob-
s³ugi czy zaplecza – chyba mo¿na u¿yæ takiego
okreœlenia. Obs³ugiwaæ go bêdzie jeden departa-
ment, docelowo zaœ myœli siê – ze wzglêdu na licz-
bê osób – raczej o dwóch departamentach obs³u-
guj¹cych tego¿ geodetê. W ¿aden sposób nie po-
winno to wp³yn¹æ niekorzystnie na budowê sys-
temu i nie wp³ynie. Analizuj¹c zreszt¹ dotychcza-
sowe doœwiadczenia zwi¹zane z tym systemem
i jego wdra¿aniem, mo¿na powiedzieæ, ¿e – prze-
praszam – niesprawnoœæ tego urzêdu tak na-
prawdê powodowa³a opóŸnienia i w¹tpliwoœci co
do wdra¿ania tego systemu. Skoncentrowanie
tej obs³ugi w dwóch departamentach merytory-
cznych ma doprowadziæ w efekcie do tego, ¿e ten
system zostanie wdro¿ony terminowo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Janowski, nastêpnie pan senator

Piwoñski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Prezes, rzeczywiœcie nie mieliœmy zbyt

du¿o czasu – to jest delikatne okreœlenie – na za-
poznanie siê z materi¹ tej obszernej ustawy. Inte-
resuj¹ mnie kwestie poruszone w art. 1
w pktach 69, 93, 94 i 95, dotycz¹cych op³at adia-
cenckich. Jak s¹ w tej chwili ustalane te op³aty
i czy pani zdaniem ta ustawa coœ poprawi pod
tym wzglêdem?

Drugie pytanie. W art. 1 w pktach 100 i 111
jest mowa o powszechnej taksacji nieruchomo-
œci. Jak to bêdzie wprowadzane? Czy mog³aby
pani powiedzieæ Wysokiej Izbie kilka zdañ na ten
temat?

I ostatnia kwestia. Pkt 109 porusza sprawê do-
tycz¹c¹ wartoœci katastralnej nieruchomoœci.
W spo³eczeñstwie polskim istniej¹ obawy, nie-
rozwiane do tej pory, na temat podatku kata-
stralnego. Jak ten zapis ma siê do tego¿ podat-
ku? Dziêkujê.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie pana sena-
tora, dotycz¹ce op³at adiacenckich, powiem, ¿e
rozwi¹zania zaproponowane przez rz¹d maj¹ na
celu rozwianie wszelkich w¹tpliwoœci co do sto-

sowania tej op³aty obecnie. Chodzi przede wszys-
tkim o w¹tpliwoœci dotycz¹ce tego, co mo¿na uz-
naæ za dzia³ania przyczyniaj¹ce siê do wzrostu
wartoœci czy te¿ za dzia³ania realizowane przez
samorz¹dy terytorialne, które na tej podstawie
maj¹ prawo do naliczania takiej op³aty. Chodzi
te¿ o delegacjê do wydania rozporz¹dzenia okreœ-
laj¹cego szczegó³owe warunki, które musz¹ byæ
spe³nione, ¿eby tak¹ op³atê mo¿na by³o zastoso-
waæ. Obecnie jest to w praktyce stosowane naj-
czêœciej bardzo swobodnie – powiem delikatnie –
dlatego ¿e jest to… Nawet jeœli zosta³y spe³nione
warunki przez podmioty bezpoœrednio zaintere-
sowane, na rzecz których te urz¹dzenia infra-
struktury maj¹ funkcjonowaæ, i nawet jeœli te
podmioty pomaga³y przy budowie, bo takie przy-
padki te¿ mamy, i nawet jeœli dokonywa³y odpo-
wiednich wp³at, i tak istnia³ problem z rozlicza-
niem czy uznawaniem tego. Ta propozycja ma
wyeliminowaæ te w¹tpliwoœci i te problemy.

Jeœli chodzi o pytanie drugie, to proszê pañ-
stwa, w zakresie powszechnej taksacji istnieje
wiele mitów. Ta ustawa okreœla tylko i wy³¹cznie
podstawy, pewn¹ bazê do tego, ¿eby takow¹ po-
wszechn¹ taksacjê wprowadziæ. Te mity, które
funkcjonuj¹, Panie Senatorze, ju¿ od 1992 r.,
kiedy w tym kraju zaczêto mówiæ o powszechnej
taksacji, kiedy by³y pierwsze propozycje doty-
cz¹ce ró¿nych rozwi¹zañ, s¹ bardzo niebezpiecz-
ne. Wszystkich nas bardzo czêsto straszy siê
tym, ¿e to spowoduje nadmierne obci¹¿enia w³a-
œcicieli nieruchomoœci, podwy¿szenie podatku,
którego podstaw¹ jest dzisiaj powierzchnia, a nie
wartoœæ, bo wyj¹tek stanowi¹, jak wiemy dosko-
nale, tylko i wy³¹cznie budowle, itd.

Proszê pañstwa, nie jest to prawda – mówiê to
z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Po pierwsze, to, na ile pod-
wy¿szenie podatku spowoduje zwiêkszenie ob-
ci¹¿enia, bêdzie zale¿a³o de facto od stawki, która
zostanie wyznaczona, od oprocentowania, od
stawki podatku. Oczywiœcie, pierwsze pomys³y,
z lat dziewiêædziesi¹tych, to by³y pomys³y na po-
ziomie kilku procent, co by³o zupe³nie irracjonal-
ne. Dzisiaj mówi siê o dziesi¹tych b¹dŸ te¿ set-
nych czêœciach punktu procentowego.

Ale nie jest to de facto przedmiot tej ustawy, bo
ma ona jedynie daæ podstawê do tego, ¿eby tako-
w¹ taksacjê mo¿na by³o wprowadziæ, czyli przede
wszystkim ¿eby sporz¹dziæ ewidencjê tych nieru-
chomoœci od strony ich wartoœci katastralnej.
Wartoœæ katastralna, która zostanie wyznaczona
w powszechnej taksacji, nie bêdzie zale¿a³a od in-
dywidualnej wyceny nieruchomoœci – bêdzie to
powszechna wycena nieruchomoœci. Przy two-
rzeniu map taksacyjnych czy porównywalnych
tabel taksacyjnych nieruchomoœci bêdzie nastê-
powa³o… nie chcê powiedzieæ: uproszczenie, ra-
czej uogólnienie. Wartoœæ katastralna jest ni¿sza
ni¿ wartoœæ rynkowa i nie mo¿e byæ inaczej. Na
podstawie tych¿e map i tych¿e tabel bêd¹ potem
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wyznaczane pewne kryteria, czyli bêdzie wyzna-
czana wartoœæ uwzglêdniaj¹ca te elementy. No
i docelowo nast¹pi oczywiœcie okreœlenie samej
stawki, która ju¿ tutaj nie jest uwzglêdniana.

Jeœli zaœ chodzi o definicjê wartoœci, to chodzi-
³o o odniesienie jej do katastru, który jest tworzo-
ny i który pod t¹ nazw¹… Proszê pañstwa, to jest
tak, ¿e mówi siê o reformie ca³ego systemu ewi-
dencjonowania nieruchomoœci: systemu praw-
nego, systemu fizycznego i systemu fiskalnego.
Ta reforma nieruchomoœci z punktu widzenia
taksacji dotyczy de facto dwóch zakresów: fizycz-
nego, obejmuj¹cego ewidencjê gruntów i budyn-
ków, maj¹cego stanowiæ podstawê informacji
o nieruchomoœci, i fiskalnego, czyli docelowo ka-
tastru fiskalnego, przy czym w katastrze fizycz-
nym bêdzie wpisana ta wartoœæ katastralna.

Ale na pewno, proszê pañstwa – tylko jedn¹
rzecz jeszcze powiem, jeœli mo¿na – fakt wprowa-
dzenia reformy, tak mo¿emy to nazwaæ, czyli
zmiany systemu opodatkowania nieruchomoœci,
bêdzie trzeba mocno przemyœleæ. Bêdzie to zale-
¿a³o – mówiê o samym momencie wprowadzenia
tej zmiany – od tego, w jakim stopniu uda siê za-
mkn¹æ ewidencjê gruntów i budynków, w jakim
stopniu uda siê zewidencjonowaæ i okreœliæ war-
toœæ tych nieruchomoœci. I oczywiœcie, jednym
z rozwi¹zañ, które mog³oby byæ wprowadzone –
coraz czêœciej w tym zakresie s¹ wprowadzane
takie rozwi¹zania – jest w pierwszych przynaj-
mniej etapach czy w pierwszych latach funkcjo-
nowania taksacji ograniczenie siê tylko i wy³¹cz-
nie do wartoœci gruntów, bo z punktu widzenia
czysto ekonomicznego tak naprawdê bêdzie to
warunkowa³o równie¿ wartoœæ nieruchomoœci
budynkowych. W tym zakresie przygotowania s¹
zdecydowanie bardziej zaawansowane i zdecydo-
wanie na lepszym poziomie ni¿ w wypadku tak-
sacji, która obejmowa³aby równie¿ nieruchomo-
œci budynkowe.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Piwoñski, nastêpnie pani senator

Klepacz.

Senator Zbyszko Piwoñski:

Ja wprawdzie z³o¿y³em ju¿ na rêce pana mar-
sza³ka stosown¹ poprawkê, niemniej chcia³bym
upewniæ, czy zmiana dokonana w art. 23 ust. 3,
zmniejszaj¹ca wp³ywy samorz¹du powiatowego
z 25%, które zapisaliœmy w niedawno przyjêtej
ustawie o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego, do 20% w tej¿e ustawie, to zabieg ce-
lowy, czy po prostu wypadek przy pracy?

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Nie jest to ani wypadek przy pracy, ani zabieg
celowy, po prostu na³o¿y³y siê na siebie dwie no-
welizacje. My, pracuj¹c w podkomisjach sejmo-
wych, nie znaliœmy jeszcze decyzji co do tego, co
zostanie zaproponowane w ustawie o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego. Do-
piero na posiedzeniu komisji infrastruktury
w Senacie dostaliœmy informacjê, ¿e jest to na
poziomie 25% i tak bêdzie tak¿e w tej ustawie.
Czyli bêdzie to 25%, co wynika z innych zapisów.
Po prostu wtedy nie by³o jeszcze informacji, do
jakiego poziomu dojdzie propozycja rz¹dowa.
Wstêpnie by³o zwiêkszenie z 5% – w pierwotnej
ustawie by³o w³aœnie 5% – do 20%, a w ustawie
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialne-
go – do 25%. Tak wiêc tutaj wyrównanie równie¿
bêdzie na poziomie 25%. Nie bêdzie zreszt¹ po-
trzeby definiowania tego w tej ustawie, ponie-
wa¿ ustawa o dochodach jednostek samorz¹du
terytorialnego bêdzie to obejmowa³a. A wiêc jest
to 25%.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Pani senator Klepacz.

Senator Apolonia Klepacz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Prezes, moje pytanie bêdzie dotyczyæ

kwalifikacji rzeczoznawców. Chcia³abym, ¿eby
pani jednoznacznie z trybuny senackiej odpo-
wiedzia³a na to pytanie, dlatego ¿e ostatnio
„Rzeczpospolita”, w poniedzia³kowej publikacji
i potem w sprostowaniach, spowodowa³a pewne
zaburzenia, je¿eli chodzi o przep³yw informacji
w tym zakresie. Dotyczy to osób, które – jak mó-
wi siê w ustawie – bêd¹ w przysz³oœci musia³y
mieæ wykszta³cenie prawnicze, ekonomiczne
b¹dŸ techniczne. Ale s¹ osoby, które maj¹ wy-
kszta³cenie wy¿sze, rozpoczê³y w tej chwili stu-
dia podyplomowe i bêd¹ w przysz³oœci chcia³y
siê ubiegaæ o zawodowe uprawnienia rzeczo-
znawców.

Moje pytanie zmierza do tego, czy okreœlono
wobec nich terminy na ubieganie siê o te upra-
wnienia. Czy ten termin, który pojawia siê
w ustawie – 31 grudnia 2005 r., bêdzie dla nich
jak¹œ barier¹, je¿eli ukoñcz¹ te studia podyplo-
mowe, rozpoczn¹ odpowiedni¹ procedurê, ale na
przyk³ad nie zd¹¿¹ w terminie uzyskaæ tych up-
rawnieñ? Czy to jest te¿ dla nich bariera? Bardzo
proszê o parê s³ów wyjaœnienia.
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Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Faktycznie, w poniedzia³kowej „Rzeczpospoli-
tej” ukaza³a siê b³êdna interpretacja. Nie dotyczy
to… W wypadku rzeczoznawcy mówimy o trzech
rodzajach wykszta³cenia: prawniczym, ekonomi-
cznym i technicznym. W pozosta³ych zawodach
mówimy ogólnie o koniecznoœci posiadania wy¿-
szego wykszta³cenia. Osoby, które na mocy do-
tychczasowych przepisów – ja wyjaœniê tylko tê
sprawê z „Rzeczpospolitej”, a potem odpowiem
na pytanie pani senator – uzyska³y takie upra-
wnienia, nie trac¹ ich. Chodzi o uprawnienia
b¹dŸ te¿ licencjê. Te osoby tego nie trac¹ i nie ma-
j¹ obowi¹zku uzupe³niania wykszta³cenia czy te¿
zmiany tego wykszta³cenia, jeœli maj¹ wy-
kszta³cenie wy¿sze. Osoby, które rozpoczê³y pro-
cedurê zwi¹zan¹ ze studiami podyplomowymi
i z praktyk¹, jeœli z³o¿¹ dokumenty informuj¹ce
o przyst¹pieniu do egzaminu przed 31 grudnia
2005 r., a póŸniej… No, przepraszam, ale jest te¿
chocia¿by kwestia niezdania egzaminu – wtedy
osoby takie nabywaj¹ to prawo, poniewa¿ przy-
stêpuj¹ do tego egzaminu, ale to prawo jest im
wstrzymane. Jeœli zaœ do takowego egzaminu bê-
d¹ przystêpowa³y ju¿ po 1 stycznia 2006 r., to ju¿
bêd¹ musia³y spe³niæ wymagania okreœlone w tej
ustawie.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie jeszcze

zadaæ pytanie?
Pani senator Liszcz, potem pan senator Jur-

giel.

Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê bardzo.
Ja chcia³abym zadaæ pytanie dotycz¹ce art. 1

pkt 1, czyli definicji dzia³ki gruntu. Mówi siê
o tym, ¿e dzia³ka gruntu to jest niepodzielona,
ci¹g³a czêœæ powierzchni ziemskiej. Chodzi mi
o to, czy ona jest niepodzielona w terenie, czy nie-
podzielona na planie. Bo trafi³a do mnie taka
sprawa: pewna rodzina z ¯oliborza od 1910 r. zaj-
muje dzia³kê, której po³owê w swoim czasie za-
brano, ale na tej drugiej po³owie nieprzerwanie,
od 1910 r. stoi dom. Nagle jednak okaza³o siê, ¿e
w latach dziewiêædziesi¹tych czêœæ tej dzia³ki zo-
sta³a oddana w u¿ytkowanie wieczyste spó³dziel-
ni i teraz granica miêdzy dzia³k¹ by³ego w³aœci-
ciela a spó³dzielni¹ przechodzi przez kuchniê,
odcina wejœcie do mieszkania, szambo itd. Oka-

za³o siê bowiem, ¿e na planie ta dzia³ka bêd¹ca
ca³y czas w obrêbie jednego p³otu, niepodzielona,
sk³ada³a siê z paru innych dzia³ek, które sk¹d-
in¹d w czêœci wchodzi³y z kolei w inn¹ dzia³kê na
gruncie.

O jak¹ wiêc dzia³kê chodzi? Niepodzielon¹
w terenie czy niepodzielon¹ na planie i czy d³ugo
jeszcze bêd¹ siê utrzymywa³y takie sytuacje, ¿e
co innego jest na planie, a co innego w terenie, a¿
ktoœ siê raptem budzi w podzielonym domu, któ-
rego czêœæ okazuje siê znajdowaæ na nie jego
dzia³ce? Bardzo proszê.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Chodzi o dzia³kê niepodzielon¹ prawnie.
(Senator Teresa Liszcz: Aha. Czyli plan siê li-

czy, papier, tak?)
Tak.
(Senator Teresa Liszcz: I papier nie musi byæ

zgodny z tym, co jest na gruncie?)
No, mamy jednak przepisy, na mocy których

ustalamy informacje odnoœnie do tego, jaki jest
status prawny nieruchomoœci. Jeœli z tych doku-
mentów wynika, ¿e jest ona podzielona prawnie,
to oczywiœcie nie bêdzie to mo¿liwe.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Pan senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Chcia³bym zapytaæ o art. 24. Tutaj mówi siê
o tak zwanych gminnych, a dalej o powiatowych
i wojewódzkich zasobach nieruchomoœci, i wpro-
wadza siê zasadê, ¿e do tych zasobów nierucho-
moœci nale¿¹ nieruchomoœci, które stanowi¹
przedmiot w³asnoœci odpowiedniej jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, kiedy nie zosta³o dane
u¿ytkowanie wieczyste. Dlaczego wy³¹cza siê te
grunty? Wiemy, ¿e od piêædziesiêciu lat s¹ tereny
oddawane w u¿ytkowanie wieczyste na potrzeby
mieszkaniowe, dzieje siê to i na okresy czterdzie-
stoletnie. Czy gmina, czy powiat, czy wojewódz-
two nie powinny jednak w ramach planów rozwo-
jowych uznawaæ tych gruntów przekazanych
w u¿ytkowanie wieczyste, które przecie¿ mo¿e siê
zakoñczyæ za piêæ czy dziesiêæ lat? Czy nale¿y je
wy³¹czaæ z tych odpowiednich zasobów nieru-
chomoœci, nie obejmowaæ polityk¹ rozwojow¹
i zorganizowan¹ dzia³alnoœci¹ inwestycyjn¹?
Dziêkujê.
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Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Jeœli chodzi o zasoby, to nale¿y pamiêtaæ
o tym, ¿e po zdefiniowaniu zasobu jest prowadzo-
na wobec niego gospodarka na poziomie powia-
tu, gminy, powiatu b¹dŸ te¿ województwa. I jeœli
nieruchomoœæ zosta³a oddana w u¿ytkowanie
wieczyste, nawet na minimalny okres czterdzie-
stu lat, to w zakresie tego przeznaczenia czy tej
funkcji gmina nie ma ju¿ prawa decydowania.
Inaczej w planach. To s¹ jakby dwie ró¿ne rzeczy,
bo jeœli my w planach okreœlamy funkcje, to kwe-
stia gospodarowania czy strategii w tym zakresie
jest zdecydowanie osobn¹ kwesti¹; fakt, jakie
jest przeznaczenie nieruchomoœci, nie bêdzie
mia³ tutaj znaczenia z punktu widzenia istoty za-
sobu i sposobu gospodarowania tym, co teraz po-
zostaje do dyspozycji gminy. A skoro gmina prze-
kaza³a grunt w u¿ytkowanie wieczyste – proszê
pamiêtaæ, jaki jest charakter tego prawa – to nie
mo¿e nim dysponowaæ. I st¹d wy³¹czenie tych
nieruchomoœci z samego zasobu.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ?
Dziêkujê, Pani Prezes.
(Zastêpca Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast Urszula S³owik: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
W tej sytuacji otwieram dyskusjê.
Jestem jednak zmuszony przypomnieæ jeszcze

raz szczegó³owo o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów –
pamiêtajmy, ¿e jest to dziesiêæ minut – o koniecz-
noœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowa-
dz¹cego listê mówców, a tak¿e o obowi¹zku sk³a-
dania podpisanych wniosków o charakterze le-
gislacyjnym do marsza³ka Senatu. Tylko te
wnioski, które bêd¹ z³o¿one na piœmie do czasu
zamkniêcia dyskusji, bêd¹ rozpatrywane przez
komisje.

To tyle, je¿eli chodzi o te wymogi formalne.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jur-

giela.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pozwolê sobie wróciæ do tematu reorganizacji

centralnych urzêdów w ramach tej ustawy. Uwa-
¿am, ¿e Wysoka Izba powinna jednak siê zasta-
nowiæ i przyj¹æ poprawkê, któr¹ w tym zakresie
z³o¿ê. Powinna tak¿e zwróciæ siê do Sejmu w celu
ponownego rozwa¿enia tej sprawy i wykorzysta-
nia odpowiednich ekspertyz, a tak¿e analiz fi-

nansowych, które byæ mo¿e uzasadni¹ – lub nie –
likwidacjê jednego z centralnych urzêdów.

Niedobrze siê dzieje, ¿e w pracach nad usta-
w¹ o gospodarce gruntami rz¹d reprezentuje
urz¹d mieszkalnictwa i rozwoju miast i ¿e pró-
buje siê poprzez lobbowanie wœród parlamen-
tarzystów – stwierdzam to z pe³n¹ œwiadomo-
œci¹ – doprowadzaæ do likwidacji konkurencyj-
nego urzêdu.

Przypomnê, ¿e dwa lata temu rz¹d Leszka Mil-
lera przedstawi³ zasady reorganizacji urzêdów
centralnych. Zlikwidowano wtedy czêœæ urzê-
dów. Broniliœmy choæby takiego urzêdu, jak po-
licja celna, który by³ i jest bardzo potrzebny. By-
³a to jednak decyzja polityczna. Rz¹d zapropo-
nowa³, po czym jednak przesun¹³ w czasie, po
naciskach ró¿nych lobby, likwidacjê Urzêdu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – a jeszcze raz
chcê jednoznacznie podkreœliæ, ¿e i kiedyœ w Sej-
mie, i obecnie, jestem zwolennikiem utrzymania
urzêdu mieszkalnictwa jako fachowej jednostki
zajmuj¹cej siê polityk¹ mieszkaniow¹ w pañ-
stwie – a tak¿e tej specjalistycznej jednostki, ja-
k¹ jest G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii. I tu-
taj nale¿y jeszcze raz podkreœliæ – stwierdzam to
z przykroœci¹ – ¿e dzieje siê to wszystko w wyni-
ku ró¿nego rodzaju lobbingów. Bo jak inaczej
mo¿na odnieœæ siê do sprawy, ¿e Rada Mini-
strów we wrzeœniu przyjê³a projekt zmian
w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
nad któr¹ to ustaw¹ œrodowiska geodezyjne,
choæby StowarzyszenieGeodetówPolskich,pracu-
j¹ ju¿ od kilku lat, ¿e przyjê³a projekt zmian wzmac-
niaj¹cych rolê G³ównego Urzêdu Geodezji i Karto-
graf i i nad pozosta³ymi organami s³u¿by
geodezyjno-kartograficznej, a tu nagle w Sejmie
w drugim czytaniu zg³aszana jest taka poprawka,
bez uzasadnienia ekonomicznego, bez stanowiska
rz¹du na piœmie? Prosi³em o nie podczas posiedze-
nia komisji, ale takie stanowisko niestety nie zo-
sta³o dostarczone.

Pani minister mówi³a o programie oszczê-
dnoœciowym tego rz¹du. Ale decyzje, Pani Mini-
ster, s¹ inne. Powo³ane ostatnio wojewódzkie
kolegia skarbowe, które zosta³y zaskar¿one do
Trybuna³u Konstytucyjnego, œwiadcz¹ o tym, ¿e
nie podejmuje siê decyzji merytorycznych. S¹
to decyzje sensu stricto lobbingowe lub wyni-
kaj¹ce z odpowiedniej pozycji poszczególnych
polityków w rz¹dzie Leszka Millera. Dlaczego
nie zasiêgniêto opinii Stowarzyszenia Geode-
tów Polskich, organizacji, która istnieje ju¿ od
pierwszej wojny œwiatowej i naprawdê zawsze
dba³a o interesy tego kraju i o poziom wykony-
wanych us³ug? Potraktowano tê organizacjê
w sposób bardzo niew³aœciwy. Myœlê, ¿e Wyso-
ka Izba te¿ powinna siê nad tym zastanowiæ i je-
dnak dac mo¿liwoœæ zapoznania siê z opini¹ tej
organizacji, która zrzesza kilkadziesi¹t tysiêcy
osób.

49 posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2003 r.
104 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami…



Chcia³bym jeszcze postawiæ kilka tez i zasuge-
rowaæ, ¿eby jednak siê zastanowiæ nad t¹ decyz-
j¹. Chcia³bym te¿, ¿eby poprawka, któr¹ zg³oszê,
zosta³a przyjêta i ¿eby Sejm mia³ mo¿liwoœæ jesz-
cze raz wypowiedzieæ siê w tej sprawie.

A wiêc przede wszystkim w myœl tej propono-
wanej ustawy likwiduje siê nie tylko G³ówny
Urz¹d Geodezji i Kartografii, ale równie¿ g³ówne-
go geodetê kraju jako organ administracji rz¹do-
wej – bo nie bêdzie tym organem pracownik pod-
leg³y ministrowi infrastruktury. I tak przy tym
podziale zadañ administracji rz¹dowej pan wice-
premier Pol ma tyle zadañ, ¿e mam w¹tpliwoœci,
czy z kolejnego bêdzie potrafi³ siê wywi¹zaæ, bio-
r¹c pod uwagê to, ¿e do tej pory jeszcze ¿adnej au-
tostrady nie zbudowa³. Uwa¿am, ¿e likwidacja
G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii w tym
czasie oznacza zagro¿enie dla realizacji systemu
IACS, a wiêc i zintegrowanego systemu kata-
stralnego, w sk³ad którego wchodz¹ wykorzysty-
wane ksiêgi wieczyste, ewidencja podatkowa…
Mówiê tutaj o zintegrowanym systemie kata-
stralnym PESEL i REGON.

Szanowni Pañstwo! Gdyby nie te decyzje polity-
czne na pocz¹tku tej kadencji, polegaj¹ce na tym,
¿e oto jeden z koalicjantów chcia³ zaw³aszczyæ so-
bie wykonanie systemu IACS, gdyby zlecono to
s³u¿bie geodezyjno-kartograficznej, nie by³oby
dzisiaj tych problemów, nie by³oby tego zagro¿e-
nia. Jeden z koalicjantów chcia³ umieœciæ tworze-
nie IACS w strukturze tworzonej wtedy Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Po-
wierzy³ to osobom nieprzygotowanym, niefacho-
wym, a tak¿e nadzorowanym przez politycznych
ministrów. No i mamy to, co mamy. Uwa¿am, ¿e
dalsze postêpowanie w tym kierunku doprowadzi
do niewykorzystania œrodków przez Polskê w ra-
mach p³atnoœci obszarowych.

G³ówny geodeta kraju, jako organ administracji
rz¹dowej, jest równorzêdnym partnerem w zakresie
wspó³pracy ze s³u¿bami geodezyjno-kartograficznymi
w innych krajach. By³em na kilku sympozjach geo-
dezyjnych i wiem, co tam oznacza pozycja osoby,
która od kilku, powiedzmy, od dwunastu lat – nie
mówiê o obecnym g³ównym geodecie kraju; te osoby
zmienia³y siê – reprezentuje Polskê w ró¿nych gre-
miach, bêd¹c odpowiednio umocowana pod wzglê-
dem prawnym. I wreszcie g³ówny geodeta kraju jest
organem sprawuj¹cym bezpoœrednio nadzór nad
dzia³alnoœci¹ s³u¿by geodezyjnej i kartograficz-
nej, to znaczy nad powiatami i wojewódzkimi in-
spektorami nadzoru geodezyjnego i kartografi-
cznego. Jest to administracja, która powinna
byæ w sposób szczególny nadzorowana, dlatego
¿e rozstrzygane s¹ tam sprawy fachowe, sprawy
maj¹ce du¿e znaczenie dla naszego kraju.

Nastêpna sprawa, o której mówi³a pani mini-
ster: czy ta likwidacja przyniesie du¿e oszczêdno-

œci? Na posiedzeniu komisji pan minister Bryx
powiedzia³, ¿e to bêdzie 1 milion 500 tysiêcy z³.
Chcia³bym, jeœli to jest mo¿liwe przy tych proce-
durach, które s¹ tutaj stosowane, us³yszeæ jesz-
cze, na czym te pó³toramilionowe oszczêdnoœci
mia³yby polegaæ i czy nie wiêcej stracimy, jeœli nie
wprowadzimy w Polsce systemu IACS.

Uwa¿am ¿e likwidacja G³ównego Urzêdu Geo-
dezji i Kartografii zaburzy funkcjonowanie fun-
duszu gospodarki zasobami geodezyjnymi i kar-
tograficznymi, a tak¿e oœrodków dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, które s¹ nadzoro-
wane przez fachowe jednostki. Czystka, która
mia³aby tam nast¹piæ, czystka polityczna, mo¿e
doprowadziæ do tego, ¿e znowu zostanie zak³óco-
ny pewien proces.

Sprawa nastêpna dotyczy w³aœnie mojej po-
prawki, tej, któr¹ sk³adam. Poprawka polega na
tym, ¿eby jednak nie likwidowaæ w tej ustawie…
Jeszcze raz przypomnê: w ustawie dotycz¹cej in-
nej materii, w ustawie, przy której rz¹d podczas
prac sejmowych i senackich reprezentowa³
przedstawiciel urzêdu, który mia³ byæ likwidowa-
ny, a wiêc Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast. I tylko przez odpowiedni lobbing – a wiêc
doprowadzenie do wykazania siê rz¹du, bo oto
zosta³ zlikwidowany jeden urz¹d centralny – sta-
ra siê uchroniæ swój urz¹d. Ja uwa¿am, Szano-
wni Pañstwo, ¿e nale¿y te¿ zachowaæ Urz¹d Mie-
szkalnictwa i Rozwoju Miast. Ju¿ od dziesiêciu
lat zajmujê siê polityk¹ mieszkaniow¹ i wiem, ja-
kie s¹ zas³ugi tej instytucji dla prawid³owego fun-
kcjonowania spraw mieszkaniowych, a tak¿e
przygotowywania dokumentów zwi¹zanych z po-
lityk¹ mieszkaniow¹.

Jeszcze raz apelujê do panów senatorów o za-
stanowienie siê nad t¹ poprawk¹ i o podjêcie w³a-
œciwej decyzji. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Teresê

Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie mogê nie zacz¹æ od ubolewania, ¿e tak

wa¿n¹ ustawê, wprowadzaj¹c¹ sto czterdzieœci
piêæ du¿ych zmian do ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami i kilkanaœcie innych zmian, roz-
patrujemy w takim tempie. Ustawa ta dotyczy
konstytucyjnych zagadnieñ, konstytucyjnej
ochrony prawa w³asnoœci, zagadnieñ o ogrom-
nym znaczeniu ekonomicznym i spo³ecznym –
i oto mamy nad ni¹ nied³ugo g³osowaæ, a dzisiaj
debatujemy, nie maj¹c czasu na zapoznanie siê
z podstawowymi materia³ami. Nie ma mowy
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o opiniach, o ekspertyzie. Senator sprawozdaw-
ca przyzna³, ¿e nie zna przebiegu dyskusji w Se-
jmie, bo nie mia³ kiedy siê z tym zapoznaæ,
a przecie¿ jest to technicznie mo¿liwe, tylko trze-
ba mieæ na to czas. Ale, niestety, jesteœmy
w mniejszoœci i musimy siê poddaæ trybowi pra-
cy i dyktatowi wiêkszoœci. Dlatego usi³owa³am
siê zapoznaæ z tym tekstem i wy³apaæ przynaj-
mniej niektóre rzeczy, te najbardziej niepoko-
j¹ce.

Chcê wróciæ przede wszystkim do sprawy,
któr¹ podnios³am w pytaniach, sprawy zmiany
art. 27 w ten sposób, ¿e wpis u¿ytkowania wie-
czystego do ksiêgi wieczystej przestaje byæ, je¿eli
ta zmiana wejdzie w ¿ycie, wpisem konstytuty-
wnym. Mam tu przed sob¹ uzyskan¹ od pani mi-
nister opiniê wiceministra sprawiedliwoœci.
Opinia ta jest zdecydowanie przeciwna tej zmia-
nie. Chcê zaznaczyæ, ¿e zmiana ta nie jest
z przed³o¿enia rz¹dowego, tylko zosta³a wpro-
wadzona, z inicjatywy jakiegoœ „eksperta”, przez
pos³a. Ujê³am tego „eksperta” w cudzys³ów, bo
by³a to osoba zainteresowana t¹ zmian¹, znany
warszawski notariusz, któremu zale¿y na tym,
¿eby tê zmianê wprowadziæ, bo wtedy bêdzie
móg³ ³atwiej i szybciej sporz¹dzaæ akty notarial-
ne. No, niestety, k³ania siê tutaj ustawa o lob-
bingu. Trzeba zlikwidowaæ tak¹ sytuacjê, ¿e
osoby w istocie zainteresowane wystêpuj¹ pod
p³aszczykiem ekspertów. To jest sytuacja
ogromnie niebezpieczna.

To, co mam przed sob¹, to oficjalnie podpisana
opinia wiceministra sprawiedliwoœci, bogato
uzasadniaj¹ca, dlaczego tej zmianie trzeba siê
przeciwstawiæ. Pisze tam pan minister, ¿e wpis
w ksiêdze wieczystej zosta³ ukszta³towany jako
wpis o charakterze konstytutywnym i odgrywa
zasadnicz¹ rolê z punktu widzenia bezpieczeñ-
stwa obrotu i ochrony praw w³aœcicieli, Skarbu
Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zmiana wprowadzona przez podkomisjê nad-
zwyczajn¹, a nastêpnie przez Sejm, polegaj¹ca
na rezygnacji z konstytutywnego wpisu do ksiêgi
wieczystej, stanowi rewolucjê w dotychczasowej
regulacji praw ograniczonych rzeczowych. Zmia-
na ta budzi bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci, naru-
sza bowiem konstrukcjê i spójnoœæ systemu pra-
wa, które reguluje przenoszenie praw rzeczo-
wych na rzeczy cudzej ujawnionych w ksiêdze
wieczystej, godzi w bezpieczeñstwo obrotu praw-
nego, a tak¿e mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla inte-
resów maj¹tkowych w³aœcicieli nieruchomoœci
gruntowych oddanych w u¿ytkowanie wieczyste,
a w szczególnoœci gmin, które najczêœciej w takiej
formie gospodaruj¹ nieruchomoœciami. W prak-
tyce pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e wymaganie konstytu-
tywnego wpisu utrudnia obrót tym prawem. Te
utrudnienia maj¹ charakter przejœciowy i nie po-

winny stanowiæ argumentu za wprowadzeniem
zmian w systemie prawa cywilnego. Oczywiœcie
ta zmiana , jak dalej pisze ekspert, uelastyczni
obrót prawem u¿ytkowania wieczystego i u³atwi
notariuszom dzia³anie. I o to tak naprawdê cho-
dzi. Pan wiceminister przypomina w swojej opi-
nii, ¿e 1 paŸdziernika 2003 r. rozpoczê³o siê
wdra¿anie elektronicznej ksiêgi wieczystej na
gruncie obecnego prawa, czyli przy takim za³o¿e-
niu, ¿e wpisy, o których tutaj mowa, s¹ wpisami
konstytutywnymi. Jakakolwiek zmiana w prze-
pisach i w œlad za tym w oprogramowaniu mo¿e
istotnie opóŸniæ proces informatyzacji ksi¹g wie-
czystych.

To s¹ argumenty przeciwko. Pytam, jakie s¹
argumenty argumenty za. Jakie s¹ argumenty
za? Ja nie us³ysza³am niczego poza tym, ¿e nota-
riuszom bêdzie tak wygodniej. Ale czy my pisze-
my prawo dla wygody notariuszy, czy chodzi
o bezpieczeñstwo obrotu? Pad³ taki argument, ¿e
oto wpis prawa w³asnoœci nie jest konstytuty-
wny, a wpis u¿ytkowania wieczystego dotycz¹ce-
go dzia³ki, na którym stoi na przyk³ad mieszka-
nie, budynek, gdzie znajduje siê mieszkanie, wy-
maga… Ten argument jest zbijany tym, o czym
mówi³am. Otó¿ w przypadku prawa w³asnoœci nie
ma tego niebezpieczeñstwa, poniewa¿ dzia³a
w pewnym zakresie zasada rêkojmi i wiary publi-
cznej ksi¹g wieczystych, która nie dzia³a w sto-
sunku do ograniczonych praw rzeczowych. Dla-
tego ten nabywca, którego prawo pochodzi od
w³aœciciela wpisanego do ksiêgi, zawsze wygra
z innym pretenduj¹cym do tytu³u w³asnoœci.
I dlatego jest ró¿nica w podejœciu do charakteru
wpisu przy ograniczonych prawach rzeczowych,
w szczególnoœci przy u¿ytkowaniu wieczystym
przy prawie w³asnoœci. Tak wiêc bardzo proszê,
¿eby te argumenty zosta³y wziête pod uwagê.
A z tym pismem z Ministerstwa Sprawiedliwoœci
powinni siê zapoznaæ przynajmniej cz³onkowie
komisji infrastruktury.

Sk³adam odpowiedni¹ poprawkê, ¿eby uchyliæ
zmianê dziewiêtnast¹ w ustawie nowelizuj¹cej.
To znaczy, pozosta³oby tak, jak jest dot¹d, i¿ wpis
u¿ytkowania wieczystego do ksiêgi wieczystej ma
charakter konstytutywny. Byæ mo¿e tak zwane-
mu ekspertowi chodzi³o tylko o uelastycznienie
obrotu, ale konsekwencj¹ tego zapisu mo¿e byæ
spekulacja u¿ytkowaniem wieczystym, bardzo
niebezpieczna.

Sk³adam równie¿ poprawki, które zmierzaj¹
do tego, ¿eby nie dopuœciæ do likwidacji G³ó-
wnego Urzêdu Geodezji i Kartografii. Uzasa-
dnienie dla tego rodzaju stanowiska mia³o
miejsce w wyst¹pieniu pana senatora Krzyszto-
fa…

(G³osy z sali: Jurgiela.)
… Jurgiela, wiêc nie bêdê tego powtarzaæ. Pro-

szê o poparcie moich poprawek. Dziêkujê uprzej-
mie.
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Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Janow-

skiego.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Pani Minister!

Dyskutujemy nad bardzo wa¿n¹ ustaw¹. Za-
dawane pytania wykaza³y wagê tej ustawy i jej
znaczenie dla wszystkich mieszkañców Rzeczy-
pospolitej. Taka jest prawda. Ale nasza praca
nad t¹ ustaw¹ przebiega w trybie, który takiej
ustawie nie przystoi. Ustawa ta nie by³a analizo-
wana przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w Senacie. Myœmy
bardzo póŸno mogli siê zapoznaæ z obszern¹ ma-
teri¹ tej ustawy, bardzo bogat¹ i dotycz¹c¹ bar-
dzo wielu problemów.

Nie chcê przytaczaæ rozporz¹dzenia prezesa Ra-
dy Ministrów, pana Leszka Millera, które dotyczy
zasad techniki prawodawczej. W moim przekona-
niu, Sejm nie zastosowa³ siê do tej zasady, jako ¿e
od materii zasadniczej, która dotyczy gospodarki
nieruchomoœciami, nale¿a³oby po prostu oddzieliæ
zagadnienia zwi¹zanezorganizacj¹ i funkcjonowa-
niem naczelnych organów administracji pañstwo-
wej i ze spokojem pochyliæ siê nad wszystkimi
szczegó³ami, które wi¹¿¹ siê z ow¹ gospodark¹ nie-
ruchomoœciami. Takich szans, niestety, Wysoka
Izba nie mia³a. Ja nie mia³em na pewno.

W tym kontekœcie mam wiele w¹tpliwoœci. Uz-
naj¹c, ¿e ustawa dotyczy istotnej materii –
a kompetencja pani minister naprawdê mnie
bardzo zadowala – chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
te zmiany zosta³y bardzo gruntownie przeanali-
zowane. Czy zrobiono jakieœ analizy porównaw-
cze? I co z rozporz¹dzeniami? Bo istota bêdzie
tkwi³a w szczegó³ach tych rozporz¹dzeñ, które
byæ mo¿e ju¿ s¹, byæ mo¿e po prostu nie mogliœ-
my siê z nimi zapoznaæ. Czy to wszystko jest przy-
gotowane, ¿eby nie by³o kolejnego niewypa³u?

Sprawa jest naprawdê wa¿na. Kiedyœ, sk³ada-
j¹c œlubowanie, zobowi¹zywaliœmy siê, ¿e bêdzie-
my tworzyli dobre prawo dla mieszkañców Rze-
czypospolitej, a nie robimy tego.

Mam sporo szczegó³owych poprawek. Sk³a-
dam je na pañskie rêce, Panie Marsza³ku, z myœ-
l¹ o tym, ¿e podczas obrad komisji, tylko jednej
komisji, bêdê móg³ zabraæ g³os i uzasadniaæ te
poprawki. Przykro mi niezmiernie, ale nie widzê
innej drogi. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê Wysok¹ Izbê, ¿e lista mówców zo-

sta³a wyczerpana.

Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœ-
mie z³o¿yli pañstwo senatorowie Piwoñski, Noga,
Jurgiel, Liszcz i Janowski.

Zgodnie z naszym regulaminem zamykam
dyskusjê.

Chcia³bym zapytaæ przedstawiciela rz¹du, czy
chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych
wniosków, ewentualnie do pytañ zadanych
w trakcie dyskusji.

Bardzo proszê pani¹ profesor.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast
Urszula S³owik:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Szczególnie chcia³abym odnieœæ siê do paru,

jak rozumiem, zarzutów dotycz¹cych wrêcz pro-
cedowania nad t¹ ustaw¹, a przede wszystkim do
kilku nieprawdziwych informacji, które tutaj
pad³y, a o których by³ ³askaw powiedzieæ pan se-
nator Jurgiel.

Proszê pañstwa, nie jest prawd¹, ¿e rz¹d
wzmocni³ pozycjê g³ównego geodety kraju. Jak
pan doskonale wie, faktycznie na posiedzeniu
Rady Ministrów – zerknê sobie na datê –
30 wrzeœnia by³a przyjêta nowelizacja prawa geo-
dezyjnego i kartograficznego, jednak by³o ni
mniej, ni wiêcej tylko uchybienie formalne, po-
niewa¿ ta ustawa nie by³a konsultowana przez
Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego. Do tej¿e komisji zosta³a ona skierowana
29 paŸdziernika, co poskutkowa³o decyzj¹
o wstrzymaniu prac nad t¹ ustaw¹. Czyli nie ma
dalszych prac nad ustaw¹ o nowelizacji ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne, co oznacza, ¿e
trudno dzisiaj mówiæ o wzmocnieniu pozycji, po-
niewa¿ nie ma nawet ostatecznego kszta³tu tej
rz¹dowej wersji ustawy. Zbyt du¿o by³o zmian
w tej ustawie i jak siê okaza³o, zbyt du¿o w¹tpli-
woœci, a przede wszystkim nie by³a ona konsulto-
wana.

Proszê pañstwa, stanowisko rz¹du, jeœli cho-
dzi o likwidacjê… Myœlê, ¿e przy okazji odpowiem
czy to na w¹tpliwoœæ, czy to na zarzut dotycz¹cy
lobby pracowników urzêdu. Faktycznie tak siê
sk³ada, ¿e reprezentujê Urz¹d Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast, który zostaje utrzymany na mo-
cy tej ustawy, ale pragnê wszystkich pañstwa po-
informowaæ, ¿e mówienie o lobby jest tutaj doœæ
mocnym zarzutem.

Pierwszy pomys³ czy projekt, który w konsek-
wencji mia³by s³u¿yæ utrzymaniu urzêdu miesz-
kalnictwa, by³ projektem pos³ów niekoalicyj-
nych. Przewodnicz¹cy podkomisji, pose³ Jerzy
Polaczek, z³o¿y³ taki projekt w czasie prac podko-
misji, co, jak ju¿ wczeœniej wspomina³am, skut-
kowa³o koniecznoœci¹ przyjêcia stanowiska
rz¹du w tej sprawie, poniewa¿ projekt wykracza³

49 posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami… 107



daleko poza kompetencje czy zakres merytorycz-
ny tej¿e ustawy. To spowodowa³o koniecznoœæ
analizy skutków finansowych zwi¹zanych
z ewentualn¹ likwidacj¹ tego urzêdu i odpowie-
dzi¹ na pytanie… Taki zreszt¹ by³ zamys³ rok
wczeœniej, kiedy przed³u¿ano istnienie urzêdu na
rok, ¿e ma to w efekcie doprowadziæ do oszczê-
dnoœci. Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e nie
ma mo¿liwoœci zaoszczêdzenia w urzêdzie. Oczy-
wiœcie by³a to nie tylko kwestia oszczêdnoœci, ale
poszukuj¹c oszczêdnoœci, znaleziono je w³aœnie
w g³ównym urzêdzie.

I teraz odpowiem, ¿e s¹ to oszczêdnoœci, jak
pan wspomnia³, rzêdu 1 miliarda 200… przepra-
szam, 1 miliona 200 tysiêcy z³ w pierwszym roku
funkcjonowania. S¹ one mniejsze w pierwszym
roku funkcjonowania, dlatego ¿e – na to pytanie
zreszt¹ odpowiada³ pan minister Bryx na posie-
dzeniu komisji infrastruktury – konieczne jest
zwalnianie pracowników i wyp³aty odpraw zwal-
nianym pracownikom.

Zwalniani pracownicy, czyli de facto ci, którzy
nie bêd¹ zatrudnieni przez Ministerstwo Infra-
struktury, to s¹ tylko i wy³¹cznie pracownicy po-
mocniczy. Proszê pañstwa, tak siê niefortunnie
czy te¿, mo¿na powiedzieæ, niedobrze z³o¿y³o, ¿e
g³ówny urz¹d geodezji zacz¹³ siê rozbudowywaæ
nie od strony merytorycznej. W ramach g³ównego
urzêdu geodezji s¹ doradcy polityczni, s¹ stano-
wiska doradców politycznych, które ulegn¹ lik-
widacji, i jest wielu, wielu innych pracowników
pomocniczych, którzy jak siê okazuje, w ¿aden
sposób do tej pory nie przyczynili siê do tego, aby
system ewidencji móg³ sprawnie funkcjonowaæ.
Podstawy tego rz¹d znalaz³ w opiniach doty-
cz¹cych zaawansowania prac tego urzêdu. W³aœ-
nie decyzja o przeniesieniu tych kompetencji
bezpoœrednio do ministra w³aœciwego, czyli mini-
stra infrastruktury, ma skutkowaæ tym, ¿eby ta-
kich w¹tpliwoœci nie by³o. By³y bowiem problemy
– i na to mamy dowody – z koordynacj¹ tego sys-
temu, z czasem wdra¿ania, z kosztami, które siê
ponosi, i brakiem specjalistów, na co wykazywa³
zreszt¹ sam g³ówny urz¹d geodezji. To jest para-
doks, który tutaj wychodzi: urz¹d skar¿y³ siê, ¿e
nie ma w swojej, jak siê okazuje, doœæ rozbudo-
wanej strukturze specjalistów. Struktura de fa-
cto by³a doœæ mocno sformalizowana i chcê po-
wiedzieæ, ¿e tylko i wy³¹cznie rozbudowana.

To s¹ g³ówne powody takich decyzji. I nie cho-
dzi tu o lobby pracowników urzêdu, bo inicjatywa
by³a inicjatyw¹ poselsk¹ klubów opozycyjnych.

Nie wiem, czy rozwia³am w¹tpliwoœci pana se-
natora, ale mam nadziejê, ¿e przynajmniej roz-
wia³am w¹tpliwoœci czy mity dotycz¹ce lobbingu
pewnych podmiotów.

Proszê pañstwa, chcia³bym podkreœliæ jeszcze
raz jedno: na pewno nie ma to s³u¿yæ os³abieniu

pozycji g³ównego geodety kraju. Jeœli pañstwo
pamiêtaj¹, stanowisko g³ównego geodety w takiej
formie, w jakiej ono istnieje obecnie, czyli stano-
wisko w ramach administracji rz¹dowej, utwo-
rzono dopiero w roku 1996. De facto nie jest to
stanowisko, które zawsze by³o stanowiskiem
rz¹dowym, bo wczeœniej funkcjonowa³o ono w ra-
mach ministerstwa, ówczesnego ministerstwa
budownictwa, w³aœnie jako stanowisko przypi-
sane dyrektorowi departamentu, i funkcjonowa-
³o ca³kiem sprawnie.

Okaza³o siê, ¿e te lata doœwiadczeñ w ramach
takich struktur, tak bardzo delikatnie mówi¹c,
by³y niezbyt udane.

(Senator Krzysztof Jurgiel: Nie³adnie tak oce-
niaæ kolegê.)

Pozwoli pan, ¿e nie skomentujê.
Proszê pañstwa, co do uwag pani senator

chcia³abym powiedzieæ jedno: tutaj oczywiœcie
jest to bardzo w¹tpliwa kwestia. Jak mówiê, za-
mys³em nie by³a intencja, któr¹ siê tutaj zarzuca.
Nie bêdê wchodziæ w to, czy … i nie bêdê oceniaæ
na pewno ekspertów. Ekspert i polityk to jest
bardzo delikatna sprawa. Tak naprawdê dysku-
sje, które toczy³y siê wokó³ tego zapisu czy tego
prawa, by³y, jak s¹dzê, najlepszym dowodem na
to, ¿e trudno przyj¹æ bardzo jednoznaczne stano-
wisko. I st¹d by³y takie w¹tpliwoœci.

(Senator Teresa Liszcz: Powtórzy³a pani stano-
wisko Ministerstwa Sprawiedliwoœci, które ja
przedstawi³am.)

Tak, dok³adnie. Zosta³o to przyjête decyzj¹
Sejmu.

Proszê pañstwa, jeœli mo¿na… Wysoka Izbo,
chcia³abym tylko powiedzieæ, ¿e rozumiem tryb
pracy, ale ten tryb pracy nad ustaw¹ – i to
chcia³abym tutaj podkreœliæ – zwi¹zany jest
z terminami obowi¹zywania pewnych zapisów.
I fakt wpisania czy w³¹czania do tej ustawy pe-
wnych poprawek narzuci³ takie, a nie inne tem-
po pracy.

Jednak ta ustawa podlega³a bardzo szczegó³o-
wym rozwa¿aniom, bardzo szczegó³owym deba-
tom, praktycznie od marca tego roku, w Sejmie,
z udzia³em zainteresowanych, mo¿na by powie-
dzieæ, stron, podmiotów, samorz¹dów, grup za-
wodowych, przedstawicieli ró¿nych organizacji.
By³o w³aœciwie kilkadziesi¹t, mo¿na by powie-
dzieæ, posiedzeñ podkomisji sejmowej, by³y kon-
sultacje, tak¿e spo³eczne, w tym zakresie.

Myœlê, ¿e na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, jak
znaczn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawa ta zosta³a
zaakceptowana w Sejmie: 404 pos³ów g³osowa³o
za przyjêciem tej ustawy, a tylko 4 czy 5 by³o jej
przeciwnych.

(Senator Krzysztof Jurgiel: Nieprawda, 36 by³o
przeciw.)

Ale mówimy o innym zapisie.
(Senator Krzysztof Jurgiel: W Sejmie, ja mówiê

o Sejmie.)
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Jeœli chodzi o zapis zwi¹zany z geodezj¹, to bo-
daj¿e 365 pos³ów – przepraszam, jeœli siê pomylê
– by³o za tym zapisem, czyli za likwidacj¹ g³ówne-
go urzêdu, a 36 by³o temu przeciwnych. Jeœli
chodzi zaœ o g³osowanie nad ca³¹ ustaw¹, to wy-
nik by³ w³aœnie taki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Longin Pastusiak:

Dziêkujê bardzo pani prezes Urszuli S³owik.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Ko-
misjê Skarbu Pañstwa i Infrastruktury, aby pod-
czas przerwy w naszych dzisiejszych obradach
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty nad tym punktem wniosków i przygoto-
wa³a sprawozdanie.

G³osowanie nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie
niektórych ustaw przeprowadzimy pod koniec
dzisiejszego posiedzenia Senatu.

Zanim przejdziemy do ostatniego punktu, bar-
dzo proszê pana marsza³ka Kutza o przejêcie
przewodnictwa obrad.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na szeœædziesi¹tym pier-
wszym posiedzeniu w dniu 12 listopada 2003 r.
Do Senatu zosta³a skierowana w dniu 14 listopa-
da tego¿ roku, a marsza³ek Senatu w dniu 15 lis-
topada 2003 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulami-
nu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 522, a sprawozdanie komisji w druku
nr 522A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, pani¹ senator Wies³awê Sadow-
sk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Wies³awa Sadowska:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia rozpa-

trzy³a na ostatnim posiedzeniu wniesiony do Sej-
mu przez rz¹d projekt ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych oraz projekty podstawowych aktów
wykonawczych i sporz¹dzi³a sprawozdanie, któ-
re mam przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Izbie.

Prace nad tym projektem trwa³y w Sejmie pó³
roku. W celu przeanalizowania przed³o¿enia
rz¹dowego powo³ano podkomisjê sejmow¹. Se-
nat mia³ zdecydowanie mniej czasu, by tê trud-
n¹, budz¹c¹ kontrowersje ustawê dog³êbnie
przeanalizowaæ. Trzeba jednak stwierdziæ, ¿e se-
natorowie mogli siê zapoznaæ z ide¹ tej ustawy
ju¿ wiele miesiêcy temu na spotkaniu z przedsta-
wicielkami organizacji pozarz¹dowych, zorgani-
zowanym z inicjatywy Parlamentarnej Grupy Ko-
biet. Nie sposób te¿ nie doceniæ ogromnego zaan-
ga¿owania pani minister Jolanty Banach, która
kompetentnie, sumiennie i bez wytchnienia
przybli¿a³a zainteresowanym treœæ ustawy i jej
podstawowe cele.

Œwiadczenia pieniê¿ne na rzecz rodziny, czyli
jeden z zasadniczych instrumentów polityki ro-
dzinnej pañstwa, by³y i nadal s¹ w polskim syste-
mie zabezpieczenia spo³ecznego bardzo rozpro-
szone. Œwiadczenia te znajduj¹ siê w systemie
ubezpieczeniowym, w systemie pomocy spo³ecz-
nej i w systemie dochodowego wspierania rodzin,
a oprócz tego jest jeszcze system œwiadczeñ
z Funduszu Alimentacyjnego. W okresie trans-
formacji wszystkie te œwiadczenia by³y wielokrot-
nie zmieniane, przesuwane pomiêdzy systema-
mi. Tak naprawdê jedynie specjaliœci praktycy
nie gubi¹ siê w ich g¹szczu, w zawi³oœciach praw-
nych, kwalifikowaniu do nich uprawnionych.
W zwi¹zku z rozproszeniem tych œwiadczeñ, sto-
sowaniem ró¿nych kryteriów dochodowych, ich
nie zawsze po¿¹danej i sprawiedliwej kumulacji,
rz¹d podj¹³ próbê uporz¹dkowania tej sfery poli-
tyki rodzinnej.

Ustawa przedk³adana dzisiaj Wysokiej Izbie
wy³¹cza œwiadczenia pieniê¿ne na rzecz rodziny
z systemu ubezpieczeniowego i systemu pomocy
spo³ecznej oraz kumuluje je w jednym akcie,
a tak¿e okreœla przejrzyste kryteria dostêpnoœci
do nich. Ustawa ta jest czêœci¹ podjêtej przez
rz¹d reformy systemu zabezpieczenia spo³eczne-
go, wraz z ustawami o rencie socjalnej, zatrud-
nieniu socjalnym i o pomocy spo³ecznej, nad któ-
r¹ to ustaw¹ obecnie pochylaj¹ siê pos³owie. Poza
omawian¹ ustaw¹ pozostan¹ tylko dwa œwiad-
czenia na rzecz rodziny: zasi³ek macierzyñski
i zasi³ek opiekuñczy.

Ustawa ustanawia dwa rodzaje œwiadczeñ pie-
niê¿nych na rzecz rodziny: zasi³ek rodzinny
i œwiadczenia opiekuñcze. Zasi³ek rodzinny bê-
dzie przyznawany rodzinie o niskich dochodach
i wychowuj¹cej dzieci. Ustawa wprowadza nowe
kryterium dochodowe, obliczane przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych. Jest ono liczone na
podstawie koszyka ¿ywnoœciowego dla rodziny
okreœlonej wielkoœci. Wysokoœæ tego kryterium
okreœlono jako 504 z³ dla rodziny z dzieckiem
pe³nosprawnym i 583 z³ dla rodziny z dzieckiem
niepe³nosprawnym. Kryterium branym pod
uwagê przy okreœlaniu wysokoœci zasi³ku rodzin-

49 posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych 109

(zastêpca prezesa U. S³owik)



nego jest wiek dzieci w rodzinie. Odchodzi siê za-
tem od powszechnie do tej pory stosowanego
uzale¿niania wysokoœci zasi³ku od liczby dzieci
w rodzinie. Wysokoœæ zasi³ku rodzinnego jest
czêœci¹ wydatków ponoszonych przez rodziny na
dzieci. Od 1 wrzeœnia 2003 r. jest to 33% tak zwa-
nego koszyka ¿ywnoœciowego, ustalonego przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Od wrzeœnia
2006 r. ma to byæ 35%, a od wrzeœnia 2009 r. –
40%. Proponuje siê, by waloryzacja progów do-
chodowych odbywa³a siê raz na trzy lata, i propo-
nuje siê w³¹czenie Komisji Trójstronnej do wyli-
czania tych progów.

Zasi³ki rodzinne bêd¹ uzupe³niane tak zwany-
mi dodatkami, których bêdzie siedem, a miano-
wicie: dodatek z tytu³u urodzenia dziecka, doda-
tek z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie urlo-
pu wychowawczego, dodatek z tytu³u samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku
dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania, dodatek z tytu³u samo-
tnego wychowywania dziecka, dodatek z tytu³u
kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nospra-
wnego, dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku szkol-
nego, a tak¿e dodatek z tytu³u podjêcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamiesz-
kania. Te trzy ostatnie dodatki w ca³oœci s¹ nowy-
mi œwiadczeniami. Generalnie ustawa chroni
w wiêkszym ni¿ dot¹d stopniu interes dzieci,
a zw³aszcza ich potrzeby edukacyjne.

W trakcie prac sejmowych nad ustaw¹ zg³o-
szono kilkadziesi¹t poprawek, z których kilka,
a dok³adnie siedem, uchwali³ Sejm. W du¿ej mie-
rze ³agodz¹ one kontrowersyjnoœæ niektórych
wczeœniejszych zapisów. Miêdzy innymi podwy¿-
szono z szesnastu do osiemnastu lat wiek dziec-
ka uprawnionego do zasi³ku rodzinnego; zwiêk-
szono wysokoœæ jednorazowych dodatków z tytu-
³u urodzenia dziecka z 300 do 500 z³; skrócono
z dwunastu do szeœciu miesiêcy okres obowi¹z-
kowego zatrudnienia rodzica przed jego przej-
œciem na urlop wychowawczy, uprawniaj¹cy do
otrzymania dodatku pieniê¿nego do zasi³ku ro-
dzinnego; podwy¿szono ze 170 do 250 z³ kwotê
dodatku z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka niepe³nosprawnego, który zast¹pi
œwiadczenie z Funduszu Alimentacyjnego; pozo-
stawiono prawo osób, które skoñczy³y siedem-
dziesi¹t piêæ lat, do zasi³ku pielêgnacyjnego.

Najwiêcej kontrowersji podczas obrad komisji,
a tak¿e podczas prac sejmowych, budzi³ projekt
zamiany œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjne-
go na dodatki dla osób samotnie wychowuj¹cych
dzieci. Niezrozumienie intencji ustawodawcy wy-
nika st¹d, i¿ w powszechnej opinii funkcjonuje
przekonanie, ¿e likwiduje siê Fundusz Alimenta-
cyjny i zastêpuje go rozwi¹zaniem, na którym bu-
d¿et pañstwa zaoszczêdzi jakoby wielkie pie-

ni¹dze. Otó¿ sytuacja wygl¹da inaczej. Fundusz
Alimentacyjny zosta³ powo³any do ¿ycia w 1974 r.
w celu wyp³acania zas¹dzonych alimentów
i efektywniejszego œci¹gania ich od d³u¿ników. Ta
idea mia³a sens i szanse na powodzenie wtedy,
gdy praca by³a dobrem ca³kowicie osi¹galnym.
Dziœ z tej idei nie pozosta³o wiele. Z szeœciuset
dwudziestu tysiêcy rodzin alimentowanych Fun-
dusz Alimentacyjny wyp³aca alimenty ponad piê-
ciuset tysi¹com rodzin. Wyp³aca je w takiej wyso-
koœci, w jakiej zas¹dzi³ je s¹d, a wiêc w wysokoœci
od 50 do 600 z³. Pytam zatem, czy jest to spra-
wiedliwy system, a takie pytania zadawali rów-
nie¿ podczas dyskusji senatorowie, by z pieniê-
dzy podatników wyp³acaæ œwiadczenia tak ró¿ne,
bez analizy, czy te 600 z³ dostaje na przyk³ad ro-
dzina biedniejsza czy bogatsza, a zazwyczaj do-
staje je bogatsza rodzina, bo przecie¿ na wyso-
koœæ alimentów wp³yw maj¹ dochody zobowi¹za-
nych do alimentacji. Dodam jeszcze, ¿e œci¹gal-
noœæ nale¿noœci od d³u¿ników siêga obecnie
11%, podczas gdy w 1989 r. wynosi³a 70%. A za-
tem przyznanie 170 z³ i 250 z³ na ka¿de dziecko
w rodzinie, z tym zastrze¿eniem, ¿e ogranicza siê
pu³ap maksymalnych kwot wyp³acanych rodzi-
nie: z dzieckiem pe³nosprawnym do 510 z³,
a z dzieckiem niepe³nosprawnym do 750 z³ – ale
tu od razu te¿ zaznaczê, ¿e najwy¿sze alimenty
wyp³acane rodzinie w tej chwili wynosz¹ 618 z³,
czyli i tak jest to wiêcej – jest zdecydowanie spra-
wiedliwszym, zdaniem komisji, rozwi¹zaniem.
Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e w wielu przypadkach bê-
dzie dochodziæ do kumulacji niektórych œwiad-
czeñ.

Padaj¹ pytania tak¿e o to, ile osób zyska na ta-
kim rozwi¹zaniu, a ile straci. Na pewno zyska sto
dwadzieœcia tysiêcy osób, które do tej pory nie
mia³y szans na takie œwiadczenie. Jest w tej gru-
pie sporo wdowców i wdów samotnie wychowu-
j¹cych dzieci, niepobieraj¹cych renty rodzinnej,
poniewa¿ zmar³y wspó³ma³¿onek nie naby³ do
niej praw.

Nie jest te¿ prawdziwe twierdzenie, ¿e na ca³ej
tej operacji rz¹d chce zarobiæ. Z 7,5 miliarda z³ wy-
dawanych na œwiadczenia na rzecz rodziny do tej
pory, nadal tyle, a nawet wiêcej, bêdzie siê prze-
znaczaæ na cele pieniê¿nego wspierania rodzin.

Wszystkie nabyte prawa do alimentacji s¹ za-
chowane. Osoby, które ukoñczy³y piêædziesi¹t
lat, nie trac¹ tych praw, maj¹ je zachowane do
czasu nabycia prawa do renty b¹dŸ emerytury.

Warto podkreœliæ i to, ¿e jest szansa, by popra-
wi³a siê œci¹galnoœæ alimentów od d³u¿ników.
Wychodz¹ temu naprzeciw zmiany w kodeksie
karnym, w którym zapisano, i¿ œciganie uporczy-
wych d³u¿ników odbywaæ siê bêdzie z urzêdu.
Wprowadza siê te¿ mechanizmy u³atwiaj¹ce ko-
mornikom egzekwowanie nale¿noœci.

Wysoka Izbo! Komisja Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia po dyskusji nad projektem wnosi trzy-

49 posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2003 r.
110 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych

(senator W. Sadowska)



naœcie poprawek, z których wiêkszoœæ ma cha-
rakter uœciœlaj¹cy przepisy, a tylko jedna jest po-
prawk¹ zdecydowanie merytoryczn¹. Otó¿
w trakcie prac sejmowych zmieniono zapis
art. 12, w którym okreœlona jest wielkoœæ i wielo-
krotnoœæ maksymalnego dodatku dla rodziny
niepe³nej z dzieckiem pe³nosprawnym. Usuniêto
z tego przepisu kwotê 510 z³, czyli tê maksymaln¹
wysokoœæ wyp³acanego dodatku, podczas gdy
utrzymano j¹ jednak w przypadku rodziny
z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Stworzy³o to nie-
równoœæ prawn¹ pomiêdzy dzieæmi pe³nospra-
wnymi a niepe³nosprawnymi. Komisja tê niepra-
wid³owoœæ naprawi³a, wnosz¹c odpowiedni¹ po-
prawkê.

Proszê zatem o przyjêcie niniejszej ustawy z za-
proponowanymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator. Bardzo proszê zostaæ
jeszcze na miejscu, dlatego ¿e zgodnie z regula-
minem senatorowie mog¹ pani stawiaæ pytania.

Czy s¹ chêtni do zadawania pytañ? Nie ma.
Dziêkujê, pani senator sprawozdawcy.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister gospodarki,
pracy i polityki spo³ecznej.

Witam pani¹ sekretarz stanu Jolantê Banach,
która reprezentuje to ministerstwo i pytam, zgo-
dnie z regulaminem, czy pani zechcia³aby zabraæ
g³os w sprawie tej ustawy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: Jak
bêd¹ pytania, to odpowiem.)

Odpowie pani na ewentualne pytania. Dobrze,
dziêkujê.

Zgodnie z art. 44 ust. 6 mo¿na w tym momen-
cie zadawaæ pani minister pytania.

Czy s¹ chêtni senatorowie do zadawania pytañ
pani minister?

Bardzo proszê, Senatorze. Proszê pytaæ, bo po-
tem bêdzie pani senator Liszcz.

Senator Jan Szafraniec:

Pani Minister, ja mam dwa pytania. Proszê wy-
baczyæ moj¹ ewentualn¹ niewiedzê w tym wzglê-
dzie, ale nie by³o czasu na dog³êbne zapoznanie
siê z t¹ ustaw¹. Zadajê pytanie w kontekœcie
art. 47, to jest trzydziesta trzecia strona druku
nr 522.

Ile zyskuje bud¿et pañstwa na uszczupleniu,
ograniczeniu zasi³ku rodzinnego? To pytanie wy-
nika z porównania dotychczasowych wielkoœci
z aktualnymi zapisami w ustawie. I tak: zasi³ek

rodzinny na ma³¿onka oraz pierwsze i drugie
dziecko dotychczas wynosi³ 42 z³ 50 gr, a w tej
chwili jest uszczuplony do 41 z³ 20 gr; na trzecie
dziecko przys³ugiwa³o 52 z³ 60 gr, obecnie – 51 z³;
na kolejne dziecko zasi³ek wynosi³ 65 z³, a obec-
nie – 63 z³ 70 gr. Czy pani minister mog³aby mi
podaæ ró¿nice w zysku bud¿etu pañstwa w zakre-
sie parametrów, które przed chwil¹ wymieni³em?
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: ile zyska³ bud¿et pañstwa, pro-
ponuj¹c tak zwany zasi³ek macierzyñski, wpro-
wadzony w miejsce zlikwidowanego zasi³ku poro-
dowego, o czym mówi³a pani senator Sadowska,
i ograniczaj¹c go do wydatków z pomocy spo³ecz-
nej, a wiêc sprowadzaj¹c jedynie do pomocy dla
najubo¿szych matek? Jaka by³aby ró¿nica, gdyby
porównaæ poprzedni zasi³ek porodowy z aktual-
nym zasi³kiem macierzyñskim? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Chcia³abym zapytaæ o parê kwestii.
Po pierwsze, dlaczego przy ustalaniu progu

dochodu uprawniaj¹cego do œwiadczeñ wlicza
siê do dochodu, zgodnie z art. 3 ust. 1c tiret 17,
kwoty diet i zwrotu kosztów? Przecie¿ to nie jest
dochód, tylko zwrot tego, co wysz³o z bud¿etu tej
rodziny.

Po drugie, co to znaczy, ¿e rodzice nie wycho-
wuj¹ wspólnie dziecka? Bo samotne wychowy-
wanie dziecka oznacza, wed³ug tej ustawy, wy-
chowywanie dziecka przez pannê, kawalera, oso-
bê pozostaj¹c¹ w s¹downie orzeczonej separacji,
rozwiedzion¹, wdowê lub wdowca. Co to znaczy
to „je¿eli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem
lub matk¹”. Jak siê to bêdzie stwierdzaæ? Czy wy-
starczy, ¿e nie zamieszkuj¹ wspólnie? Jak siê to
bêdzie oceniaæ?

Mam jeszcze pytanie, dotycz¹ce… Aha, dlacze-
go ten próg dochodu na osobê w rodzinie ustalo-
no zgodnie z art. 5 akurat na 504 z³? Sk¹d siê
wziê³a ta kwota?

Nastêpna sprawa: dlaczego dodatek z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka i utraty pra-
wa do zasi³ku, bo te okolicznoœci musz¹ zajœæ ra-
zem, przys³uguje tylko dopóki dziecko nie ukoñ-
czy siódmego roku ¿ycia, i zreszt¹ przez okres nie
d³u¿szy ni¿ trzy lata? A czy dziecko po ukoñcze-
niu siódmego roku ¿ycia ma mniejsze potrzeby
czy mo¿e nie ma ¿adnych potrzeb? Dlaczego to
siê uzale¿nia od wieku dziecka? I do tego akurat
do siedmiu lat.

No i na koniec mam pytanie dotycz¹ce likwida-
cji Funduszu Alimentacyjnego, a dok³adnie pyta-
nie o argumenty i o to, jak siê zmieni sytuacja
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osób korzystaj¹cych dzisiaj ze œwiadczeñ z Fun-
duszu Alimentacyjnego. Pani senator sprawo-
zdawca argumentowa³a, ¿e pieni¹dze z funduszu
dostaj¹ osoby bogate – i tak przez d³ugi czas by³o,
potem to trochê ograniczono – którym s¹d przy-
zna³ wysokie alimenty, a rodzice byli w zmowie,
matka wystêpowa³a o wysokie alimenty, ojciec
uznawa³ powództwo, s¹d by³ tym zwi¹zany. Ale tê
patologiê trochê jednak ograniczono. Przecie¿
mo¿na jeszcze obni¿yæ pu³ap tych œwiadczeñ, za-
miast wylewaæ dziecko z k¹piel¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Romaszewski, bardzo proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja chcia³bym prosiæ o wyjaœnienie dwóch kwe-
stii.

Pierwsza z nich to kwestia art. 23 ust. 4, w któ-
rym jest napisane, ¿e aby wyst¹piæ o te wszystkie
dodatki, trzeba przed³o¿yæ zaœwiadczenie w³aœci-
wego urzêdu skarbowego o dochodzie. Czy zosta-
³o rozwa¿one to panoptikum, które nast¹pi
w urzêdach skarbowych? Co siê bêdzie wtedy
dzia³o i jakie s¹ realne mo¿liwoœci uzyskania ta-
kiego zaœwiadczenia w okreœlonych terminach,
które ustawa nak³ada te¿ na osoby ubiegaj¹ce siê
o tego rodzaju œwiadczenia?

Druga zaœ to kwestia ustalania zarówno tego
progu œwiadczenia, jak i wysokoœci œwiadczeñ ro-
dzinnych. To siê odwo³uje w jakiœ sposób do ja-
kiegoœ koszyka, my tego koszyka nie znamy,
a ten koszyk wygl¹da, powiedzia³bym, ma³o rea-
listycznie. Bo skoro oceniamy, ¿e szesnastolet-
niego czy osiemnastoletniego ch³opaka mo¿na
utrzymaæ za 190 z³ – 65 z³ wynosi dodatek – to
chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e przy zbiorowym ¿ywie-
niu w wiêziennictwie stawka ¿ywieniowa jest wy-
¿sza. Jak wiêc taka stawka powsta³a? Chcia³bym
tutaj bardzo szczegó³owo dowiedzieæ siê, jak wy-
gl¹da ten koszyk, na podstawie którego ustala
siê próg i ustala siê dodatek. Dziêkujê bardzo.

(Senator Teresa Liszcz: Jeszcze jedno pytanie;
mogê?)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Nie, nie. Spokojnie, Pani Senator, nie pali siê.
Senator Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:

Pani Minister, jeszcze jedno dodatkowe pyta-
nie w zwi¹zku z art. 5; wspomnia³a ju¿ o tym pani
senator Liszcz. Chodzi mianowicie o zast¹pienie

dotychczasowej sumy 548 z³ sum¹ 504 z³ – mó-
wiê o zasi³ku rodzinnym – i nastêpnie, w ust 2,
zast¹pienie dotychczasowej sumy 612 z³ sum¹
583 z³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Czaja, bardzo proszê.

Senator Gerard Czaja:

Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytanie zwi¹zane z rozdzia³em 5, do-

tycz¹cym podmiotów, które realizuj¹ œwiadcze-
nia rodzinne. Chodzi mi o to, ¿e decyzje o przy-
znaniu œwiadczenia rodzinnego podejmuje a¿
marsza³ek województwa. Sk¹d taka propozycja,
¿eby decyzje o tym, czy przyznaæ jakiœ dodatek
rodzinny, musia³ podejmowaæ a¿ marsza³ek wo-
jewództwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Biela.

Senator Adam Biela:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zadaæ pewne szczegó³owe pytania

dotycz¹ce art. 12 ust. 3 i art. 15. Te zapisy mówi¹
o przyznaniu dodatku z tytu³u wychowywania
dziecka. Czy to nale¿y tak rozumieæ, ¿e chodzi
o ka¿de dziecko, czy o jedno tylko dziecko, bo nie
jest to wyraŸnie okreœlone. I czy to jest jasne, ¿e
tu chodzi o miesiêczny dodatek, bo te¿ nie jest to
wyszczególnione. To s¹ pytania szczegó³owe.

A ogólne pytanie dotyczy³oby tego, jakie za³o-
¿enia spowodowa³y, ¿e zlikwidowano Fundusz
Alimentacyjny i na podstawie jakich nowych
przes³anek stworzono system alternatywny.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani senator Liszcz jeszcze raz.

Senator Teresa Liszcz:

Chcia³abym zapytaæ, co to jest wartoœæ koszy-
ka ¿ywieniowego i jak to siê ustala.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Koszyka ¿ywieniowego – dodam, ¿e to ciekawe.
Dziêkujê.

Senator Koszada.
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Senator Aleksandra Koszada:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Rzeczywiœcie sprawa likwidacji Funduszu Ali-

mentacyjnego jest najbardziej kontrowersyjna.
Mam krótkie pytanie. Pani senator sprawo-

zdawca powiedzia³a, ¿e na ponad szeœæset tysiêcy
rodzin uprawnionych do pobierania œwiadczeñ
ponad piêæset tysiêcy korzysta z Funduszu Ali-
mentacyjnego. Mam pytanie: jaka to jest kwota?
A poniewa¿ œci¹galnoœæ wynosi tylko 11%, to
chcia³abym jeszcze wiedzieæ, czy by³a w zwi¹zku
z tym prowadzona analiza przyczyn tak ma³ej
œci¹galnoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani senator Kurska.
(Senator Anna Kurska: Panie Marsza³ku, ja

mam pytanie do pani minister.)
Proszê nacisn¹æ guziczek i przysun¹æ siê tro-

chê bli¿ej mikrofonu.

Senator Anna Kurska:

No ju¿.
Ja mam pytanie do pani minister. Czy pe³no-

mocnik rz¹du do spraw równego statusu kobiet
i mê¿czyzn, z uwagi na to, ¿e statystycznie du¿o
wiêcej kobiet pada ofiar¹ pozostawienia z dzieæmi
bez œrodków do ¿ycia, zajê³a jakieœ stanowisko
w tej sprawie i ewentualnie jakie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Dzido.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku, Pani Minister, proszê mi wy-
jaœniæ, czy ta liczba piêciuset tysiêcy, o której
mówi³a pani sprawozdawca, dotyczy wniosków
czy osób, które s¹ w tych wnioskach objête
œwiadczeniami.

I druga sprawa. Jak bêdzie traktowana w tej
chwili sytuacja, w której s¹d zas¹dzi na przyk³ad
w wyroku alimentacyjnym kwotê 50 z³? Czy te¿
bêdzie dawana kwota 170 z³ na dziecko, czy bê-
dzie to wówczas limitowaæ s¹d? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Szyd³owski.

Senator Krzysztof Szyd³owski:

Pani Minister, ja mam pytanie w sprawie
art. 5; w³aœciwie chodzi o korelacjê ust. 1 z ust. 8.
O ile w ust. 1 wszystko jest jasne – dochód rodzi-

ny w przeliczeniu na osobê to jest kwota 504 z³ –
o tyle w ust. 8 ju¿ nie takie jasne jest to, ¿e siê mó-
wi, i¿ w wypadku gdy rodzina lub osoba ucz¹ca
siê utrzymuje siê z gospodarstwa rolnego, przyj-
muje siê, ¿e miesiêczny dochód z 1 ha przelicze-
niowego odpowiada 50% kwoty, o której mowa
w ust. 1. Wydaje mi siê, ¿e tu trzeba by³oby do-
daæ, czy to ma byæ w przeliczeniu na rodzinê, czy
na osobê, bo to nie jest jasne. Jeœli na osobê, no
to by³oby to niew³aœciwe. Kwota te¿ jest zastana-
wiaj¹ca.

Chcia³bym te¿ zg³osiæ jedn¹ uwagê uœciœlaj¹c¹
do art. 6. Jak rozumiem, ust. 1 pkt 2 mówi o tym,
¿e w³aœciwie dzieci po ukoñczeniu dwudziestego
pierwszego roku ¿ycia, które s¹ pe³nosprawne –
w œwietle pktu 3 – jeœli kontynuuj¹ naukê na stu-
diach wy¿szych, nie maj¹ ju¿ prawa do zasi³ku
rodzinnego.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Senator Janowski.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, w obecnym systemie d³u¿nicy

alimentacyjni – a jest ich chyba niestety kilkaset
tysiêcy – s¹ poddani egzekucji komorniczej. To,
co proponuje ustawa, daj¹c zupe³nie inne œre-
dnie œwiadczenie, to jest, w moim przekonaniu,
odejœcie od œci¹galnoœci tej nale¿noœci. Zatem
projekt ten zak³ada, ¿e ojcowie b¹dŸ w niewielkim
stopniu matki – bo w odniesieniu do nich dotyczy
to chyba tylko 2% przypadków – nie bêd¹ zobo-
wi¹zani do jakiegokolwiek zwracania kwot na
rzecz dzieci, którym zostan¹ przyznane dodatki.
Czy tak?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pani Kurzêpa, bardzo proszê.

Senator Irena Kurzêpa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, moje pytanie dotyczy art. 5.

W ust. 8 mówi siê o obliczaniu zasi³ku dla rodzin
rolniczych, o co pyta³ ju¿ senator Szyd³owski.
W ust 9 mówi siê o ³¹czeniu dochodów, kiedy ro-
dzina utrzymuje siê z rolnictwa i z dochodu in-
nych Ÿróde³. Moje pytanie brzmi tak: kto wyp³aca
zasi³ek rodzinny rodzinie utrzymuj¹cej siê wy-
³¹cznie z rolnictwa?
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
S¹ jeszcze pytania do pani minister?
(Senator Gerard Czaja: Mam jeszcze jedno, jeœ-

li mo¿na.)
Mo¿na. W ostatniej chwili pan zd¹¿y³.

Senator Gerard Czaja:

W wielu artyku³ach mówi siê jedynie o oso-
bach niepe³nosprawnych czy dzieciach niepe³no-
sprawnych o umiarkowanym czy te¿ znacznym
stopniu niepe³nosprawnoœci. Dlaczego nie ujmu-
je siê tam osób niepe³nosprawnych o lekkim
stopniu niepe³nosprawnoœci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pani minister? Nie

widzê zg³oszeñ.
Pani Minister, zapraszam pani¹ na mównicê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ pytañ by³o bardzo wiele, postaram

siê na nie odpowiedzieæ w kolejnoœci ich zadawa-
nia, nie grupuj¹c ich, mimo ¿e niektóre siê po-
wtarza³y, bo mog³abym pytanie któregoœ z panów
albo którejœ z pañ senatorów pomin¹æ.

Pan senator Szafraniec pyta³, dlaczego w art. 5
zmieniono kryterium dochodowe z 548 z³ na
504 z³, a kryterium dochodowe dla rodziny nie-
pe³nej z 612 z³ na 583 z³. Sprostowanie w tej dru-
giej sprawie, Panie Senatorze: otó¿ w drugim
przypadku nie mamy do czynienia z zamian¹.
Kryterium dochodowe netto w wysokoœci 612 z³
na osobê w rodzinie niepe³nej obowi¹zuje w do-
tychczasowym systemie, a proponowana kwota
583 z³ dotyczy rodziny pe³nej oraz niepe³nej, ale
wychowuj¹cej dziecko niepe³nosprawne. Czyli
tutaj nie mamy do czynienia z pewn¹ prost¹ za-
mian¹ dokonan¹ w tej samej sytuacji. Kryterium
612 z³ dotyczy rodziny niepe³nej, a 583 z³ – pe³nej
i niepe³nej, ale z dzieckiem niepe³nosprawnym.

Poniewa¿ powtarza³y siê pytania dotycz¹ce
Ÿróde³, pochodzenia tak wyliczonego kryterium
dochodowego, pragnê pañstwa poinformowaæ, i¿
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wyliczy³ kryte-
rium dochodowe, opieraj¹c siê na tak zwanej me-
todzie eksperckiej, czyli na sporz¹dzonych przez
ekspertów – na przyk³ad z urzêdu mieszkalni-
ctwa, z Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia – wynikach
badañ w dziedzinie edukacji, potrzeb zdrowot-
nych, potrzeb w zakresie transportu, ³¹cznoœci,

komunikacji, kultury, sportu, rekreacji, wypo-
czynku. Na podstawie badañ i ekspertyz instytut
pracy ustali³ zakres potrzeb w tych wymienio-
nych przeze mnie, okreœlonych dziedzinach. Na-
stêpnie, pos³uguj¹c siê wskaŸnikami cenowymi
G³ównego Urzêdu Statystycznego, instytut doko-
na³ wyliczenia tak iloœciowo i jakoœciowo skon-
struowanych potrzeb. Nastêpnie skonstruowany
w sposób ekspercki koszyk potrzeb zweryfikowa-
no badaniami œrednich dochodów 20% grup go-
spodarstw domowych, nie najbiedniejszych, ale
nale¿¹cych do rodzin niezamo¿nych, czyli z tak
zwanego drugiego kwintyla. Na podstawie takiej
metodologii, takiego postêpowania, dla ró¿nych
typów gospodarstw domowych, w zale¿noœci od
ich sk³adu demograficznego, a tak¿e z uwzglê-
dnieniem podzia³u na p³eæ cz³onków gospodar-
stwa domowego i dla okreœlonych kategorii wie-
kowych – osobno dla kobiety i mê¿czyzny, ch³op-
ca i dziewczynki – wyliczono okreœlon¹ wysokoœæ
wsparcia dochodowego rodzin, czyli kwotowego
poziomu wydatków zaspokajaj¹cych potrzeby
nie tylko na poziomie egzystencjalnym, ale tak¿e
na poziomie integracyjnym, czyli tym, który s³u-
¿y podtrzymaniu wiêzi i kontaktów spo³ecznych
rodziny. Nastêpnie Ministerstwo Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej – aby oczywiœcie nie
wprowadzaæ metodologicznych komplikacji
w sumowaniu dochodów przypadaj¹cych na po-
szczególnych cz³onków rodziny w zale¿noœci od
ich wieku i p³ci – dokona³o wyboru najkorzy-
stniejszego wartoœciowo, kwotowo progu wspar-
cia dochodowego rodzin, opieraj¹c siê na typie
rodziny czteroosobowej: z dwiema osobami do-
ros³ymi, dzieckiem dorastaj¹cym i dzieckiem
starszym. To da³o tê kwotê 504 z³ netto na osobê.
Przypominam, ¿e to jest kwota netto.

Poniewa¿ nie prowadzimy, choæ trzeba to
zmieniæ, w Polsce – ani w G³ównym Urzêdzie Sta-
tystycznym, ani w Instytucie Pracy i Spraw So-
cjalnych – badañ nad wydatkami gospodarstw
domowych z dzieckiem niepe³nosprawnym,
przyjêto, powiedzia³abym, szczególnie korzystn¹
kwotê dla gospodarstwa domowego z dwójk¹
dzieci starszych i tak wyliczone kryterium zasto-
sowano w wypadku gospodarstwa domowego
z osob¹ niepe³nosprawn¹ na utrzymaniu. St¹d
owa kwota 583 z³.

Ja, Panie Marsza³ku, bardzo chêtnie przeka¿ê
pañstwu senatorom, w celu ich bli¿szego zapoz-
nania siê z tymi materia³ami, opracowanie Insty-
tutu Pracy i Spraw Socjalnych, z podanym zsu-
mowanym czasem badania i dorobkiem doty-
cz¹cym analiz wsparcia dochodowego rodzin
oraz progu interwencji socjalnej. W podobny spo-
sób instytut pracy i ministerstwo gospodarki po-
st¹pi³y w wypadku obliczania progu uprawnia-
j¹cego do œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej.

W tych materia³ach pani senator Liszcz znaj-
dzie te¿ odpowiedŸ na swoje pytanie dotycz¹ce
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koszyka ¿ywnoœciowego. Koszyk ¿ywnoœciowy
jest sporz¹dzany g³ównie na podstawie danych
Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia, a wiêc bazuje na
wartoœciowym i iloœciowy wyliczeniu produktów
spo¿ywczych, a nastêpnie ich oszacowaniu na
podstawie katalogu cen czy wykazu cen podawa-
nego przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Myœlê, ¿e
to zaspokoi ciekawoœæ pañstwa senatorów i bê-
dzie dostatecznym…

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pani Minister, przepraszam, ¿e wejdê pani
w s³owo.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów jest zaintereso-
wany tymi materia³ami?

(G³os z sali: Tak.)
Dziêkujê.
Czy mo¿emy to, Pani Minister, otrzymaæ w tej

chwili do powielenia tu, na miejscu?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: Tak,
Panie Marsza³ku. Ale na stronie tytu³owej jest
moja odrêczna adnotacja, jeœli wiêc to pañstwu
senatorom nie przeszkadza, to…)

(G³osy z sali: Nie, nie przeszkadza, nie prze-
szkadza.)

Na pewno nie, wrêcz przeciwnie, to bardzo cie-
kawe.

(Senator Teresa Liszcz: Jest to tym cenniejszy
egzemplarz.)

Czy ja mogê prosiæ, ¿eby to powieliæ, w, powie-
dzmy, dziesiêciu egzemplarzach… Ilu by³o chêt-
nych senatorów?

(G³osy z sali: Dwudziestu do trzydziestu.)
To w dwudziestu, dobrze? Albo w piêædziesiê-

ciu. Mo¿emy to zrobiæ? Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

Dziêkujê.
Chcia³abym pañstwa senatorów poinformo-

waæ, i¿ taki przedstawiony sposób obliczania
kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do
œwiadczeñ z zabezpieczenia spo³ecznego wydaje
nam siê sposobem optymalnym. Powiem, dlacze-
go tak jest. Mianowicie dlatego, ¿e wszelkie tak
zwane relatywne linie ubóstwa – czyli te, które
odnosz¹ siê w sposób procentowy do œredniego
wynagrodzenia czy do najni¿szej p³acy – oczywi-
œcie tak naprawdê mog¹ tylko obrazowaæ zró¿ni-
cowanie spo³eczeñstwa, ale nic nie musz¹ i nie-
koniecznie musz¹ mówiæ o w³aœciwym adresowa-
niu œwiadczeñ, a o to w³aœnie nam chodzi. Ma³o

tego. Dla celów porównawczych Eurostat zaleca
stosowanie wskaŸników relatywnych, ale dla ce-
lów aplikacyjnych jak najbardziej zaleca ten spo-
sób badania progów ubóstwa, z którym mamy do
czynienia od 1981 r., czyli od momentu, kiedy in-
stytut pracy zacz¹³ wyliczaæ minimum socjalne.
I wykorzystuj¹c dok³adnie tê sam¹ metodê, po-
stêpujemy przy wyliczaniu wsparcia dochodowe-
go rodzin i przy okreœlaniu progu interwencji so-
cjalnej. To jest w Polsce pierwszy taki zabieg, ale
mam nadziejê, ¿e dobrze przys³u¿y siê on trafne-
mu adresowaniu œwiadczeñ w przysz³oœci.

Pan senator Szafraniec pyta³, ile zyskuje bu-
d¿et na ograniczeniu zasi³ku porodowego. Ja ro-
zumiem, ¿e to jest pytanie, które dotyczy prze-
sz³oœci, dlatego ¿e trudno zgodziæ siê z panem se-
natorem, jeœli w pytaniu zawarta jest uwaga do
propozycji rz¹dowej. Bo w propozycji rz¹dowej
czy teraz ju¿ raczej w propozycji poselskiej pod-
wy¿sza siê wysokoœæ zasi³ku porodowego albo
inaczej zasi³ku z tytu³u urodzenia dziecka
z 200 z³ do 500 z³, i jest to podwy¿szenie, które nie
mo¿e skutkowaæ ograniczeniami bud¿etowymi.
Przeciwnie, jest to zabieg, który bêdzie poci¹ga³
za sob¹ dodatkowe koszty. Jeœli pan senator
i pañstwo senatorowie bêd¹ tak uprzejmi i wyka-
¿¹ cierpliwoœæ, to ja postaram siê znaleŸæ szacun-
ki kosztów wynikaj¹ce z dodatkowych, wprowa-
dzonych przez Sejm zmian.

Otó¿ zmiany wprowadzone przez Sejm bêd¹
kosztowa³y dodatkowo, w stosunku do tego, co
wynika³o z przed³o¿enia rz¹dowego, oko³o 90 mi-
lionów z³. Niestety, nie mogê znaleŸæ podanych
kosztów odnosz¹cych siê dok³adnie do zasi³ku
porodowego, ale z tego, co wiem, jest to najko-
sztowniejsze – w cudzys³owie najkosztowniejsze
– podwy¿szenie.

Jeœli pan senator pyta³ o czasy przesz³e, o to,
czy przeniesienie zasi³ku porodowego z syste-
mu ubezpieczenia spo³ecznego do systemu po-
mocy spo³ecznej da³o bud¿etowi pañstwa
w 2001 r. oszczêdnoœci, to ja chcê powiedzieæ,
Panie Senatorze, ¿e niekoniecznie. A to dlatego,
¿e w ustawach oko³obud¿etowych proponowano
pewne przesuniêcia w wydatkach – podwy¿szano
na przyk³ad próg dochodowy uprawniaj¹cy do
zasi³ku wychowawczego. I my od 2001 r., pomi-
mo dalszych niekorzystnych trendów demografi-
cznych, obserwujemy wzrost wydatków na zasi³ek
wychowawczy. Dlaczego? Dlatego, ¿e miêdzy in-
nymi podwy¿szono próg dochodowy. Czyli na pro-
pozycje tych tak zwanych ustaw oko³obud¿eto-
wych z 2001 r. trzeba by jednak, Panie Senatorze,
spojrzeæ dosyæ kompleksowo, bo one dotyczy³y
przeró¿nych przesuniêæ, a nie tylko ograniczeñ.

Pan senator Szafraniec pyta³ te¿, ile zyskuje
bud¿et na ograniczeniu zasi³ku w zwi¹zku
z art. 47. A wiêc, po pierwsze, Panie Senatorze,
chcê, aby by³ pan uprzejmy i by³ ³askaw jeszcze
raz przyjrzeæ siê art. 47, poniewa¿ wydaje mi siê,
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¿e zasz³o nieporozumienie. Tych liczb, które pan
podaje, w art. 47 nie ma. W okresie przejœcio-
wym, czyli od 1 maja 2004 r. do 1 wrzeœnia
2005 r., zasi³ek, zgodnie z art. 47, bêdzie obo-
wi¹zywa³ w nastêpuj¹cych wysokoœciach: na
pierwsze, drugie dziecko – w wysokoœci 43 z³, na
trzecie dziecko – w wysokoœci 53 z³, na czwarte
i kolejne dziecko – w wysokoœci 66 z³. A wiêc Sejm
dokona³ w stosunku do stanu obecnego niewiel-
kiej podwy¿ki – niemniej jednak podwy¿ki – za-
si³ku rodzinnego na pierwsze, drugie, trzecie,
czwarte i kolejne dziecko. Nie by³a to zatem ob-
ni¿ka. Nie wiem wiêc, sk¹d pan senator czerpie
swoje informacje, bo ja mówiê o druku nr 522.
Proszê zajrzeæ do art. 47. Sejm dokona³ tych pod-
wy¿ek, po pierwsze, z uwagi na to, ¿e zawsze dob-
rze jest zaokr¹glaæ kwoty przys³uguj¹cego œwiad-
czenia, tak aby to wszystkim upraszcza³o ¿ycie.
Po drugie, chcê poinformowaæ pañstwa senato-
rów, ¿e gdyby ten projekt ustawy nie wszed³ w ¿y-
cie do 31 grudnia 2003 r., to w 2004 r., wraz z no-
wym okresem zasi³kowym, nale¿a³oby obni¿yæ
wysokoœci zasi³ków rodzinnych, poniewa¿ me-
chanizm waloryzacji przewidziany w obecnej
ustawie o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych
i wychowawczych, obliczony na wysok¹ inflacjê –
inflacjê faktyczn¹ zwykle wy¿sz¹ od planowanej,
tak jak by³o to w latach ubieg³ych – spowodo-
wa³by, i¿ w przypadku inflacji faktycznej ni¿szej
od inflacji planowanej kwota wszystkich œwiad-
czeñ z pomocy spo³ecznej i œwiadczeñ rodzinnych
musia³aby ulec obni¿eniu o tak zwane wskaŸniki
weryfikacyjne. St¹d w³aœnie ten poœpiech – bo
przy okazji wyt³umaczy³am, dlaczego Wysoka Iz-
ba w takim tempie rozpatruje ten projekt, mimo
¿e on trafi³ do Sejmu w kwietniu tego roku – za
który przepraszam.

Chcê jeszcze zwróciæ uwagê pana senatora
i pañstwa senatorów na to, ¿e ró¿nicowanie za-
si³ku rodzinnego ze wzglêdu na wiek dzieci, a nie
ze wzglêdu na liczbê dzieci, powoduje, i¿ wtedy,
kiedy obowi¹zuj¹ pe³ne okresy zasi³kowe, global-
ne wydatki ponoszone z tego tytu³u przez bud¿et
pañstwa s¹ o kilkaset milionów wy¿sze. Jest tak
ze wzglêdu na to, ¿e oczywiœcie ka¿de dziecko
w Polsce wchodzi w okreœlony wiek, ale nie ka¿da
rodzina wychowuje troje albo czworo i wiêcej
dzieci. St¹d dla bud¿etu pañstwa od 1 wrzeœnia
2005 r. bêd¹ to wiêksze, a nie mniejsze wydatki.

Pani senator Liszcz pyta³a o wartoœæ koszyka
¿ywieniowego. Czy moja odpowiedŸ w kontekœcie
przed³o¿enia informacji z badañ Instytutu Pracy
i Spraw Socjalnych usatysfakcjonowa³a pani¹
senator? Tak. Dziêkujê bardzo. Zapyta³am, bo to
s¹ bardzo szczegó³owe i bardzo nieciekawe infor-
macje.

Dlaczego w art. 3 do dochodów doliczono zwro-
ty kosztów podró¿y? Zdaje siê, ¿e w tej sprawie

Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia zg³osi³a po-
prawkê polegaj¹c¹ na wykreœleniu owego zwrotu
kosztów.

Co to znaczy, ¿e rodzice nie wychowuj¹ dzieci
wspólnie? No, w tej sprawie bêdziemy siê opiera-
li, niestety, wy³¹cznie na oœwiadczeniu.

Chcê tak¿e przypomnieæ, ¿e ustawa wprowa-
dza nowe podmioty realizuj¹ce œwiadczenia ro-
dzinne. A wiêc do 2006 r. zadania te przejm¹ od
podmiotów dotychczasowych – pracodawców,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego,
organów s³u¿b mundurowych, Zak³adu Ubez-
p ieczeñ Spo³ecznych i innych organów
emerytalno-rentowych – odpowiednio wójto-
wie, prezydenci i burmistrzowie miast oraz czy
lub osoby przez nich upowa¿nione. Wydaje nam
siê, ¿e te podmioty s¹ sprawniejsze w weryfikowa-
niu prawdziwoœci oœwiadczeñ i identyfikowaniu
rzeczywistej sytuacji osób, które siê o œwiadczenia
rodzinne upominaj¹.

Dlaczego dodatek z tytu³u utraty prawa do za-
si³ku dla bezrobotnych przys³uguje tylko na
dziecko w wieku do siedmiu lat? Chcê powie-
dzieæ, ¿e to rozwi¹zanie, które jest przenoszone
z pomocy spo³ecznej, jak pañstwo pamiêtacie,
wesz³o w ¿ycie w 1997 r., wtedy kiedy w³aœciwie
wprowadzano zasadnicze reformy do systemu
zabezpieczenia spo³ecznego, tak¿e reformy w ob-
rêbie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu
bezrobociu. Chodzi tu o zasi³ki, œwiadczenia
przedemerytalne, zwi¹zane z kolei miêdzy inny-
mi ze zmian¹ orzecznictwa inwalidzkiego. Wów-
czas do tej¿e ustawy o zatrudnieniu i przeciw-
dzia³aniu bezrobociu wprowadzono nowe œwiad-
czenie, przys³uguj¹ce jedynemu ¿ywicielowi ro-
dziny, który straci³ prawo do zasi³ku dla bezro-
botnych, a który wychowywa³ dziecko w wieku do
piêtnastu lat. To rozwi¹zanie wynika³o tak¿e z re-
formy zasi³ków dla bezrobotnych, a przede wszy-
stkim z ograniczenia czasu ich przyznawania.
W zwi¹zku z tym nigdy nie by³o tak, ¿e nie obo-
wi¹zywa³ pu³ap wiekowy dla dziecka w wypadku
tak zwanego gwarantowanego zasi³ku okresowe-
go, który potem przeniesiono do pomocy spo³ecz-
nej. Przy przenoszeniu, w cudzys³owie, tej formy
œwiadczenia z urzêdów pracy do pomocy spo³ecz-
nej, obni¿ono wiek dziecka: z piêtnastu do sied-
miu lat. Powiem pani senator, dlaczego tak siê
sta³o. Otó¿ dlatego, ¿e ze sprawozdañ doty-
cz¹cych sytuacji osób, które pobiera³y ten zasi-
³ek, sporz¹dzanych w kolejnych latach najpierw
przez urzêdy pracy, a potem przez oœrodki pomo-
cy spo³ecznej, wynika³o, i¿ osoby pobieraj¹ce za-
si³ek – najczêœciej by³y to matki – przez okres jego
pobierania w³aœciwie nie podlega³y ¿adnej akty-
wizacji, nie podlega³y ¿adnym czynnoœciom
zwi¹zanym z mo¿liwoœci¹ i szans¹ powrotu na ry-
nek pracy. I im d³u¿szy by³ ten okres dezaktywi-
zacji, tym trudniej by³o przywróciæ tych jedynych
¿ywicieli rynkowi pracy. W tym zakresie oczywi-
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œcie miêdzy urzêdami pracy a pomoc¹ spo³eczn¹
nie istnia³a nale¿yta wspó³praca. Ale zasadni-
czym powodem ograniczenia przez Wysoka Izbê
wieku dziecka z piêtnastu do siedmiu lat by³o za-
³o¿enie i przekonanie, ¿e mo¿liwoœci aktywizacji
ojca czy matki dziecka maj¹cego do siedmiu lat
s¹ o wiele mniejsze ni¿ mo¿liwoœci aktywizacji oj-
ca czy matki dziecka maj¹cego od siedmiu do
piêtnastu lat. Za³o¿ono, ¿e dziecko w wieku od
siedmiu do piêtnastu lat uczêszcza do szko³y,
a wiêc chocia¿by z tego powodu czas na szukanie
przez rodzica pracy, na jego aktywizacjê czy prze-
kwalifikowanie, z natury rzeczy istnieje. Mniej-
sze jest prawdopodobieñstwo, i¿ takim czasem
mo¿e dysponowaæ osoba bezrobotna, która utra-
ci³a prawo do zasi³ku, a która wychowuje dziecko
ma³e, na przyk³ad w wieku przedszkolnym czy
w wieku przedprzedszkolnym. Po analizie tych
przes³anek, ale te¿ w poprzedniej ustawie,
w ustawie o pomocy spo³ecznej, Sejm zdecydo-
wa³, i¿ z uwagi, powiedzia³abym, na dobro sa-
mych osób samotnie wychowuj¹cych dzieci – to
zabrzmi paradoksalnie, ale chodzi³o o niestoso-
wanie instrumentów, które utrwalaj¹ w dezakty-
wizacji – nale¿y ograniczyæ wiek dziecka do sied-
miu lat. Tak wiêc mieliœmy do czynienia z praw-
dziwymi dramatami w oœrodkach pomocy spo³e-
cznej, bo rzeczywiœcie w urzêdach pracy zjawia³y
siê osoby wychowuj¹ce dzieci jedenastoletnie czy
czternastoletnie, i to dopiero w koñcówce okresu,
w którym przys³ugiwa³ im zasi³ek dla bezrobot-
nych. Ale im d³u¿szy okres dezaktywizacji – przy
czym chodzi o tak¹ dezaktywizacjê, która nie mo-
bilizowa³a do ¿adnego wysi³ku – tym trudniej by³o
przywróciæ te osoby do jakiegokolwiek zatrudnie-
nia. Konkluduj¹c, chcê powiedzieæ, ¿e tu Sejm
niczego nie zmieni³, tak jest to zapisane w usta-
wie o pomocy spo³ecznej i tak jest to w przed³o¿o-
nym projekcie ustawy o œwiadczeniach na rzecz
rodziny.

Pani senator Liszcz pyta³a o dok³adniejsze czy
bardziej precyzyjne argumenty uzasadniaj¹ce
decyzjê o zamianie œwiadczeñ z Funduszu Ali-
mentacyjnego na dodatek dla rodzin niepe³nych.
Pani senator sprawozdawczyni parê tych przy-
czyn poda³a. No ale na pewno nie najwa¿niejsz¹
z nich jest ta, która utkwi³a w œwiadomoœci pañ-
stwa senatorów, pana senatora Romaszewskiego
i pani senator Liszcz. Tu naprawdê nie chodzi wy-
³¹cznie o takie sytuacje, które nazywamy patolo-
gicznymi, a wiêc na przyk³ad o takie sytuacje, gdy
oboje ma³¿onkowie rozliczaj¹ siê w urzêdzie skar-
bowym, ale jednoczeœnie jedno z nich pobiera
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Oczy-
wiœcie, takie przypadki równie¿ maj¹ miejsce, ale
nie to czy te¿ nie przede wszystkim to sta³o siê
podstaw¹ decyzji o likwidacji Funduszu Alimen-
tacyjnego i o ustanowieniu jednakowego œwiad-

czenia dla rodzin niepe³nych wychowuj¹cych
dzieci. Od 1974 r., jak mówi³a pani senator spra-
wozdawczyni, Fundusz Alimentacyjny mia³
pe³niæ funkcjê zastêpczego p³atnika w okresie,
w którym osoba zobowi¹zana do alimentacji
z ró¿nych powodów – na przyk³ad losowych i cho-
robowych, ale niekoniecznie z powodu bezrobo-
cia – nie mog³a wywi¹zywaæ siê z obowi¹zku ali-
mentacyjnego. W 1989 r., w sytuacji pojawienia
siê masowego bezrobocia, okaza³o siê, ¿e Fun-
dusz Alimentacyjny zaczyna spe³niaæ funkcjê
funduszu socjalnego, poniewa¿ poniewa¿ w 90%
jest utrzymywany i zasilany z dotacji bud¿etu
pañstwa. Liczba œwiadczeniobiorców tego fun-
duszu zaczê³a gwa³townie wzrastaæ, ale to tak
gwa³townie, i¿ wydaje siê, ¿e stopa bezrobocia
wœród osób zobowi¹zanych do alimentacji musi
byæ daleko wiêksza ni¿ stopa bezrobocia wœród
rodziców w rodzinach pe³nych, poniewa¿, tak jak
mówi³a pani senator sprawozdawczyni, na oko³o
siedmiuset tysiêcy rodzin niepe³nych, naszym
zdaniem – opieramy siê tutaj na Narodowym Spi-
sie Powszechnym z 1995 r. – piêæset trzydzieœci
tysiêcy rodzin pobiera œwiadczenia alimentacyj-
ne. Wydaje siê zatem, ¿e bezrobocie szczególnie
dotyka zobowi¹zanych do alimentacji, a ju¿ na
pewno czêœciej ni¿ rodziców z rodzin pe³nych.

No, ta sytuacja powinna jednak dawaæ du¿o do
myœlenia. I liczne analizy, badania, ale tak¿e stu-
diowanie pojedynczych przypadków przekona³y
nas do tego, ¿e istnienie Funduszu Alimentacyj-
nego, paradoksalnie, powoduje brak determina-
cji w skutecznej egzekucji alimentów. Paradok-
salnie, dlatego ¿e uspokaja i wymiar sprawiedli-
woœci, i tych, którzy s¹ zobowi¹zani do alimenta-
cji, i tych, którzy s¹ beneficjentami œwiadczeñ
z Funduszu Alimentacyjnego.

Ale to nie jest najwa¿niejszy powód, który in-
spirowa³ nas, czyli rz¹d, do przed³o¿enia w tym
obszarze zmian. Gdyby tak by³o, racjê mia³aby
pani senator Liszcz mówi¹c, ¿e wystarczy na
przyk³ad wprowadziæ ograniczenie wysokoœci
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Tyle
tylko, ¿e gdybyœmy pos³ugiwali siê tym instru-
mentem, to okaza³oby siê, i¿ poza mo¿liwoœciami
korzystania ze œwiadczeñ finansowanych w ca³o-
œci ze œrodków publicznych pozostaj¹ wdowy,
wdowcy, matki dzieci z ojców nieustalonych,
a tak¿e te rodziny niepe³ne, w których jedno z ro-
dziców realizuje obowi¹zek alimentacyjny, ale na
poziomie 50–100 z³.

Zdaje siê senator Dzido pyta³ o to, czy je¿eli s¹d
zas¹dzi 50 z³ alimentów, to oznacza, ¿e wyp³ata
dodatku dla rodziny niepe³nej automatycznie ni-
weluje prawo do owego piêædziesiêcioz³otowego
œwiadczenia alimentacyjnego, albo odwrotnie –
czy to œwiadczenie alimentacyjne w wysokoœci
50 z³ nie niweluje prawa do 170 z³. Otó¿ nie, dla-
tego ¿e œwiadczenia alimentacyjne bêd¹ przys³u-
giwa³y niezale¿nie od systemu œwiadczeñ rodzin-
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nych. 170 z³ dla ka¿dej rodziny niepe³nej, nieza-
mo¿nej bêdzie przys³ugiwa³o niezale¿nie od przy-
s³uguj¹cych tej rodzinie œwiadczeñ alimentacyj-
nych. Czyli krótko mówi¹c, Panie Senatorze, je-
¿eli rodzinie niepe³nej, niezamo¿nej s¹d zas¹dzi
50 z³ alimentów, a ojciec lub matka zap³aci te
50 z³, to dzisiaj taka rodzina, mimo ¿e jest biedna,
nie ma prawa do ¿adnych innych œwiadczeñ
z Funduszu Alimentacyjnego. Po wprowadzeniu
tych zmian rodzina, o której pan mówi, dostanie
50 z³ zas¹dzonych alimentów plus 170 z³ na ka¿-
de dziecko. W tej ustawie mówi siê, ¿e to 170 z³ ja-
ko zadanie zlecone bêdzie docelowo realizowa³
urz¹d gminy.

I jeszcze raz chcê powróciæ do podstawowej
przes³anki zmian, bo jest ona niezmiernie wa¿na.
Proszê uwierzyæ, ¿e dotychczasowe œwiadczenia
alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego,
w ca³oœci finansowanego przez bud¿et pañstwa,
wyp³acane by³y w sposób zró¿nicowany, to zna-
czy taki, który powodowa³, i¿ œwiadczenia o cha-
rakterze publicznym nie przys³ugiwa³y rodzinie
niepe³nej wdowy lub wdowca i nie przys³ugiwa³y
rodzinie niepe³nej, gdzie s¹ realizowane obowi¹z-
ki alimentacyjne, ale w ma³ej wysokoœci – na
przyk³ad 50–100 z³. Œwiadczenia z Funduszu Ali-
mentacyjnego przys³ugiwa³y równie¿ w zró¿nico-
wanej wysokoœci rodzinom, w których nie by³ re-
alizowany obowi¹zek alimentacyjny. Ale dystry-
bucja tych œwiadczeñ z punktu widzenia pewnej
sprawiedliwoœci pozostawia³a wiele do ¿yczenia.
I tak z Funduszu Alimentacyjnego 2% œwiadcze-
niobiorców otrzymuje œwiadczenia do 50 z³; 11%
– od 51 z³ do 100 z³, 18% – od 101 z³ do 150 z³, 25%
– od 151 z³ do 200 z³, zaledwie 2,6% – od 351 z³ do
400 z³, i tylko 0,8% powy¿ej 500 z³.

Podsumowuj¹c, na ujednoliceniu dodatku dla
ka¿dej rodziny niepe³nej zyska ponad sto tysiêcy
rodzin niepe³nych wdów, wdowców i tych rodzin,
w których œwiadczenia alimentacyjne s¹ na nis-
kim poziomie, a rodzina jest niezamo¿na. W wy-
niku ujednolicenia dodatku dla rodziny nie-
pe³nej zyska oko³o 57% dotychczasowych œwiad-
czeniobiorców Funduszu Alimentacyjnego – zys-
ka lub nie zmieni swojej sytuacji materialnej, bo
tych 57% korzystaj¹cych z funduszu to osoby,
które otrzymuj¹ ni¿sze œwiadczenia lub takie sa-
me, jakie otrzymaj¹ zgodnie z propozycj¹ ustawy.

Chcê tak¿e pañstwa poinformowaæ, ¿e ustawa
o œwiadczeniach wprowadza na rzecz rodziny
stosowne zmiany w kodeksie karnym. Minister
sprawiedliwoœci upowa¿ni³ mnie do przekazania
informacji, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoœci pra-
cuje nad rozwi¹zaniami, które w przysz³oœci
uczyni¹ egzekucjê alimentów skuteczniejsz¹,
a wiêc nad takimi rozwi¹zaniami, które zachêc¹
i zmobilizuj¹ komorników do skuteczniejszych
dzia³añ.

Pani senator Liszcz zada³a jeszcze jedno pyta-
nie, ale chyba trochê póŸniej, bo zapisa³am je so-
bie na odrêbnej stronie. Jeœli na nie trafiê, Pani
Senator, to pozwolê sobie jeszcze raz odpowie-
dzieæ, dobrze?

(Senator Teresa Liszcz: Chodzi o koszyk ¿ywie-
niowy.)

Koszyk ¿ywieniowy, dobrze.
Pan senator Romaszewski pyta³, czy wprowa-

dzenie obowi¹zku poœwiadczania dochodów za-
œwiadczeniem z urzêdu skarbowego nie spowo-
duje – chyba dobrze cytujê – panoptikum w urzê-
dach skarbowych. Ja chcê pana senatora poin-
formowaæ, ¿e urzêdy skarbowe od 2002 r. wydaj¹
zaœwiadczenia o dochodach, poniewa¿ w tak
zwanych ustawach oko³obud¿etowych wprowa-
dziliœmy taki obowi¹zek.

Na pocz¹tku oczywiœcie wywo³ywa³o to pewne
zamieszanie, ale dlatego ¿e zbieg³y siê w czasie
dwa niekorzystne zdarzenia. Urzêdy skarbowe
rozliczaj¹ przed³o¿one zeznania podatkowe do-
piero w maju, poniewa¿ obywatele zwykle do
koñca kwietnia wykorzystuj¹ swój czas na z³o¿e-
nie tych¿e stosownych oœwiadczeñ. Nowy okres
zasi³kowy zaczyna³ siê 1 czerwca, w zwi¹zku
z czym w poprzednich latach, zw³aszcza
w 2002 r., pozostawa³o zbyt ma³o czasu na zwery-
fikowanie oœwiadczeñ podatkowych z jednej
strony, a z drugiej strony na wydanie stosownego
zaœwiadczenia, tak aby obywatel zd¹¿y³ je z³o¿yæ
przed rozpoczêciem nowego roku zasi³kowego.
Dlatego – proszê zauwa¿yæ – w tej ustawie wpro-
wadzamy zmianê w okresach zasi³kowych
z 1 czerwca na 1 wrzeœnia ka¿dego roku kalenda-
rzowego, w³aœnie po to, aby daæ szansê i urzêdowi
skarbowemu, i obywatelowi. Tylko w 2005 r. wy-
j¹tkowo okres zasi³kowy bêdzie zaczyna³ siê
1 maja, ale dochód bêdzie obowi¹zywa³ z 2002 r.,
czyli za ten okres, za który mo¿na ju¿ uzyskaæ
stosowne zaœwiadczenie z urzêdu skarbowego.

Pan senator Romaszewski wskaza³, powie-
dzia³abym, na ma³y realizm i progów dochodo-
wych, i wysokoœci œwiadczeñ. Ja odpowiem tak:
próg dochodowy i jego weryfikacjê, jego oszaco-
wanie, jego wartoœciowanie, skatalogowanie po-
trzeb w koszyku gospodarstw domowych wycho-
wuj¹cych dzieci, oddaliœmy w rêce ekspertów.
I w³aœciwie ju¿ nic wiêcej nie pozostaje mi do do-
dania.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê pana senatora na to,
¿e po pierwsze, jest to próg dochodowy netto.
Trzeba by wiêc do tego progu dochodowego netto
do³o¿yæ oko³o 40% narzutów fiskalnych na kosz-
ty pracy. Po drugie, proszê zobaczyæ, ¿e w projek-
cie ustawy proponujemy taki oto mechanizm: je-
¿eli w danym roku zasi³kowym kwota rzeczywi-
stego dochodu, przypadaj¹ca per capita w gospo-
darstwie domowym, przekroczy kwotê 504 z³ al-
bo 583 z³, ale ta kwota przekroczenia nie bêdzie
wiêksza ni¿ najni¿szy zasi³ek, to wtedy oczywi-
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œcie œwiadczenia bêd¹ nadal przys³ugiwaæ. Czyli
jest jednak takie, powiedzia³abym, miêkkie zej-
œcie.

(Senator Teresa Liszcz: Tylko w pierwszym ro-
ku, póŸniej ju¿ nie.)

No, bo to ju¿ jest trwa³e przekroczenie, Pani
Senator.

(Senator Teresa Liszcz: O parê z³otych?)
Nie, to nie jest parê z³otych, bo proszê zoba-

czyæ, ¿e to jest przekroczenie per capita. Ponadto
taka rodzina, je¿eli znajdzie siê w sytuacji trud-
nej, bêdzie mog³a uzyskaæ z pomocy spo³ecznej
tak zwany specjalny zasi³ek okresowy i specjalny
zasi³ek celowy, a zasi³ek okresowy otrzyma po-
nadto, zgodnie z now¹ propozycj¹ zawart¹
w ustawie o pomocy spo³ecznej, czêœæ gwaranto-
wan¹. Za chwilê, mam nadziejê, pañstwo senato-
rowie zajm¹ siê t¹ ustaw¹, poniewa¿ ustawa o po-
mocy spo³ecznej w Polsce, po czternastu latach
transformacji, po raz pierwszy wprowadza ewo-
lucyjnie instytucjê, któr¹ mo¿emy œmia³o nazwaæ
instytucj¹ minimalnego dochodu gwarantowa-
nego.

I po trzecie w koñcu, próg dochodowy podlega
pewnemu mechanizmowi kontroli spo³ecznej,
czyli podlega weryfikacji w Komisji Trójstronnej.
Ma³o tego, Komisja Trójstronna oczywiœcie ka¿-
dorazowo ma prawo otrzymywaæ od rz¹du pe³ne
informacje o kszta³towaniu siê rzeczywistych wy-
datków w gospodarstwach domowych i ma pra-
wo wnosiæ do Rady Ministrów o weryfikacjê, jeœli
siê oka¿e, ¿e na przyk³ad inflacja w danym roku
by³a wysoka.

Ale chcia³abym, jeœli Pan Marsza³ek pozwoli,
ju¿ naprawdê krótko zaprezentowaæ pañstwu,
zw³aszcza panu senatorowi Romaszewskiemu
i pani senator Liszcz, porównanie ró¿nych kate-
gorii dochodowych, i to kategorii dochodowych,
powiedzia³abym, opartych na rzeczywistych ba-
daniach bud¿etów domowych gospodarstw, a nie
na koszykach eksperckich. I tak, próg wsparcia
dochodowego, czyli ten wyliczony przez instytut
pracy nie dla czteroosobowej rodziny, tylko dla
ma³¿eñstwa z trojgiem dzieci, wychodzi per capi-

ta 491 z³ netto, Panie Senatorze. Wedle wydatków
bud¿etów gospodarstw domowych drugiego
kwintyla, czyli drugich w kolejnoœci od do³u go-
spodarstw domowych pod wzglêdem wydatków –
436 z³. A to s¹ badania wybranych gospodarstw
domowych. Dochód do dyspozycji dla ma³¿eñ-
stwa z trojgiem dzieci – 446 z³, œredni dochód do
dyspozycji, Panie Senatorze. I ustawowa granica
ubóstwa okreœlona w ustawie o pomocy spo³ecz-
nej – 285 z³ netto.

Ja rozumiem, z czego wynikaj¹ nasze obawy
przed tak minimaln¹ kwot¹ dochodu, która jest
przeciêtn¹ kwot¹ wydatków w gospodarstwach
drugiego kwintyla albo dochodem do dyspozycji

w Polsce. Z tego, ¿e w Polsce s¹ wysokie zró¿nico-
wania dochodowe, Panie Senatorze. W³aœnie z te-
go powodu. My nale¿ymy do grup stosunkowo
dobrze uposa¿onych i nam siê trudno pogodziæ
z faktem, ¿e mo¿na rzeczywiœcie utrzymaæ dziec-
ko za 500 z³ netto miesiêcznie. Ale to te¿ zale¿y
gdzie, poniewa¿ zró¿nicowaniom dochodowym
Polaków w zale¿noœci od Ÿród³a dochodu towa-
rzyszy równie¿ zró¿nicowanie regionalne. Oczy-
wiœcie, s¹ to inne pieni¹dze w Warszawie, a inne
pieni¹dze w innych rejonach Polski. Chcê te¿ pa-
na poinformowaæ, ¿e w ustawie o pomocy spo³e-
cznej dajemy gminie prawo do podwy¿szania pro-
gów dochodowych tak, aby w koñcu samorz¹dy
sta³y siê Ÿród³em prawa miejscowego dla syste-
mów zabezpieczenia spo³ecznego, co ma uwzglê-
dniaæ ró¿nice wydatkowe miêdzy Warszaw¹ a te-
renami na przyk³ad Mazur i Warmii. Ja ju¿ nie
bêdê przytacza³a dalej tych porównañ, ale one s¹
oparte na rzeczywistych badaniach bud¿etów go-
spodarstw domowych.

I jeszcze jedna uwaga. Œwiadczenia rodzinne,
Panie Senatorze, nie s¹ stuprocentow¹ rekom-
pensat¹ kosztów utrzymania dziecka. One s¹ po
prostu wsparciem dochodowym rodzin, które
utrzymuj¹ dzieci. Pañstwo daje tyle, ile ma, ale
pañstwo realizuje swoj¹ politykê wydatkow¹ ró-
wnie¿ z punktu widzenia celu, jaki chce osi¹gn¹æ
przez te œwiadczenia. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e
ustawa jest tak sprytnie pomyœlana, ¿e mamy tu
przyk³ady konkretnej kumulacji œwiadczeñ,
dziêki czemu w miarê jak dziecko roœnie, zwiêk-
sza siê iloœæ pomocy kierowanej do rodziny. Ma³o
tego, jeœli dzieci podejmuj¹ naukê, jeszcze zwiêk-
sza siê pomoc kierowana do tej rodziny. Co wiê-
cej, je¿eli rodzina wychowuje dzieci niepe³no-
sprawne, to pomoc jest jeszcze wiêksza, a je¿eli te
dzieci niepe³nosprawne siê ucz¹, to ta rodzina
znowu dostaje wiêcej. Czyli, proszê zobaczyæ: s¹
cztery okolicznoœci, które powoduj¹ kumulacjê
i zwiêkszenie œwiadczeñ. To jest taki mechanizm,
który trzeba uk³adaæ jak puzzle i dostosowywaæ
do konkretnych gospodarstw domowych.

Chcia³abym wyjaœniæ panu senatorowi Czai, ¿e
marsza³ek jest instytucj¹ w³aœciw¹ tylko jeœli cho-
dzi ometodêkoordynacji systemówzabezpieczenia
spo³ecznego. Czyli je¿eli do Polski przyjad¹ praco-
waæ cz³onkowie krajów Unii Europejskiej, to mar-
sza³ek bêdzie instytucj¹ w³aœciw¹ do podejmowa-
nia decyzji o przyznaniu w ramach koordynacji sy-
stemów zabezpieczenia spo³ecznego œwiadczeñ dla
takiego pracownika i dla jego rodziny. Tylko taka
jest tutaj funkcja marsza³ka, ¿adna inna.

Pan senator Biela pyta, czy art. 12 ust. 3 doty-
czy ka¿dego dziecka. Oczywiœcie, ¿e dotyczy ka¿-
dego dziecka, to jest zapisane expressis verbis
w ustawie. Wiêcej nic na ten temat nie mo¿na po-
wiedzieæ.

Pan senator Biela pyta³ równie¿ o przes³anki,
które zadecydowa³y o zamianie Funduszu Ali-
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mentacyjnego na ten sta³y dodatek. Myœlê, ¿e
w tej kwestii udzieli³am stosownych wyjaœnieñ.

Jeœli chodzi o pytanie pani senator Koszady
o kwotê œci¹galnoœci w przeliczeniu na liczby –
rozumiem, ¿e z procentów na liczby – to jest to
oko³o 176 milionów z³. Warto mo¿e powiedzieæ, ¿e
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w planie finan-
sowym Funduszu Alimentacyjnego przewiduje
wydatki z tego funduszu na rok 2004 w wysoko-
œci 1 miliarda 700 milionów z³, jak siê nic nie
zmieni. W stosunku to tego roku, kiedy kwota ta
wynosi oko³o 1 miliarda 400 milionów z³, jest to
trzystumilionowy wzrost wydatków. Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych szacuje na koniec
2003 r. stan nale¿noœci od zobowi¹zanych do ali-
mentacji na poziomie ponad 7 miliardów z³, a na
koniec 2004 r. – ju¿ na poziomie 8 miliardów z³.
To s¹ nale¿noœci nieœci¹gniête od zobowi¹zanych
do alimentacji na Fundusz Alimentacyjny. A wiêc
œci¹galnoœæ zobowi¹zañ wynosi 11%, co w przeli-
czeniu na pieni¹dze wynosi oko³o 176 milio-
nów z³.

Pani senator Kurska pyta, czy pani pe³no-
mocnik do spraw równego statusu zajê³a jakieœ
stanowisko w tej sprawie. Oczywiœcie, ustawa
przechodzi przecie¿ przez tak zwane konsultacje
miêdzyresortowe. Tej ustawie nie nadano szcze-
gólnego trybu – ani pilnego, ani wyj¹tkowego,
w zwi¹zku z czym przesz³a ona przez ponadpó³ro-
czne burzliwe, a nawet dramatyczne prace w Ra-
dzie Ministrów i zyska³a aprobatê pe³nomocnika
do spraw równego statusu. Oczywiœcie, nie bez-
warunkowo. By³y pytania, by³y informacje o tym,
¿e protestuje wiele osób, które otrzymuj¹ dzisiaj
œwiadczenia z funduszu, i to w tej najwiêkszej
wysokoœci. Ale chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e ta
najwiêksza bieda jest zwykle najmniej g³oœna.
Otrzymujemy te¿ dramatyczne listy od ojców,
którzy zostali z trójk¹ dzieci, a wspó³ma³¿onka,
która nie podlega³a ubezpieczeniu spo³ecznemu,
nie zostawi³a, przepraszam, po swojej œmierci
prawa do renty rodzinnej. I wówczas ojcowie
w rodzinie wydolnej wychowawczo podejmuj¹
decyzjê o oddaniu dzieci do domu dziecka. Takie
sygna³y te¿ otrzymujemy albo od samych wdów
i wdowców, albo od rodziców tych wdów i wdow-
ców.

Chcê powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o ten komuni-
kat spo³eczny dotycz¹cy Funduszu Alimentacyj-
nego, jest wiele niedomówieñ, wiele dezinforma-
cji. To nie wynika tylko z winy rz¹du. Proszê mi
uwierzyæ, ¿e nie zawsze mo¿na z tak¹ informacj¹
niesensacyjn¹ skutecznie przebiæ siê przez pro-
gramy informacyjne telewizji publicznych i nie-
publicznych. Mówiliœmy o tym na posiedzeniu
komisji polityki spo³ecznej. Podejmiemy w tej
sprawie odpowiednie dzia³ania. Ale o tym, jaki
jest stopieñ dezinformacji, niech œwiadczy fakt,

i¿ wczoraj przyszed³ do Ministerstwa Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo³ecznej list od matki samo-
tnie wychowuj¹cej dzieci, która z przera¿eniem
protestuje przeciwko temu, ¿e otrzymuje 150 z³
na ka¿de swoje dziecko w rodzinie niepe³nej i te-
raz, po likwidacji funduszu, nic nie dostanie.
A tymczasem ona dostanie wiêcej, bo dostanie
170 z³ na ka¿de dziecko, no i oczywiœcie zwiêk-
szony zasi³ek rodzinny wraz z wiekiem dziecka.
S¹ te¿ te trzy nowe formy zasi³ku, o których tu nie
mówimy, a które s¹ przecie¿ niezwykle istotne:
zasi³ek w sierpniu z tytu³u rozpoczêcia nauki
przez ka¿de dziecko w szkole podstawowej, gim-
nazjalnej i ponadpodstawowej; zwiêkszenie za-
si³ku rodzinnego przez dziesiêæ miesiêcy na op³a-
cenie kwatery i bursy, jeœli dziecko podejmie na-
ukê; i w koñcu sta³e zwiêkszenie zasi³ku rodzin-
nego dla dzieci, które s¹ dzieæmi niepe³nospra-
wnymi.

Ja wiem, Panie Senatorze, ¿e mo¿na siê œmiaæ
z niskiego poziomu tych zasi³ków. Ale chcê po-
wiedzieæ, ¿e my operujemy na wielkich liczbach,
bo w Polsce upowa¿nionych do zasi³ku rodzinne-
go jest ponad piêæ milionów osób. Tak jest, taki
jest poziom zamo¿noœci naszego spo³eczeñstwa.
Chcê panu powiedzieæ, ¿e w kwotach ogólnych to
jest 7 miliardów 788 milionów z³. A ta kwota bê-
dzie rosn¹æ. Chcê panu te¿ powiedzieæ, ¿e mimo
niekorzystnych trendów demograficznych kwota
wydatków na ustawê o œwiadczeniach na rzecz
rodziny bêdzie wzrastaæ, a nie maleæ, mimo pro-
blemów, jakie mamy z finansowaniem d³ugu
publicznego i ze zmniejszeniem deficytu. Ale to
jest cel, który w przysz³oœci te¿ siê przyczyni do
wzrostu PKB.

Panu senatorowi Dzidzie ju¿ odpowiedzia-
³am.

Pan senator Janowski pyta³, czy d³u¿nicy bê-
d¹ nadal poddani egzekucji, czy czasami usta-
nowienie jednolitego dodatku dla rodzin nie-
pe³nych nie spowoduje odst¹pienia od wykony-
wania przez komorników swoich obowi¹zków.
Oczywiœcie, ¿e nie. To s¹ dwie odrêbne sprawy.
Wiêcej, my naprawdê s¹dzimy, paradoksalnie,
¿e jednakowa wysokoœæ pomocy dla ka¿dej ro-
dziny niepe³nej zmobilizuje wszystkich bohate-
rów tego dramatu do skuteczniejszej egzekucji
alimentów, a nie odwrotnie. I komornicy oczy-
wiœcie bêd¹ dalej wykonywali swoje powinno-
œci.

Pracujemy w tej chwili z ministrem sprawiedli-
woœci nad mo¿liwoœci¹ zastosowania innych
œrodków mobilizuj¹cych osoby zobowi¹zane do
alimentacji do uiszczania œwiadczeñ. Jest to bar-
dzo trudne, bo instytucja odpracowania szkody
te¿ okazuje siê nie jest prosta do wprowadzenia,
poniewa¿ ka¿dy rodzaj u¿ytecznoœci spo³ecznej
mo¿na zamieniæ na stosunek pracy. Ale minister
sprawiedliwoœci nad tym pracuje. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Minister. Oddajê pani materia-
³y i pragnê zwróciæ uwagê, ¿e pozwoli³em sobie
tutaj nalaæ pani szklaneczkê wody.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: Dziêkujê,
Panie Marsza³ku. Bardzo dziêkujê.)

Informujê senatorów, ¿e powielone materia-
³y…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Panie Mar-
sza³ku?)

…chwileczkê. Powielone materia³y pani mini-
ster le¿¹ tutaj na stole i mo¿na po nie siêgn¹æ.

Teraz bêd¹ zapewne pytania dodatkowe do pa-
ni minister.

Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Jan Szafraniec:

Panie Marsza³ku…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: A mogê pro-
siæ o coœ do pisania, bo nie wziê³am z sob¹?)

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Do pisania?
Ju¿ pani dajê. Bêdzie mi mi³o, gdy u¿yje pani mo-
jego…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: Bardzo
dziêkujê.)

Panie Marsza³ku, czy gwoli zaoszczêdzenia
czasu pan marsza³ek pozwoli mi podejœæ do pani
minister i przedstawiæ dane liczbowe, z których
korzysta³em przy zadawaniu pytania? To nam
pozwoli zaoszczêdziæ czas.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pan chce tutaj fabularyzowaæ te obrady, tak?
(Senator Jan Szafraniec: No ale to nam po pro-

stu nie bêdzie przed³u¿aæ…)
Ja myœlê, ¿e mo¿e potem pan siê porozumie

z pani¹ minister.
(Senator Jan Szafraniec: Ale w zwi¹zku z tym,

¿e publicznie zada³em pytanie, to chcia³bym
publicznie…)

To niech pan to szybko przeczyta, no!
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê bardzo.)
Senator Romaszewski chcia³ jeszcze zadaæ py-

tanie, zaczekajmy.
Proszê, senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Minister, to jest w rz¹dowym uzasadnie-
niu ustawy – strona osiemnasta. To pewnie ja-
kieœ nieporozumienie, ale wygl¹da to dosyæ ko-
szmarnie, bo okazuje siê, ¿e niezale¿nie od tych
miliardów, które tam rzeczywiœcie do roku 2005
rosn¹ i potem od 2006 r. spadaj¹, jest jeszcze ta-

ka sytuacja, ¿e obs³uga administracyjna syste-
mu systematycznie wzrasta od 0,6% w roku
2003 do 2,9% w roku 2006. No to jest straszliwy
wzrost. Z czym to jest zwi¹zane?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

PanieSenatorze, tonie jestwzrost, to jestprzesu-
wanie œrodków. My w tym uzasadnieniu, które pan
cytuje, podajemy koszty obs³ugi œwiadczeñ rodzin-
nych przez ich w³aœciwych, docelowych realizato-
rów, czyli przez tak zwane organy w³aœciwe realizu-
j¹ce te œwiadczenia – wójta, burmistrza i prezyden-
ta.Awzwi¹zkuz tymmówimyoewolucyjnym,stop-
niowym przekazywaniu œrodków, które ju¿ s¹ wy-
dawane na obs³ugê œwiadczeñ rodzinnych.

Nawiasem mówi¹c, Panie Senatorze, s¹ to du-
¿o wiêksze pieni¹dze ni¿ docelowo 143 miliony.
Proszê sobie wyobraziæ, ¿e w roku 2002 ZUS wy-
kazywa³ koszty obs³ugi Funduszu Alimentacyj-
nego w wysokoœci 75 milionów z³. Samego Fun-
duszu Alimentacyjnego! Dopiero dziêki inter-
wencji Departamentu Œwiadczeñ Rodzinnych
w planie finansowym na 2003 r. znalaz³a siê kwo-
ta 45 milionów z³ na obs³ugê œwiadczeñ z Fundu-
szu Alimentacyjnego.

W zwi¹zku z tym mówimy o przesuwaniu œrod-
ków, a nie ich zwiêkszaniu. Ma³o tego, ja jestem
przekonana, ¿e docelowo koszty obs³ugi ca³ego sy-
stemu spadn¹, bo my w tych kosztach, proszê zau-
wa¿yæ, nie doliczamy teraz przecie¿ kosztów obs³u-
gi œwiadczeñ realizowanych przez pracodawców.
Dzisiaj realizuj¹ œwiadczenia rodzinne pracodaw-
cy, a jeden z postulatów Komisji Trójstronnej, po-
stulat wysuwany zarówno ze strony zwi¹zków za-
wodowych, jak i ze strony pracodawców, by³ taki,
¿eby powoli, ewolucyjnie, spokojnie odci¹¿yæ pra-
codawców od realizacji œwiadczeñ rodzinnych. To
te¿ kosztowa³o i mia³o swój skutek ekonomiczny,
bo pracodawcy rozliczaj¹ siê z Zak³adem Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych zgodnie z przepisami sk³adko-
wymi. A tego, jaki to jest rodzaj rozliczeñ, nikt ni-
gdy nie jest w stanie zweryfikowaæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, senator Kurska.

Senator Anna Kurska:

Mam jeszcze jedno krótkie pytanie.
Pani Minister, jakie s¹ przybli¿one szacunki…

To znaczy, jaka bêdzie oszczêdnoœæ w wyniku
tych zmian w roku, powiedzmy, 2004, jeœli wzi¹æ
pod uwagê, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie od 1 maja
2004 r.?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

Ju¿ odpowiadam, Pani Senator.
Pani Senator, gdyby ta ustawa zak³ada³a rze-

czywiste oszczêdnoœci, to zosta³aby pó³tora roku
temu zaakceptowana przez ministra finansów,
w³aœciwie z wielk¹ przyjemnoœci¹.

Ustawa nie zak³ada oszczêdnoœci, ale wzrost
wydatków. Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e wedle
prognoz i szacunków, opartych na stanie zapro-
ponowanym przez Sejm, czyli ju¿ w zwi¹zku
z podwy¿kami niektórych œwiadczeñ, w zwi¹zku
z rezygnacj¹ z orzekania o niepe³nosprawnoœci
osób, które ukoñczy³y siedemdziesi¹ty pi¹ty rok
¿ycia, wydatki na œwiadczenia rodzinne wedle
wykonania w 2002 r. wynosi³y oko³o 7 miliar-
dów z³, a w 2003 r. wynios¹ oko³o 6 miliardów
600 milionów z³. Dlaczego? Dlatego, ¿e mamy do
czynienia ze spadkiem urodzeñ, dosyæ gwa³to-
wnym spadkiem urodzeñ. Zreszt¹ liczymy na to,
¿e ustawa o œwiadczeniach na rzecz rodziny byæ
mo¿e bêdzie jednym z niewielu, ale mo¿e jednak
jednym z elementów, które odwróc¹ te niekorzys-
tne trendy demograficzne. Ale ju¿ w 2004 r., Pani
Senator, w wyniku zmian zaproponowanych
przez Sejm i wniesionych przez rz¹d, wydatki na
œwiadczenia przewidziane w ustawie siêgn¹ kwo-
ty 7 miliardów 788 milionów z³. W 2005 r. 7 mi-
liardów 904 miliony z³, a w 2006 r. – 8 miliardów
148 milionów z³. Tu nie ma mowy o ¿adnych osz-
czêdnoœciach.

A dlaczego z roku na rok jest ten wzrost? Ten
wzrost z roku na rok bierze siê st¹d, ¿e inaczej
ró¿nicujemy zasi³ek rodzinny. Ja o tym mówi-
³am. Zró¿nicowanie zasi³ku rodzinnego ze wzglê-
du na wiek dziecka powoduje, ¿e oko³o piêciu mi-
lionów uprawnionych bêdzie w latach swojej
m³odoœci i dzieciñstwa uprawnionych do wy¿-
szych zasi³ków w okresach: do pi¹tego roku ¿y-
cia, od szóstego do szesnastego roku ¿ycia roku
¿ycia i od siedemnastego do dwudziestego pier-
wszego roku ¿ycia. Tymczasem dzisiaj do wy¿sze-
go zasi³ku uprawnione s¹ rodziny, które wycho-
wuj¹ troje, czworo i wiêcej dzieci – 1/3 rodzin
w Polsce wychowuje troje, czworo i wiêcej dzieci.
A operacja zmiany ró¿nicowania zasi³ku ze
wzglêdu na wiek dziecka kosztuje, przy tak du¿ej
liczbie uprawnionych, oko³o kilkuset z³otych
rocznie. Tak ¿e tu nie ma mowy, Pani Senator,
o oszczêdzaniu i z tego nale¿y siê cieszyæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, nie mo¿na w nieskoñczonoœæ

pytaæ, dlatego ¿e pytania… W³aœciwie nie powi-
nienem ju¿ na to dalej zezwalaæ.

Ostatnich dwoje senatorów bêdzie pytaæ – se-
nator Czaja i senator Simonides.

Senator Gerard Czaja:

Ja pragnê zwróciæ pani minister uwagê, ¿e by-
³a pani uprzejma pomin¹æ odpowiedŸ na moje py-
tanie zwi¹zane z osobami niepe³nosprawnymi
o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

Bardzo przepraszam, Panie Senatorze.
Uprzejmie informujê, ¿e w³aœciwie dzisiaj w sy-

stemie pomocy spo³ecznej osoby o lekkim stopniu
niepe³nosprawnoœci nie s¹ upowa¿nione do
œwiadczeñ o charakterze obligatoryjnym. Renta
socjalna nie przys³ugiwa³a osobom o lekkim stop-
niu niepe³nosprawnoœci. Zasi³ek pielêgnacyjny
z dotychczasowej ustawy o zasi³kach rodzinnych,
pielêgnacyjnych i wychowawczych nie przys³ugi-
wa³ osobie o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci.
Ma³o tego, w zmianie dokonanej bodaj w 2002 r.
wspólnie z pañstwem zasi³ek sta³y, który zamie-
niamy tu na œwiadczenie pielêgnacyjne, równie¿
odnieœliœmy do osób o znacznym i umiarkowa-
nym stopniu niepe³nosprawnoœci. Dlaczego? Po-
wiem tak: dlatego, ¿e osoby o lekkim stopniu nie-
pe³nosprawnoœci, tak jak to jest na ca³ym œwiecie,
powinny byæ wspierane w wyposa¿eniu w sprzêt
oraz umiejêtnoœci, które pozwol¹ im kompenso-
waæ niepe³nosprawnoœæ w stu procentach. Lekka
niepe³nosprawnoœæ jest tak naprawdê niepe³no-
sprawnoœci¹ œrodowiskow¹, w³aœciwie ka¿da nie-
pe³nosprawnoœæ jest niepe³nosprawnoœci¹ doty-
cz¹c¹ barier funkcjonowania w œrodowisku, a nie
naruszon¹ sprawnoœci¹ organizmu. W³aœciwie
podstawy orzecznictwa medycznego w œwiecie ju¿
siê w ogóle nie stosuje.

Czyli krótko mówi¹c, œwiadczenia na przyk³ad
z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, dystrybuowane przez sa-
morz¹dy powinny s³u¿yæ wyposa¿eniu osoby
o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci w umiejêt-
noœci, przedmioty ortopedyczne, sprzêt medycz-
ny s³u¿¹cy pe³nemu rekompensowaniu ich nie-
pe³nosprawnoœci, rozumianej jako bariera fun-
kcjonowania w œrodowisku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pani senator Simonides jako ostatnia.

Senator Dorota Simonides:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, czy gminy, burmistrzo-

wie, wójtowie, s¹ rzeczywiœcie przygotowani do
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administrowania tym nowym funduszem ali-
mentacyjnym i czy s¹ na to pieni¹dze. Bo ja mam
ju¿ teraz na przyk³ad sygna³y, ¿e starosta powie-
dzia³ grupie nauczycieli, i¿ nie wyp³aci im pieniê-
dzy za nowe tytu³y zawodowe, które dostali, bo
nie ma pieniêdzy na te zadania i woli sta¿ystów
ni¿ wykszta³conych nauczycieli. I tu mo¿e zajœæ
podobna sytuacja. Czy na pewno mo¿emy na-
szym wyborcom powiedzieæ, ¿e mog¹ liczyæ na te
pieni¹dze?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

Pani Senator, naj³atwiej jest oczywiœcie odpo-
wiedzieæ: tak, mog¹ liczyæ, a potem siê okazuje,
¿e w którymœ momencie wystêpuj¹ trudnoœci
w p³ynnym finansowaniu œwiadczeñ obligatoryj-
nych.

Ale mo¿e spróbujmy przeanalizowaæ sytuacjê.
Czy urzêdy gmin, samorz¹dy, s¹ przygotowane
do realizacji takich œwiadczeñ? Oczywiœcie, ¿e s¹,
poniewa¿ jak pani senator wie, realizuj¹ one
œwiadczenia o charakterze obligatoryjnym z po-
mocy spo³ecznej, których czêœæ, odci¹¿aj¹c po-
moc spo³eczn¹, przechodzi do systemu œwiad-
czeñ rodzinnych. Przecie¿ urzêdy realizuj¹ wy-
p³aty dodatków mieszkaniowych i wiele, wiele in-
nych œwiadczeñ o charakterze obligatoryjnym,
wiêc je¿eli chodzi o stronê administracyjn¹,
umiejêtnoœci, oczywiœcie s¹ w stanie obs³ugiwaæ
te œwiadczenia rodzinne. Powiem wiêcej – w Ko-
misji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du w³aœciwie ta
propozycja nie tylko nie wywo³ywa³a po stronie
samorz¹dowej kontrowersji, ale samorz¹dy by³y
wrêcz zainteresowane przekazaniem w ramach
zadañ zleconych realizacji tych œwiadczeñ, bo to
oznacza utworzenie w gminie œrednio trzech no-
wych miejsc pracy z tych œrodków, które na ob-
s³ugê œwiadczeñ rodzinnych s¹ przesuwane
z KRUS, ZUS i innych podmiotów.

I teraz – czy wystarczy œrodków na same
œwiadczenia? Powiem tak: je¿eli wystarcza w do-
tychczasowych bud¿etach – nie mamy tu pertur-
bacji z finansowaniem œwiadczeñ rodzinnych – to
musi wystarczyæ na œwiadczenia w ramach za-
dañ zleconych. Bo to s¹ zadania zlecone z admi-
nistracji rz¹dowej i tu nie ma mo¿liwoœci, ¿eby
samorz¹dy cokolwiek dok³ada³y. A to, co mówiê,
jest wa¿ne, dlatego ¿e przyk³ad podany przez pa-
ni¹ senator dotyczy sytuacji, powiedzia³abym,
rozmytej odpowiedzialnoœci. No przecie¿ samo-

rz¹dy otrzymuj¹ subwencjê oœwiatow¹; w sub-
wencji oœwiatowej otrzymuj¹ równie¿ wynagro-
dzenia dla nauczycieli, kszta³tuj¹ te¿ sobie
strukturê zatrudnienia, a w zwi¹zku z tym koszty
p³acowe, tak jak chc¹. Niekoniecznie zawsze od-
bywa siê to tak, ¿e otrzymuj¹ za ma³o subwencji
oœwiatowej; mo¿e byæ tak, ¿e racjonalnie gospo-
daruj¹ tymi pieniêdzmi.

W przypadku œwiadczeñ rodzinnych nie mamy
do czynienia z takim podzia³em odpowiedzialno-
œci: na bud¿et pañstwa, czyli subwencje, i na pe-
wien zakres swobody i kompetencji, jakie ma sa-
morz¹d. Nie, to s¹ od pocz¹tku do koñca zadania
zlecone administracji samorz¹dowej i tu admini-
stracja samorz¹dowa uzyskuje prawo roszcze-
niowe wobec bud¿etu.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Minister. Cieszê siê, ¿e ca³¹ wo-
dê pani wypi³a, bo musi byæ coœ za coœ.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: Dziê-
kujê bardzo.)

Dziêkujê pani bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Banach: Woda
zdrowia z r¹k pana marsza³ka. Dziêkujê.)

Dziêkujê pani minister.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o regulaminowych ogranicze-

niach co do czasu i sposobu sk³adania wnios-
ków.

Do g³osu zapisali siê nastêpuj¹cy pañstwo se-
natorowie: Sienkiewicz, Dzido, Romaszewski,
Kurska, Koszada i Liszcz.

Udzielam g³osu pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wielki szesnastowieczny lekarz Paracelsus

mówi³: jestem inny i niech ciê to nie zra¿a.
Otó¿ ja mam w sprawie ustawy o œwiadcze-

niach rodzinnych zupe³nie inny pogl¹d, nie tak
pe³en lêków i niepokojów, jak by³o to do tej pory
prezentowane; mnie nie zra¿a to wyzwanie w po-
staci nowej regulacji prawnej. Chcê równie¿
swoim wyst¹pieniem motywowaæ pañstwa do
przyjêcia tego¿ rozwi¹zania.

Bardzo rzetelne i rzeczowe sprawozdanie pani
senator Wies³awy Sadowskiej, a tak¿e merytory-
czne, kompetentne, takie mi³e, uzupe³niaj¹ce
wyst¹pienie pani minister Banach, zwalniaj¹
mnie od szerszego uzasadniania poparcia usta-
wy o œwiadczeniach rodzinnych. Ja po prostu
chcê wierzyæ, ¿e ta ustawa skoordynuje i zast¹pi
rozwi¹zania zawarte dzisiaj w wielu ustawach,
wrêcz rozproszone, na przyk³ad w ustawie o za-
si³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wycho-
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wawczych, o Funduszu Alimentacyjnym, czy nie-
które rozwi¹zania z ustaw o pomocy spo³ecznej,
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, o powsze-
chnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej, Naj-
jaœniejszej zreszt¹. Nie sposób wymieniaæ tych
wszystkich ustaw. Chcê wierzyæ, ¿e bêdzie to
wreszcie jeden spójny, celowy system i jedno
Ÿród³o finansowania, z jednolitymi kryteriami, je-
dnolitymi procedurami oraz z uproszczonym ka-
talogiem œwiadczeñ. ¯adna tam urawni³owka,
tylko jeden spójny, jasny, nowoczesny system
prawny. Bo ju¿ naprawdê najwy¿szy czas, ¿eby
dotychczasowe rozwi¹zania, pochodz¹ce z ró¿-
nych okresów historycznych, zast¹piæ nowym
prawem, w którym rezultaty osi¹ga siê nie przez
doraŸne reakcje na to, ¿e akurat dana grupa spo-
³eczna protestuje, ale poprzez rzeczywiste roz-
wi¹zanie problemów.

I chcê odnieœæ siê tylko do jednego, ale za to jak
g³oœnego, spektakularnego zjawiska, które wy-
wo³a³o du¿y rezonans, a wiêc likwidacji istnie-
j¹cego od trzydziestu lat Funduszu Alimentacyj-
nego. Fundusz ten powsta³ przecie¿ – i to na-
prawdê trzeba wielokrotnie powtarzaæ – po to, ¿e-
by czasowo zast¹piæ osobê zobowi¹zan¹ do ali-
mentacji, nie zwalniaj¹c jej z obowi¹zku uregulo-
wania tego d³ugu. I Fundusz Alimentacyjny mia³
pomagaæ g³ównie, chocia¿ nie wy³¹cznie, kobie-
tom, które nie mog¹ œci¹gn¹æ nale¿noœci od ojca
dziecka, rzadziej – od matki.

I tu gorzka refleksja. Gdyby wymiar sprawied-
liwoœci by³ skuteczniejszy w egzekucji zas¹dzo-
nych i nale¿nych alimentów, liczba osób korzy-
staj¹cych z Funduszu Alimentacyjnego by³aby
zdecydowanie ni¿sza. To nie tylko bezrobocie…
Pani minister udowodni³a to bardzo obrazowo,
wspieraj¹c siê danymi, ¿e to nie tylko bezrobocie
uniemo¿liwia ³o¿enie na w³asne dzieci; czêsto jest
to beztroska, brak poczucia odpowiedzialnoœci.

Na najbli¿szym posiedzeniu Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia bêdê bardzo zachêca³a pañ-
stwa senatorów, cz³onków mojej komisji, do wy-
st¹pienia do ministra sprawiedliwoœci i wsparcia
dzia³añ pani minister w sprawie reakcji na tê sy-
tuacjê, w sprawie wysi³ku intelektualnego w³o¿o-
nego w to, ¿eby jednak stworzyæ pewn¹ formê
œrodków quasi-prawnych czy te¿ w³aœnie prac
spo³ecznie u¿ytecznych lub innych sposobów od-
pracowania d³ugów. Taki pospolity alimenciarz
nie mo¿e mieæ poczucia, ¿e dziecko to wiêcej
przyjemnoœci ni¿ wysi³ku. No, przecie¿ tak to ju¿
nie mo¿e byæ.

Tu przytoczê wypowiedŸ pani pose³ Anny Bañ-
kowskiej, przewodnicz¹cej Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Rodziny. „Ostatnio zaobserwowaliœmy
znacz¹cy przyrost krêgu osób korzystaj¹cych
z zasobów funduszu. Podczas gdy na przyk³ad
w 1990 r. uprawnionych do œwiadczeñ alimenta-

cyjnych by³o sto szesnaœcie tysiêcy osób, to
w 2001 r. – ju¿ czterysta szeœædziesi¹t osiem ty-
siêcy, zaœ w 2002 r. – czterysta dziewiêædziesi¹t
szeœæ tysiêcy, przy jednoczeœnie istniej¹cej de-
presji urodzeniowej. Polacy przecie¿ nie przestali
kochaæ siê, ale dzieci rodzi siê jednak znacznie
mniej, wiêcej ludzi umiera, a liczba alimentów
nieustaj¹co roœnie. £atwo wiêc zauwa¿yæ, ¿e
w okresie transformacji spo³eczno-gospodarczej
prawie czterokrotnie zwiêkszy³a siê liczba osób
uprawnionych do korzystania z Funduszu Ali-
mentacyjnego. Konsekwencj¹ jest wzrost wydat-
ków z bud¿etu pañstwa na ten cel, gdy¿ skutecz-
noœæ egzekwowania zwrotu do funduszu zaleg-
³ych alimentów jest coraz bardziej znikoma –
oko³o 10%.”

Ju¿ nie chcê nawet dalej cytowaæ. 7 miliar-
dów z³ d³ugu, to, proszê pañstwa, jest akurat tyle,
ile jest winna ochrona zdrowia. To jest ca³y d³ug
ochrony zdrowia, te¿ narastaj¹cy przez lata.

Trzeba jeszcze powiedzieæ, ¿e obowi¹zuj¹cy do
tej pory system alimentacji by³ niesprawiedliwy.
Otó¿ Fundusz Alimentacyjny wyp³aca alimenty
w zró¿nicowanej wysokoœci i kwota ta zale¿y od
wysokoœci zas¹dzonych alimentów. Lepiej sytuo-
wanej osobie zobowi¹zanej do alimentacji s¹d
wyznacza wy¿sze alimenty, gorzej sytuowanej –
ni¿sze, to jest oczywiœcie proste. Ale je¿eli rodzina
otrzymuje zaleg³e alimenty z funduszu, to biedni
maj¹, na przyk³ad, 50 z³ na dziecko, bogaci zaœ
nawet kilkaset. Przeciêtnie jest to oko³o 220 z³.
Tak wiêc bud¿et pañstwa w wiêkszym stopniu
dop³aca do bogatszych ni¿ do biednych. I w³aœnie
poczucie sprawiedliwoœci powoduje, i¿ bêdê po-
piera³a tê ustawê. Bo to nowe rozwi¹zanie, a wiêc
dodatki do zasi³ku rodzinnego, ten dodatek
170 z³, niezale¿nie od tych 50 z³, to jednak jest
znaczna poprawa sytuacji rodzinnej.

I na koniec jeszcze dwie gorzkie pigu³ki. Ze
wzglêdu na moj¹ profesjê, przystoi mi dzielenie
siê pigu³kami.

Pierwsza gorzka pigu³ka. Wœród licznych grze-
chów ciê¿kich czy g³ównych nie dostrzegam ta-
kiego, który nazywa³by siê „porzucenie dziecka”,
a nie³o¿enie na utrzymanie dziecka, pozbawienie
go œrodków do ¿ycia to jest to samo, co porzuce-
nie. Znam zalecenie powo³ywania do ¿ycia w ra-
mach œwiêtego matrymonium, ale doprawdy nie
jest mi znana nauka o tym, co potem z tym ¿y-
ciem czyniæ. Nie znam ¿adnego apelu ani listu
pasterskiego do nieodpowiedzialnych reproduk-
torów. Bo to przecie¿ nie s¹ rodzice, to s¹ ku-
ku³ki, które podrzucaj¹ nam – czy to do domów
dziecka, czy do Funduszu Alimentacyjnego –
dzieci. I tyle. Te dzieci nie s¹ winne, one otrzyma-
³y b³ogos³awiony dar ¿ycia, niech wiêc ¿yj¹ zdro-
wo i szczêœliwie wœród nas. Dlatego przeznacza-
my dla nich te œrodki. Szkoda tylko, ¿e nie ma ich
jeszcze wiêcej. A rodzice? Czy rzeczywiœcie bycie
rodzicem to wiêcej przyjemnoœci ni¿ wysi³ku? Nie
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znam sytuacji ostracyzmu towarzyskiego, który
spotyka³by kogoœ, kto nie p³aci alimentów na
w³asne dzieci. Ja nie znam sytuacji spo³ecznego
napiêtnowania kogoœ, kto ich nie p³aci, wrêcz
przeciwnie, jest to taki sobie weso³y, bardzo sym-
patyczny pan, który ma dziecko z t¹, z tamt¹,
z owamt¹ i tylko mo¿na mu zazdroœciæ tej wital-
noœci.

To samo dotyczy te¿ dzieci, które nie ³o¿¹ na
starych rodziców. Jest to zjawisko charaktery-
styczne dla wszystkich warstw spo³ecznych, tu
nie ma szczególnych grup, w których ono wystê-
puje.

I tu pañstwo te¿ musi wkraczaæ. Mo¿e jest to
dzia³alnoœæ, któr¹ powinny zaj¹æ siê ruchy – nie-
zwykle je ceniê i szanujê – pro life? A wiêc mo¿e
nie tylko obrona ¿ycia poczêtego, lecz tak¿e odpo-
wiedzialne rodzicielstwo?

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wyra¿am
szczere ubolewanie nad stylem wprowadzenia te-
go punktu do porz¹dku obrad. Powodowa³ mn¹
wy³¹cznie, powtarzam: wy³¹cznie, niepokój o nie-
ub³aganie up³ywaj¹cy czas, o to, i¿ wkroczymy
w nowy 2004 r. ze starymi zasadami waloryzacji
i spowodujemy z kolei panoptikum wysy³ania za-
wiadomieñ, ¿e œwiadczenia obni¿aj¹ siê o 4 gr,
wzrastaj¹ o 2 z³, ¿e nale¿noœæ taka, siaka czy
owaka. I tylko dlatego to uczyni³am, za wiedz¹
i przyzwoleniem mojego klubu. Nie by³o moim za-
miarem wy³¹czenie opozycji z doskonalenia pra-
wa, bo to by³oby po prostu niem¹dre. Nie w tym
celu znalaz³am siê tutaj, w Wysokiej Izbie.

Zatem osobiœcie, jako Krysia Sienkiewicz, bar-
dzo dziêkujê pañstwu senatorom za tê bardzo ¿y-
w¹ dyskusjê, zadawanie pytañ, za troskê o to, by
posi¹œæ jak najwiêcej wiedzy i by byæ jak najbar-
dziej przekonanym do poparcia tej ustawy. Dla-
tego te¿ bardzo proszê o wycofanie wniosków mó-
wi¹cych o odrzuceniu ustawy w ca³oœci, bo ona
naprawdê zas³uguje na poparcie.

Druga gorzka pigu³ka, dla mojego rz¹du, doty-
czy polityki informacyjnej, a w³aœciwie jej braku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Chcê pani, Pani Senator, zwróciæ uwagê, ¿e
czas ju¿ min¹³.

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku. Jestem mistrzyni¹ skrótu.)

Dziêkujê.
Ja bardzo proszê, ¿eby przedstawiciel mediów,

który tam siedzi, nie u¿ywa³ tego, dobrze? Bo
chyba tam z ty³u coœ jest napisane, nie? Tam za
drzwiami, wie pan? Bardzo pana proszê.

Proszê o zabranie g³osu senatora Dzidê.
(Senator Dorota Simonides: Dziêkujê, ja chcia-

³abym tylko powiedzieæ, ¿e…)
Senator Dzido.

(Senator Dorota Simonides: Nie, ja chcê ad vo-
cem.)

Nie, nie ma ¿adnego ad vocem.
(G³os z sali: W trybie sprostowania.)
(Senator Dorota Simonides: Panie Marsza³ku,

wyj¹tkowo.)
S³ucham?

Senator Dorota Simonides:

Pani Senator, myœmy chcieli odrzuciæ ustawê
nie dlatego, ¿e ona jest z³a, tylko dlatego, ¿e nie
mieliœmy czasu jej siê przyjrzeæ.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale my to
wszystko œwietnie rozumiemy. Dlatego tak
to jest.)

A równoczeœnie chcê ostrzec, ¿e to nie jest
sprawa tej jednej ustawy. Na nastêpny tydzieñ
Sejm przygotowuje nam ustawy, których w ogóle
nie znamy, i ju¿ wiem, ¿e bêdziemy je mieli. To
jest praktyka.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
My o tym wiemy, dlatego w³aœnie tak to wy-

gl¹da.
Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Henryk Dzido:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rozpocznê od tego, ¿e mam na nazwisko Dzi-

do, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: A jak by³o?)
…Dzido, senator Dzido.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Tak, tak, Dzi-

do.)
Zrozumia³em inaczej. To chyba z racji wzbu-

rzenia t¹ ustaw¹, co do której, Wysoka Izbo, je¿eli
chodzi o sam system, rzeczywiœcie nie mogê mieæ
uwag: ustawa porz¹dkuje pewne sprawy, okreœla
zasady przyznawania pomocy, zasady ustalania
dochodów. I to wszystko jest w porz¹dku.

Ale jeœli chodzi o tê czêœæ ustawy, w której wed-
le mo¿liwoœci – tak s³ysza³em – naszego bud¿etu
okreœla siê œwiadczenia na rzecz komórki pod-
stawowej, maj¹cej decydowaæ o losach Polski,
i przyznaje siê zasi³ek na dziecko w wieku do piê-
ciu lat wynosz¹cy 2 z³ dziennie, wy³¹czaj¹c nie-
dziele i œwiêta, to ja za przyjêciem takiej ustawy
g³osowaæ nie bêdê.

Ale jest jeszcze inna kwestia, której chcia³bym
poœwiêciæ uwagê, i która spowodowa³a, ¿e zajmê
takie w³aœnie stanowisko w tej sprawie. Jest to
kwestia Funduszu Alimentacyjnego. Ta ustawa
nie jest ustaw¹ o Funduszu Alimentacyjnym, ale
ona ten fundusz znosi. Od pocz¹tku istnienia
funduszu by³em przeciwny zasadzie finansowa-
nia alimentów, czyli zastêpczego p³acenia ali-
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mentów, z naszych sk³adek z funduszu ZUS bez
przyzwolenia tych, którzy wp³acaj¹ na ten fun-
dusz sk³adki. Ale pañstwo przyjê³o takie roz-
wi¹zanie, pañstwo uzna³o, ¿e innych mo¿liwoœci
nie ma, i pañstwo tym osobom, które by³y przez
s¹dy uznane za ¿yj¹ce w niedostatku, wyp³aca³o
œrodki zastêpcze.

Moim zdaniem, likwidacja tych œwiadczeñ, te-
go kana³u œwiadczeñ, z jakiejkolwiek one by po-
chodzi³y strony i z jakichkolwiek œrodków, jest
dla spo³eczeñstwa wielce krzywdz¹ca. Dotyczy to
przecie¿ piêciuset tysiêcy rodzin. Z tych piêciuset
tysiêcy rodzin sto, dwieœcie, trzysta tysiêcy ma
alimenty, które mieszcz¹ siê w kwocie oko³o
170 z³ plus ewentualny zasi³ek. Ale z mojej prak-
tyki, z moich doœwiadczeñ wynika, i¿ alimenty
ni¿sze ni¿ 200 z³ spotyka siê tak rzadko, ¿e mogê
powiedzieæ, ¿e ich nie ma.

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Oj, nie, nie.)
Je¿eli pani senator spotyka³a siê z ni¿szymi, to

proszê zadbaæ, ¿eby ich nie by³o, bo alimenty
w kwocie 50 z³, 100 z³ czy œwiadczenia w kwocie
40 z³ ubli¿aj¹ nam, zgromadzonym na tej sali.
I nie mówmy, ¿e alimenty by³y dobre czy z³e, tylko
¿e teraz nie bêdzie mia³ kto ich p³aciæ.

Rozumiem, ¿e wchodzi w ¿ycie art. 12, ¿e bê-
dzie pomoc, wchodz¹ dodatki, ale dodatki te s¹ li-
mitowane. Dlatego odnoszenie pojêcia nierówne-
go traktowania do poprzedniego okresu jest nie-
porozumieniem. S¹dy orzekaj¹ce alimenty nie
bada³y pochodzenia, nie bada³y rodzin, tylko
ustala³y œrodki potrzebne na utrzymanie dziec-
ka.

(Senator Krystyna Sienkiewicz: 50 z³.)
W jednej sytuacji by³o to byæ mo¿e 50 z³, ale ge-

neralnie, je¿eli chodzi o niemowlaki, by³y to kwo-
ty w granicach 200, 300 z³. Je¿eli ktoœ otrzyma³
1 tysi¹c 500 z³ – bo z takimi kwotami równie¿ siê
spotyka³em – to taka kwota z czegoœ wynika³a.

Ale ja nie dlatego podnoszê tê kwestiê, ¿e ali-
menty powinny byæ œwiadczone przez pañstwo.
Instytucja powinna byæ zachowana, a jest znie-
siona. Tylko ¿e zachowana powinna byæ zgodnie
z zamys³em tej ustawy, a wiêc w ten sposób, ¿e
osoby, za które p³aci pañstwo, powinny nam bu-
dowaæ autostrady, powinny byæ do koñca abso-
lutnie wydrenowane, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ
œci¹galnoœci. Tego generalnie siê nie robi, nie ro-
bi³o siê i zaniecha³o siê tego zupe³nie.

Proszê pañstwa, teraz jest tak, ¿e po wprowa-
dzeniu tego wytworzy siê bardzo nieciekawy
stan. Otó¿ gdy ustalimy, ¿e dodatek w wysokoœci
170 z³ jest przyznawany w sytuacji, kiedy nie ma
innych dochodów, to co trzeba bêdzie zrobiæ
z tym dodatkiem, gdy od nastêpnego miesi¹ca ta
osoba skutecznie wyegzekwuje alimenty? Cofn¹æ
jej ten dodatek? Utrzymaæ? Znieœæ alimenty?
I zaczyna siê zabawa. A to nie jest wcale sprawa

drobiazgowa, bo odnoszê to do poczucia spra-
wiedliwoœci spo³ecznej, je¿eli ma ona obowi¹zy-
waæ w tym przypadku.

Ze wzglêdów, o których mówiê, nie mogê ak-
ceptowaæ sytuacji, w której pozostawiamy ca³¹
sferê kobiet. Dobrze, ¿e akurat kobiety im taki los
gotuj¹, bo jak gdyby wszystkie optuj¹ za tym, ¿e-
by znieœæ ten fundusz. Mówiê: piêciuset tysi¹com
kobiet stwarzamy tak¹ sytuacjê, w której chyba
rzeczywiœcie tysi¹ce osób, tysi¹ce rodzin bêd¹
skazane na utrzymywanie siê tylko z tych kwot
wskazanych w ustawie.

Ja nie mogê pogodziæ siê z tymi rozwi¹zaniami,
z tymi kwotami, które – tutaj pad³o takie uzasa-
dnienie – wynikaj¹ z mo¿liwoœci bud¿etu pañ-
stwa. I to w sytuacji, w której mamy stabilne bez-
robocie, w której koszty utrzymania bêd¹ na pe-
wno wzrastaæ, w której koszty nauki i leczenia
bêd¹ na pewno wzrastaæ – bo to tylko iluzja, ¿e to
jest darmowe – a jednoczeœnie ograniczamy
œwiadczenia tej grupie spo³eczeñstwa.

Je¿eli patrzymy na sprawê perspektywicznie
i szeroko, to myœlê, ¿e jest to znakomita przy-
grywka do zmiany ustawy antyaborcyjnej, bo
wtedy chyba znacznie wiêksza bêdzie liczba jej
zwolenników i bêdziemy chyba mogli myœleæ
o tym, jakie elementy wprowadziæ, ¿eby przynaj-
mniej zachowaæ w obecnym stanie liczebnoœæ
naszego spo³eczeñstwa, poniewa¿ te rodziny,
które teraz s¹ w sytuacji dramatycznej, na sku-
tek tej ustawy bêd¹ ju¿ w sytuacji chyba bez wy-
jœcia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê senatora Romaszewskiego o zabranie

g³osu.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zacznê chyba od pewnej kwestii formalnej.

Muszê powiedzieæ, ¿e sposób rozpatrywania tej
ustawy przez Senat rzeczywiœcie nie pozwoli³ mi
na dog³êbne zastanowienie siê nad ni¹, zbadanie
dostarczonych materia³ów do tej ustawy,
w zwi¹zku z czym niektóre moje stwierdzenia
mog¹ siê okazaæ krzywdz¹ce. Ja rozumiem du¿y
wysi³ek w³o¿ony w tê sprawê przez rz¹d, nie-
mniej, niestety, nie mia³em mo¿liwoœci tego oce-
niæ, nie mia³em mo¿liwoœci zobaczyæ tego na w³a-
sne oczy.

Pierwszym przyk³adem, który mi siê nasuwa,
jest jednak kwestia ocenienia wydatków, dodat-
ku rodzinnego na 33% tego czynnika wy¿ywie-
niowego, przy czym dla m³odzie¿y w wieku do lat
szesnastu to ma wynosiæ 65 z³. Jak ju¿ mówi³em,
gdy to siê pomno¿y przez trzy, to bêdzie 190 z³.
Proszê pañstwa, coœ tu jest nie w porz¹dku. Jest
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to kwestia, nad któr¹ nale¿a³oby siê zastanowiæ.
Ja przypuszczam, ¿e w wiêziennictwie te¿ licz¹,
a jednak koszty wy¿ywienia wynosz¹ tam wiêcej
ni¿ 190 z³ miesiêcznie na jednego wiêŸnia, i chyba
s³usznie. Po prostu jest to ca³kowicie nieadek-
watne do warunków ¿ycia w naszym kraju.
W zwi¹zku z tym wymaga to bardzo szerokiej
i bardzo dog³êbnej dyskusji. Trudno mi nawet
w tym momencie, w takich warunkach odnieœæ
siê do poszczególnych rozwi¹zañ, jednak widaæ
tutaj pewne bardzo wyraŸne niedostatki.

Zasadniczym problemem, który mnie bulwer-
suje, jest problem Funduszu Alimentacyjnego.

Wysoka Izbo! Wymiar sprawiedliwoœci w tym
kraju mamy, jaki mamy, i nie s¹dzê, ¿eby w naj-
bli¿szym czasie uda³o siê wiele w tej sprawie
zmieniæ. Fundusz Alimentacyjny zosta³ pomyœ-
lany jako pewnego rodzaju gwarancje pañstwo-
we na uzyskanie alimentów.

Proszê pañstwa, w warunkach, kiedy egzeku-
cja alimentów jest praktycznie fikcyjna, kiedy
pañstwo nie mo¿e sobie z ni¹ poradziæ, to prze-
praszam, sk³adamy to na samotn¹ kobietê? Prze-
cie¿ to jest jakieœ kompletne nieporozumienie.
Nie bardzo sobie wyobra¿am, ¿eby tego rodzaju
sytuacja, w której w jakiœ sposób krzywdzi siê te
samotne matki wychowuj¹ce dzieci, mog³a zys-
kaæ aprobatê Senatu.

W zwi¹zku z tym ja przychylam siê do odrzuce-
nia tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Ta ustawa nie

zmienia kodeksu rodzinnego.)
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Kursk¹.

Senator Anna Kurska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzadko spotyka siê ustawy, które wprowadza-

j¹c nowe regulacje, unikaj¹ nazwania tych, które
likwiduj¹. Przyk³adem takiej ustawy jest w³aœnie
ustawa, nad któr¹ w tej chwili debatujemy. Dopie-
ro na samym koñcu, po przeczytaniu jej stwier-
dzi³am, ¿e jest tam mowa o Funduszu Alimenta-
cyjnym: traci moc ustawa z dnia tego i tego o Fun-
duszu Alimentacyjnym. Skwapliwie unika siê te-
go okreœlenia w ca³ym tekœcie ustawy. Nie wiem,
czy jest to celowe, czy jest to przypadkowe. Pode-
jrzewam raczej, ¿e celowe, poniewa¿ wzbudzi³oby
to wielkie poruszenie. Takie poruszenie, niestety,
powsta³o, bo ludzie rzeczywiœcie wiedz¹, o co cho-
dzi, i reaguj¹. No, ale to jest taki majstersztyk, nad
którym przejdê do porz¹dku dziennego.

Chcia³abym pañstwu powiedzieæ, ¿e wyrok ali-
mentacyjny mia³ ten walor, ¿e cz³owiek nie mu-

sia³ wokó³ tego w ogóle chodziæ, bo tylko poszed³
do s¹du, uzyska³ wyrok alimentacyjny, który sta-
wa³ siê tytu³em egzekucyjnym. By³o to pewnego
rodzaju u³atwienie, zdecydowanie czêœciej dla
kobiet, bo, niestety, wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn
pozostaje w³aœnie w takiej trudnej ¿yciowej sy-
tuacji. By³ ten Bank Alimentacyjny, który kon-
sekwentnie po prostu, mimo ¿e bez skutecznej
egzekucji, sta³ na stra¿y praw kobiety z jak¹œ tam
grup¹ dzieci.

Zniesienie tego i spowodowanie, ¿e kobieta
musi teraz na nowo zbieraæ za³¹czniki, iœæ do
urzêdu, przy czym marsza³ek województwa ce-
duje to na dyrektora, dyrektor na urzêdnika, ten
wreszcie na jakiegoœ referencinê… Kto wie, ile
ró¿nych trudnoœci taka kobieta bêdzie musia³a
teraz pokonaæ, zanim jej sprawa zostanie za³at-
wiona. Wyrok, który ma moc egzekucji, bêdzie
blankietem do wyrzucenia, bo po prostu utraci
swoj¹ moc. Proszê pañstwa, to w³aœnie, co by³o
u³atwieniem i symptomem pañstwa opiekuñcze-
go, o którym wyraŸnie siê teraz mówi w tym wpro-
wadzeniu, które nam da³a pani minister… Przy-
toczê tylko jedno zdanie: zmiana, jaka ma miej-
sce w polityce adresowania œwiadczeñ, jest z jed-
nej strony wyrazem nowej filozofii uprawiania
polityki spo³ecznej w pañstwie o gospodarce ryn-
kowej, liberalnej, a nie socjalistycznej, ograni-
czenie wydatków spo³ecznych pañstwa staje siê
znacznie bardziej koniecznoœci¹ niezbêdn¹ do
przezwyciê¿enia obecnych trudnoœci. Nie mogê
wiêc zgodziæ siê ze zdaniem pani minister, ¿e to
nie zosta³o wprowadzone w celu uzyskania osz-
czêdnoœci, bo przeczy temu sama inwokacja za-
warta w tych materia³ach.

Wreszcie nastêpna sprawa: reakcja spo³eczna,
która jest naprawdê trudna do opisania. Ludzie
przysy³aj¹ listy, denerwuj¹ siê, u s³abszych emo-
cjonalnie wrêcz wywo³uje to agresjê, ¿e rz¹d po-
szukuje tego rodzaju oszczêdnoœci, a dlaczego
nie weŸmie siê do supermarketów i nie œci¹ga po-
datków. I w³aœnie tego typu zarzuty s¹ na porz¹d-
ku dziennym.

Proszê pañstwa, usi³owa³am wnieœæ jakieœ po-
prawki i przyznam szczerze, ¿e pracowa³am nad
tym doœæ d³ugo. Ustawa jednak jest tak skon-
struowana, ¿e nie sposób wyrwaæ z niej poszcze-
gólnych postanowieñ, bo wtedy ca³y system siê
wali. System ten jest zborny i to jest dobre, ¿e
wszystko na temat, powiedzmy, zasi³ków w³aœnie
siê znalaz³o w jednej ustawie, i to jest niew¹tpli-
wie jej plusem, ale nie ma mo¿liwoœci skorygowa-
nia go w jakiœ logiczny, rzeczowy sposób.

Dlatego zmuszona jestem w imieniu Prawa
i Sprawiedliwoœci wnosiæ o odrzucenie tej ustawy.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê pani.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Liszcz.
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Senator Teresa Liszcz:

PanieMarsza³ku!WysokiSenacie!PaniMinister!
Nawi¹¿ê do tego, o czym mówi³a pani senator

Kurska, do tego wprowadzenia, w którym siê mó-
wi o gospodarce rynkowej, liberalnej. Ono mnie
te¿ trochê zdziwi³o, bo nasza konstytucja
w art. 20 mówi wyraŸnie o spo³ecznej gospodarce
rynkowej. Ale to, co pani minister napisa³a, to
prawda. To nie jest zgodne z konstytucj¹, ale jest
zgodne, niestety, z rzeczywistoœci¹, z polityk¹ te-
go rz¹du.

A teraz przechodzê ju¿ do tej ustawy. Jestem
jedn¹ z osób, które podpisa³y wniosek o odrzuce-
nie tej ustawy. Podpisa³am go nie dlatego, ¿e
w takim trybie nad ni¹ pracujemy, choæ to jest
oburzaj¹ce i da³am wyraz temu oburzeniu, bo to
nie jest powód do odrzucenia. Je¿eli mimo tempa
pracy zdo³a³abym siê zorientowaæ, ¿e ustawa jest
dobra, to niew³aœciwy sposób pracy nie by³by dla
mnie uzasadnieniem wniosku o odrzucenie
ustawy. Ale niestety, na podstawie tego, z czym
zd¹¿y³am siê w tej ustawie zapoznaæ w tym tem-
pie, uwa¿am, ¿e ona jest niedobra.

Ja te¿ doceniam wk³ad rz¹du w to i sam¹ ideê
uporz¹dkowania œwiadczeñ na rzecz rodziny.
Dobrze, ¿eby to siê znalaz³o w jednej ustawie, ¿e-
by mo¿na by³o ³atwo skonfrontowaæ, kto, ile i z ja-
kiego tytu³u dostaje, ¿eby to by³a kompleksowa
regulacja. To jest dobry pomys³ i to trzeba by³o
oczywiœcie zrobiæ. Mam tylko pytanie: czy mery-
toryczna zawartoœæ tej ustawy jest dobra, wy-
starczaj¹ca? Moim zdaniem: nie.

Ale g³ówny powód jest taki, ¿e ta ustawa likwi-
duje Fundusz Alimentacyjny. Œwiadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego i œwiadczenia bez-
poœrednio od pañstwa maj¹ jednak ró¿ny cha-
rakter, ró¿na jest idea tych œwiadczeñ. Idea Fun-
duszu Alimentacyjnego by³a taka, ¿eby pañstwo
jako gwarant œwiadczeñ zas¹dzonych przez s¹d
p³aci³o – przy czym wydaje mi siê, ¿e pan senator
Dzido siê myli, bo nie ze sk³adek ubezpieczonych,
tylko ze swoich œrodków bud¿etowych, gdy¿ Fun-
dusz Alimentacyjny jest jednak zasilany z bud¿e-
tu pañstwa, a nie ze sk³adek – ze swoich œrodków,
zanim nie œci¹gnie za pomoc¹ egzekucji z w³aœci-
wych podmiotów zobowi¹zanych. I to, co jest
ustalone w tej ustawie, wcale nie k³óci siê z usta-
w¹ o Funduszu Alimentacyjnym. Te ustawy mo-
g¹ doskonale wspó³istnieæ przy za³o¿eniu, ¿e
œwiadczenia wyp³acane na podstawie ustawy
o Funduszu Alimentacyjnym s¹ jak gdyby œwiad-
czeniami zastêpczymi i ¿e pañstwo, je¿eli siê dob-
rze postara, przede wszystkim jego aparat egze-
kucyjny, te œwiadczenia sobie odbierze.

Gwa³towna likwidacja tego funduszu po krót-
kim vacatio legis postawi w sytuacji niezmiernie
trudnej osoby, które z tego funduszu korzystaj¹.
Upadnie te¿ sama idea jak najskuteczniejszej eg-
zekucji œwiadczeñ alimentacyjnych na rzecz nie

tylko bezpoœrednio uprawnionych, ale tak¿e
pañstwa, które zastêpczo te œwiadczenia wyp³a-
ca.

W swoim czasie by³am za tym, ¿eby ograniczaæ
œwiadczenia z tego funduszu, mimo ¿e s¹ to
œwiadczenia zastêpcze. Zosta³o to w du¿ym stop-
niu przeprowadzone. Mo¿na, moim zdaniem, za-
stanowiæ siê jeszcze nad podwy¿szeniem progu
dochodowego uprawniaj¹cego do korzystania ze
œwiadczeñ zastêpczych i mo¿e jeszcze nad pew-
nym obni¿eniem granicy wysokoœci œwiadczeñ.
Ale nie mo¿na ich likwidowaæ, i to tak gwa³to-
wnie, zw³aszcza ¿e w tej ustawie nie ma œwiad-
czeñ, które w pe³ni mia³yby zast¹piæ tamte
œwiadczenia, bo po prostu siê zrywa z ide¹ wyrê-
czania d³u¿nika alimentacyjnego. I na to ja siê
zgodziæ nie mogê. Dlatego podpisa³am ten wnio-
sek o odrzucenie.

Poniewa¿ jestem realistk¹ i jestem przekona-
na, ¿e ten wniosek nie przejdzie, pragnê zg³osiæ
pewne poprawki, które umo¿liwi³yby poprawie-
nie tej ustawy. I chcia³abym o nich teraz powie-
dzieæ, ale ju¿ nie w kolejnoœci ich wagi, lecz w ko-
lejnoœci artyku³ów ustawy.

Po pierwsze, podejmujê w tych poprawkach
próbê rezygnacji z likwidacji Funduszu Alimen-
tacyjnego. W zwi¹zku z tym proponujê skreœliæ
art. 71 w pkcie 1 uchylaj¹cy ustawê o Funduszu
Alimentacyjnym. Po drugie, proponujê pewne
zmiany w art. 36, które trzeba wprowadziæ do
ustawy o Funduszu Alimentacyjnym, gdyby ta
ustawa nadal mia³a obowi¹zywaæ.

A je¿eli ju¿ chodzi dok³adnie o treœæ tej ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych, to proponujê skreœ-
lenie w art. 3 w pkcie 1 lit. c, w katalogu docho-
dów, które bierze siê pod uwagê przy ustalaniu
progu dochodowego uprawniaj¹cego do œwiad-
czeñ, wskazanych tutaj pozycji, które absolutnie
nie s¹ dochodem, tylko s¹ zwrotem poniesionych
kosztów, czyli diet i zwrotu kosztów poniesio-
nych w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków spo³e-
cznych i obywatelskich.

Nastêpnie chcê zaproponowaæ zmianê w art. 8
i art. 13 dotycz¹c¹ zasi³ku z tytu³u kszta³cenia
i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego. Cho-
dzi w³aœnie o to „i”. W art. 8 jest mowa o kszta³ce-
niu i rehabilitacji, a ju¿ w art. 13 jest mowa
o kszta³ceniu lub rehabilitacji. Moim zdaniem
w³aœciwy jest spójnik „lub”, bo w kszta³ceniu
dziecka niepe³nosprawnego napotyka siê trud-
noœci, których nie ma w kszta³ceniu dziecka
zdrowego, pe³nosprawnego. Wydaje mi siê, ¿e do-
brze jest u¿yty ten spójnik w³aœnie w art. 13. Pro-
ponujê, ¿eby w art. 8, w którym wymienia siê to
œwiadczenie, by³o ono nazwane œwiadczeniem
z tytu³u kszta³cenia lub rehabilitacji dziecka nie-
pe³nosprawnego, a nie kszta³cenia i rehabilitacji
dziecka niepe³nosprawnego, bo obecne ujêcie te-
go oznacza, ¿e dopiero w sytuacji, gdy s¹ wydatki
na kszta³cenie i na rehabilitacjê, bêdzie zasi³ek,
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a w sytuacji, gdy s¹ na samo kszta³cenie b¹dŸ na
sam¹ rehabilitacjê, to nie.

Teraz chcia³abym przejœæ do art. 11, w którym
jest mowa o dodatku z tytu³u samotnego wycho-
wywania dziecka i równoczesnej utraty prawa do
zasi³ku dla bezrobotnych. Po³¹czenie przes³anek
dosyæ dziwne: samotne wychowywanie dziecka
nie wystarcza, drug¹ przes³ank¹ jest jeszcze
utrata prawa do zasi³ku dla bezrobotnych na
skutek up³ywu okresu zasi³kowego. A wiêc na pe-
wno nie dostanie tego dodatku ktoœ, kto nie na-
by³ prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, bo na
przyk³ad nie przepracowa³ okreœlonego czasu,
poniewa¿ nie móg³ znaleŸæ ¿adnej pracy. Ju¿ nie
chcê wywracaæ do góry nogami tej idei, ale chcê
nawi¹zaæ do ograniczenia, które polega na tym,
¿e mo¿na pobieraæ ten zasi³ek tylko do momentu
ukoñczenia przez dziecko siódmego roku ¿ycia.
Pani minister wyjaœnia³a, ¿e chodzi tutaj o akty-
wizacjê, ¿e trudniej jest zaktywizowaæ zawodowo
kobietê, która wychowuje dziecko do lat siedmiu,
bo ono nie chodzi do szko³y, ale chodzi do przed-
szkola lub zerówki, co jest podobne. Wydaje mi
siê jednak, ¿e problem aktywizacji nie na tym g³ó-
wnie polega, ¿e z powodu wychowywania dziecka
nie mo¿na podj¹æ pracy, tylko z tego, ¿e nie ma tej
pracy. Ten problem dotyczy tak samo kobiet, ro-
dzica, bo tak¿e ojca, wychowuj¹cego dziecko po-
wy¿ej siódmego roku ¿ycia. Dlatego proponujê
zast¹piæ tê granicê wieku siedmiu lat granic¹
wieku szesnastu lat, czyli do ukoñczenia gim-
nazjum, jeœli ju¿ jakaœ granica musi byæ.

Przeszkoda w jakiejkolwiek aktywizacji –
moim zdaniem – tkwi w czymœ innym, chocia¿by
w tym, co jest w ust. 4 art. 11. Otó¿ podjêcie nie
tylko zatrudnienia, co jest oczywiste i zrozumia-
³e, ale jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej ju¿
powoduje, ¿e zawiesza siê prawo do zasi³ku. To
jest w³aœnie zachêta do biernoœci. Bo jeœli zarobiê
na umowê zlecenie czy na umowê o dzie³o nawet
tylko 100 z³, to spowodujê tym zawieszenie pra-
wa do zasi³ku, a wiêc nie bêdê podejmowa³a ja-
kiegokolwiek natrafiaj¹cego siê, okazyjnego, je-
dnorazowego zarobku, bo siê pozbawiê prawa do
zasi³ku. I w tym tkwi problem, podobnie jest
w ca³ej ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu. Pre-
miuje siê biernoœæ, nie pozwalaj¹c zarobiæ czego-
kolwiek, bo jak siê cokolwiek dorywczo raz zaro-
bi, to siê traci prawo do œwiadczenia. Przewidujê
tak¿e odpowiedni¹ poprawkê w tym zakresie.

I to chyba by³oby wszystko… Aha, jeszcze
zmiana do tego samego art. 11. Moim zdaniem,
niew³aœciwie jest sformu³owana przes³anka ne-
gatywna dotycz¹ca przywrócenia prawa do wy-
p³aty zawieszonego zasi³ku. Mówi siê o tym, ¿e
mo¿e byæ przywrócony ten zasi³ek, jeœli osoba nie
zrezygnowa³a z pracy lub utrata zatrudnienia nie
nast¹pi³a z przyczyn le¿¹cych po jej stronie.

Zwrot „nie zrezygnowa³a z pracy” jest zwrotem
nieprawnym, jest zwrotem z jêzyka potocznego.
Proponujê zast¹piæ go zwrotem nawi¹zuj¹cym do
kodeksu pracy: „nie wypowiedzia³a stosunku
pracy lub stosunek pracy nie zosta³ rozwi¹zany
za porozumieniem stron z jej inicjatywy b¹dŸ bez
wypowiedzenia z jej winy”.

I to s¹ g³ówne poprawki, które sk³adam na piœ-
mie. Proszê o ich poparcie, je¿eli ustawa sejmowa
nie zostanie odrzucona. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Ryszard Jarzembowski)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo pani senator.
Pani senator Zdzis³awa Janowska, proszê bar-

dzo.

Senator Zdzis³awa Janowska:

PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
Ja równie¿ nie powiem, ¿ebym od pocz¹tku by-

³a entuzjastycznie nastawiona do zmiany usta-
wowej opieki nad osobami, które potrzebuj¹ tej
pomocy. Niemniej jednak po pracy, wg³êbieniu
siê w tekst ustawy i w uzasadnienia jej towarzy-
sz¹ce pragnê poprzeæ te zapisy i bêd¹ stara³a siê
to uzasadniæ, choæ czêœciowo mogê zgodziæ siê
z uwagami dotycz¹cymi tej w³aœnie, mo¿e trudnej
sytuacji osób, które otrzymywa³y do tej pory ali-
menty.

Na pewno tê grupê nale¿y podzieliæ. S¹ osoby,
które potrafi³y prawnie uzyskaæ prawo do ali-
mentów, ale s¹ i takie, które do tej pory nie potra-
fi³y sobie poradziæ. Pragnê wyjaœniæ, ¿e wœród
tych osób, tych kobiet, znajduj¹ siê takie, które
nie mia³y znik¹d pomocy. I w³aœnie ta grupa
osób, ta grupa rodzin matek z dzieæmi uzyskuje
w tym przypadku nale¿n¹ pomoc. Mówiê tu o ma-
³ych miasteczkach, o wsiach, o tym, ¿e kobiety
krêpowa³y siê, nie chcia³y, nie za³atwia³y tych
formalnoœci, które powinny za³atwiæ. To jest wyj-
œcie naprzeciw rodzinom, które nie wiadomo jak
do tej pory ¿y³y.

Niew¹tpliwie walorem tej ustawy s¹ nowe za-
si³ki, nowy system œwiadczeñ rodzinnych wyraŸ-
nie mówi¹cy o tym, ¿e osoba samotnie wychowu-
j¹ca dziecko, która utraci³a prawo do zasi³ku dla
bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania, uzyskuje pomoc, bo jest
ta wyprawka dla osób potrzebuj¹cych, jak rów-
nie¿ pieni¹dze na podjêcie przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania. I to s¹
bardzo powa¿ne plusy tej ustawy: inny rozdzia³
pieniêdzy dla tych najbardziej potrzebuj¹cych.

Teraz chcia³abym przedstawiæ sytuacjê; pani
minister to doskonale uczyni³a, ale ja jeszcze
chcia³abym uzupe³niæ.
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Sytuacja w Polsce jest niezwykle trudna. Nie-
stety, przez te wszystkie lata zbyt ma³ego wzrostu
gospodarczego – on jest absolutnie niewystar-
czaj¹cy, a dzisiaj, jak wielokrotnie mówi³am, bar-
dziej papierowy ni¿ rzeczywisty – kumulowa³y siê
ubóstwo i bieda. Ta armia osób bezrobotnych
nieustannie nam siê powiêksza. Bojê siê, ¿e wej-
œcie do Unii Europejskiej radykalnie tego¿ bezro-
bocia nie zatrzyma, a niekiedy wrêcz mo¿e jego
powiêkszyæ.

Pragnê powiedzieæ i przypomnieæ wszystkim,
¿e ta ustawa wychodzi naprzeciw tym najbardziej
potrzebuj¹cym. Chcê podaæ kilka cyfr, kilka czy
kilkanaœcie procentów, które dotycz¹ tych naj-
bardziej potrzebuj¹cych.

Bezrobotni w Polsce to trzy miliony dwieœcie
tysiêcy ludzi, a zasi³ek dla bezrobotnych obejmu-
je tylko oko³o 85% tych ludzi. Wœród nich s¹ d³u-
gotrwale bezrobotni, bez pracy po dwa lata albo
i cztery lata. Wœród tych bezrobotnych dominuj¹
ludzie m³odzi, s¹ to równie¿ w³aœnie samotne
matki i m³odzi ludzie, którzy nie maj¹ szans na
pracê.

Bezrobocie dosiêga 35–36% osób miêdzy piêt-
nastym a dwudziestym czwartym rokiem ¿ycia,
a wiêc s¹ to ludzie, którzy maj¹ okreœlone plany
rodzinne, ale w³aœciwie nie maj¹ za co wy¿ywiæ
rodziny. W du¿ej mierze s¹ to osoby, które od po-
cz¹tku nie podjê³y pracy. W zwi¹zku z tym ci lu-
dzie ¿yj¹ na skraju ubóstwa i nêdzy.

Wszystkie reprezentatywne badania prowa-
dzone w Polsce dowodz¹, ¿e coraz czêœciej spo³e-
czeñstwo polskie boi siê biedy. Powiedzia³abym,
¿e w³aœnie z dochodem poni¿ej 300 z³ miesiêcznie
na osobê ¿yje 55% osób bezrobotnych, które nie
maj¹ szans na pracê.

Nale¿a³oby zapytaæ, jak ¿yj¹ bezrobotni. Tutaj
badania wyraŸnie nam mówi¹, ¿e 75% bezrobot-
nych jest na utrzymaniu rodziny. Bardzo popu-
larne jest mówienie: „Dobrze, ¿e mam matkê czy
ojca rencistê, bo ja ¿yjê z ich renty”. Tylko zniko-
my ich procent bierze siê za prace dorywcze, ale
to nie znaczy, ¿e s¹ to osoby bierne, bo ponad
87% pragnie siê przekwalifikowaæ i ponad 80%
nieustannie szuka pracy. O tym w³aœnie by³a mo-
wa przy okazji ustawy górniczej.

W Polsce s¹ miejsca, które nie daj¹ ¿adnych
szans na pracê. Ponad 53% bezrobotnych uwa-
¿a, ¿e w ich miejscu zamieszkania nie ma naj-
mniejszej szansy na znalezienie pracy – ustawa
wychodzi w³aœnie naprzeciw tym osobom.

Bezrobotni siê wyprzedaj¹, pozbywaj¹ siê
wszystkiego, co mo¿e przynieœæ im pieni¹dze. Po-
nad 60% tej grupy to osoby, które czuj¹ siê zu-
pe³nie bezradne, które nie maj¹ znik¹d pomocy.
To jest te¿ niejaki wyrzut dla nas, bo kiedy mówi-
liœmy o organizacjach pozarz¹dowych, które nie-
kiedy staj¹ siê Ÿród³em pomocy dla tych osób,

przeg³osowaliœmy tylko 350 z³ na wp³aty dla or-
ganizacji pozarz¹dowych, które pomagaj¹ bie-
dnym. Oni czuj¹ siê coraz bardziej upokorzeni,
znik¹d nie znajduj¹c ¿yczliwoœci.

Pragnê powiedzieæ jeszcze o tym powiêksza-
j¹cym siê ubóstwie osób, które ¿yj¹ w tak bardzo
trudnej sytuacji. W skali kraju – ja to wielokrot-
nie mówi³am – powiêksza siê liczba ¿yj¹cych po-
ni¿ej minimum egzystencji, ona siêga ju¿ 12%.
Na poziomie minimum socjalnego albo te¿ poni-
¿ej ¿yje prawie 60% ludzi. Czêsto s¹ to równie¿ lu-
dzie pracuj¹cy, którzy nie mog¹ zwi¹zaæ koñca
z koñcem.

Najwiêkszy stopieñ ubóstwa dosiêga rodzin
wielodzietnych. Chcê powiedzieæ, ¿e w gospodar-
stwach piêcioosobowych dochód na g³owê cz³on-
ka rodziny siêga zaledwie 300 z³, w szeœcioosobo-
wych – 290 z³, ale tam, gdzie jest trójka dzieci, ten
dochód te¿ siêga oko³o 300 z³, a gdzie czwórka
dzieci – 194 z³. Tyle ¿e to jest tak zwana œrednia.
W tej œredniej znajduj¹ siê rodziny w takiej sytua-
cji, ¿e dochód jest daleko ni¿szy i ¿e faktycznie ro-
dzina nie ma za co ¿yæ.

Reasumuj¹c: uwa¿am, ¿e nie jest to coœ, co po-
winno, co mo¿e zadowoliæ setki czy tysi¹ce ro-
dzin, czy jeszcze wiêcej osób ¿yj¹cych w Polsce,
ale jest to wyjœcie naprzeciw i zrozumienie sytua-
cji spo³ecznej. Jasne, gdyby by³a praca i nale¿yty
rozwój gospodarczy, to pomoc nie by³aby tak bez-
wzglêdnie potrzebna. To nie s¹ du¿e sumy, ale
zawsze jest to coœ, co mo¿e wspomóc rodziny i po-
móc im w sytuacji kompletnej bezradnoœci – bo
ci¹gle mówiê, ¿e wiêkszoœæ rodzin nie chce tak
¿yæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Mo¿e jeszcze tylko jedno uœciœlenie. Pani sena-

tor, mówi¹c o bezrobociu, stwierdzi³a: „jego po-
wiêkszyæ”. Senatorowie sekretarze odebrali to
doœæ dwuznacznie. Rozumiem, ¿e powinno byæ
„je powiêkszyæ”. Dziêkujê bardzo.

(Senator Zdzis³awa Janowska: Przepraszam
bardzo.)

Zapraszam pana senatora Mieczys³awa Ja-
nowskiego.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Pani
Minister!

Wchodzimy w dra¿liw¹, niezmiernie dra¿liw¹
przestrzeñ spo³eczn¹, ale wchodzimy w tempie
niegodnym tej ustawy. Tyle o naszym procedo-
waniu nad t¹ ustaw¹, bo mówi³em ju¿ o tym.

Szanowni Pañstwo! Spójrzmy na zapis art. 71
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mówi siê
tam: „Pañstwo w swej polityce spo³ecznej i gospo-
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darczej uwzglêdnia dobro rodziny. Rodziny znaj-
duj¹ce siê w trudnej sytuacji materialnej i spo³e-
cznej, zw³aszcza wielodzietne i niepe³ne, maj¹
prawo do szczególnej pomocy ze strony w³adz
publicznych”. Czy ta ustawa bêdzie w pe³ni reali-
zowa³a ten zapis?

Polska ratyfikowa³a dokumenty miêdzynaro-
dowe, miêdzy innymi Konwencjê Praw Dziecka.
Materii tej dotyczy art. 26 tej¿e konwencji. Mowa
jest równie¿ o tym w rekomendacji Rady Europy
nr R82/2 w sprawie wyp³acania przez pañstwo
zaliczek na poczet œwiadczeñ alimentacyjnych
nale¿nych dzieciom.

Ta ustawa – w moim przekonaniu – zawiera
sporo dobrych elementów, ale one gin¹ wœród te-
go, co jest niew³aœciwe. Byæ mo¿e, gdyby Senat
mia³ znacznie wiêcej czasu na to, aby rzeczywi-
œcie siê nad ustaw¹ pochyliæ, zaj¹æ siê ni¹, mo¿-
na by j¹ by³o poprawiæ w sposób nale¿yty.

Wed³ug mnie, po pierwsze, brakuje w ustawie
zobowi¹zania d³u¿ników do zap³aty za œwiadcze-
nia na rzecz ich dzieci, bo te wszystkie œwiadcze-
nia bêd¹ p³acone z bud¿etu Rzeczypospolitej – to
ma staæ siê zadaniem zleconym samorz¹du tery-
torialnego. Po wtóre, s¹ prawa s³usznie nabyte,
a to œwiadczenie w wysokoœci 170 z³ jest ni¿sze –
z tego, co siê orientujê – ni¿ obecne œrednie
œwiadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, wy-
nosz¹ce oko³o 220 z³, w roku 2002 by³o ono zna-
cznie wy¿sze. I tylko w przypadku alimentów za-
s¹dzonych, które by³yby ni¿sze ni¿ owa kwota
170 z³, nie bêdzie pogorszenia stanu obecnego.
Taka jest prawda. Po trzecie, samo niezawarcie
zwi¹zku ma³¿eñskiego niejako automatycznie
bêdzie generowaæ przyznanie pomocy w postaci
œwiadczenia socjalnego, bez potrzeby wystêpo-
wania o alimenty. Nikt nie bêdzie musia³ wy-
st¹piæ o takie alimenty. Czy o to chodzi?

Du¿a grupa d³u¿ników alimentacyjnych… Pa-
ni minister zasygnalizowa³a, ¿e ten problem bê-
dzie rozwi¹zywany, bo dopiero – zapisa³em to so-
bie – bêdzie rozpoczêta praca nad skutecznym
dzia³aniem komorników w tym zakresie. A wiêc
du¿a grupa tych osób bêdzie zwolniona z obo-
wi¹zków wobec swoich dzieci. I tylko jedno z ro-
dziców, zazwyczaj matka, bêdzie ponosi³o ca³y
ciê¿ar obowi¹zków. Co to mo¿e spowodowaæ?
Wystêpowanie o uchylenie ju¿ zas¹dzonych ali-
mentów. Wystêpowanie o rozwód z prostych
przyczyn, takich ekonomicznych. Niezawieranie
ma³¿eñstw przez pary, które by ma³¿eñstwo za-
war³y, ale to siê nie bêdzie op³aca³o. Czy o to nam
chodzi?

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! W tej Izbie podejmowaliœmy ró¿ne ustawy.
By³a na przyk³ad ustawa, która odbiera³a pewne
ulgi osobom niepe³nosprawnym, niewidomym –
wycofaliœmy siê z tego. By³a ustawa, która wpro-

wadza³a bezp³atny pierwszy dzieñ zwolnienia le-
karskiego. Zapewniano nas, ¿e to jest rozwi¹za-
nie doskona³e. Wycofaliœmy siê z tego. By³y jesz-
cze inne, ale nie chcê ju¿ ich przypominaæ. Zasta-
nówmy siê g³êboko nad tym, czy ta ustawa rze-
czywiœcie s³u¿y Rzeczypospolitej.

Czynniki demograficzne, które mówi¹ o tym,
jaki jest stan naszych rodzin, s¹ bardzo wa¿ne,
ale wydaje mi siê, ¿e przy tej ustawie zabrak³o je-
szcze jednej rzeczy, mianowicie nale¿ytego poin-
formowania opinii publicznej o tych rozwi¹za-
niach, o tych dobrych i o tych dyskusyjnych. Ja
mogê zacytowaæ urywki listów, które otrzyma-
³em. Przeczytam tylko fragmencik jednego z fak-
sów, który mi przes³ano: zwracamy siê do pañ-
stwa z apelem pe³nym matczynej rozpaczy.

Panie Marsza³ku, ja nie bêdê móg³ poprzeæ tej
ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ

g³os? Nie.
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Zgodnie z regulaminem zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski legislacyj-

ne, mo¿liwe s¹ teraz dwie okolicznoœci. G³os mo-
¿e zabraæ pani minister Jolanta Banach, ale do-
radzam pani minister, ¿eby zrobi³a to na posie-
dzeniu komisji, wtedy z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie
mog³a wp³yn¹æ swoim wdziêkiem, który mieliœ-
my okazjê podziwiaæ przez pó³torej godziny, rów-
nie¿ na komisjê…

Mimo wszystko pani minister Banach jeszcze
nas uraczy.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach:

Bardzo przepraszam, Panie Marsza³ku, ale je-
dnego sprostowania nie mogê nie uczyniæ, ponie-
wa¿ pozostanie wra¿enie, ¿e cytat przypisywany
mi przez pani¹ senator Kursk¹ jest mojego autor-
stwa. To jest nieprawda. Nie wiem, sk¹d zaczer-
pnê³a pani senator Kurska tê opiniê, któr¹ wyg³o-
si³a, ale ja nie jestem jej autork¹. Sprawdzenie,
czy ktoœ rzeczywiœcie jest autorem danych s³ów,
czy nie, to kwestia kultury osobistej. Powtórzy³a
je niestety pani senator Liszcz.

I na koñcu chcê powiedzieæ, ¿e jestem wstrz¹œ-
niêta tym, ¿e pañstwo senatorowie, zw³aszcza ci
z prawej strony, tak zaanga¿owali siê w obronê
interesów dwustu tysiêcy osób. My tu mówimy
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o œwiadczeniach na rzecz piêciu milionów dzieci.
Jeœli ustawa nie wejdzie w ¿ycie, poniewa¿ zo-
stanie odrzucona, to piêæ milionów dzieci nie do-
stanie nawet tych 90 z³ w sierpniu dodatkowo.
Dzieci, które podejm¹ naukê poza miejscem za-
mieszkania, nie dostan¹ tych 80 z³, a dzieci nie-
pe³nosprawne tych 70 z³ dodatkowo do zasi³ku
rodzinnego. Pomyœlmy te¿ o rodzinach pe³nych,
w których oboje rodzice s¹ bezrobotni. Te rodzi-
ny skorzystaj¹ na tej ustawie. Jestem zaskoczo-
na, bo akurat rodziny niepe³ne po poprawce pa-
ni senator Liszcz zyska³yby tak du¿¹ kumulacjê
pomocy, ¿e to ju¿ by by³a dyskryminacja zw³asz-
cza w stosunku do rodzin pe³nych, w których
oboje rodzice s¹ bezrobotni. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Pani Minister, mo¿e pani ze spokojem udaæ siê
na posiedzenie komisji. Myœlê, ¿e groŸby, które
tutaj zosta³y sformu³owane, nie spe³ni¹ siê. Dziê-
kujê bardzo.

Poniewa¿ s¹ wnioski legislacyjne, bardzo pro-
szê Komisjê Polityki Spo³ecznej i Zdrowia o ze-
branie siê i odniesienie do tych wniosków.

Bardzo proszê pani¹ senator sekretarz Krysty-
nê Doktorowicz o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Krystyna Doktorowicz:

Posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszo-
nych w czasie debaty nad ustaw¹ o œwiadcze-
niach rodzinnych, druk senacki nr 522, odbêdzie
siê w dniu dzisiejszym, to jest 21 listopada, o go-
dzinie 15.30 w sali nr 179 w gmachu Sejmu. Go-
dzina 15.30, sala nr 179.

Posiedzenie Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury odbêdzie siê w dniu dzisiejszym o go-
dzinie 14.15 w sali nr 217. Godzina 14.15, sala
nr 217.

Posiedzenie Konwentu Seniorów odbêdzie siê
o godzinie 13.45.

Po zakoñczeniu posiedzenia Konwentu Senio-
rów odbêdzie siê posiedzenie Prezydium Senatu.

O godzinie 15.00 odbêdzie siê posiedzenie
przewodnicz¹cych komisji w sali nr 182.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze chwila, bo w tej sytuacji musimy siê

naradziæ, do której godziny ma trwaæ przerwa.

Mam pytanie do przewodnicz¹cych komisji:
skoro w tej chwili jest 12.48, to dlaczego Komisja
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia ma siê zebraæ tak
póŸno, o 15.30?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Ale ta godzina nie wynika z niechêci senato-
rów, bo na tej sali jest kworum, jest wystarcza-
j¹ca liczba senatorów z Komisji Polityki Spo³ecz-
nej i Zdrowia przys³uchuj¹cych siê pilnie debacie
i maj¹cych swoje stanowisko wobec zg³aszanych
wniosków. Wynika to tylko z koniecznoœci przy-
gotowania zestawienia wniosków przez Biuro Le-
gislacyjne. Pani mecenas Bo¿ena Langner ca³y
czas jest z nami na tej sali, ale nie jest w stanie na
bie¿¹co uporz¹dkowaæ tych wniosków i przygoto-
waæ stanowiska. I tylko dlatego jest ta godzina.
Poza tym o 15.00 jest spotkanie marsza³ka
z przewodnicz¹cymi komisji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Og³aszam przerwê do godziny 16.00.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 49

do godziny 16 minut 00)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Poczekamy jeszcze chwilê, a¿ skoñczy posiedze-
nie jedna z komisji, która w³aœnie obraduje. Nie
chcia³bym pozbawiaæ jej mo¿liwoœci brania udzia-
³u w g³osowaniu. Ale ju¿ widzê, pojawiaj¹ siê…

Zatem wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego w latach 2003–2006.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych,
która odnios³a siê do wniosków zg³oszonych w to-
ku debaty.

Przypominam ¿e zgodnie z regulaminem po za-
koñczeniu dyskusji g³os mog¹ zabraæ jedynie
sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Zapraszam na mównicê pana senatora Jerze-
go Markowskiego, który jest sprawozdawc¹ Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych i pro-
szê go o to, ¿eby zechcia³ zabraæ g³os i przedsta-
wiæ uzgodnione na posiedzeniu wnioski.

Senator Jerzy Markowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu i z upowa¿nienia Komisji Gospodar-

ki i Finansów Publicznych przedstawiam spra-
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wozdanie z prac nad ustaw¹ o restrukturyzacji
gó rn i c twa wêg la kamiennego w la tach
2003–2006.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e regulacja ta do-
tyczy bardzo istotnego w¹tku funkcjonowania
gospodarki. Ustawa jest przed³o¿eniem rz¹do-
wym, do Senatu trafi³a z bardzo wieloma popraw-
kami Sejmu. £¹cznie z³o¿ono w trakcie prac ko-
misji gospodarki oraz w trakcie debaty w Wyso-
kiej Izbie czterdzieœci osiem poprawek. Komisja
Gospodarki i Finansów Publicznych rekomen-
duje Wysokiej Izbie przyjêcie dwudziestu czte-
rech poprawek.

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e wœród rekomen-
dowanych poprawek znajduje siê bardzo wiele
takich, które reguluj¹ obrót finansowy, reguluj¹
zasady œwiadczeñ socjalnych w stosunku do pra-
cowników kopalñ.

Przede wszystkim chcê wyeksponowaæ trzy
poprawki.

Pierwsza poprawka skupia siê na nabrzmia³ym
problemie górników z kopalni likwidowanych
w Wa³brzychu. Druga poprawka reguluje kwestie
przekazywania na rzecz gmin górniczych nieru-
chomoœci pozosta³ych po zlikwidowanych kopal-
niach. I trzecia poprawka, która reguluje szcze-
gólnie nabrzmia³y i ¿ywo dyskutowany problem
likwidacji kopalñ, a zw³aszcza ³¹czenia kopalñ.

Chcê jednoznacznie stwierdziæ, ¿e zgodnie
z dotychczasow¹ regulacj¹ prawn¹ i t¹, któr¹
wprowadza poprawka przyjêta przez Komisjê Go-
spodarki i Finansów Publicznych, mo¿na ³¹czyæ
kopalnie w Polsce. Kopalnie w ten sposób po-
wsta³e bêd¹ w trybie planu ruchu zak³adu górni-
czego okreœla³y zakres, który bêdzie podlega³ lik-
widacji. Ten zakres ujêty w planie ruchu zak³adu
górniczego bêdzie podstaw¹ do sporz¹dzenia pla-
nu finansowego, w oparciu o który kopalnia uzy-
ska – w porozumieniu i na podstawie umowy
z ministrem gospodarki – œrodki publiczne na
likwidacjê czêœci zak³adu górniczego uznanej za
zbêdn¹. Œrodki przeznaczone na tê czynnoœæ za-
pisywane s¹ w corocznych ustawach bud¿eto-
wych.

Wysoka Izbo! Uprzejmie proszê w imieniu Ko-
misji Gospodarki i Finansów Publicznych o przy-
jêcie rekomendowanych poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo panu senatorowi sprawo-
zdawcy.

Na galerii zauwa¿y³em pana profesora Jana
Grabowskiego, mê¿a naszej wybitnej pani sena-
tor. Pozdrawiamy.

Senatorowie, którzy zg³osili wnioski w trakcie
debaty, mog¹ teraz zabraæ g³os.

Adam Graczyñski?
(Senator Adam Graczyñski: Dziêkujê.)
Bernard DrzêŸla?
(Senator Bernard DrzêŸla: Dziêkujê.)
Mieczys³aw Janowski?
(Senator Mieczys³aw Janowski: Dziêkujê.)
Anna Kurska?
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
Janina Sagatowska?
(Senator Janina Sagatowska: Dziêkujê.)
Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Adam Gierek?
(Senator Adam Gierek: Dziêkujê.)
Miros³aw Lubiñski?
(Senator Miros³aw Lubiñski: Dziêkujê.)
Adam Biela? Nieobecny.
Krzysztof Jurgiel?
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
Jerzy Markowski?
(Senator Jerzy Markowski: Dziêkujê.)
Marian Noga?
(Senator Marian Noga: Dziêkujê.)
Kazimierz Dro¿d¿?
(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Dziêkujê.)
I Krystyna Doktorowicz, mimo ¿e wycofa³a

swoje w³asne wnioski?
(Senator Krystyna Doktorowicz: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci by³a pani senator

Genowefa Ferenc. Aczkolwiek dzisiaj nie zabra³a
g³osu, bo wyrêczy³ j¹ sprawozdawca wiêkszoœci,
pan senator Jerzy Markowski, to jednak teraz
mo¿e zabraæ g³os.

(Senator Genowefa Ferenc: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Przypominam ¿e nastêpuj¹cy wnioskodawcy

wycofali swoje wnioski. Senator Adam Graczyñ-
ski – pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹ i dwudziest¹
pi¹t¹ poprawkê, Bernard DrzêŸla – drug¹, siód-
m¹, ósm¹, dwudziest¹ czwart¹, trzydziest¹ pier-
wsz¹ i trzydziest¹ drug¹, Miros³aw Lubiñski –
dwudziest¹ pierwsz¹ oraz Krystyna Doktorowicz
– dwudziest¹ czwart¹ i trzydziest¹ pierwsz¹.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by, mimo woli wnios-
kodawców, podtrzymaæ te wnioski? Nie stwier-
dzam tego. Dziêkujê.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Poprawka trzecia ma charakter porz¹dkowy.

Skreœla zbêdne okreœlenie.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyœwietlenie wyni-

ku.
Oddano 74 g³osy, wszystkie za. (G³osowanie

nr 4)
Zatem poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Czwarta poprawka, której przyjêcie wykluczy

g³osowanie nad pi¹t¹, skreœla wy³¹czenie spod
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umorzenia op³at i kar stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego, które
i tak nie podlegaj¹ umorzeniu na podstawie tej
ustawy. Skreœlenie to powoduje tak¿e, i¿ nie
bêd¹ wy³¹czone spod umorzenia przychody
wojewódzkich, powiatowych i gminnych fun-
duszy ochrony œrodowiska. Poprawka pi¹ta
jest alternatywna i powoduje, ¿e wy³¹czone
spod umorzeñ pozostan¹ jedynie przychody
powiatowych i gminnych funduszy ochrony
œrodowiska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
72 senatorów g³osowa³o za, 4 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Poprawka czwarta zosta³a przyjêta.
Zatem poprawka szósta. Ma ona charakter po-

rz¹dkowy, poniewa¿ o tym, jaka czêœæ przycho-
dów jest dochodem poszczególnych funduszy,
decyduj¹ odpowiednie przepisy, a nie rachunek
bankowy, na który op³aty te s¹ wnoszone.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, wyœwietlamy.
75 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka szósta zosta³a przyjêta
Poprawka dziewi¹ta powoduje umorzenie zo-

bowi¹zañ publiczno-prawnych przedsiêbiorstw
robót górniczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
13 senatorów g³osowa³o za, 58 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter porz¹dkowy.
Kto jest za jej przyjêciem?
Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wynik.
76 obecnych senatorów, czyli wszyscy, g³oso-

wa³o za. (G³osowanie nr 8)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma charakter uœciœla-

j¹cy. Ponadto skreœla ona odwo³anie do przepi-
sów kodeksu pracy w sytuacji, gdy przepis usta-
wy inaczej ni¿ kodeks pracy reguluje zagadnienie
wliczenia wynagrodzenia za pracê w godzinach
nadliczbowych do wynagrodzenia ogó³em.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wynik.

73 senatorów popar³o poprawkê, 3 wstrzyma-
³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)

Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy nad poprawk¹ dwunast¹ i czterna-

st¹. Maj¹ one charakter porz¹dkowy. Polegaj¹ na
przeniesieniu treœci art. 9 ust. 10 do przepisu
okreœlaj¹cego zasady obliczania œwiadczeñ
w trakcie korzystania ze stypendium na prze-
kwalifikowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wynik.
Jednog³oœne poparcie poprawki przez 76 se-

natorów. (G³osowanie nr 10)
Zatem poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta skreœla zbêdne odes³anie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wynik.
Równie¿ jednog³oœne poparcie, tylko ¿e tym

razem 75 senatorów. (G³osowanie nr 11)
Poprawka piêtnasta ma charakter porz¹dko-

wy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 12)
Zatem poprawka przyjêta.
Poprawki szesnasta i siedemnasta maj¹ na celu

uœciœlenie przepisów reguluj¹cych zasady refinan-
sowania kosztów wynagrodzenia w przypadku za-
trudnienia miêdzy innymi pracownika, który sko-
rzysta³ ze stypendium na przekwalifikowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wynik.
75 senatorów popar³o poprawki, 1 siê wstrzy-

ma³. (G³osowanie nr 13)
Poprawki szesnasta i siedemnasta zosta³y

przyjête.
Poprawka osiemnasta umo¿liwia zastosowa-

nie przepisów okreœlaj¹cych warunki , jakie musi
spe³niæ pracodawca zatrudniaj¹cy pracowników,
którzy skorzystali ze stypendium na przekwalifi-
kowanie, do pracodawców, którzy zawarli kon-
trakt na przekwalifikowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 14)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta ma na celu zastoso-

wanie prawid³owej terminologii.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto nie wyra¿a zdania?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 15)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta jest poprawk¹ redak-

cyjn¹.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 75 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 16)
Poprawka przyjêta.
Poprawki dwudziesta trzecia i trzydziesta re-

guluj¹ zagadnienie tak zwanej czêœciowej likwi-
dacji kopalni, okreœlaj¹c tak¿e zasady finanso-
wania takiej kopalni. Poprawki dwudziesta
czwarta i trzydziesta pierwsza równie¿ dotycz¹
czêœciowej likwidacji, z tym ¿e nie przes¹dzaj¹
o sposobie finansowania tego procesu. Poprawki
dwudziesta szósta i dwudziesta siódma polegaj¹
na okreœlaniu zakresu likwidacji w trybie planu
ruchu zak³adu górniczego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
10 g³osów za, 62 – przeciw, 4 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta szósta powoduje, i¿ za-

kres likwidacji kopalni bêdzie okreœlany w trybie
planu ruchu zak³adu górniczego, plan zaœ bêdzie
okreœla³ zak³ad górniczy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
9 g³osów za, 62 – przeciw, 5 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma powoduje, i¿

zakres likwidacji kopalni bêdzie okreœlany
w trybie planu ruchu zak³adu górniczego, z tym
¿e plan ten bêdzie okreœla³o przedsiêbiorstwo
górnicze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
75 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta. (Oklaski)
Poprawka dwudziesta ósma ma na celu, podo-

bnie jak art. 324 prawa upad³oœciowego i na-

prawczego, zagwarantowaæ spó³kom pracowni-
czym pierwszeñstwo w nabyciu zorganizowanej
czêœci likwidowanej kopalni.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
13 g³osów za, 60 – przeciw, 3 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta ma na celu

umo¿liwienie przeprowadzenia czynnoœci likwi-
dacyjnych równie¿ przez kopalnie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 21)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta trzecia umo¿liwia prze-

kazanie zbêdnych nieruchomoœci bêd¹cych czê-
œci¹ maj¹tku likwidowanych kopalni gminom
górniczym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
13 g³osów za, 62 – przeciw, 2 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta umo¿liwia prze-

kazanie gminom górniczym nie tylko nierucho-
moœci, ale tak¿e innych czêœci maj¹tku trwale
wy³¹czonego z eksploatacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 23)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pi¹ta powoduje, i¿ Rada

Ministrów bêdzie zobowi¹zana do okreœlenia
w projekcie ustawy bud¿etowej dotacji na finan-
sowanie kosztów deputatów wêglowych dla osób
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ i zasi³ków przede-
merytalnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
14 g³osów za, 60 – przeciw, 3 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta szósta ma charakter

uzupe³niaj¹cy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 25)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta siódma, której przyjêcie

wykluczy g³osowanie nad poprawkami trzydzie-
st¹ ósm¹, trzydziest¹ dziewi¹t¹ i czterdziest¹ ós-
m¹, skreœla z ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych szczegól-
n¹ regulacjê dotycz¹c¹ prawa do nabycia emery-
tury górniczej przez by³ych pracowników zlikwi-
dowanych kopalni Dolnego Œl¹ska.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
4 g³osy za, 67 – przeciw, 6 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki trzydziesta ósma i czterdziesta ósma

polegaj¹ na dodaniu regulacji dotycz¹cej prawa
do nabycia emerytury górniczej przez by³ych pra-
cowników zlikwidowanych kopalni Dolnego
Œl¹ska do ustawy o restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego, z jednoczesnym uœciœleniem
zakresu podmiotowego tej regulacji oraz termi-
nu, do którego mo¿na sk³adaæ wnioski o emery-
tury górnicze.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 g³osów za, 2 – przeciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawki trzydziesta ósma i czterdziesta ósma

zosta³y przyjête.
Poprawka czterdziesta ma na celu wyraŸne

wskazanie, ¿e z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
Kompania Wêglowa przejmie wszystkie zobo-
wi¹zania spó³ek wêglowych, które przed dniem
wejœcia w ¿ycie ustawy zby³y na jej rzecz kopal-
nie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 28)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czterdziesta czwarta ma na celu

okreœlenie sposobu sp³aty zobowi¹zañ przez
Kompaniê Wêglow¹ z tytu³u podatku od nieru-
chomoœci oraz op³aty eksploatacyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
11 g³osów za, 62 – przeciw, 4 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 29)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta pi¹ta ma charakter po-

rz¹dkowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
76 g³osów za, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta dotyczy odes³a-

nia do w³aœciwego przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta siódma wyd³u¿a ter-

min, do którego mo¿na sk³adaæ wnioski o ustale-
nie prawa do emerytury górniczej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 32)
Poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o restruktury-
zacji górnictwa wêgla kamiennego w latach
2003–2006 w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 g³osów za, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 33)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o re-

strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003–2006. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
po³¹czonych Komisji Spraw Zagranicznych i In-
tegracji Europejskiej oraz Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, które odnios³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków oraz przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Przed-
stawi je pani senator Wies³awa Sadowska.

Zapraszam na mównicê.

Senator Wies³awa Sadowska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji

Europejskiej oraz Komisja Polityki Spo³ecznej
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i Zdrowia, po zapoznaniu siê z wnioskami zg³o-
szonymi w dniu 20 listopada 2003 r. w trakcie
debaty nad ustaw¹ o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych, wnosi, aby Wysoka Izba
raczy³a przyj¹æ poprawki: drug¹, trzeci¹, pi¹t¹
i szóst¹. Komisja nie rekomenduje poprawek
czwartej i pierwszej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Czy chce zabraæ g³os pan senator Henryk Dzi-

do?
(Senator Henryk Dzido: Dziêkujê.)
A pan senator S³awomir Izdebski?
Jego woli nie poznam, bo go po prostu nie ma.
Ponadto sprawozdawc¹ by³ senator Janusz

Bargie³, który równie¿ wybra³ inne miejsce.
Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza dodaje do ustawy przepis

upowa¿niaj¹cy ministra w³aœciwego do spraw
zdrowia do okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia
wykazu dodatków zwiêkszaj¹cych w³aœciwoœci
uzale¿niaj¹ce od nikotyny.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
8 g³osów za, 65 – przeciw, 4 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Stwierdzam, ¿e poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga zmierza do usuniêcia z prze-

pisu zdania, którego treœæ w sposób oczywisty
wynika ze zdania poprzedniego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 35)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia dodaje do przepisu upowa¿-

niaj¹cego wytyczn¹, zgodnie z któr¹ w wydanym
na podstawie tego przepisu rozporz¹dzeniu nale-
¿y dokonaæ rozró¿nienia ostrze¿eñ przed szkodli-
woœci¹ u¿ywania tytoniu, dziel¹c je na powsze-
chne i dodatkowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Wyœwietlamy wyniki.
Wszystkich 77 osób g³osowa³o za. (G³osowa-

nie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta znosi ograniczenie, zgodnie

z którym za sprawcê czynu okreœlonego w art. 12,

12a i 12b oraz w art. 13 ust. 1 pkt 1 uznaje siê oso-
bê odpowiedzialn¹ za wprowadzenie wyrobów ty-
toniowych do produkcji, obrotu handlowego lub
za organizacjê rynku, je¿eli czyn ten zosta³ po-
pe³niony w ramach dzia³alnoœci przedsiêbiorcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
8 g³osów za, 63 – przeciw, 6 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta ma na celu zapewnienie pre-

cyzji zawartego w ustawie przepisu przejœciowe-
go.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 38)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta dodaje do ustawy przepis

utrzymuj¹cy w mocy rozporz¹dzenie wydane na
podstawie zmienianej delegacji do czasu za-
st¹pienia go nowym aktem wykonawczym, nie
d³u¿ej jednak ni¿ przez okres trzech miesiêcy od
dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.Oddano 76 g³osów, wszystkie za.

(G³osowanie nr 39)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Ju¿ za póŸno, Panie Senatorze.
W ten sposób mo¿emy przyst¹piæ do g³osowa-

nia nad przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
76 g³osów za, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu.

(G³osowanie nr 40)
Mogê wiêc stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o s³u¿bie zastêpczej.

W czasie przerwy w obradach odby³o siê posie-
dzenie po³¹czonych Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego oraz Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Zdrowia, które odnios³y siê do
przedstawionych wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Za chwilê
poznamy je za spraw¹ pana senatora sprawo-
zdawcy Józefa Dziemdzieli.

49 posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2003 r.
G³osowania 137

(senator W. Sadowska)



Senator Józef Dziemdziela:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie z prac

po³¹czonych Komisji Obrony Narodowej i Bezpie-
czeñstwa Publicznego oraz Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Zdrowia. Posiedzenie odby³o siê 20 listo-
pada bie¿¹cego roku. Komisja przedstawia na-
stêpuj¹ce wnioski.

Na trzydzieœci zg³oszonych poprawek dwa-
dzieœcia dziewiêæ, od pierwszej do dwudziestej
dziewi¹tej, zosta³o popartych przez wszystkich
uczestnicz¹cych w posiedzeniu. Poprawka trzy-
dziesta nie zosta³a poparta przez po³¹czone ko-
misje, aczkolwiek w g³osowaniu ró¿nie siê roz³o-
¿y³y g³osy. W ka¿dym razie akceptacji nie otrzy-
ma³a. W zwi¹zku z tak jednoznacznym popar-
ciem przez po³¹czone komisje wnoszê, aby nad
poprawkami od pierwszej do dwudziestej dzie-
wi¹tej g³osowaæ ³¹cznie, a nad trzydziest¹, ze
zrozumia³ych wzglêdów, oddzielnie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Senatora Rzemykowskiego nie ma…
Czy ktoœ jest przeciwny wnioskowi pana sena-

tora Dziemdzieli?
Widzê tylko weso³e miny, rozumiem zatem, ¿e

nie ma sprzeciwu i mo¿emy przyst¹piæ do ³¹czne-
go g³osowania nad poprawkami od pierwszej do
dwudziestej dziewi¹tej.

(Rozmowy na sali)
(Senator Krystyna Doktorowicz: Do dwudzie-

stej ósmej.)
Ósmej czy dziewi¹tej?
(G³os z sali: Do dwudziestej dziewi¹tej.)
Sekretarze musz¹ uzgodniæ stanowisko: czy

do poprawki dwudziestej ósmej, czy do dwudzie-
stej dziewi¹tej?

Senator Doktorowicz podda³a siê, g³osujemy
wiêc nad poprawkami od pierwszej do dwudzie-
stej dziewi¹tej.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 senatorów opowiedzia³o siê za przyjêciem

tych poprawek, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 41)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzydziesta zmienia termin wejœcia

w ¿ycie ustawy z dnia 1 stycznia 2004 r. na 1 sty-
cznia 2005 r.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

8 g³osów za, 62 – przeciw, 6 senatorów wstrzy-
ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)

Poprawka zosta³a odrzucona.
W tej sytuacji przechodzimy do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
76 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 43)
Upowa¿nia mnie to do stwierdzenia, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o s³u¿bie za-
stêpczej.

Powracamy do rozpatrzeniu punktu czwar-
tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy o proku-
raturze, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojsko-
wych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci, która
odnios³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie, które przedstawi senator sprawozdaw-
ca Ewa Serocka.

Tylko dla porz¹dku informujê, ¿e wyst¹pienie
sprawozdawcy, nawet na najbardziej wa¿ki te-
mat, nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dwadzieœcia mi-
nut. (Weso³oœæ na sali)

Senator Ewa Serocka:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Postaram
siê to zrobiæ w ci¹gu dwóch minut.

Senatorowie na posiedzeniu plenarnym zg³o-
sili dwadzieœcia poprawek. Na posiedzeniu komi-
sji jedna poprawka zosta³a wycofana, jedna nie
uzyska³a poparcia komisji, a pozosta³ych osiem-
naœcie uzyska³o poparcie. Sprawozdanie komisji
zawarte jest w druku nr 516Z.

Pierwsza poprawka – nie by³o to przed³o¿enie
rz¹dowe – powoduje zaburzenie zasad instancyj-
noœci w wymiarze sprawiedliwoœci. W przypadku
wytyku S¹du Najwy¿szego rozpatrywane to by³o
przez s¹d apelacyjny, w którego sk³ad wchodzi
rzecznik dyscyplinarny.

Druga poprawka – zmiany wprowadzono
wczeœniej, wiêc nie ma potrzeby powtarzania
uregulowañ obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia, które
bêd¹ obowi¹zywa³y w 2004 r.

Trzecia poprawka, omówiona w dniu wczoraj-
szym, dotyczy w³aœciwego nazewnictwa s¹du.

Czwarta poprawka…
(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Pani

senator…)
…tak¿e omówiona wczoraj…
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Pani Senator, naprawdê nie wymagam, ¿eby
mnie pani zwalnia³a z koniecznoœci objaœniania,
bo ja i tak to muszê zrobiæ.

Senator Ewa Serocka:

Dobrze, powiem wiêc tylko, ¿e poza dwoma po-
prawkami, wszystkie inne zawarte w druku
nr 516Z komisja rekomenduje Wysokiemu Sena-
towi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Teresa Liszcz mo¿e zabraæ jesz-

cze g³os.
(Senator Teresa Liszcz: Jeœli mo¿na, to bardzo

proszê.)
Proszê bardzo, oczywiœcie, ¿e mo¿na.

Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym gor¹co namawiaæ pañstwa sena-

torów do poparcia wniosku mniejszoœci komisji,
czyli poprawki siedemnastej. Chodzi o skrócenie
okresu dochodzenia Krajowej Rady S¹downi-
ctwa do samodzielnoœci bud¿etowej. Mia³oby to
kosztowaæ na wstêpie, przy tworzeniu biura, kil-
ka milionów z³otych wiêcej ni¿ do tej pory, ale za
to by³oby zgodne z konstytucj¹.

Przypominam, ¿e Krajowa Rada S¹downictwa
ostrzega, ¿e je¿eli ta poprawka przejdzie, to za-
skar¿y tê ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego,
a profesor Winczorek, konstytucjonalista, swoj¹
ekspertyz¹ krajow¹ radê w tej postawie i w tej
opinii utwierdza³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pani senator Teresa Liszcz wycofa³a jedn¹ ze

swoich poprawek, zapisan¹ jako dziewi¹ta
w druku nr 516Z. Czy ktoœ z pañstwa chce j¹
podtrzymaæ? Nie stwierdzam.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
Poprawki pierwsza, pi¹ta i siódma zmierzaj¹

do usuniêcia mo¿liwoœci z³o¿enia pisemnego za-
strze¿enia do s¹du dyscyplinarnego przez sêdzie-
go w razie wytkniêcia uchybienia s¹dowi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawki druga i piêtnasta usuwaj¹ przepisy,
które zosta³y wprowadzone do przedmiotowych
ustaw wczeœniejszymi nowelizacjami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
78 g³osów za. (G³osowanie nr 45)
Poprawki zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Poprawki trzecia i szósta maj¹ na celu dosto-

sowanie nazwy organu samorz¹du sêdziowskie-
go w dwóch pominiêtych przepisach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o i wszyscy byli za. (G³o-

sowanie nr 46)
Poprawki przyjête jednog³oœnie.
Poprawka czwarta zmierza do zmiany zasad

przyznawania sêdziom i prokuratorom odszko-
dowania z tytu³u wypadku przy pracy lub choro-
by zawodowej w taki sposób, aby jego wysokoœæ
by³a taka sama jak przys³uguj¹ca pracownikom,
a nie wy¿sza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
76 g³osów za; 2 senatorów wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma ma na celu zmianê zasad

przenoszenia referendarza s¹dowego na inne
miejsce s³u¿bowe, wprowadzaj¹c jako wyj¹tek
przeniesienie bez zgody referendarza tylko
w okreœlonych przepisem przypadkach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
76 g³osów za, 2 senatorów wstrzyma³o siê od

g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter jêzykowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
77 senatorów wyrazi³o w g³osowaniu pozyty-

wn¹ opiniê o poprawce. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a zatem przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu uwzglêdnie-

nie w tym przepisie mo¿liwoœci objêcia stanowis-
ka prokuratora przez osobê zajmuj¹c¹ wczeœniej
stanowisko sêdziowskie, a co za tym idzie, uw-
zglêdnienie przy awansie tak¿e faktu ukarania
w czasie zajmowania stanowiska sêdziowskiego
kar¹ dyscyplinarn¹ lub wytkniêciem uchybie-
nia.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
76 senatorów popar³o tê poprawkê, 1 wstrzy-

ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta usuwa zbêdne powtórze-

nie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 51)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta usuwa oczywisty b³¹d li-

terowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta wprowadza prawid³ow¹

terminologiê.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie nr 53)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta ma na celu usuniêcie nie-

w³aœciwego odes³ania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
78 g³osów za. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka siedemnasta ma na celu wprowadze-

nie odrêbnej czêœci bud¿etowej dla Krajowej Rady
S¹downictwa od dnia 1 stycznia 2005 r. a nie, jak
zak³ada nowelizacja, od 1 stycznia 2007 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
17 g³osów uzyska³a ta poprawka; 59 senato-

rów g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 55)

Stwierdzam, ¿e poprawka siedemnasta zosta-
³a odrzucona.

Poprawka osiemnasta zmierza do zachowania
poprawnoœci legislacyjnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.

76 senatorów g³osowa³o i wszyscy poparli po-
prawkê. (G³osowanie nr 56)

Poprawka dziewiêtnasta ma na celu wejœcie
w ¿ycie zmiany do ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa z dniem og³oszenia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
78 g³osów za. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
P o p r a w k a d w u d z i e s t a u s u w a b ³ ê d y

techniczno-legislacyjne wynikaj¹ce ze zmiany
numeracji w Sejmie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
78 g³osów za. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
G³osujemy nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, wraz

ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
77 senatorów g³osowa³o za, wszystkie g³osy za.

(G³osowanie nr 59)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych, ustawy o prokuraturze,
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwa-
rancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
po³¹czonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji
Europejskiej, które przedstawi³y wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie.

To wspólne sprawozdanie skomentuje senator
sprawozdawca, pan Józef Dziemdziela. Proszê
bardzo.

Senator Józef Dziemdziela:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ wspólne sprawo-

zdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Eu-
ropejskiej. Po rozpatrzeniu na posiedzeniu
w dniu 21 listopada wniosków zg³oszonych
w toku debaty nad ustaw¹ o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich ze œrodków pocho-
dz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
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Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, komi-
sje rekomenduj¹ Wysokiemu Senatowi nastê-
puj¹ce wnioski.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ wnioski oznaczo-
ne w druku rzymsk¹ dwójk¹, to znaczy poprawki
od trzeciej do dwunastej i poprawkê czternast¹.
Poprawki te uzyska³y poparcie wszystkich g³osu-
j¹cych senatorów – 1 z senatorów nie g³osowa³.

Je¿eli zaœ chodzi o poprawki pierwsz¹ i drug¹,
to popar³ je 1 senator, a odpowiednio 14 i 15 se-
natorów g³osowa³o przeciw.

Jedna z poprawek, a mianowicie trzynasta,
która by³a chyba bardziej dyskutowana i kontro-
wersyjna, nie uzyska³a poparcia wiêkszoœci: 6
senatorów g³osowa³o za, 7 – przeciw i 12 wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

W zwi¹zku z tym rekomendujê przyjêcie
poprawek od trzeciej do dwunastej i popraw-
ki czternastej, a odrzucenie poprawek pier-
wszej, drugiej i trzynastej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Mog¹ jeszcze zabraæ g³os senatorowie wnios-

kodawcy i sprawozdawcy.
Adam Biela.
(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie poznamy jego woli.
Krzysztof Jurgiel.
(Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê bardzo.)
Krzysztof Borkowski. Proszê.

Senator Krzysztof Borkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja bardzo proszê o poparcie wniosku trzyna-

stego. Jak s³yszeliœmy przed chwileczk¹ z ust pa-
na senatora sprawozdawcy, ten wniosek prze-
pad³ dos³ownie jednym g³osem na posiedzeniu
po³¹czonych komisji.

Chcê jeszcze zwróciæ uwagê na dwie sprawy.
Dotychczas obowi¹zuj¹ca ustawa o rentach
strukturalnych dawa³a rolnikom mo¿liwoœæ sk³a-
dania wniosków do 2010 r., a my w obecnej usta-
wie skracamy ten termin do 31 grudnia 2003 r.
Jest to zbyt krótki okres. Poza tym obawiam siê, ¿e
proces wdra¿ania obecnej ustawy nie bêdzie
skoñczony, wiêc ten zapis pozostanie martwy.

Dlatego te¿ proszê o poparcie tej¿e poprawki.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Mieczys³aw Janowski.

(Senator Mieczys³aw Janowski: Dziêkujê bar-
dzo.)

Pan senator Zbigniew Zychowicz jeszcze mo¿e
zabraæ g³os.

(Senator Zbigniew Zychowicz: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

pana senatora Adama Bieli oraz pana senatora
Krzysztofa Jurgiela o odrzucenie ustawy o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków
pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wniosku?
Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
1 g³os za… (Weso³oœæ na sali) … 65 – przeciw,

11 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 60)

(Weso³oœæ na sali)
Proszê Wysoki Senat o zachowanie powagi, bo

sprawa jest bardzo powa¿na.
Stwierdzam, ¿e Senat odrzuci³ wniosek o od-

rzucenie ustawy.
Wobec tego bêdziemy g³osowali nad poszcze-

gólnymi poprawkami w kolejnoœci ich zg³oszenia.
Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby w³aœ-

ciwy minister do spraw rozwoju wsi, opracowu-
j¹c plan rozwoju obszarów wiejskich, zasiêga³
opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
13 g³osów za, 61 – przeciw; 3 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga zmierza do tego, aby projekt

planu rozwoju obszarów wiejskich podlega³
opiniowaniu przez w³aœciwe komisje Sejmu
i Senatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
16 g³osów za, 61 – przeciw; 1 senator wstrzy-

ma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka druga zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby mo¿liwe

by³o wdra¿anie kolejnych edycji planu rozwoju
obszarów wiejskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 g³osów za; 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby Rada

Ministrów w drodze rozporz¹dzenia okreœla³a
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tak¿e przestrzenny zasiêg wdra¿ania dzia³añ ob-
jêtych planem rozwoju obszarów wiejskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka pi¹ta precyzuje, ¿e decyzje admini-

stracyjne w zakresie przyznawania rent struktu-
ralnych wydawaæ bêdzie prezes Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. Dodawany przepis
znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku, gdy
prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³e-
cznego przekazano funkcje agencji p³atniczej
w zakresie przyznawania i wyp³aty rent struktu-
ralnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o za; 1 pani senator nie-

stety nie g³osowa³a. (G³osowanie nr 65)
Osunê³a siê jej rêka, bo w pierwszej wersji, wi-

dzia³em, ¿e g³osowa³a.
Stwierdzam, ¿e poprawka oczywiœcie zosta³a

przyjêta.
Poprawka szósta ma na celu uœciœlenie

brzmienia przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka siódma ma na celu okreœlenie za-

dañ, jakie Agencja Nieruchomoœci Rolnych bê-
dzie mog³a podj¹æ na wniosek w³aœciciela grun-
tów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolne-
go, ubiegaj¹cego siê o przyznanie renty struk-
turalnej, lub na wniosek ma³¿onka tego w³aœci-
ciela.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 senatorów g³osowa³o, wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka ósma skreœla przepis dotycz¹cy

zg³aszania do agencji zastrze¿eñ do ustaleñ za-
wartych w protokole pokontrolnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

72 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,
5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 68)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do tego, aby minister

w³aœciwydosprawrozwojuwsiokreœla³nie tylkotryb
postêpowania przy doradzaniu w zakresie spo-
rz¹dzania dokumentacji niezbêdnej do uzyskania
pomocy, ale tak¿e warunki, sposób i tryb prowadze-
nia szkoleñ dla podmiotów, których dotycz¹ dzia³a-
nia objête planem rozwoju obszarów wiejskich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu uporz¹dkowa-

nie treœci przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 senatorów jednog³oœnie popar³o poprawkê.

(G³osowanie nr 70)
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby ubez-

pieczeniu emerytalno-rentowemu rolników pod-
lega³ tak¿e ma³¿onek osoby pobieraj¹cej rentê
strukturaln¹ wspó³finansowan¹ ze œrodków Sek-
cji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, je¿eli renta strukturalna wy-
p³acana jest wraz z dodatkiem na tego ma³¿onka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 senatorów g³osowa³o za, czyli wszyscy po-

parliœmy tê poprawkê. (G³osowanie nr 71)
Poprawkadwunastauœciœlabrzmienieprzepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Tak¿e tym razem wszyscy poparli poprawkê;

78 obecnych senatorów g³osowa³o za. (G³osowa-
nie nr 72)

Poprawka trzynasta przesuwa ostateczny ter-
min sk³adania wniosków o przyznanie renty
strukturalnej z 31 grudnia 2003 r. na 29 lutego
2004 r., jako ¿e nastêpny rok bêdzie przestêpny.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest jej przeciwny?
Kto wstrzymuje siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
23 senatorów g³osowa³o za, 52 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby po-

stêpowanie w zakresie wniosków o wyra¿enie
zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zale-
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sienia, które przekraczaj¹ rolny limit zalesienia
na 2003 r. i lata nastêpne, by³o umarzane.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
76 senatorów g³osowa³o za, a tylko 2 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad uchwa³¹

w sprawie tej ustawy wraz ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto jest za przyjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 75)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrod-
ków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóstego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Przypominam, ¿e debata nad t¹ ustaw¹ zosta-
³a zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do
g³osowania.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. I nad nim
bêdziemy g³osowali.

Ktozpañstwajestzaprzyjêciemwnioskukomisji?
Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 77 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 76)
Oznacza to, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Og³aszam przerwê do godziny 17.30, a tymcza-
sem pani senator sekretarz odczyta komunikat.

Senator Sekretarz
Krystyna Doktorowicz:

Ci¹g dalszy posiedzenia Prezydium Senatu od-
bêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Nie jest to dobry komunikat, ale trudno. Dziê-
kujê. (Weso³oœæ na sali)

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 49

do godziny 17 minut 30)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do wniosków
przedstawionych w toku debaty i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie.

Bardzo proszê pani¹ senator Wies³awê Sadow-
sk¹, aby zechcia³a przybli¿yæ nam to sprawozda-
nie.

Senator Wies³awa Sadowska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia na

swoim posiedzeniu, które odby³o siê niedawno,
rozpatrzy³a wnioski, które wp³ynê³y w czasie de-
baty nad ustaw¹ o œwiadczeniach rodzinnych,
a by³o ich trzydzieœci trzy. Komisja odrzuci³a
wniosek zg³oszony przez dziesiêciu senatorów
dotycz¹cy odrzucenia ustawy w ca³oœci. Komi-
sja zaakceptowa³a czêœæ poprawek, które znaj-
duj¹ siê w sprawozdaniu w druku nr 522Z
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹, i s¹ to
poprawki: pierwsza, druga, trzecia, czwarta,
pi¹ta, siódma, ósma, dziewi¹ta, jedenasta,
osiemnasta, dwudziesta, dwudziesta czwarta
i dwudziesta ósma. Komisja odrzuci³a pozosta³e
poprawki. Komisja proponuje ponadto, aby nad
poprawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹ i czwart¹,
oraz poprawkami: pi¹t¹, ósm¹, dwudziest¹
czwart¹ i dwudziest¹ ósm¹, g³osowaæ ³¹cznie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
G³os mog¹ jeszcze zabraæ senatorowie wnios-

kodawcy: Adam Biela, Mieczys³aw Janowski…
(Senator Mieczys³aw Janowski: Dziêkujê.)
…Krzysztof Jurgiel…
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
…Anna Kurska…
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
…Teresa Liszcz…
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
…Zbigniew Romaszewski…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê.)
…Janina Sagatowska…
(Senator Janina Sagatowska: Dziêkujê.)
…Dorota Simonides…
(Senator Dorota Simonides: Dziêkujê.)
…Jan Szafraniec…
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
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…i Henryk Dzido.
(Senator Henryk Dzido: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e senatorowie wnioskodawcy,

których nazwiska przed chwil¹ wymieni³em, przed-
stawili wniosek o odrzucenie ustawy, a komisja i se-
natorowie wnioski o wprowadzenie poprawek.

Oczywiœcie w pierwszej kolejnoœci, zgodnie
z regulaminem, bêdziemy g³osowali nad wnios-
kiem o odrzucenie ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem wniosku o od-

rzucenie ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Dziêkujê.
13 senatorów g³osowa³o za, 53 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê do g³osu. (G³osowanie nr 77)
Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzuco-

ny.
Bêdziemy g³osowali ³¹cznie nad poprawkami

o charakterze uœciœlaj¹cym, redakcyjnym, a wiêc
nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹
i czwart¹.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
71 g³osów – wszystkie za przyjêciem popra-

wek. (G³osowanie nr 78)
Teraz g³osujemy ³¹cznie nad poprawkami:

pi¹t¹, ósm¹, dwudziest¹ czwart¹ i dwudziest¹
ósm¹. S¹ to równie¿ poprawki o charakterze
uœciœlaj¹co-porz¹dkuj¹cym, nadaj¹ce w³aœciwe
nazwy i prawid³owe odes³ania.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 g³osów oddanych i wszystkie za. (G³osowa-

nie nr 79)
Poprawka szósta, której przyjêcie wyklucza

g³osowanie nad poprawk¹ siódm¹, dotyczy kata-
logu dochodów podlegaj¹cych opodatkowaniu,
to jest diet i zwrotu kosztów za wykonywanie
czynnoœci spo³ecznych i obywatelskich. Popraw-
ka wy³¹cza je z definicji dochodów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Tylko 11 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a odrzucona.

Wobec tego poprawka siódma. Dotyczy ona
katalogu dochodów niepodlegaj¹cych opodatko-
waniu, to jest diet i zwrotu kosztów otrzymywa-
nych przez osoby wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹za-
ne z pe³nieniem obowi¹zków spo³ecznych i oby-
watelskich. Poprawka wy³¹cza z definicji docho-
du zwrot kosztów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 senatorów g³osowa³o za, 3 – wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta dotyczy definicji rodziny

i ma na celu podwy¿szenie granicy wieku dzieci,
które zostan¹ objête definicj¹ rodziny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 g³osy – wszystkie za. (G³osowanie nr 82)
G³osujemy ³¹cznie nad poprawkami: dzie-

si¹t¹, piêtnast¹, dwudziest¹ drug¹ i dwudziest¹
trzeci¹. Zmierzaj¹ one do pozostawienia definicji
zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zatrud-
nieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu bez uwzglê-
dniania innej pracy zarobkowej w rozumieniu
tych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, wyœwietlamy.
16 senatorów g³osowa³o za, 53 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu.(G³osowanie nr 83)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka jedenasta dotyczy rozliczania siê na

podstawie ustawy o zrycza³towanym podatku
dochodowym i ma na celu uœciœlenie wskaŸnika
deklarowanych dochodów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 g³osy oddane – wszystkie za. (G³osowanie

nr 84)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka dwunasta dotyczy dodatku z tytu³u

kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nospra-
wnego i zmierza do zast¹pienia spójnika „i” spój-
nikiem „lub”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
15 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 85)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta ma na celu zniesienie

ograniczenia przys³ugiwania dodatku z tytu³u
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opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z ur-
lopu wychowawczego w stosunku do osób, które
bezpoœrednio przed nabyciem prawa do urlopu
wychowawczego by³y zatrudnione nie krócej ni¿
szeœæ miesiêcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
13 senatorów g³osowa³o za, 58 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 86)
Oznacza to jednoznaczne odrzucenie popraw-

ki.
Poprawka czternasta zmierza do przed³u¿enia

z siedmiu do szesnastu lat wieku dziecka upra-
wniaj¹cego do dodatku z tytu³u samotnego wy-
chowywania dziecka i utraty prawa do zasi³ku
dla bezrobotnych na skutek up³ywu ustawowego
okresu jego pobierania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
13 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szesnasta dotyczy dodatku z tytu³u

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi³ku dla bezrobotnych na skutek up³ywu
ustawowego okresu jego pobierania; dostosowuje
ona te zapisy do terminologii kodeksu pracy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
15 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy nad poprawk¹ siedemnast¹, a je¿e-

li j¹ przyjmiemy, to nie bêdziemy g³osowali nad
poprawkami osiemnast¹ i dziewiêtnast¹. Po-
prawka siedemnasta dotyczy wysokoœci dodatku
z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i ma
na celu zwiêkszenie jego wysokoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
15 senatorów g³osowa³o za, 55 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 89)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Wobec tego g³osujemy nad poprawk¹ osiem-

nast¹, która dotyczy wysokoœci dodatku z tytu³u
samotnego wychowywania dziecka i ma na celu
wprowadzenie górnej granicy jego wysokoœci, po-
dobnie jak czyni to ustawa w przypadku dzieci
niepe³nosprawnych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
60 senatorów g³osowa³o za, 8 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 90)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ma na celu doprecyzo-

wanie uregulowania dotycz¹cego dodatku z tytu-
³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma charakter

uzupe³niaj¹cy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
19 senatorów g³osowa³o za, 52 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 92)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami: dwudziest¹ pi¹t¹, dwudzie-

st¹ szóst¹, dwudziest¹ siódm¹, dwudziest¹ dzie-
wi¹t¹, trzydziest¹, trzydziest¹ pierwsz¹, trzydzie-
st¹ drug¹ i trzydziest¹ trzeci¹, g³osujemy ³¹cznie.
Zmierzaj¹ one do utrzymania w mocy ustawy
o Funduszu Alimentacyjnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
13 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 93)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Wobec tego mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania

nad przyjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych w ca³oœci, ze zmia-
nami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za jej przyjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
59 senatorów g³osowa³o za, 11 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 94)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Powracamy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach pracowa³a Komisja
Skarbu Pañstwa i Infrastruktury, która przeana-
lizowa³a poprawki zg³oszone w toku debaty
i przygotowa³a sprawozdanie.
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Bardzo proszê pana senatora sprawozdawcê
Mariana Nogê o przedstawienie uzgodnionych
wniosków.

Senator Marian Noga:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury ze-

bra³a siê w przerwie w obradach i podjê³a decyzje,
które s¹ w druku nr 527Z.

Chcia³bym przedstawiæ Wysokiej Izbie nastê-
puj¹ce wnioski: proponujemy przyj¹æ wnioski,
które zosta³y tutaj napisane wyt³uszczonym dru-
kiem, oraz stwierdzamy, ¿e pan senator Mieczy-
s³aw Janowski dokona³ czterech modyfikacji
swoich wniosków i wycofa³ piêtnaœcie wniosków.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e Wysoka Izba
w czasie swojej debaty by³a rozemocjonowana
tym, jak w tej sprawie g³osowa³ Sejm. ¯eby nie
by³o ¿adnych problemów, mam dok³adny wy-
druk sejmowego g³osowania: na 409 obecnych
pos³ów 405 g³osowa³o za, 4 – przeciw, ale ani je-
den z pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci. A tak p³o-
miennie senator Jurgiel nas tutaj przekonywa³,
¿e do tej ustawy w jakiœ dziwny sposób wnoszono
jakieœ dziwne poprawki w Sejmie. W Sejmie nie
mia³ takich w¹tpliwoœci ani jeden z pos³ów z pañ-
skiego klubu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Przepraszam, ale musia³em sprostowaæ wyob-

ra¿enie pana przewodnicz¹cego komisji regula-
minowej…

G³os mog¹ jeszcze zabraæ nastêpuj¹cy senato-
rowie: Mieczys³aw Janowski…

(Senator Mieczys³aw Janowski: Tak, Panie
Marsza³ku.)

Proszê uprzejmie.

Senator Mieczys³aw Janowski:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Chcê
wyjaœniæ, dlaczego zrezygnowa³em z pewnej licz-
by poprawek: po prostu nie mia³em innej mo¿li-
woœci dyskusji z rz¹dem ni¿ na posiedzeniu ko-
misji. Rz¹d przekona³ mnie i st¹d ta rezygnacja.
Ale znaczna czêœæ moich poprawek zosta³a przez
rz¹d zaakceptowana. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Poprawki akceptuje przede wszystkim komi-

sja, rz¹d jest tu aparatem wykonawczym. Ale
dziêkujê bardzo.

Jeszcze dodatkowo mo¿e zabraæ g³os pan se-
nator Marian Noga.

(Senator Marian Noga: Dziêkujê bardzo.)
Zbyszko Piwoñski te¿ mo¿e zabraæ g³os…
(Senator Zbyszko Piwoñski: Dziêkujê.)
Pani senator Teresa Liszcz mo¿e jeszcze za-

braæ g³os…
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
Pan senator Krzysztof Jurgiel te¿ mo¿e zabraæ

g³os.
Proszê uprzejmie.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja tutaj nie wymienia³em, kto z SLD czy z PSL

w jaki sposób g³osowa³ w Sejmie, a pan przewo-
dnicz¹cy komisji zaczyna tutaj operowaæ nazwa-
mi klubów. S³ysza³em, ¿e tutaj jakoby nie robi siê
wstawek politycznych… Chcê powiedzieæ panu
senatorowi, ¿e oko³o trzydziestu pos³ów Prawa
i Sprawiedliwoœci g³osowa³o za utrzymaniem
G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii. Jak pan
ju¿ coœ mówi… Ja nie mówi³em, ilu g³osowa³o za
ustaw¹, tylko mówi³em o tej poprawce, któr¹ ca³y
czas przedstawia³em. Tak wiêc bardzo bym je-
dnak prosi³ o niestosowanie takich metod.

(G³osy z sali: Nie na temat…)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator powiedzia³, co wiedzia³… (Weso-

³oœæ na sali)
Ja traktujê to tak, ¿e pan senator Marian Noga

z³o¿y³ swoje oœwiadczenie w trybie sprostowania.
Chodzi o to, ¿eby w tej Izbie publicznie pada³y tyl-
ko prawdziwe informacje, a je¿eli s¹ nieprawdzi-
we, to trzeba je oczywiœcie prostowaæ.

Przypominam, ¿e pan senator Mieczys³aw Ja-
nowski wycofa³ swoje poprawki: pierwsz¹, drug¹,
czwart¹, dwunast¹, piêtnast¹, szesnast¹, sie-
demnast¹, osiemnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹
drug¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ czwart¹,
dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziesta dziewi¹t¹ i trzy-
dziest¹, zawarte w druku nr 527Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ te wnioski ? Nikt siê nie zg³asza.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka trzecia wprowadza miesiêczny ter-

min na wydanie zarz¹dzenia przez wojewodê.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
71 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw, nikt

nie wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 95)
Wobec tego stwierdzam, ¿e poprawka trzecia

zosta³a przyjêta.
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Poprawka pi¹ta ma na celu usuniêcie zmian
wprowadzonych ju¿ w ustawie o dochodach je-
dnostek samorz¹du terytorialnego. G³osujemy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
71 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 96)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu objêcie tak¿e

czynnoœci, o których mowa w pkcie 7 lit. a, wy-
³¹czeniem powierzania ich zarz¹dcom, rzeczo-
znawcom czy poœrednikom.

Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 g³osy – wszystkie za. (G³osowanie nr 97)
Poprawka zosta³a przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka ósma zmierza do zachowania obo-

wi¹zku ujawniania w ksiêdze wieczystej przenie-
sienia u¿ytkowania wieczystego w drodze umo-
wy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 98)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zmienia przes³ankê zby-

wania nieruchomoœci w drodze bezprzetargowej,
wprowadzaj¹c w miejsce zbywania na inwestycje
sakralne zbywanie na cele dzia³alnoœci sakralnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 99)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dziesi¹ta i jedenasta wprowadzaj¹

zapis, zgodnie z którym jak najszybciej po up³y-
wie dwóch tygodni od zakoñczenia pierwszego
lub drugiego przetargu w³aœciwy organ bêdzie
móg³ przeprowadziæ drugi przetarg lub rokowa-
nia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Przyjêliœmy tê poprawkê jednog³oœnie, 72 g³o-

sami. (G³osowanie nr 100)
Poprawka trzynasta uzupe³nia upowa¿nienie

do wydania rozporz¹dzenia w zakresie warun-
ków przetargu ograniczonego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jednog³oœne poparcie 73 g³osuj¹cych senato-

rów. (G³osowanie nr 101)
Poprawka czternasta wprowadza obowi¹zko-

we odwo³anie darowizny w miejsce dotychczaso-
wego nieobowi¹zkowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
70 senatorów g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 102)
Poprawka oczywiœcie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta zmierza do pozosta-

wienia dotychczasowego rozwi¹zania w zakresie
zwrotu bonifikaty od ceny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
15 senatorów g³osowa³o za, 55 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, a do kompletu pozo-
sta³ 1 g³os pani senator, która nie g³osowa³a.
(G³osowanie nr 103)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmierza do po-

zostawienia aktualnego stanu prawnego w za-
kresie wypowiadania bonifikaty od op³aty rocz-
nej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
14 senatorów g³osowa³o za, 57 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 104)
Stwierdzam, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta ma charakter te-

chnicznolegislacyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów, czyli wszyscy, g³osowa³o za po-

parciem.(G³osowanie nr 105)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka dwudziesta siódma ma charakter

uœciœlaj¹cy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów, czyli wszyscy, g³osowa³o za po-

parciem.(G³osowanie nr 106)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Dwudziesta ósma poprawka wprowadza obo-

wi¹zek uzyskania zgody zarz¹dcy drogi w wypad-
ku wydzielania dzia³ek na powierzchnie dróg
publicznych.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
16 senatorów g³osowa³o za, 54 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 107)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pierwsza ma na celu po-

zostawienie d³u¿szego terminu na wykonanie
prawa pierwokupu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
14 senatorów g³osowa³o za, 57 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 108)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta druga ma charakter re-

dakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³? od g³osu
Dziêkujê.
72 senatorów, to jest wszyscy, g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 109)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka trzydziesta trzecia usuwa nowe

upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia
w sprawie powszechnej taksacji nieruchomoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
10 senatorów g³osowa³o za poparciem,

58 – wrêcz przeciwnie, a 5 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 110)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta ogranicza kom-

petencje rzeczoznawcy maj¹tkowego, skreœlaj¹c
zapis o oznaczaniu przedmiotu odrêbnej w³asno-
œci lokali.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
13 senatorów g³osowa³o za poparciem,

58 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 111)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pi¹ta zmierza do tego,

aby rzeczoznawca maj¹tkowy móg³ wykonywaæ
zawód w ramach stosunku pracy nie tylko
u przedsiêbiorcy prowadz¹cego dzia³alnoœæ w za-
kresie szacowania nieruchomoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

72 senatorów popar³o poprawkê, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 112)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Trzydziesta szósta poprawka wy³¹cza emery-

tów i rencistów z obowi¹zku wykonywania zawo-
du rzeczoznawcy maj¹tkowego wy³¹cznie w do-
zwolonych formach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów g³osowa³o za poparciem,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 113)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Trzydziesta siódma poprawka jest poprawk¹

redakcyjn¹.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Bardzo proszê o wyniki.
73 senatorów, czyli wszyscy, g³osowa³o za po-

parciem. (G³osowanie nr 114)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka trzydziesta ósma ma na celu dosto-

sowanie do uchylenia art. 16 w ust. 2, a obie
zmiany s¹ konsekwencj¹ zmian wprowadzonych
do kodeksu cywilnego w zakresie zniesienia zgo-
dy na zrzeczenie siê w³asnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
73 senatorów, to jest wszyscy, g³osowa³o za

poparciem. (G³osowanie nr 115)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawki: trzydziesta dziewi¹ta, czterdziesta

pierwsza, czterdziesta dziewi¹ta i piêædziesi¹ta
pierwsza, maj¹ na celu pozostawienie G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii oraz niedokonywa-
nie zmiany w zakresie usytuowania i kompeten-
cji g³ównego geodety kraju.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Myœlê, ¿e jedn¹ rêk¹ mo¿na trzymaæ telefon,

a drug¹ g³osowaæ.
Dziêkujê. Jak siê okaza³o, jest to mo¿liwe.
13 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 116)
Stwierdzam, ¿e poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czterdziesta…
(G³osy z sali: Zosta³y odrzucone!)
Tak, oczywiœcie, oczywiœcie. Senat jest czujny.

Po prostu czytam teraz z mniejszej…
Poprawka czterdziesta uzupe³nia przepis

o brakuj¹cy czasownik.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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72 senatorów g³osowa³o za poparciem,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 117)

To oznacza, ¿e poprawka zosta³a przyjêta.
Czterdziesta druga poprawka ma na celu usu-

niêcie pomy³ki w odes³aniu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
72 senatorów g³osowa³o za poparciem,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 118)
Poprawka oczywiœcie zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta trzecia ma na celu do-

stosowanie przepisów do art. 174 ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
73 senatorów g³osowa³o za poparciem. (G³oso-

wanie nr 119)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawkaczterdziesta czwartawmiejsceomy³ko-

wo znowelizowanego art. 49 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza
zmianê z zakresie elementów zawartych w planie za-
gospodarowania przestrzennego województwa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów, a wiêc komplet, g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 120)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta pi¹ta usuwa b³êdne

odes³anie do uchylonej ustawy z 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
72 senatorów, w komplecie, g³osowa³o za po-

parciem. (G³osowanie nr 121)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta jest konsekwen-

cj¹ innych zmian wprowadzanych do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Topniej¹ nieco szeregi, ale i tak oddano 70 g³o-

sów, a wszystkie za. (G³osowanie nr 122)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta siódma ma na celu do-

danie przepisu przejœciowego, który umo¿li-
wia³by do koñca 2005 r. zarz¹dzanie nierucho-

moœciami bez licencji zawodowej, o której mowa
w art. 184 ust. 2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
No i przyby³o g³osuj¹cych: 71 g³osów, a wszyst-

kie za. (G³osowanie nr 123)
Poprawka przyjêta.
Czterdziesta ósma przewiduje, i¿ do spraw

w toku stosowana jest zasada, ¿e roszczenie
o zwrot wyw³aszczonej nieruchomoœci nie przy-
s³uguje tak¿e wtedy, gdy na nieruchomoœci zrea-
lizowano inny cel ni¿ okreœlony w decyzji o wy-
w³aszczeniu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
A kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
71 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 124)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Piêædziesi¹ta poprawka ma na celu czasowe

pozostawienie G³ównego Urzêdu Geodezji i Kar-
tografii oraz niedokonywanie zmiany w zakresie
usytuowania i kompetencji g³ównego geodety
kraju do koñca 2004 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
11 senatorów g³osowa³o za poparciem,

56 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 125)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta druga zmierza do te-

go, aby art. 10, czyli zmiana ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, wszed³
w ¿ycie po up³ywie trzech miesiêcy od dnia og³o-
szenia ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Wyœwietlamy wyniki.
72 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 126)
By³o to poparcie jednog³oœne.
I wreszcie poprawka piêædziesi¹ta trzecia, któ-

ra zmierza do zachowania poprawnoœci legisla-
cyjnotechnicznej.

Proszê bardzo: kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
72 senatorów, czyli wszyscy, g³osowa³o za po-

parciem. (G³osowanie nr 127)
W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz o zmianie niektórych innych ustaw w ca-
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³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Kto jest za jej podjêciem?
Kto jest przeciwny?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Wyniki s¹ nastêpuj¹ce: 69 g³osów za, 2 sena-

torów siê wstrzyma³o. (G³osowanie nr 128)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Przeczytaliœmy wszystkie ksi¹¿ki, które by³y
dziœ do przeczytania.

(Rozmowy na sali)
Zanim siê rozstaniemy, chcia³bym pañstwa

poinformowaæ, ¿e w dniach 10, 11 i 12 grudnia
prawdopodobnie zostanie przeprowadzone do-
datkowe posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej pi¹tej kadencji.

Bardzo proszê, pani senator Krystyna Dokto-
rowicz przedstawi komunikaty.

Senator Sekretarz
Krystyna Doktorowicz:

Posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia w sprawie rozpatrzenia ustaw, które zostan¹
uchwalone na szeœædziesi¹tym drugim posiedze-
niu Sejmu w dniach 25–28 listopada, odbêdzie
siê w dniu 2 grudnia, we wtorek, o godzinie 11.00
w sali nr 182.

Komunikat drugi. Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia informuj¹, ¿e w dniu 3 grudnia, w œrodê, o go-
dzinie 9.00 w sali nr 182 odbêdzie siê pierwsze
czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej
Rady do spraw Bioetyki.

Komunikat trzeci. Posiedzenie Komisji Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie rozpatrzenia
ustawy bud¿etowej na rok 2004 planowane jest
na dzieñ 5 stycznia 2004 r., to jest poniedzia³ek,
na godzinê 11.00. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Kropkê nad „i” postawi pan marsza³ek Kazi-

mierz Kutz.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Informujê, ¿e porz¹dek obrad czterdziestego
dziewi¹tego posiedzenia zosta³ wyczerpany.

A teraz przystêpujemy do oœwiadczeñ senato-
rów poza porz¹dkiem obrad.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regu-
laminu Senatu oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut.

(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê na sali. Proszê o wychodzenie

z sali tych, którzy nie musz¹ siedzieæ!
Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ sprawy

zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, ale nie mo-
¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych przedmiotem
porz¹dku obrad bie¿¹cego posiedzenia Senatu.
Nad oœwiadczeniem senatorskim nie przeprowa-
dza siê dyskusji.

Pragnê jeszcze przypomnieæ pañstwu sena-
torom, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 regulaminu
marsza³ek Senatu odmówi przyjêcia niewyg³o-
szonego oœwiadczenia lub niewyg³oszonych
oœwiadczeñ, je¿eli nie jest mo¿liwe ustalenie
ich treœci oraz gdy oczywiste jest, ¿e nie mo¿li-
we by³oby wyg³oszenie ich w czasie, który przy-
s³uguje senatorowi, czyli w ci¹gu piêciu mi-
nut.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os?

Proszê bardzo, senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Od ponad roku t rwa miêdzy r z¹dem

a spo³eczno-zawodowymi organizacjami taksów-
karzy spór dotycz¹cy zainstalowania w taksów-
kach nowych, kosztownych urz¹dzeñ – kas fis-
kalnych. Przedstawiciele wymienionej bran¿y
wci¹¿ argumentuj¹, ¿e ani akcesja do Unii Euro-
pejskiej, ani obci¹¿enie taksówkarzy podatkiem
VAT nie uzasadniaj¹ wprowadzenia takiego wy-
mogu. Kraje cz³onkowskie Unii dysponuj¹ pe³n¹
swobod¹ w okreœlaniu urz¹dzeñ potrzebnych do
rozliczania VAT. Ponadto, zdaniem taksówkarzy,
istniej¹ce taksometry w zupe³noœci odpowiadaj¹
potrzebom zwi¹zanym z tym podatkiem, gdy¿
maj¹ funkcje niezbêdne do rejestrowania przy-
chodów z prowadzonej dzia³alnoœci. Taksometry
tego typu s¹ zgodne z wymaganiami Unii Euro-
pejskiej i jako takie s¹ u¿ytkowane w jej krajach.
Poza tym w niektórych krajach Unii Europejskiej
taksówkarze nie musz¹ do rozliczania VAT stoso-
waæ nawet taksometrów, bo wystarcza do tego
prowadzenie ksiêgi podatkowej.

Argumenty te znalaz³y uznanie cz³onków Ko-
misji Finansów Publicznych w Sejmie RP, która
12 lutego uchwali³a skierowany do ministra fi-
nansów dezyderat w sprawie okresowego zwol-
nienia taksówkarzy z obowi¹zku posiadania kas
fiskalnych. Ministerstwo Finansów, zgodnie
z tym dezyderatem, w rozporz¹dzeniu z dnia
26 lutego 2003 r. przesunê³o datê pocz¹tku pro-
cesu wprowadzania kas fiskalnych w taksów-
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kach na 1 stycznia 2004 r. Do tego czasu problem
ten mia³ zostaæ uregulowany.

Jednak dzia³ania zmierzaj¹ce do ostatecznego
rozwi¹zania problemu kas fiskalnych, a przy-
najmniej do przesuniêcia terminu dotycz¹cego
obowi¹zku ich posiadania na 1 maja 2004 r., nie
da³y rezultatu. Rz¹d reprezentuje stanowisko
nieprzejednane, wbrew opinii komisarza Unii
Europejskiej do spraw podatkowych, a tak¿e
wbrew przyjêtemu we wrzeœniu stanowisku ko-
misji finansów. W tej sytuacji w paŸdzierniku
bie¿¹cego roku taksówkarze rozpoczêli w War-
szawie demonstracje, podczas których oprócz
kwestii kas fiskalnych przedstawili inne postu-
laty z zakresu podatków, na przyk³ad sprawê
podniesienia dla taksówkarzy limitu kwoty
zwolnionej od podatku – z 10 do 30 tysiêcy euro
obrotu rocznie. Jak wiadomo, rz¹d zdecydowa³
siê zlekcewa¿yæ te protesty. Taksówkarze zapo-
wiadaj¹, ¿e bêd¹ protestowaæ do skutku, obec-
nie zmienili tylko formê protestu na mniej uci¹¿-
liw¹ dla mieszkañców stolicy.

Zwracam siê do pana Andrzeja Raczki, mini-
stra finansów, z pytaniem: czy przeprowadzono
rozmowy z przedstawicielami protestuj¹cych
taksówkarzy, a jeœli tak, to jakie rezultaty da³y te
rozmowy? I czy rz¹d zamierza wycofaæ siê z planu
wprowadzenia kas fiskalnych w taksówkach,
skoro to wprowadzenie, zdaniem wiêkszoœci tak-
sówkarzy i wiêkszoœci parlamentarzystów, jest
zbêdne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani senator Berny, proszê.

Senator Maria Berny:

Panie Marsza³ku, za pana poœrednictwem
pragnê swoje oœwiadczenie skierowaæ do pana
profesora Leona Kieresa, prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej.

Wed³ug informacji przekazanych mi przez
dzia³aczy wroc³awskiej Federacji M³odych So-
cjaldemokratów oraz Stowarzyszenia „Nigdy
Wiêcej”, w naszym kraju ogólnie dostêpne s¹
publikacje neguj¹ce holokaust, miêdzy innymi
ksi¹¿ka pod tytu³em „Mity Holocaustu” i pismo
„Szczerbiec”. Pisma te mo¿na kupiæ w oficjalnych
punktach sprzeda¿y prasy.

W zwi¹zku z tym chcê prosiæ pana profesora
Kieresa o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy Instytut Pamiêci Narodowej prowadzi moni-

toring publikacji i wyst¹pieñ publicznych w celu
wykrywania przypadków g³oszenia tak zwanego
k³amstwa oœwiêcimskiego?

I drugie pytanie. Czy pion prokuratorski IPN
prowadzi³ lub prowadzi postêpowania dotycz¹ce
tak zwanego k³amstwa oœwiêcimskiego? A jeœli
tak, to jak zakoñczy³y siê te postêpowania?

Panie Marsza³ku, pozwolê sobie z³o¿yæ drugie
oœwiadczenie, doœæ nietypowe.

W pocz¹tkach paŸdziernika z tej trybuny zwra-
ca³am siê do Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu z proœb¹ o udzielenie mi odpowiedzi na py-
tanie dotycz¹ce dzia³alnoœci polsko-ukraiñskiej
komisji podrêcznikowej. Za odpowiedŸ, któr¹
uzyska³am, chcia³abym dzisiaj z tego miejsca
bardzo serdecznie podziêkowaæ, szczególnie pa-
nu ministrowi Potulskiemu, poniewa¿ by³a to od-
powiedŸ wyczerpuj¹ca i ca³kowicie mnie satys-
fakcjonuj¹ca. My z tej trybuny zwykle wyg³asza-
my pretensje. Dlatego ja dzisiaj chcia³am podziê-
kowaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê. To by³a jakaœ antyinterpelacja.
A teraz lista senatorów, którzy z³o¿yli swe oœ-

wiadczenia do protoko³u. S¹ to senatorowie:
Bieñ, DrzêŸla, Sztorc – nawet trzy, Koszada,
Dro¿d¿, Spychalski, Bartos, Bielawski… A co to
jest za nazwisko?

(G³os z sali: Janusz Bargie³.)
Senator Bargie³, pan senator Graczyñski, pani

senator Szyszkowska, senator £êcki, Gierek, Ku-
rzêpa, Popio³ek… A to co to za nazwisko?

(G³os z sali: Zbigniew Romaszewski.)
Zbigniew Romaszewski – Bo¿e, ci sekretarze, Bo-

¿e œwiêty, maj¹ wy¿sze wykszta³cenie, a jak pisz¹ –
i senator Klepacz. Ci wymienieni senatorowie z³o¿yli
na piœmie swoje oœwiadczenia do protoko³u*.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów jeszcze pragnie
zabraæ g³os? Nie widzê chêtnych.

Komunikaty s¹ odczytane.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e protokó³ czter-

dziestego dziewi¹tego posiedzenia Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji, zgodnie
z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, zostanie
udostêpniony senatorom w terminie trzydziestu
dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senac-
kich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste dziewi¹te posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)

Dziêkujê senatorom za wytrwa³oœæ. Auf Wie-

dersehen bis Morgenstern.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 10)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 J. Adamski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
2 A. Anulewicz + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz - - + + ? + + + + + + + + + + + + ? + +
4 M. Balicki ? ? - . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ ? ? - . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + + ? + + + - + + + + + + + + + - - + -
7 M. Berny + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
8 A. Biela - - + . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J. Bielawski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -

10 J. Bieñ + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
11 F. Bobrowski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
12 K. Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 W. Bu³ka . + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
14 C. Christowa ? + + + + + - + + + + + + + + + - - + -
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Z. Cybulski + + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czaja + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
21 K. Dro¿d¿ + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
22 B. DrzêŸla + + - + + + ? + + + + + + + + + ? - + -
23 H. Dzido - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
25 G. Ferenc + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
26 A. Gierek ? + ? + + + ? + + + + + + + + + - - + -
27 W. G³adkowski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
28 Z. Go³¹bek + - - + + + - + + + + + + + + + - - + -
29 G. Grabowska . . . + + + - + + + + + + + + + - - + -
30 A. Graczyñski + ? + + ? + - + + + + + + + + + - - + -
31 S. Izdebski - - + . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 A. Jaeschke + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
33 Z. Janowska ? ? ? + + + - + + + + + + + + + - - + ?
34 M. Janowski - - + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
35 Z. Jarmu¿ek + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
36 R. Jarzembowski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
37 K. Jurgiel - - + + + ? ? + ? + + + + + + + + + + +
38 D. Kempka + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
39 A. Klepacz + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
40 J. Konieczny . . . + + + - + + + + + + + + + - - + -
41 A. Koszada + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
42 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
44 O. Krzy¿anowska - - + + + + + + + + . + + + + + + + + +
45 Z. Kulak + + # . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 A. Kurska - - + . + + + + + + + + + + + + + + + +
47 I. Kurzêpa ? + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
48 K. Kutz - - - + + + + + + + + + + + + + - - + -
49 G. Lato ? + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
50 M. Lewicki + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
51 G. Lipowski + - - + + + - + + + + + + + + + - - + -
52 T. Liszcz - - ? + ? + + + ? + + + + + + + + + + +
53 B. Litwiniec ? ? - . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 M. Lubiñski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
56 W. £êcki ? + ? + + + - + + + + + + + + + - - + -
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
59 G. Matuszak ? + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + + . + + + - + + + + + + + + + - - + -
62 S. Nicieja + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
63 G. Niski + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
64 M. Noga + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
65 L. Pastusiak ? + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
66 K. Pawe³ek ? + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek . . . + + + - + + + + + + + + . - - + -
69 K. Piesiewicz . . . . + + + + + + + + + + + + - + + +
70 W. Pietrzak + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
71 Z. Piwoñski ? + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
72 S. Plewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 B. Podgórski . . . + + + - + + + + + + + + + - - + -
74 L. Podkañski - - + + + + ? + + + + + + + + + + + + +
75 J. Popio³ek + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
76 Z. Religa . . . + + + + + + + + + + + + + ? ? + ?
77 Z. Romaszewski - - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sadowska + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
80 J. Sagatowska - - + + + + + + + + + + + + + + + ? + +
81 E. Serocka + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
82 K. Sienkiewicz + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
83 D. Simonides - - ? + + + + + + + + + + + + + - - + ?
84 R. S³awiñski ? ? ? + + + - + + + + + + + + + - - + -
85 R. Smoktunowicz . . . + + + - + + + + + + + + + - ? + -
86 J. Smorawiñski . . . + + + ? + + + + + + + + + ? + + +
87 A. Spychalski + + + + + + - + + + + + + + + + - - + -
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + + . + + + - + + + + + + + + + - - + -
90 A. Stradomska + + - + + + - + + + + + + + + + - - + -
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec - - + + ? + + + ? + + + ? + + + ? - ? +
93 J. Sztorc - + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + + . + + + - + + + + + + + + + - - + -
95 M. Szyszkowska - - + + + + - + + + + + + + + + - - + -
96 A. Wielowieyski + - - . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz ? ? - + + + - + + + + + + + + + - - + -

100 M. ¯enkiewicz . . . + + + - + + + + + + + + + - - + -

Obecnych 75 76 73 74 76 76 76 76 76 76 75 76 76 76 76 75 76 76 76 76
Za 43 50 17 74 72 75 13 76 73 76 75 76 75 76 76 75 10 9 75 13
Przeciw 17 19 48 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 0 60
Wstrzyma³o siê 15 7 7 0 4 1 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 5 1 3
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 J. Adamski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
2 A. Anulewicz + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + ? + - + + + + + + + + + + + + + +
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
7 M. Berny + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J. Bielawski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +

10 J. Bieñ + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
11 F. Bobrowski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
12 K. Borkowski + + + + + + + + ? + + + + ? + + ? + + +
13 W. Bu³ka + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
14 C. Christowa + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Z. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czaja + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
21 K. Dro¿d¿ + - + + + + + + - + + + + - + + - + + +
22 B. DrzêŸla + - + - + - + + ? + + + + - + + - + + +
23 H. Dzido + - + + + - + + - + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
25 G. Ferenc + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
26 A. Gierek + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
27 W. G³adkowski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
28 Z. Go³¹bek + - + + + + + + - + + + + - + + - + + +
29 G. Grabowska + - + - + - + + - + + . + - + + - + + +
30 A. Graczyñski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
31 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 A. Jaeschke + - + - + - + + - + + + + - + + - + . +
33 Z. Janowska + ? + ? + - + + - + + + + . . . . . . .
34 M. Janowski + + + + + - + + + + + + + + + + ? + + +
35 Z. Jarmu¿ek + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
36 R. Jarzembowski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
37 K. Jurgiel + + + + + + - + + + + + + + + + + + + ?
38 D. Kempka + - + - + ? + + - + + + + - + + - + + +
39 A. Klepacz + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
40 J. Konieczny + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
41 A. Koszada + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
42 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
44 O. Krzy¿anowska + + + - + - + + + + + + + - + + - + + +
45 Z. Kulak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 A. Kurska + + + + + - + + + + . + + + + + + + + +
47 I. Kurzêpa + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
48 K. Kutz + - + - + ? + + - + + + + + + + ? + + +
49 G. Lato + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
50 M. Lewicki + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
51 G. Lipowski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
52 T. Liszcz + + + + + - - + + + + + + - + + ? + + +
53 B. Litwiniec . . . . . . . . . . . . . - + + - + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 M. Lubiñski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
56 W. £êcki + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
59 G. Matuszak + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
62 S. Nicieja + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
63 G. Niski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
64 M. Noga + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
65 L. Pastusiak + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
66 K. Pawe³ek + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
69 K. Piesiewicz + ? + + + ? + + + + + + + - + + + + + +
70 W. Pietrzak + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
71 Z. Piwoñski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
72 S. Plewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 B. Podgórski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
74 L. Podkañski + + + + + ? + + + + + + + ? + + + + + +
75 J. Popio³ek + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
76 Z. Religa + + + + + ? + + ? + + + + ? + + + + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + - + + + + + + + - + + - + + +
78 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sadowska + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
80 J. Sagatowska + + + + + - + + + + + + + + + + ? + + +
81 E. Serocka + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
82 K. Sienkiewicz + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
83 D. Simonides + - + - + - + + - + + + + - + + ? + + +
84 R. S³awiñski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
85 R. Smoktunowicz + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
86 J. Smorawiñski + + + ? + ? + + ? + + + + ? + + - + + +
87 A. Spychalski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
90 A. Stradomska + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + ? + + - + + + + + + - + + + + + + +
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
95 M. Szyszkowska + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +
96 A. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz + - + - + - + + - + + + + - + + - + + +

100 M. ¯enkiewicz + - + - + - + + - - + + + - + + - + + +

Obecnych 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 77 77 77 77 77 77 76 77
Za 77 13 76 14 77 4 75 77 11 76 76 76 76 8 77 77 8 77 76 76
Przeciw 0 62 0 60 0 67 2 0 62 1 0 0 1 65 0 0 63 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 2 1 3 0 6 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 J. Adamski + - + + + . + + + + + + + + - + + + + -
2 A. Anulewicz + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + ? + + + + + ? + + + + + + + + + + + ?
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
7 M. Berny + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J. Bielawski + - + + + + + + + + + + + + - . + + + -

10 J. Bieñ + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
11 F. Bobrowski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
12 K. Borkowski + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + -
13 W. Bu³ka + - + + + + + + + + + + + + - + + + . -
14 C. Christowa + - + + + + + + + + + . + + - + + + + -
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Z. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czaja + - + + + + ? + + + + + + + - + + + + -
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
21 K. Dro¿d¿ + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
22 B. DrzêŸla + + + + + + + + + + + + + + - + + + + -
23 H. Dzido + - + + + + ? + + + + + + + + + + + + -
24 J. Dziemdziela + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
25 G. Ferenc + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
26 A. Gierek + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
27 W. G³adkowski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
28 Z. Go³¹bek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + -
29 G. Grabowska + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
30 A. Graczyñski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
31 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 A. Jaeschke + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
33 Z. Janowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + -
34 M. Janowski + + + + + + + ? + ? + + + + + + + + + ?
35 Z. Jarmu¿ek + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
36 R. Jarzembowski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
37 K. Jurgiel ? ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 D. Kempka + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
39 A. Klepacz + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
40 J. Konieczny + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
41 A. Koszada + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
42 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski + - + + + + + + + + + + + + . + + + + -
44 O. Krzy¿anowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
45 Z. Kulak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 A. Kurska + - + + + + + + . . . + + + + + + + + ?
47 I. Kurzêpa + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
48 K. Kutz + ? + + + + + + + + + + + + ? + + + + ?
49 G. Lato + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
50 M. Lewicki + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
51 G. Lipowski + - + + + + + + + + + + + + - . + + + -
52 T. Liszcz + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
53 B. Litwiniec + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 M. Lubiñski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
56 W. £êcki + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + .
59 G. Matuszak + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
62 S. Nicieja + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
63 G. Niski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
64 M. Noga + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
65 L. Pastusiak + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
66 K. Pawe³ek + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek . . + + + + + + + + + + + + - + + + + -
69 K. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + ?
70 W. Pietrzak + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
71 Z. Piwoñski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
72 S. Plewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 B. Podgórski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
74 L. Podkañski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + -
75 J. Popio³ek + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
76 Z. Religa + - + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
77 Z. Romaszewski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + ?
78 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sadowska + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
80 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
81 E. Serocka + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
82 K. Sienkiewicz + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
83 D. Simonides + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
84 R. S³awiñski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
85 R. Smoktunowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
86 J. Smorawiñski + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + -
87 A. Spychalski + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
90 A. Stradomska + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + ? + + + + + + + + + + + + + + + + ?
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + - + + + . + + + + + + + + - + + + + -
95 M. Szyszkowska . . . + + + + + + + + + + + - + + + + -
96 A. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -

100 M. ¯enkiewicz + - + + + + + + + + + + + + - + + + + -

Obecnych 76 76 77 78 78 76 78 78 77 77 77 77 78 78 77 76 78 78 77 77
Za 75 8 76 78 78 76 76 76 77 76 77 77 78 78 17 76 78 78 77 1
Przeciw 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 65
Wstrzyma³o siê 1 6 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 J. Adamski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
2 A. Anulewicz - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz + + + + + + + + + + + + + + + + . . . .
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
7 M. Berny - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J. Bielawski - - + + + + + + + + + + - + + + . . . .

10 J. Bieñ - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
11 F. Bobrowski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
12 K. Borkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
13 W. Bu³ka - - + + . + + + + + + + - + + + - + + -
14 C. Christowa - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Z. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czaja - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
21 K. Dro¿d¿ - - + + + + + + + + + + + + + + . . . .
22 B. DrzêŸla - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
23 H. Dzido - + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
25 G. Ferenc - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
26 A. Gierek - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
27 W. G³adkowski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
28 Z. Go³¹bek - - + + + + + + + + + + + + + + - + + -
29 G. Grabowska - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
30 A. Graczyñski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
31 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 A. Jaeschke - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
33 Z. Janowska - - + + # + + + + + + + - + + + . . . .
34 M. Janowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 Z. Jarmu¿ek - - + + + + + + + + + + ? + + + - + + -
36 R. Jarzembowski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
37 K. Jurgiel + + + + + + + ? ? + + + + ? ? + + + + +
38 D. Kempka - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
39 A. Klepacz - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
40 J. Konieczny - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
41 A. Koszada - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
42 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
44 O. Krzy¿anowska ? - + + + + + ? + + + + + + ? + + + + +
45 Z. Kulak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 A. Kurska . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 I. Kurzêpa - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
48 K. Kutz + + + + + + + ? + + + + + + + + ? + + ?
49 G. Lato - - + + + + + + + + + + + + + + - + + -
50 M. Lewicki - - + + + + + + + + + + - + + + . . . .
51 G. Lipowski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
52 T. Liszcz ? + + + + + + ? + + + + + ? + + + + + +
53 B. Litwiniec - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -

49. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 listopada 2003 r.
160 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 M. Lubiñski - - + + + + + + + + + + - + + + . . . .
56 W. £êcki - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
59 G. Matuszak - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
62 S. Nicieja - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
63 G. Niski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
64 M. Noga - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
65 L. Pastusiak - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
66 K. Pawe³ek - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek - - + + + + + + + + + + - + + + . + + -
69 K. Piesiewicz + + + + + + + ? + + + + + + + + . + + +
70 W. Pietrzak - - + + + + + + + + + + - + + + . . . .
71 Z. Piwoñski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
72 S. Plewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 B. Podgórski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
74 L. Podkañski + + ? + + + + + + + + + + + + . + + + ?
75 J. Popio³ek - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
76 Z. Religa + + + + + + + + + + + + ? + + + . + + ?
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sadowska - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
80 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 E. Serocka - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
82 K. Sienkiewicz - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
83 D. Simonides + + + + + + + + + + + + + + + + + + . +
84 R. S³awiñski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
85 R. Smoktunowicz - ? + + + + + + + + + + + + + + . + + -
86 J. Smorawiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
87 A. Spychalski - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa - - + + + + + + + + + + + + + + - + + -
90 A. Stradomska - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + - + + + + + + + + + + ? + + + - + + -
95 M. Szyszkowska - - + + + + + + + + + + + + + + - + + -
96 A. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz - - + + + + + + + + + + + + + + - + + -

100 M. ¯enkiewicz - - + + + + + + + + + + - + + + - + + -

Obecnych 77 78 78 78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77 67 71 70 71
Za 13 16 77 78 76 78 78 72 77 78 78 78 23 76 76 77 13 71 70 11
Przeciw 61 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 52 0 0 0 53 0 0 56
Wstrzyma³o siê 3 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 4
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100
1 J. Adamski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
2 A. Anulewicz + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
7 M. Berny + + - + - - - - - + + - - . + + + + + +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J. Bielawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 J. Bieñ + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
11 F. Bobrowski + + - + - - - - ? + + - - + + + + ? + +
12 K. Borkowski + + + + + ? ? + + . + + ? - + + + + + +
13 W. Bu³ka + + + + - - - - - + + - - + + + + + + +
14 C. Christowa + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Z. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czaja + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + + - + + - - - - + + - - + + + + + + +
21 K. Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 B. DrzêŸla + + - + - - - - - + + - - + + . + + + +
23 H. Dzido + + + + - + + + + - + + + - + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
25 G. Ferenc + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
26 A. Gierek + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
27 W. G³adkowski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
28 Z. Go³¹bek + + + + - - - - - + + - - + - + + + + +
29 G. Grabowska + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
30 A. Graczyñski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
31 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 A. Jaeschke + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
33 Z. Janowska + + - + - - - ? - + + ? - + + + + + + +
34 M. Janowski ? + + + + + + + + ? + + + - + + + + + +
35 Z. Jarmu¿ek + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
36 R. Jarzembowski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
37 K. Jurgiel + + + + + + + + + - + + + - + ? + + + +
38 D. Kempka + + - + - - - - - + + + - + + + + + + +
39 A. Klepacz + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
40 J. Konieczny + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
41 A. Koszada + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
42 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
44 O. Krzy¿anowska + + + + - + ? + + + + + ? - + + + + + +
45 Z. Kulak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 A. Kurska ? + + + + + + + + ? + + + + + + + + + .
47 I. Kurzêpa + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
48 K. Kutz + + ? + ? + + ? ? + + + + + + + + + + +
49 G. Lato + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
50 M. Lewicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 G. Lipowski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
52 T. Liszcz + + + + + + + + + - ? + + - + + + + + +
53 B. Litwiniec + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100
54 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 M. Lubiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 W. £êcki + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + # + - - - - - + + - - + + + + + + +
59 G. Matuszak + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
62 S. Nicieja + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
63 G. Niski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
64 M. Noga + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
65 L. Pastusiak + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
66 K. Pawe³ek + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + - + - - - - - + + + - + - + + + + +
69 K. Piesiewicz + + + + + + + + + - + + + - + + + + + +
70 W. Pietrzak + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
71 Z. Piwoñski + + - + - - ? - - + + - - + + + + + + +
72 S. Plewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 B. Podgórski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
74 L. Podkañski + + + + + ? + + + - + + + - + + + + + +
75 J. Popio³ek + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
76 Z. Religa + + ? + + + + + + + + + ? + + + + + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + - + + + - + + + + + +
78 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sadowska + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
80 J. Sagatowska ? + + + + + + + + ? + + + - + + + + + +
81 E. Serocka + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
82 K. Sienkiewicz + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
83 D. Simonides + + ? + + + + + + + + + + ? + + + + + +
84 R. S³awiñski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
85 R. Smoktunowicz + + + + ? - - - - + + ? - + + + + + + +
86 J. Smorawiñski + + + + + - ? + ? - + + - ? + + + + + +
87 A. Spychalski + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
90 A. Stradomska + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + + + + + + - + + + - + + + + + +
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + + - + - - - - - + + + - + + + + + + +
95 M. Szyszkowska + + - + + - - - + ? + - ? + + + + + ? +
96 A. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz + + - + - - - - - + + - - + + + + + + +

100 M. ¯enkiewicz + + - + - - - - - + + - + + + + + + + +

Obecnych 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72 73 73 73 72 73 72 73 73 73 72
Za 70 73 16 73 15 13 13 15 15 60 72 19 13 59 71 71 73 72 72 72
Przeciw 0 0 53 0 56 58 56 56 55 8 0 52 56 11 2 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 3 0 3 0 2 2 4 2 3 4 1 2 4 2 0 1 0 1 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
1 J. Adamski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
2 A. Anulewicz + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J. Bargie³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 T. Bartos + + - - + + - - + - - + + + + - - + + .
7 M. Berny + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
8 A. Biela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 J. Bielawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 J. Bieñ + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
11 F. Bobrowski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
12 K. Borkowski + + ? ? + + + + + - + + + + + ? + + + +
13 W. Bu³ka + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
14 C. Christowa + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
15 A. Chronowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Z. Cybulski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czaja + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
19 J. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
21 K. Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 B. DrzêŸla + + - - + + - - + - - + + + + - + - + +
23 H. Dzido + + + + + + - + + - - + + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
25 G. Ferenc + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
26 A. Gierek + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
27 W. G³adkowski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
28 Z. Go³¹bek + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
29 G. Grabowska + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
30 A. Graczyñski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
31 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 A. Jaeschke + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
33 Z. Janowska + + # - + + - - + - - + + + + - + + + +
34 M. Janowski + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
35 Z. Jarmu¿ek + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
36 R. Jarzembowski + + + - + + - - + - - + + + + - + + + +
37 K. Jurgiel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 D. Kempka + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
39 A. Klepacz + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
40 J. Konieczny + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
41 A. Koszada + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
42 M. Koz³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
44 O. Krzy¿anowska + + + + + + + + + + + + ? + + + + + + +
45 Z. Kulak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 A. Kurska + + + + + . + + . + + + + + + + + + + +
47 I. Kurzêpa + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
48 K. Kutz + + ? ? + + + + + ? + + + + + - + + + +
49 G. Lato + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
50 M. Lewicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 G. Lipowski + . - - + + - - + - - + + + + ? + + + +
52 T. Liszcz + ? + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
53 B. Litwiniec + + - - + + + - + - - + + + + - + + + +
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101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120
54 J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 M. Lubiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 W. £êcki + + - - + + - - + - - + + + + ? + + + +
57 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58 J. Markowski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
59 G. Matuszak + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
60 B. M¹sior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 M. Miet³a + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
62 S. Nicieja + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
63 G. Niski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
64 M. Noga + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
65 L. Pastusiak + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
66 K. Pawe³ek + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
69 K. Piesiewicz + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
70 W. Pietrzak + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
71 Z. Piwoñski + + - - + + ? - + - ? + + + + - + + + +
72 S. Plewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 B. Podgórski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
74 L. Podkañski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Popio³ek + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
76 Z. Religa + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79 W. Sadowska + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
80 J. Sagatowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 E. Serocka + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
82 K. Sienkiewicz + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
83 D. Simonides + ? + + + + + . + ? + + + + + + + + + +
84 R. S³awiñski + + - - + + . - + - - + + + + - + + + +
85 R. Smoktunowicz + + - - + + - - + ? - ? + + + - + + + +
86 J. Smorawiñski + + + + + + ? + + ? - + + + + + + + + +
87 A. Spychalski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
88 G. Staniszewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
90 A. Stradomska + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 J. Sztorc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +
95 M. Szyszkowska + + - - + + + - + - - + + + + - + + + +
96 A. Wielowieyski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +

100 M. ¯enkiewicz + + - - + + - - + - - + + + + - + + + +

Obecnych 73 72 73 73 73 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72
Za 73 70 15 14 73 72 16 14 72 10 13 72 72 73 73 13 72 72 73 72
Przeciw 0 0 55 57 0 0 54 57 0 58 58 0 0 0 0 56 1 1 0 0
Wstrzyma³o siê 0 2 2 2 0 0 2 1 0 5 2 1 1 0 0 4 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 J. Adamski + + + + - + + +
2 A. Anulewicz + + + + - + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz . . . . . . . .
4 M. Balicki . . . . . . . .
5 J. Bargie³ . . . . . . . .
6 T. Bartos . . . . . . . .
7 M. Berny + + + + - + + +
8 A. Biela . . . . . . . .
9 J. Bielawski . . . . . . . .

10 J. Bieñ + + + + - + + +
11 F. Bobrowski + + + + - + + +
12 K. Borkowski + + + + ? + + +
13 W. Bu³ka + . + + - + + +
14 C. Christowa + + + + - + + +
15 A. Chronowski . . . . . . . .
16 J. Cieœlak . . . . . . . .
17 Z. Cybulski . . . . . . . .
18 G. Czaja + + + + - + + +
19 J. Danielak . . . . . . . .
20 K. Doktorowicz + + + + - + + +
21 K. Dro¿d¿ . . . . . . . .
22 B. DrzêŸla + + + + - + + +
23 H. Dzido + + + + + + + +
24 J. Dziemdziela + + + + - + + +
25 G. Ferenc + + + + - + + +
26 A. Gierek + + + + - + + +
27 W. G³adkowski + + + + - + + +
28 Z. Go³¹bek + + + + - + + +
29 G. Grabowska + + + + - + + +
30 A. Graczyñski + + + + - + + +
31 S. Izdebski . . . . . . . .
32 A. Jaeschke + + + + - + + +
33 Z. Janowska + + + ? - + + +
34 M. Janowski + + + + ? + + +
35 Z. Jarmu¿ek + + + + - + + +
36 R. Jarzembowski + + + + - + + +
37 K. Jurgiel + + + + + + + ?
38 D. Kempka + + + + - + + +
39 A. Klepacz + + + + - + + +
40 J. Konieczny + + + + - + + +
41 A. Koszada + + + + - + + +
42 M. Koz³owski . . . . . . . .
43 Z. Kruszewski + + + + - + + +
44 O. Krzy¿anowska + + + + + + + +
45 Z. Kulak . . . . . . . .
46 A. Kurska + + . + + + + +
47 I. Kurzêpa + + + + - + + +
48 K. Kutz + + + + - + + +
49 G. Lato + + + + - + + +
50 M. Lewicki . . . . . . . .
51 G. Lipowski + + + + - + + +
52 T. Liszcz + + + + + + + +
53 B. Litwiniec + + + + - + + +
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121122123124125126127128
54 J. Lorenz . . . . . . . .
55 M. Lubiñski . . . . . . . .
56 W. £êcki + + + + - + + +
57 W. Mañkut . . . . . . . .
58 J. Markowski + + + + - + + +
59 G. Matuszak + + + + - + + +
60 B. M¹sior . . . . . . . .
61 M. Miet³a + . + + - + + +
62 S. Nicieja + + + + - + + +
63 G. Niski + + + + - + + +
64 M. Noga + + + + - + + +
65 L. Pastusiak + + + + - + + +
66 K. Pawe³ek + + + + - + + +
67 W. Paw³owski . . . . . . . .
68 J. Pieni¹¿ek + + + + - + + +
69 K. Piesiewicz + + + + + + + ?
70 W. Pietrzak + + + + ? + + +
71 Z. Piwoñski + + + + - + + .
72 S. Plewa . . . . . . . .
73 B. Podgórski + + + + - + + +
74 L. Podkañski + + + + + + + +
75 J. Popio³ek + + + + - + + +
76 Z. Religa + + + + ? + + +
77 Z. Romaszewski + + + + + + + +
78 T. Rzemykowski . . . . . . . .
79 W. Sadowska + + + + - + + +
80 J. Sagatowska + + + + + + + +
81 E. Serocka + + + + - + + +
82 K. Sienkiewicz + + + + - + + +
83 D. Simonides + + + + + + + +
84 R. S³awiñski + + + + - + + +
85 R. Smoktunowicz + + + + - + + +
86 J. Smorawiñski + + + + ? + + +
87 A. Spychalski + + + + - + + +
88 G. Staniszewska . . . . . . . .
89 H. Stok³osa + + + + - + + +
90 A. Stradomska + + + + - + + +
91 J. Suchañski . . . . . . . .
92 J. Szafraniec + + + + + + + +
93 J. Sztorc . . . . . . . .
94 K. Szyd³owski + + + + - + + +
95 M. Szyszkowska + + + + - + + +
96 A. Wielowieyski . . . . . . . .
97 E. Wittbrodt . . . . . . . .
98 T. Wnuk . . . . . . . .
99 Z. Zychowicz + + + + - + + +

100 M. ¯enkiewicz + + + + - + + +

Obecnych 72 70 71 72 72 72 72 71
Za 72 70 71 71 11 72 72 69
Przeciw 0 0 0 0 56 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 1 5 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 49. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Bernarda DrzêŸli
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Goœcie!
Swoje wyst¹pienie rozpocznê od kilku truizmów lub stwierdzeñ, które wydaj¹ siê truizmami przy

obecnym stanie wiedzy i technologii.
Potrzeby energetyczne ludzkoœci bêd¹ zapewne stale wzrastaæ, chocia¿ niekoniecznie

proporcjonalnie do wzrostu gospodarczego. Szacuje siê, ¿e w okresie do 2030 r. wzrosn¹ one
dwukrotnie.

Tak zwane odnawialne Ÿród³a energii nie s¹ w stanie pokryæ wzrastaj¹cych potrzeb energetycznych
ludzkoœci.

Relatywnie zasoby wêgla na œwiecie s¹ znacznie wiêksze od znanych zasobów ropy i gazu. Szacuje siê,
¿e ropy i gazu wystarczy na kilkadziesi¹t lat, zaœ wêgiel bêdziemy jeszcze mogli eksploatowaæ przez
kilkaset lat. Wzbraniam siê tu przed podawaniem bardziej szczegó³owych danych, poniewa¿ s¹ ró¿ne
oszacowania w tym zakresie.

Problemy energetyki j¹drowej nie do koñca s¹ opanowane. Niesie ona z sob¹ zagro¿enia, których
znaczenia nie docenialiœmy.

Zamkniêcie kopalni podziemnej jest w zasadzie aktem nieodwracalnym lub niezwykle trudno
odwracalnym – o hibernacji raczej nie ma mowy.

Wa¿nym stwierdzeniem jest permanentny niedobór wêgla koksowego na rynkach œwiatowych.
Z czterech pierwszych stwierdzeñ jasno wynika, ¿e w bli¿szej lub dalszej przysz³oœci rola wêgla jako

surowca energetycznego bêdzie ponownie wzrastaæ. Zgadzaj¹ siê z tym wszyscy prognostycy, chocia¿
niektórzy przewidywali przejœciowy spadek zu¿ycia wêgla, i to nawet w liczbach bezwzglêdnych.

Polscy decydenci, gdy im zwracano uwagê na tê przysz³¹ rolê wêgla w bilansie energetycznym œwiata,
odpowiadali pytaniem: a co mamy w miêdzyczasie zrobiæ z nadprodukcj¹ wêgla i z nierentownymi
kopalniami do momentu bli¿ej nieokreœlonego w czasie boomu dla wêgla? I na to pytanie do niedawna
nie by³o odpowiedzi. Wydaje siê, ¿e w tej chwili ta odpowiedŸ ju¿ jest, bo nagle nie ma ju¿, przejœciowo
lub trwale, problemu nadprodukcji wêgla. Nast¹pi³y gwa³towne skoki cen na rynkach energii, na
przyk³ad we Francji o 50%, a w Kalifornii nawet o 200% – ten drugi ma raczej charakter tylko lokalny
(polecam lekturê Le Monde z 5 listopada 2003 r., zbioru artyku³ów i notatek pod ogólnym tytu³em
„Electricité: tension en Europe face à la flambée des prix” – „Elektrycznoœæ: napiêcie w Europie wobec
gwa³townego skoku cen” oraz biuletyny „Coal Trader International”, które s¹ u mnie do wgl¹du), oraz
na rynkach wêgla, na przyk³ad w ARA (rynek Amsterdamu – Rotterdamu – Antwerpii) cena wêgla
wynosi³a ostatnio 62 dolary za tonê, co nawet po odliczeniu kosztów transportu ze Œl¹ska do odbiorców
na zachodzie Europy pokrywa w pe³ni koszty produkcji wêgla w Polsce.

Przyczyny tych gwa³townych ruchów na œwiatowych rynkach energii i wêgla s¹ ró¿norakie. Jedne
z nich maj¹ zapewne charakter przejœciowy, krótkotrwa³y, a inne mog¹ ju¿ œwiadczyæ o trwa³ych
tendencjach. Ze wzglêdu na ograniczony czas nie jestem w stanie omówiæ tutaj wszystkich. Przytoczê
tylko niektóre z nich.

Wyst¹pi³a katastrofa klimatyczna w postaci suszy, która ograniczy³a zasoby wód powierzchniowych
do tego stopnia, ¿e nast¹pi³y wy³¹czenia w hydroelektrowniach, z oczywistych powodów
i w elektrowniach j¹drowych, z powodu braku wody do skutecznego ch³odzenia.

Nast¹pi³ gwa³towny skok cen frachtów morskich. Na przyk³ad koszt frachtu z Australii do Europy
wzrós³ z oko³o 9 dolarów za tonê wêgla do oko³o 42 dolarów, co oznacza wzrost o ponad 30 dolarów na
tonie.

Ponadto w Wenezueli mia³ miejsce strajk, a w Kolumbii wprowadzono ustawowy zakaz pracy
w kopalniach dzieci poni¿ej piêtnastego roku ¿ycia.

Z czynników o charakterze trwa³ym mo¿na wymieniæ zamykanie elektrowni j¹drowych w Niemczech.
Dla polskiego wêgla pojawi³a siê wiêc nadzwyczajna koniunktura. Takiej koniunktury nie by³o od

pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Na kopalnianych zwa³ach nie ma ani grama wêgla. Wskutek
ograniczonych mocy i niedoinwestowania kopalnie nie s¹ w stanie sprostaæ zaistnia³emu popytowi.

Docieraj¹ do nas pog³oski, ¿e Niemcy, które dotychczas wy³¹cznie zamyka³y kopalnie, gdzie koszt
wydobycia ze wzglêdu na uwarunkowania naturalne i spo³eczne przekracza³ 160 euro za tonê,
przymierzaj¹ siê do budowy dwóch nowych kopalñ.

Ukraina planuje w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat zwiêkszyæ swe moce produkcyjne o 20 milionów t
rocznie, z czego 5 milionów t spodziewaj¹ siê ulokowaæ na rynku polskim, bo, jak twierdz¹, Polacy nie
radz¹ sobie z zarz¹dzaniem przemys³em wêglowym.
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Czêœciowo zgadzam siê z tym pogl¹dem. Uwa¿am, ¿e by³y pope³nione pewne b³êdy kadrowe na
najwy¿szych szczeblach zarz¹dzania, które zaowocowa³y te¿ b³êdnymi decyzjami o istotnym znaczeniu
dla czêœci bran¿y.

W œwietle wszystkich przytoczonych tu faktów uwa¿am, ¿e absolutnie niezbêdna jest ponowna
analiza zasadnoœci decyzji o zamkniêciu czterech kopalñ.

Bran¿a górnicza jest mi bliska i móg³bym jeszcze d³ugo o niej mówiæ w kontekœcie rozpatrywanej
ustawy, ale z uwagi na limit czasu poruszê jeszcze tylko kilka w¹tków.

Uwa¿am, ¿e zdecydowanie przeczerniana jest sytuacja polskiego górnictwa wêglowego. Przedstawia
siê je jako otch³añ bez dna, ch³on¹c¹ niemal wszystkie zasoby materialne kraju. Skrupulatnie
natomiast przemilcza siê, lub nawet przek³amuje, te fakty, które mog³yby zmieniæ obraz górnictwa
w oczach spo³eczeñstwa polskiego. W rezultacie tego rodzi siê zjawisko niechêci czy nawet nienawiœci
reszty Polski do górnictwa i ca³ego Œl¹ska.

Wszyscy na przyk³ad wiemy, sk¹d siê wziê³y d³ugi górnictwa wêglowego, a na pewno przyczyny tego
zna doskonale rz¹d. Wiemy, ¿e d³ugi by³y g³ównie spowodowane nastêpuj¹cymi czynnikami: rol¹
realizatora socjalistycznego prawa do pracy, poniewa¿ przez d³ugie lata politycy, chc¹c mieæ spokój
spo³eczny na Œl¹sku, ¿¹dali od kierownictw kopalñ jednoczesnego spe³nienia dwu sprzecznych
wymogów – dostarczania i zachowania miejsc pracy oraz dzia³ania w otoczeniu rynkowym i na
warunkach dyktowanych przez rynek, chocia¿ to pierwsze nale¿y zdecydowanie do nich, a nie do
przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku; s³ynn¹ rol¹ kotwicy antyinflacyjnej; brakiem opcji prawdziwie
zerowej, któr¹ przynosi dopiero rozpatrywana ustawa, i kolosalnymi kosztami obs³ugi zad³u¿enia
narastaj¹cego w postêpie geometrycznym, a ponadto nierealistycznie wysoko ustawionymi
wskaŸnikami op³at za korzystanie ze œrodowiska.

Poza tym prawie nikt w Polsce nie wie, ¿e w latach 2000–2002 górnictwo wêgla kamiennego wp³aci³o
do bud¿etu pañstwa, realizuj¹c ró¿ne obci¹¿enia fiskalne, o oko³o 9 miliardów z³ wiêcej, ni¿ otrzyma³o
w postaci dotacji i umorzeñ. Jest prawd¹, ¿e górnictwo nie realizuje wszystkich swoich zobowi¹zañ, ale
w œwietle podanej liczby niezbyt prawdziwe, moim zdaniem, jest stwierdzenie, ¿e to polskie spo³eczeñ-
stwo utrzymuje górnictwo.

Jeœli chodzi o koszty energii elektrycznej lub cieplnej, uzyskiwanej na bazie wêgla i gazu, to tê sprawê
siê przemilcza lub przek³amuje b¹dŸ z powodu ignorancji, b¹dŸ z chêci œwiadomego fa³szowania
rzeczywistoœci.

Oœwiadczam, ¿e energia uzyskiwana z wêgla jest co najmniej dwukrotnie tañsza od energii
uzyskiwanej z gazu. Fakt ten jest doskonale znany wszystkim osobom, które samodzielnie ogrzewaj¹
swoje domy, ale nie jest chyba znany niektórym dziennikarzom i prominentnym politykom. ¯eby to
sprawdziæ, nie trzeba wcale znaæ wy¿szej matematyki, z czym mogliby mieæ trudnoœci, wystarczy znaæ
cztery podstawowe dzia³ania algebraiczne oraz posi¹œæ dane dotycz¹ce cen jednostkowych obu Ÿróde³
energii i ich wartoœci kalorycznej (energetycznej) oraz ewentualnie sprawnoœci urz¹dzeñ spalaj¹cych
wêgiel i gaz. Osobom zainteresowanym s³u¿ê szczegó³owymi danymi. Przy obecnych technikach
spalania gaz straci³ ju¿ prawie ca³kowicie swoj¹ przewagê ekologiczn¹ i u¿ytkow¹ nad wêglem.
Stwarzaj¹c przez d³ugie lata nadmierne preferencje dla gazu jako noœnika energii, dokonano
olbrzymiego sabota¿u gospodarczego na szkodê nas wszystkich, stworzono lobby gazowe.

Jednym ze sk³adników tej szkody jest na przyk³ad deficyt w bilansie obrotów z zagranic¹, wynosz¹cy
za rok 2002 oko³o 14 miliardów 100 milionów dolarów, w tym w handlu z Rosj¹ oko³o 3 miliardów 200
milionów dolarów. Innym jej przejawem jest ogromny ubytek miejsc pracy w Polsce.

Ca³kowicie popieram rozpatrywan¹ ustawê. Stanowi ona opcjê prawdziwie (prawie) zerow¹, od tak
dawna potrzebn¹ i oczekiwan¹. Daje ona potencjaln¹ mo¿liwoœæ funkcjonowania górnictwa ze
spe³nieniem wszystkich wymogów gospodarki rynkowej i utrzymania licznych miejsc pracy u siebie
i w swoim otoczeniu.

Aby górnictwo tê mo¿liwoœæ wykorzysta³o, musi spe³niæ pewne warunki, a przede wszystkim
osi¹gn¹æ dalsz¹ obni¿kê kosztów produkcji. Ale to ju¿ jest odrêbny szeroki temat. Uzdrowieniu musi
przede wszystkim ulec handel wêglem, bo tu koncentruje siê najwiêcej z³a. Ale odnoszê wra¿enie, ¿e
nikomu na tym specjalnie nie zale¿y.

Nie rozumiem jednak istoty sporu wokó³ zapisów dotycz¹cych czêœciowej likwidacji kopalñ, które
budz¹ takie emocje na Górnym Œl¹sku. Wszak likwidacja etapowa kopalni jest technicznie,
geologicznie i ekonomicznie uzasadnionym procesem stosowanym wielokrotnie w Polsce i na ca³ym
œwiecie. Dodatkowo ma ona istotny wymiar socjologiczny, o czym ju¿ mogliœmy siê przekonaæ.

Na wszelki wypadek proponujê do ponownego rozwa¿enia poprawki stanowi¹ce powtórzenie niektó-
rych poprawek sformu³owanych w Sejmie. Przy okazji proponujê równie¿ kilka innych poprawek
wartych rozwa¿enia.
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Przemówienie senatora Witolda G³adkowskiego
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Zmiana ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych
wynika z obowi¹zku implementacji dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2001/37/WE z
dnia 5 sierpnia 2001 r. oraz 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r. Dodatkowo nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
ustawa stanowi wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom spo³eczeñstwa co do potrzeby dalszej ochrony
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Projektodawca kierowa³ siê
s³usznymi za³o¿eniami: potrzeb¹ uœwiadomienia spo³eczeñstwa odnoœnie do prawdziwych skutków
u¿ywania wyrobów tytoniowych, zwiêkszenia nadzoru nad producentami wspomnianych wyrobów,
a tak¿e ograniczenia stosowania œrodków szkodliwych.

Do istotnych elementów wprowadzonych w ustawie nale¿y zaliczyæ zakaz stosowania w procesie
produkcji wyrobów tytoniowych dodatków zwiêkszaj¹cych w³aœciwoœci uzale¿niaj¹ce nikotyny. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e nikotyna jest ju¿ sama w sobie powa¿n¹ substancj¹ uzale¿niaj¹c¹, dlatego du¿ym
zagro¿eniem mo¿e byæ stosowanie dodatków wspomagaj¹cych to dzia³anie. Przepis ma zapobiec
dodawaniu substancji uzale¿niaj¹cych czêsto bez wiedzy i œwiadomoœci palaczy.

Za kolejny zasadny œrodek nale¿y uznaæ zakaz umieszczania na opakowaniach wyrobów
tytoniowych znaków sugeruj¹cych mniejsz¹ szkodliwoœæ danego wyrobu. Proponowany art. 7b odnosi
siê do szerokiego stosowania w praktyce napisów takich jak: light, mild, law tar. Stosowanie
wspomnianych napisów mog³o zniekszta³caæ opiniê osób u¿ywaj¹cych w ten sposób oznakowane
wyroby tytoniowe.

Znamienne skutki wprowadza w swoim nowym brzmieniu art. 9 ustawy. Przepis wychodzi naprzeciw
rozwi¹zaniom zawartym w art. 5 dyrektywy 2001/37/WE. W projekcie proponuje siê zmianê
w etykietowaniu wyrobów tytoniowych poprzez odpowiednie zwiêkszenie powierzchni ostrze¿eñ.
Projektodawca s³usznie kierowa³ siê w tym przypadku koniecznoœci¹ eksponowania wyraŸnych
ostrze¿eñ o skutkach u¿ywania tytoniu. Odpowiednie zwiêkszenie powierzchni napisów ma przyczyniæ
siê do dalszego uœwiadomienia i zmniejszenia liczby osób pal¹cych. Nowy zapis art. 9 co do swojej treœci
nie budzi w¹tpliwoœci. Podobnie mo¿na oceniæ pozosta³e postanowienia zmian ustawy.

Pewne kontrowersje budz¹ natomiast okresy, w których wyroby tytoniowe spe³niaj¹ce warunki
dotychczasowych przepisów mog¹ byæ produkowane na terenie RP oraz oferowane w obrocie
handlowym. Rozpatruj¹c wspomniane zagadnienie nie mo¿na dopuœciæ do zastosowania zbyt krótkich
okresów przejœciowych, które w sposób negatywny odbij¹ siê na przemyœle tytoniowym.
W perspektywie utrzymania daty 30 kwietnia 2004 r. dosz³oby do zmniejszenia liczby miejsc pracy
zwi¹zanych z produkcj¹ i przetwarzaniem tytoniu. Kolejn¹ konsekwencj¹ by³by ra¿¹cy spadek
wp³ywów z podatku akcyzowego. W tym przypadku w obliczu konfliktu z terminem zawartym
w dyrektywie, priorytetem jest potrzeba ochrony interesu Skarbu Pañstwa, plantatorów, pracowników,
krajowych producentów i handlowców. St¹d wynika potrzeba zapewnienia odpowiednich terminów dla
producentów oraz dystrybutorów wyrobów tytoniowych w celu przystosowania siê do spe³nienia
wymogów nowej ustawy. Pewnym pozytywem mo¿e byæ fakt, ¿e nie wszystkie pañstwa Unii
Europejskiej implementowa³y pe³en zakres omawianej dyrektywy w wymaganym terminie.

Wspomniane racje przemawiaj¹ za poparciem stanowiska Sejmu. Nale¿y tutaj opowiedzieæ siê za
zastosowaniem terminów: osiem miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy na produkcjê wyrobów
tytoniowych, zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi wymogami, dwadzieœcia miesiêcy na oferowanie tych
wyrobów w obrocie handlowym, dwanaœcie miesiêcy na eksponowane w punktach sprzeda¿y
informacji, niespe³niaj¹cych warunków okreœlonych w nowych przepisach.
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Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Ustawa z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. o s³u¿bie zastêpczej – druk senacki nr 518, okreœla zasady
odbywania s³u¿by zastêpczej oraz kierowania do niej obywateli polskich podlegaj¹cych obowi¹zkowi
s³u¿by wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalaj¹ na
pe³nienie tej s³u¿by.

S³u¿ba zastêpcza polega na wykonywaniu prac na rzecz ochrony œrodowiska, ochrony
przeciwpo¿arowej, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, opieki nad osobami niepe³nosprawnymi albo
bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej wymiaru sprawiedliwoœci. S³u¿bê odbywa siê
w pañstwowych i samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych, publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej oraz w organizacjach po¿ytku publicznego. Skierowanie do jej odbycia w organizacjach
po¿ytku publicznego, któr¹ jest jednostka organizacyjna koœcio³a lub zwi¹zku wyznaniowego, maj¹ca
osobowoœæ prawn¹, nastêpuje wy³¹cznie za zgod¹ poborowego. Marsza³ek województwa kontroluje
podmioty w zakresie przebiegu s³u¿by zastêpczej odbywanej przez poborowego.

Podmiot, który chce, aby odbywanie s³u¿by zastêpczej odbywa³o siê u niego, zg³asza
udokumentowany wniosek o wyra¿enie zgody do ministra w³aœciwego do spraw pracy, który o wydanej
decyzji informuje marsza³ka województwa. Podmiot jest obowi¹zany informowaæ ministra w³aœciwego
do spraw pracy o ka¿dej zmianie stanu faktycznego lub prawnego, maj¹cej wp³yw na odbywanie u niego
s³u¿by zastêpczej. Minister w³aœciwy do spraw pracy mo¿e cofn¹æ wydan¹ decyzjê, je¿eli podmiot
zaprzesta³ wykonywania prac na rzecz ochrony œrodowiska, ochrony przeciwpo¿arowej, administracji
publicznej, ochrony zdrowia, pomocy spo³ecznej, wymiaru sprawiedliwoœci, opieki nad
niepe³nosprawnymi albo bezdomnymi oraz przesta³ byæ pañstwow¹ albo samorz¹dow¹ jednostk¹
organizacyjn¹, publicznym zak³adem opieki zdrowotnej lub organizacj¹ po¿ytku publicznego.

Podmiot przyjmuj¹cy do odbywania s³u¿by zastêpczej musi zapewniæ poborowemu bezp³atne
zakwaterowanie, je¿eli czas dojazdu najtañszym œrodkiem publicznego transportu zbiorowego,
kolejowego lub autobusowego, przewidziany w rozk³adzie jazdy, ³¹cznie z przesiadkami, przekracza
w obie strony dwie godziny; obuwie robocze; œrodki ochrony indywidualnej oraz mo¿liwoœæ korzystania
z urz¹dzeñ socjalnych, jak równie¿ posi³ki profilaktyczne i napoje.

W myœl ustawy orzeczenie o przyznaniu s³u¿by zastêpczej wydaje komisja wojewódzka, któr¹
powo³uje i odwo³uje marsza³ek województwa. Wniosek poborowego o przeznaczenie do s³u¿by
zastêpczej zawiera: oœwiadczenie o wyznawanych przekonaniach religijnych; wskazanie w wyznawanej
doktrynie religijnej podstawy wy³¹czaj¹cej mo¿liwoœci odbywania s³u¿by wojskowej oraz poborowy
musi wskazaæ zasady moralne, które pozostaj¹ w sprzecznoœci z obowi¹zkami ¿o³nierza odbywaj¹cego
s³u¿bê wojskow¹. Poborowy, który z³o¿y³ wniosek, do czasu jego rozstrzygniêcia nie mo¿e byæ powo³any
do s³u¿by wojskowej. Wniosek sk³adany jest do w³aœciwej komisji wojewódzkiej, któr¹ powo³uje
i odwo³uje minister do spraw pracy. W jej sk³ad wchodzi piêæ osób, które posiadaj¹ wy¿sze
wykszta³cenie. Wniosek rozpatrywany jest w obecnoœci poborowego. Je¿eli on nie stawi siê bez
usprawiedliwionej przyczyny na posiedzenie oraz nie zawiadomi komisji w terminie czternastu dni,
rozpoznanie wniosku nastêpuje nie póŸniej ni¿ w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym
wyznaczony by³ pierwszy termin.

Marsza³ek województwa wydaje poborowemu kartê skierowania do odbycia s³u¿by zastêpczej oraz
kieruje poborowego do odbycia s³u¿by w miarê mo¿liwoœci do podmiotu maj¹cego siedzibê w pobli¿u
jego miejsca sta³ego pobytu albo czasowego trwaj¹cego ponad dwa miesi¹ce. Poborowy jest obowi¹zany
stawiæ siê do odbycia s³u¿by w terminie i w miejscu okreœlonym w karcie skierowania. Odbycie s³u¿by
zastêpczej mo¿e zostaæ odroczone ze wzglêdu na wybór na pos³a, kandydowanie do Sejmu, jak równie¿
koniecznoœæ sprawowania bezpoœredniej opieki nad cz³onkami rodziny wspólnie z nim zamieszka³ymi,
pobierania nauki w szkole wy¿szej lub ponadgimnazjalnej.

Odroczenie udziela siê na okres nie d³u¿szy ni¿ dwanaœcie miesiêcy. Poborowemu mo¿na zawiesiæ
odbywanie s³u¿by w razie rozwi¹zania umowy o wykonywanie pracy z przyczyn le¿¹cych po stronie pod-
miotu, je¿eli nie ma mo¿liwoœci natychmiastowego skierowania go do odbycia s³u¿by zastêpczej do
innego podmiotu; zarz¹dzenia wykonania kary pozbawienia wolnoœci albo kary aresztu; z³o¿enia
zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa przez poborowego.
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Przemówienie senatora Witolda G³adkowskiego
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Nowelizacja rozpatrywanej ustawy jest kontynuacj¹ s³usznego procesu weryfikacji przepisów prawa
w celu wyeliminowania ewentualnych niedok³adnoœci, a przede wszystkim nieuzasadnionych luk
prawnych. Jednym z g³ównych zamierzeñ przedstawionego projektu ustawy jest doprecyzowanie
obowi¹zuj¹cych przepisów, dostosowanie do nowych rozwi¹zañ prawnych oraz unormowanie
pominiêtej materii prawnej.

Projektodawca proponuje wprowadzenie do ustawy zapisów dotycz¹cych œwiadczeñ z tytu³u wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych sêdziów i prokuratorów. Po wnikliwym rozpatrzeniu przepisów re-
guluj¹cych wymienion¹ materiê mo¿na stwierdziæ, ¿e zg³oszona regulacja ma charakter kompleksowy.
Zasadnie oparto siê na sprawdzonych przepisach ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych. Jednoczeœnie, co jest wa¿ne, w omawianym zagadnieniu praw-
nym uwzglêdniono istniej¹c¹ specyfikê sêdziowsk¹ i prokuratorsk¹. W zakresie nieuregulowanym
ustaw¹, do wypadków przy pracy i chorób zawodowych sêdziego lub prokuratora zasadnie proponuje
siê odes³anie do odpowiednich przepisów dotycz¹cych wypadków przy pracy i chorób zawodowych pra-
cowników. W ten sposób zapewnia siê wyczerpuj¹ce unormowanie rozpatrywanego zagadnienia. Przy-
k³adem kompleksowego doprecyzowania jest art. 94a §5 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych.

Wspomniany przepis przyznaje jednorazowe odszkodowanie cz³onkom rodziny sêdziego, który zmar³
wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przytoczony zapis jest oczywisty i bezsporny,
przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zosta³ s³usznie rozwiniêty. Mianowicie, uwzglêdniono sytuacjê œmierci
w nastêpstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej sêdziego w stanie spoczynku, który zosta³
uznany za trwale niezdolnego do pe³nienia obowi¹zków sêdziego wskutek wypadku przy pracy lub cho-
roby zawodowej. Równie¿ w tym przypadku przewiduje siê przyznanie jednorazowego odszkodowania
cz³onkom rodziny sêdziego. Zgodnie z art. 51a ustawy o prokuraturze wymienion¹ regulacjê stosuje siê
odpowiednio do prokuratorów. Trafne wydaje siê tak¿e odniesienie wymiaru odszkodowania do kwoty
bazowej okreœlonej w ustawie bud¿etowej. Wspomniane rozwi¹zanie powinno zapewniæ odpowiedni¹
waloryzacjê przewidzianej kwoty odszkodowania.

Na uwagê zas³uguje proponowana zmiana art. 13 §2 pkt. 2 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych. Konsekwencj¹ obecnie obowi¹zuj¹cego unormowania jest sytuacja, w której s¹dom grodzkim
powierza siê do rozpoznania miêdzy innymi sprawy o wykroczenia skarbowej i przestêpstwa skarbowe
zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoœci do lat dwóch. Jednoczeœnie s¹dy grodzkie nie mog¹ obecnie roz-
poznawaæ spraw o ni¿szym stopniu spo³ecznej szkodliwoœci – zagro¿onych kar¹ grzywny powy¿ej trzy-
stu szeœædziesiêciu stawek dziennych. Projektodawca s³usznie zak³ada powierzenie do rozpoznania
s¹dom grodzkim spraw o wykroczenia skarbowe, a tak¿e o przestêpstwa skarbowe, zagro¿onych kar¹
grzywny bez wspomnianego wczeœniej ograniczenia, kar¹ ograniczenia wolnoœci lub kar¹ pozbawienia
wolnoœci do lat dwóch. Nale¿y pozytywnie oceniæ zmianê, która ma na celu wyeliminowanie wskazanej
nieœcis³oœci.

Wskazuj¹c na rolê nowelizacji w usuwaniu niedok³adnoœci, nie mo¿na pomin¹æ dodania w art. 63
i 64 Prawa o ustroju s¹dów powszechnych zapisów umo¿liwiaj¹cych prokuratorom dostêp do stano-
wisk sêdziowskich odpowiedniego szczebla. W ten sposób poprawiono niezrozumia³¹ sytuacjê, w której
prokurator pomimo posiadania odpowiedniego okresu pracy musia³ rozpoczynaæ pracê w s¹downi-
ctwie od stanowiska sêdziego s¹du rejonowego.

Oceniaj¹c ca³¹ ustawê mo¿na stwierdziæ, ¿e obejmuje zmiany, które s¹ podyktowane koniecznoœci¹
eliminowania prawnych niedok³adnoœci. Nale¿y poprzeæ nowelizacjê, która konsekwentnie d¹¿y do
uporz¹dkowania omawianej materii prawnej.

49. posiedzenie Senatu w dniach 20 i 21 listopada 2003 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 49. posiedzenia Senatu 175



Przemówienie senatora Tadeusza Bartosa
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Ustawa okreœla zadania oraz w³aœciwoœci jednostek organizacyjnych i organów w zakresie
wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dotycz¹ce: uzyskiwania rent strukturalnych, wspierania
dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspierania
przedsiêwziêæ rolno-œrodowiskowych, zalesiania gruntów rolnych, jak równie¿ wspierania
gospodarstw niskotowarowych.

Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa oraz ministrowie: finansów publicznych, rozwoju regionalne-
go, pracy i œrodowiska, opracuj¹ projekt planu rozwoju obszarów wiejskich, okreœlony w przepisach
Unii Europejskiej, po zasiêgniêciu opinii sejmików wojewódzkich i izb rolniczych, zwi¹zków zawodo-
wych rolników indywidualnych i spo³eczno-zawodowych. Projekt planu zatwierdza Rada Ministrów.

Minister w³aœciwy do spraw rozwoju wsi pe³ni rolê organu zarz¹dzaj¹cego, przekazuje Komisji Euro-
pejskiej projekt planu oraz wy³ania jednostkê uprawnion¹ do dokonania oceny planu i przekazuje Ko-
misji Europejskiej raporty z ocen.

Po przyjêciu planu przez Komisjê Europejsk¹ Rada Ministrów okreœli szczegó³owe warunki i tryb
udzielania pomocy finansowej na dzia³ania objête planem, maj¹c na wzglêdzie zapewnienie prawid³o-
wej realizacji planu i ustalenia dokonane z Komisj¹ Europejsk¹.

Zgodnie z ustaw¹, zadania zwi¹zane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania rozwo-
ju obszarów wiejskich realizuje agencja p³atnicza. Agencja przeprowadza kontrolê udzielania i wyko-
rzystania pomocy w zakresie zgodnoœci z prawem i ustaleniami planu zgodnie z przyjêtym planem kon-
troli. Osoby upowa¿nione do przeprowadzenia kontroli maj¹ prawo do: wstêpu na grunty i do obiektów
zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹, której dotyczy pomoc, ¿¹dania pisemnych lub ustnych informacji zwi¹za-
nych z przedmiotem kontroli, sporz¹dzania odpisów, wyci¹gów lub kserokopii z tych dokumentów, po-
bierania próbek do badañ.

W wypadku, kiedy podmiot kontrolowany nie zgadza siê z ustaleniami zawartymi w protokole kontro-
li, mo¿e w terminie do czternastu dni od dnia dorêczenia protoko³u zg³osiæ do agencji zastrze¿enia do
ustaleñ w nim zawartych.

Agencja pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane niezbêdne do sporz¹dzania rocznego sprawozdania
z realizacji planu i przekazuje je ministrowi w³aœciwemu do spraw rozwoju wsi w terminie do dnia
31 marca ka¿dego roku, a w³aœciwy minister, na podstawie danych przekazanych przez agencjê, spo-
rz¹dza i przedstawia Komisji Europejskiej roczne sprawozdanie z realizacji planu z poprzedniego roku
kalendarzowego.

Oœrodki doradztwa rolniczego i Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-
skich s¹ obowi¹zane do informowania o warunkach i trybie udzielania pomocy, jak równie¿ prowadze-
nia szkoleñ dla podmiotów.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra infrastruktury Marka Pola

Szanowny Panie Premierze!
W imieniu mieszkañców Kielc, jako senator ziemi kieleckiej, zwracam siê do pana premiera

z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia naszemu miastu realnej szansy
osi¹gniêcia statusu miasta europejskiego.

Szansê na budowê i przebudowê dróg krajowych znajduj¹cych siê w zarz¹dzie miast na prawach
powiatu zapisano w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–2006, a nastêpnie w Zintegrowanym
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Zrozumia³e d¹¿enie Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej
do skoncentrowania wszystkich decyzji dotycz¹cych budowy dróg krajowych na szczeblu centralnym,
w Ministerstwie Infrastruktury, spowodowa³o przesuniêcie œrodków finansowych na te zadania
inwestycyjne do Sektorowego Programu Operacyjnego: Transport.

Przy okazji tych zmian zapomniano o miastach na prawach powiatu zarz¹dzaj¹cych odcinkami dróg
krajowych, znajduj¹cych siê poza sieci¹ miêdzynarodowego znaczenia, bowiem ze œrodków
Sektorowego Programu Operacyjnego: Transport, mo¿na uzyskaæ dofinansowanie tylko na
przebudowê i usprawnienie przejazdów przez miasta i miejscowoœci le¿¹ce w ci¹gach dróg krajowych
miêdzynarodowego znaczenia.

Szanowny Panie Premierze, Kielce bardzo starannie, nie szczêdz¹c nak³adów finansowych,
przygotowuj¹ siê do wykorzystania œrodków finansowych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójnoœci, k³ad¹c szczególny nacisk na projekty drogowe. W³adze Kielc stoj¹ na stanowisku, ¿e
aktywizacja gospodarcza i skuteczne przeciwdzia³anie peryferyzacji miasta mo¿liwe jest tylko poprzez
w³aœciwe planistycznie i jakoœciowo skomunikowanie go z du¿ymi oœrodkami miejskimi
i przemys³owymi, takimi jak Warszawa, £ódŸ, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, oraz drogami
miêdzynarodowego znaczenia.

Wyra¿am nadziejê, ¿e pan premier podejmie dzia³ania, by stworzyæ miastom takim jak Kielce
formaln¹ i faktyczn¹ mo¿liwoœæ aplikowania oraz rozliczania inwestycji unijnych w sektorze dróg
krajowych. Doprowadzenie do pog³êbienia ró¿nic rozwojowych i peryferyzacji Kielc, a w konsekwencji
województwa œwiêtokrzyskiego, by³oby bowiem zaprzeczeniem polityki regionalnej Unii Europejskiej
promuj¹cej finansowo i strukturalnie regiony s³abiej rozwiniête.

Mieszkañcy miasta wi¹¿¹ ogromne nadzieje z integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹ oraz wierz¹, ¿e
dziêki œrodkom finansowym Unii Europejskiej zatrzymana zostanie niekorzystna tendencja
marginalizacji Kielc na mapie kraju i stworzona zostanie szansa na skomunikowanie miasta
z jednocz¹c¹ siê Europ¹.

Panie Premierze, rad bym poznaæ pañskie stanowisko w opisanej tu kwestii.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Bartos
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

i senatora Janusza Bargie³a

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Leszka Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Korporacja zawodowa, licz¹ca ponad dwieœcie czterdzieœci tysiêcy pielêgniarek i po³o¿nych,

zaniepokojona jest proponowanymi regulacjami prawnymi obecnie znajduj¹cymi siê w fazie projektów,
których przyjêcie przez rz¹d pogorszy i tak ju¿ krytyczn¹ sytuacjê polskich pielêgniarek i po³o¿nych.

Zagwarantowana ustaw¹ samodzielnoœæ tych zawodów da³a szansê na wykonywanie zawodu
pielêgniarki i po³o¿nej w formie praktyk indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych
i grupowych. Funkcjonowanie praktyk staje siê w¹tpliwe w œwietle projektów ustaw: ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz o zmianie
ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne,
oraz ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustaw¹
o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz
o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne.

Wprowadzenie w ¿ycie proponowanych zmian doprowadzi do dalszej pauperyzacji zawodów
pielêgniarki i po³o¿nej, gdy¿ doprowadzi do likwidacji ustawowo zagwarantowanych minimalnych
stawek za dy¿ury w dni œwi¹teczne, nocne i pracê w pogotowiu oraz utraty dotychczasowych uprawnieñ
pracowniczych, takich na przyk³ad jak nagrody jubileuszowe czy odprawy rentowo-emerytalne.
Zmiany te nie przewiduj¹ równie¿ mo¿liwoœci restrukturyzacji finansowych roszczeñ pracowniczych.

Kolejne zagro¿enie nios¹ za³o¿enia do kontraktowania zdrowotnych œwiadczeñ pielêgniarskich
i po³o¿niczych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2004 r. – konkurs ofert na rok 2004.

Kluczowe problemy to brak przejrzystych zasad, na jakich zawierane bêd¹ umowy na rok 2004
z pielêgniarkami, po³o¿nymi œrodowiskowymi i rodzinnymi; brak rzeczywistej realizacji zasady
wolnoœci wyboru œwiadczeniodawcy, a takimi s¹ pielêgniarki i po³o¿ne; brak zabezpieczenia œrodków
finansowych, przynajmniej na poziomie 2003 r., które umo¿liwi³oby urealnienie realizacji œwiadczeñ
zgodnie z przyjêtymi standardami; niezabezpieczenie stawki kapitacyjnej przeznaczonej na jednego
pacjenta tam, gdzie œwiadczenia zdrowotne realizowane s¹ przez pielêgniarkê i po³o¿n¹ podstawowej
opieki zdrowotnej, to jest pielêgniarkê œrodowiskowo-rodzinn¹, pielêgniarkê œrodowiska nauczania
i wychowania, pielêgniarkê praktyki zatrudnion¹ w gabinecie lekarza rodzinnego, pielêgniarkê w opiece
d³ugoterminowej.

Innym wa¿nym problemem jest okreœlenie czasu na zbieranie deklaracji wyboru œwiadczeniodawcy
podmiotom rozpoczynaj¹cym dzia³alnoœæ w 2004 r.

Nie mo¿na pomin¹æ kwestii zwi¹zanych z planem finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na
rok 2004.

Nadal zak³ada siê zbyt wysokie wydatki na pokrycie kosztów refundacji leków, a bez uporz¹dkowania
polityki lekowej na szczeblu rz¹dowym nie bêdzie mo¿liwe obni¿enie wydatków na wspomnian¹
refundacjê.

Panie Ministrze, rad by³bym poznaæ pañskie stanowisko w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Bartos
Janusz Bargie³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Bielawskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Leszka Sikorskiego

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 17 listopada 2003 r. otrzyma³em odpowiedŸ na moje oœwiadczenie z³o¿one podczas

czterdziestego szóstego posiedzenia Senatu. Dowiedzia³em siê z niej, ¿e odpowiedŸ na zawarte w moim
oœwiadczeniu pytania zostanie udzielona niezw³ocznie po wyjaœnieniu wszystkich okolicznoœci sprawy.

Skoro jest taka potrzeba i dopiero nale¿y wyjaœniaæ, jaki procent szpitali siê bilansuje i czy s¹ to
szpitale publiczne, czy nie, to pani sekretarz stanu Ewa Kralkowska nie mia³a takiej wiedzy, aby
podczas audycji telewizyjnej „Tygodnik Polityczny Jedynki” twierdziæ, ¿e w ubieg³ym roku bilansowa³o
swoje finanse 20% szpitali, a obecnie 30%. W moim przekonaniu post¹pi³a jak prestidigitator
wyci¹gaj¹cy królika z cylindra – ale kiepski to sztukmistrz, jeœli publicznoœæ jest w stanie zauwa¿yæ, jak
on to robi.

Nie otrzyma³em te¿ odpowiedzi, jak oceniaæ restrukturyzacjê szpitala powiatowego w Dzier¿oniowie.
Okaza³o siê, ¿e likwidacja po³owy ³ó¿ek, zwolnienie z pracy piêciuset jeden osób i likwidacja piêciu
oddzia³ów to za ma³o, aby szpital bilansowa³ swoje finanse.

Nasuwa siê pytanie: dok¹d prowadzi ta droga? S¹dzê, ¿e donik¹d. W³aœciwie po dalszych redukcjach
powstanie coœ na kszta³t atrapy zak³adu leczniczego, który siê bilansuje, tyle, ¿e jakoœæ us³ug
leczniczych bêdzie tam marna, a dostêpnoœæ dla pacjentów jeszcze gorsza.

Mam nadziejê, ¿e otrzymam rzeteln¹ odpowiedŸ.

Pozostajê z nale¿nym szacunkiem
Janusz Bielawski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Januarego Bienia

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Leszka Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu œl¹skiej s³u¿by zdrowia, a w szczególnoœci Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu

Czêstochowskiego, Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Okrêgowej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Czêstochowie, chcê zaapelowaæ o zweryfikowanie przygotowanych 2 wrzeœnia 2003 r.
„Za³o¿eñ ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej [...] oraz ustawy o przekszta³ceniu
samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej w spó³ki u¿ytecznoœci publicznej”, bêd¹cych
podstaw¹ dwóch projektów ustaw: ustawy o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej oraz ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak³adów opieki
zdrowotnej oraz o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa itd.

Podmioty dzia³aj¹ce na rynku us³ug medycznych proponuj¹ w ca³oœci odrzuciæ zmianê ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej, mówi¹c¹ o przymusowym przekszta³ceniu wszystkich SP ZOZ w spó³ki
u¿ytecznoœci publicznej. Celem tych zmian powinna byæ bowiem prywatyzacja publicznych ZOZ, która
stwarza³aby lepsze warunki do rozwoju tych jednostek oraz powodowa³a ich rzeczywist¹ niezale¿noœæ.
Proponuje siê zatem dopuszczenie ró¿norodnoœci form przekszta³cania SP ZOZ w zale¿noœci od potrzeb,
mo¿liwoœci, sytuacji finansowej i œwiadomoœci pracowników.

Dla zak³adu w dobrej kondycji finansowej za najlepsz¹ formê organizacyjn¹ uznano formu³ê
niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej, utworzonego przez spó³kê z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ – spó³kê pracownicz¹. Prywatyzacja ta dotyczy³aby us³ug zdrowotnych,
pozostawiaj¹c w rêkach organu za³o¿ycielskiego budynki oraz czêœciowo sprzêt, wynajêty zak³adowi na
co najmniej dziesiêæ lat, albowiem okres taki zapewni stabilizacjê i stworzy mo¿liwoœci inwestowania.
Zahamowanie w³aœciwej prywatyzacji, zdaniem postuluj¹cych, pog³êbi zad³u¿enie i destabilizacjê pla-
cówek zdrowia.

O postulacie uznania wierzytelnoœci wynikaj¹cych z „ustawy 203” za zobowi¹zanie bud¿etu pañstwa
wspomnia³em ju¿ w oœwiadczeniu skierowanym do Szanownego Pana Ministra, z³o¿onym na rêce
Marsza³ka Senatu RP na czterdziestym trzecim posiedzeniu Senatu. Ten postulat jest wysuwany nadal
w zwi¹zku z tym, ¿e podmioty, na których ci¹¿y obowi¹zek realizacji ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r.,
pomimo wielu wyroków zas¹dzaj¹cych te nale¿noœci na rzecz konkretnych pracowników, nie s¹
w stanie, g³ównie w obliczu katastrofalnej sytuacji szpitali powiatowych, sprostaæ obowi¹zkom
ustawowym.

Pracownicy œl¹skiej s³u¿by zdrowia postuluj¹ tak¿e odst¹pienie od wprowadzania zmian
w rozdziale 4 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, dotycz¹cych czasu pracy i wynagrodzenia pracow-
ników.

Uprzejmie proszê o wnikliwe zbadanie postulatów instytucji wymienionych na wstêpie mojego
pisma.

Z powa¿aniem
January Bieñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Dro¿d¿a

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Andrzeja Raczki

W nawi¹zaniu do podjêtych przez Ministerstwo Finansów dzia³añ dotycz¹cych organizacji s³u¿by
celnej, uprzejmie przekazujê swoje poparcie dla utrzymania i rozwoju placówki celnej w Miêdzylesiu
w województwie dolnoœl¹skim.

Utrzymanie i rozwój tej placówki s¹ uzasadnione miêdzy innymi faktem przejêcia przez administracjê
celn¹ zadañ zwi¹zanych z pobieraniem podatku akcyzowego. Placówka ta ju¿ obecnie ma dobre
osi¹gniêcia, jeœli chodzi o pobieranie tego podatku. W wyniku przeprowadzonych odpraw ujawniono
wiele nieprawid³owoœci, co umo¿liwi³o odzyskanie nale¿nych Skarbowi Pañstwa op³at
celno-podatkowych. Za utrzymaniem i rozwojem tej wyspecjalizowanej placówki przemawia równie¿
lokalizacja i infrastruktura, z której ona korzysta, na przyk³ad zmodernizowany dworzec PKP w
Miêdzylesiu, znajduj¹cy siê w odleg³oœci 8 km od granicy pañstwa. Równie¿ sam oddzia³ otrzyma³ nowe
pomieszczenia biurowe, stworzono te¿ inne warunki niezbêdne do prowadzenia skutecznej kontroli
celnej. Wyposa¿enie i lokalizacja placówki celnej w Miêdzylesiu umo¿liwiaj¹ wykonywanie
kompleksowej obs³ugi celnej przewozów zarówno w ramach transportu samochodowego, jak i
kolejowego.

Reasumuj¹c, placówka celna w Miêdzylesiu jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich
zadañ, poniewa¿:

— ma odpowiednie pomieszczenia i pe³ne okablowanie oraz wyposa¿ona zosta³a w potrzebny sprzêt
komputerowy;

— wyspecjalizowana obsada kadrowa pozwala na wykonywanie wyznaczonych zadañ;
— obiekty PKP, z których korzysta, s¹ dostosowane do standardów Unii Europejskiej;
— znajduje siê na szlaku komunikacyjnym w istotnym regionie geograficznym w pobli¿u granicy

pañstwa.

Z powa¿aniem
Kazimierz Dro¿d¿
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bernarda DrzêŸlê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê, i¿ ³¹cz¹ mnie bliskie wiêzi wspó³pracy z kilkoma uczelniami chiñskimi

i rosyjskimi. Niektóre z tych kontaktów owocuj¹ powa¿nymi wynikami naukowymi i serdecznymi
przyjaŸniami. W miarê posiadanych œrodków doœæ czêsto odwiedzamy siê nawzajem. Odnoszê jednak
wra¿enie, jakby niektóre polskie konsulaty chcia³y przeszkadzaæ w tego rodzaju kontaktach.

Przyk³ad pierwszy. Od d³u¿szego czasu trwa korespondencja miêdzy mn¹ a dziekanem Wydzia³u
Zasobów Mineralnych i Energetycznych (College of Mineral and Energy Resources) Chiñskiego
Uniwersytetu Górnictwa i Technologii (China University of Mining and Technology) w Xuzhou (Jiangsu
Province), profesorem Cai Qingxiang, w sprawie jego wizyty oraz jego kolegi w Polsce. Co rusz posy³am
w tej sprawie nowe wersje zaproszenia i ci¹gle coœ konsulatowi polskiemu w Szanghaju nie odpowiada.
W ostatnim zaproszeniu chodzi³o o dwu-, trzytygodniow¹ wizytê w okresie wrzeœnia i paŸdziernika
bie¿¹cego roku. Z uwagi na pewne uwarunkowania pobyt delegacji chiñskiej w Polsce mia³ obj¹æ rów-
nie¿ kilka dni w listopadzie. W tej sytuacji konsulat za¿¹da³ ode mnie nowego zaproszenia. I tak
ciuciubabka z zaproszeniami wci¹¿ trwa i trwa.

Przyk³ad drugi, który okreœlam mianem skandalu. Otó¿ we wrzeœniu w 2000 r. organizowa³em
w Krakowie du¿¹ miêdzynarodow¹ imprezê naukow¹ pod nazw¹ Miêdzynarodowy Kongres Miernictwa
Górniczego. Dwóch zaprzyjaŸnionych profesorów z Uralskiej Pañstwowej Akademii
Górniczo-Geologicznej w Jekaterynburgu nie mog³o uczestniczyæ w kongresie ani w pierwszym, ani
w ostatnim dniu obrad, poniewa¿ polski konsulat, chyba w Jekaterynburgu, wyda³ im wizê dok³adnie
na czas trwania kongresu. Mogli wiêc oni przekroczyæ granicê Polski dopiero w dniu rozpoczêcia
kongresu, a musieli opuœciæ nasz kraj ju¿ w dniu jego zakoñczenia.

Bardzo proszê Pana Ministra o spowodowanie, aby polskie konsulaty w wymienionych krajach nie
dzia³a³y z tak¹ biurokratyczn¹ bezdusznoœci¹ czy mo¿e nawet z zamierzon¹ z³oœliwoœci¹ w stosunku do
obywateli tych krajów, w szczególnoœci jeœli s¹ to tak powa¿ni ludzie jak profesorowie wy¿szych uczelni.

£¹czê wyrazy uszanowania
Bernard DrzêŸla

PS. Wiadomoœæ z ostatniej chwili: profesor Cai Qingxiang w tym roku jednak do Polski nie przyjedzie.
Konsulat w Szanghaju po raz kolejny zakwestionowa³ moje zaproszenie i nie wyda³ wiz. W za³¹czeniu
przedstawiam kopie dwóch z wielu faksów, które otrzyma³em w tej sprawie*.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Gierka

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Leszka Sikorskiego

Na podstawie ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwy¿szania p³ac
w sferze bud¿etowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (DzU z 2000 r.
nr 23 poz. 294) wraz z ustaw¹ nowelizuj¹c¹ z dnia 28 sierpnia 1997 r. (DzU nr 107 poz. 691), pracownicy
ochrony zdrowia zatrudnieni w sferze bud¿etowej otrzymali uprawnienia do rekompensaty pieniê¿nej
lub nieodp³atnego nabycia œwiadectw rekompensacyjnych. Niestety z tej ustawy nie mog¹ skorzystaæ
pracownicy Centrum Onkologii – Instytutu imienia Marii Sk³odowskiej-Curie w Gliwicach oraz
Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu. Uznano te podmioty za jednostki badawczo-rozwojowe,
dzia³aj¹ce na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. i pozbawiono pracowników mo¿liwoœci ubiegania
siê o rekompensaty, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wielkoœæ œrodków na wynagrodzenia nie by³a limitowana
w trybie okreœlonym ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1989 r. o kszta³towaniu œrodków na wynagrodzenia
w sferze bud¿etowej. W konsekwencji pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych nie spe³nili
przyjêtego kryterium zaliczenia do sfery bud¿etowej w rozumieniu przyjêtym w wymienionej ustawie.

Mo¿na uznaæ, ¿e ustalenie zakresu podmiotowego uprawnionych nie mia³o oparcia w precyzyjnie
zdefiniowanych pojêciach. I dlatego po wejœciu w ¿ycie ustawy z 6 marca 1997 r., a w szczególnoœci po
uruchomieniu wyp³at rekompensat pieniê¿nych, pojawi³y siê s³uszne roszczenia pracowników
medycznych instytutów badawczych.

Fakt finansowania tych jednostek z bud¿etu pañstwa, w tym w zakresie wynagrodzeñ
pracowniczych, znajduje potwierdzenie w regulacjach prawnych w okresie 1 lipca 1991 r. – 28 czerwca
1992 r. Na przyk³ad w rozporz¹dzeniu ministra finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie
szczegó³owych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (DzU nr 72 poz. 318),
wydanym na podstawie powo³anej tu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych, w §15
stwierdzono, ¿e dzia³alnoœæ lecznicza, profilaktyczna i diagnostyczna oraz us³ugowa, prowadzona przez
jednostkê badawczo-rozwojow¹ na rzecz spo³ecznego systemu ochrony zdrowia, jest finansowana na
zasadach okreœlonych dla jednostek s³u¿by zdrowia, a wiêc w analizowanym okresie – z bud¿etu
pañstwa.

Z uwzglêdniania w podziale limitów i podwy¿ek pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych
w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Gliwicach i Instytucie Medycyny
Pracy w Sosnowcu wynika, ¿e w 1992 r. podlegali oni takim samym regu³om kszta³towania
wynagrodzeñ jak pracownicy sfery bud¿etowej. Nale¿y wiêc domniemywaæ, ¿e pracowników tych
obowi¹zywa³y równie¿ przepisy ustawy.

Na podstawie przytoczonych faktów prawnych zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie
wszelkich mo¿liwych dzia³añ w celu uznania roszczeñ pracowników medycznych instytutów
badawczo-rozwojowych do otrzymania przedmiotowych rekompensat.

Ponadto chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e uznanie roszczeñ wymienionej grupy pracowników wynika
z respektowania zasad sprawiedliwoœci i równoœci spo³ecznej zapisanych w konstytucji.

Liczê na pomoc Pana Ministra w rozwi¹zaniu tego problemu.

Z wyrazami szacunku
Adam Gierek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Graczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej i sportu Krystyny £ybackiej

W trakcie debaty w Senacie RP w dniu 6 listopada 2003 r. nad ustaw¹ o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zosta³y zg³oszone
poprawki zmierzaj¹ce do utrzymania ulg podatkowych na dojazdy dzieci do szkó³, na odp³atne
dokszta³canie i doskonalenie zawodowe oraz na odp³atne kszta³cenie w szko³ach wy¿szych.

Stanowisko ministra finansów by³o negatywne, w rezultacie poprawki nie zosta³y przyjête. Minister
finansów poinformowa³ Senat RP, ¿e w bud¿ecie na rok 2004 s¹ zagwarantowane œrodki w wysokoœci
1 miliard 400 milionów z³ na finansowanie miêdzy innymi potrzeb zwi¹zanych z kszta³ceniem dzieci
oraz ¿e system dystrybucji œrodków opracowuje MENiS.

Proszê Pani¹ Minister o informacjê, jaka jest koncepcja merytoryczna oraz jaki jest stan prac
legislacyjnych zmierzaj¹cych do przygotowania systemu dystrybucji œrodków finansowych dla
m³odzie¿y.

Pozostajê z powa¿aniem
Adam Graczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Apoloniê Klepacz

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Piotra Czy¿ewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proces prywatyzacji Polskich Hut Stali SA, zwieñczony 27 paŸdziernika 2003 roku podpisaniem

umowy sprzeda¿y przez Skarb Pañstwa akcji PHS SA na rzecz LNM Holdings N.V,. nie rozwia³
w¹tpliwoœci, jakie od d³u¿szego czasu zg³asza³a do Pana Ministra za³oga Zak³adów Koksowniczych
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. Œwiadczy o tym kolejny apel Miêdzyzwi¹zkowej Reprezentacji Komisji
i Zarz¹dów Zwi¹zków Zawodowych dzia³aj¹cych w tym zak³adzie, skierowany do Pana 14 listopada
2003 r., w sprawie umo¿liwienia w³¹czenia reprezentantów za³ogi Zak³adów Koksowniczych do prac
nad pakietem socjalnym.

Proszê zatem Pana Ministra o zdecydowane wyjaœnienie kilku kwestii.
Po pierwsze, zasadnoœci i celowoœci prac organizacji zwi¹zkowych nad pakietem socjalnym za³ogi

w sytuacji, gdy podpisana zosta³a umowa sprzeda¿y PHS SA.
Po drugie, przedstawienia elementów pakietu socjalnego przyjêtego do tej umowy sprzeda¿y,

dotycz¹cego pracowników spó³ek zale¿nych.
Po trzecie, prezentacji koncepcji udzia³u Zak³adów Koksowniczych „Zdzieszowice” w projekcie

tworzenia koncernu wêglowo-koksowego, a zw³aszcza zasad tego udzia³u i terminu realizacji tej
koncepcji.

Proszê o to w imieniu blisko dwuipó³tysiêcznej za³ogi Zak³adów Koksowniczych, najwiêkszego na
OpolszczyŸnie zak³adu produkcyjnego. Jej nastroje i zapa³ do pracy pogarsza niepewnoœæ i niewiedza co
do przysz³oœci w warunkach, gdy w³aœcicielem bêdzie ktoœ nowy. Jestem przekonana, ¿e rzetelna i pe³na
informacja w tym zakresie przerwie raz na zawsze nasz¹ korespondencjê z Pañskim resortem ku
zadowoleniu obu stron.

Z wyrazami szacunku
Apolonia Klepacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Aleksandrê Koszadê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra infrastruktury Marka Pola

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z planowan¹ realizacj¹ autostrady A2 na odcinku Konin – Stryków samorz¹dowcy gminy

Uniejów s¹ zaniepokojeni informacj¹, i¿ dyrekcja oddzia³u poznañskiego Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad odstêpuje od realizacji wêz³a „D¹bie”.

Uwzglêdniaj¹c przebieg autostrady przez gminê Uniejów i s¹siaduj¹c¹ gminê D¹bie, na mocy
wskazania lokalizacyjnego nr 2/95 ministra – kierownika Centralnego Urzêdu Planowania Miros³awa
Pietrewicza nr PR/V/WG/585/94/95 z dnia 25 sierpnia 1995 r. oraz prawomocnej decyzji wojewody
koniñskiego nr GP 192/733 1a-1/96 z dnia 25 lipca 1996 r. w ust. 1 pkt 1.1, zobligowano Agencjê
Budowy i Eksploatacji Autostrad do zapewnienia po³¹czenia projektowanej autostrady z sieci¹ dróg
miêdzy innymi poprzez wybudowanie wêz³a „D¹bie” na kilometrze 302 + 100 autostrady.

Brak realizacji wêz³a „D¹bie” mo¿e mieæ katastrofalny wp³yw na rozwój gospodarczy gminy Uniejów
oraz s¹siednie gminy, szczególnie z punktu widzenia nowo opracowywanych planów
zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e na zabezpieczenie terenów pod przysz³e inwestycje, które s¹
œciœle zwi¹zane z wczeœniej zaplanowan¹ lokalizacj¹ wêz³a.

Proszê o informacjê w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Aleksandra Koszada
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Irenê Kurzêpê
i senator Jolantê Popio³ek

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Leszka Millera

Jednym z istotnych czynników rozwoju szkolnictwa wy¿szego w naszym kraju jest kszta³cenie przez
uczelnie w³asnej kadry naukowej i dydaktycznej. Temu celowi s³u¿y, miêdzy innymi, dzia³alnoœæ
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu³ów, której przys³uguje wy³¹czne prawo przyznawania
jednostkom organizacyjnym szkó³ wy¿szych uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora
i doktora habilitowanego. W tym zakresie centralna komisja pe³ni funkcje centralnego organu
administracji rz¹dowej, dzia³aj¹cego przy prezesie Rady Ministrów. Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
wy³¹cznie od centralnej komisji zale¿y, która uczelnia, na jakim kierunku lub w jakiej dyscyplinie
naukowej bêdzie mia³a formalnoprawne warunki do kszta³cenia w³asnej, m³odej kadry naukowej
i dydaktycznej.

Z opublikowanego w „Monitorze Polskim” nr 2 z dnia 10 stycznia 2003 r. obwieszczenia
przewodnicz¹cego Centralnej Komisji do spraw Tytu³u Naukowego i Stopni Naukowych z dnia
18 grudnia 2002 r. wynika, ¿e obecnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora ma piêæ
niepañstwowych szkó³ wy¿szych, w tym jedna – Wy¿sza Szko³a Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora w Pu³tusku – mo¿e nadawaæ stopnie doktorskie w dwóch dyscyplinach: w zakresie historii
oraz nauk o polityce. Cztery pozosta³e uczelnie s¹ w Warszawie, dwie z nich – Wy¿sza Szko³a
Przedsiêbiorczoœci i Zarz¹dzania im. Leona KoŸmiñskiego w Warszawie oraz Wy¿sza Szko³a
Ubezpieczeñ i Bankowoœci w Warszawie – otrzyma³y uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych.

W zwi¹zku z tym prosimy Pana Premiera o odpowiedŸ na pytania o to, jakie kryteria zadecydowa³y, ¿e
tym trzem wymienionym przeze mnie uczelniom przyznano uprawnienia, kto personalnie, jeœli chodzi
o samodzielnych pracowników nauki, zapewni³ minimum kadrowe niezbêdne do otrzymania
uprawnieñ, z jakich oœrodków naukowych pochodzi ta kadra, w jakim by³a wieku w chwili otrzymania
uprawnieñ i w jakiej miejscowoœci faktycznie zamieszkiwa³a, czy s¹ to osoby zwi¹zane wy³¹cznie z tymi
uczelniami, czy te¿ równolegle prowadz¹ dzia³alnoœæ naukow¹, badawcz¹ i dydaktyczn¹ w innych
jednostkach organizacyjnych szkó³ wy¿szych.

Irena Kurzêpa
Jolanta Popio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³odzimierza £êckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, pracy i polityki
spo³ecznej Jerzego Hausnera

Szanowny Panie Premierze!
Bardzo dziêkujê za osobiste zaanga¿owanie siê w proces restrukturyzacji spó³ki Tonsil SA we

Wrzeœni. Dotychczasowy Pana wk³ad w powstanie nowego programu restrukturyzacji tej¿e spó³ki jest
niepodwa¿alny. Z niepokojem jednak œledzê przed³u¿anie siê okresu wdro¿enia programu do realizacji.
Odbieram liczne sygna³y o rosn¹cej frustracji i o niezadowoleniu za³ogi fabryki z przed³u¿aj¹cego siê
okresu niepewnoœci co do dalszych jej losów.

Wed³ug posiadanych przeze mnie informacji zarz¹d firmy opracowa³ program restrukturyzacji spó³ki
oparty na wspó³uczestnictwie w jego realizacji Agencji Rozwoju Przemys³u oraz Ministerstwa Skarbu
Pañstwa. Poœredni udzia³ w programie, poprzez uczestnictwo Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych, bêdzie mia³o Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Kluczowym
elementem realizacji koncepcji naprawy spó³ki jest plan naprawczy podmiotu zale¿nego od Tonsil SA –
spó³ki Tonsil Polska Spó³ka z o.o. Ta spó³ka stanowiæ ma docelow¹ strukturê organizacyjn¹, zdoln¹
utrzymaæ siê i konkurowaæ na rynku.

Mimo akceptacji programu restrukturyzacji przez wszystkich jego uczestników do dziœ nie uda³o siê
go uruchomiæ. Przyczyn¹ jest brak konkretnych decyzji na piœmie, na bazie których zarz¹d firmy
móg³by ubiegaæ siê o œrodki finansowe potrzebne do jego realizacji. Stan taki utrzymuje siê od d³u¿szego
czasu.

Zarz¹d firmy czyni wszystko, co le¿y w jego mo¿liwoœciach, aby firmê utrzymaæ. Pracownicy
wykazuj¹ ogromn¹ determinacjê w ratowaniu przedsiêbiorstwa. S¹ gotowi poœwiêciæ wszystko, aby
firma istnia³a. Plan restrukturyzacji zyska³ akceptacjê za³ogi mimo tego, ¿e wi¹¿e siê ze zwolnieniami
zwi¹zanymi z procesem upad³oœci.

Pozwalam sobie prosiæ Pana Premiera o osobist¹ interwencjê w tej sprawie. Ka¿dy dzieñ zw³oki
oddala bowiem szanse na powodzenie ca³ej operacji. Tonsil jest firm¹, która uzyska³a wiele nowych
zamówieñ. Jest poddostawc¹ kooperacyjnym dla takich firm jak Denon, Thomson, Mission. Ca³y trud
pozyskania tych zamówieñ mo¿e pójœæ na marne, je¿eli firma nie rozpocznie ich realizacji. Pomoc
udzielona firmie w nowym roku mo¿e okazaæ siê spóŸniona.

Z powa¿aniem
W³odzimierz £êcki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³odzimierza £êckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, pracy i polityki
spo³ecznej Jerzego Hausnera

Szanowny Panie Premierze,
W zwi¹zku z przyjêciem przez Radê Ministrów w dniu 8 paŸdziernika bie¿¹cego roku „Programu

uporz¹dkowania i ograniczenia wydatków publicznych” oraz zapisanym w tym programie zadaniem
2.4.3. w sprawie konsolidacji instytucji zajmuj¹cych siê promocj¹ Polski i polskiej gospodarki za
granic¹, zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie szczegó³owych za³o¿eñ programu dotycz¹cych
projektowanej zmiany ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

Organizacja ta odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w promocji turystycznej Polski i jest swego rodzaju
instytucj¹ integruj¹c¹ dzia³ania w dziedzinie turystyki podejmowane w kraju przez podmioty
gospodarcze, organizacje pozarz¹dowe oraz samorz¹dy.

Do ustawowych zadañ Polskiej Organizacji Turystycznej, obok promocji Polski jako kraju
atrakcyjnego turystycznie, nale¿y równie¿ zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu
informacji turystycznej w kraju i na œwiecie oraz inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów
rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. W najbli¿szych latach rozwój tej infrastruktury
stanowiæ mo¿e jeden z istotniejszych elementów o¿ywienia gospodarczego w kraju.

W ten sposób racjonalnie po³¹czone s¹ zadania tej organizacji, zarówno te realizowane w kraju, jak
i poza jego granicami, oraz zintegrowane s¹ dzia³ania administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i szeroko
rozumianej bran¿y turystycznej w tym zakresie. Model promocji turystycznej kraju, który funkcjonuje
w Polsce od 2000 r., jest wzorowany na podobnych modelach dzia³aj¹cych w Unii Europejskiej,
a utworzenie Polskiej Organizacji Turystycznej by³o warunkiem sine qua non dostosowania polskiej
turystyki do standardów i wymogów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej i w du¿ym stopniu zosta³o
sfinansowane ze œrodków UE.

Pragnê równie¿ podkreœliæ, ¿e powo³anie POT mia³o na celu stworzenie instytucji opartej na
trójszczeblowym systemie promocji turystyki. Doœwiadczenia wielu pañstw wskazuj¹, i¿ oparty na
regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych system dzia³a najefektywniej.

Jako cz³onek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wieloletni dzia³acz turystyczny
i krajoznawca, chcia³bym przekazaæ niepokój œrodowisk turystycznych i mój osobisty w sprawie
dokonywania zmian w sprawnie dzia³aj¹cym systemie promocji turystycznej Polski po³¹czonym
z systemem informacji turystycznej oraz rozwojem produktu turystycznego w Polsce.

Z wyrazami szacunku
W³odzimierz £êcki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra infrastruktury Marka Pola

Szanowny Panie Premierze!
W ostatnim okresie mia³em okazjê zapoznaæ siê z rz¹dowym projektem dotycz¹cym trzeciego etapu

restrukturyzacji grupy spó³ek PKP. Wy³aniaj¹cy siê z dokumentu obraz dewastacji, jakiej podlega³o
w procesie transformacyjnym kiedyœ potê¿ne, sprawne i dysponuj¹ce w³asnym etosem pracy
przedsiêbiorstwo Polskie Koleje Pañstwowe, jest po prostu przera¿aj¹cy. Oczywiste jest, ¿e win¹ za ten
stan rzeczy nie zamierzam obci¹¿aæ Pana Premiera, gdy¿ jest to dorobek wielu ekip rz¹dz¹cych,
pocz¹wszy od roku 1990. Nie sposób jednak nie mówiæ o tym jako o kolejnym przyk³adzie ucieczki
pañstwa od œwiadczenia us³ug publicznych.

Polityka infrastrukturalna pañstwa, bazuj¹ca bez najmniejszego powodzenia na budowie dróg
i autostrad ze œrodków publicznych, s³u¿y w gruncie rzeczy zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
cywilizacyjnych i potrzeb obywateli, nie sprzyja jednak udzia³owi pañstwa w zaspokajaniu potrzeb
zbiorowych, w tym gospodarczych. Muszê przyznaæ, ¿e nie bardzo potrafiê odpowiedzieæ sobie na
pytanie, dlaczego dotowanie przez pañstwo sieci drogowych jest s³uszne, zaœ dotowanie spó³ek grupy
PKP, w szczególnoœci PLK czy Przewozów Regionalnych, nies³uszne. Nie widzê dla takiej polityki
uzasadnienia ani ekologicznego, ani ekonomicznego.

Tym bardziej zaniepokoi³ mnie pomys³ rozbicia spó³ki Przewozy Regionalne na szesnaœcie spó³ek
przyporz¹dkowanych poszczególnym województwom i dotowanych z funduszy urzêdów
marsza³kowskich. Je¿eli nawet pomin¹æ ju¿ fakt, ¿e przewidziana globalna kwota dotacji pokrywa
jedynie w 1/3 realnie istniej¹cy deficyt, to najpowa¿niejsze w¹tpliwoœci musi budziæ sam sposób
dystrybucji tych œrodków. Otó¿ ³atwo zauwa¿yæ, ¿e jeœli dotacje bêd¹ pochodziæ ze œrodków w³asnych
województw – PIT i CIT – to w województwach s³abo rozwiniêtych gospodarczo nast¹pi kompletna
zapaœæ przewozów pasa¿erskich. Nie bardzo wiadomo, z czego na przyk³ad biegun bezrobocia, mam na
myœli województwa podlaskie i warmiñsko-mazurskie, mia³by utrzymywaæ sieæ po³¹czeñ kolejowych.

Czy rz¹d przewiduje jakiœ system wyrównañ?
Doskonale zdajê sobie sprawê z priorytetów europejskich dotycz¹cych poprawy sytuacji

komunikacyjnej na linii wschód–zachód i pó³noc–po³udnie, jednak¿e nie mo¿e siê to odbywaæ kosztem
pog³êbiania podzia³ów na Polskê kategorii A, B, C.

Nie ulega równie¿ w¹tpliwoœci, ¿e taka restrukturyzacja poci¹gnie za sob¹ dalsze zwolnienia wœród
pracowników PKP, przede wszystkim w regionach szczególnie zagro¿onych bezrobociem. Obni¿y ona
równie¿ mobilnoœæ spo³eczeñstwa, tak istotn¹ w walce z plag¹ bezrobocia. Czy problemy te by³y
rozwa¿ane przez rz¹d?

Zbigniew Romaszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Spychalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Piotra Czy¿ewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu 2004 r. wchodzi w ¿ycie ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, na

mocy której samorz¹dy województw przejmuj¹ niezwykle z³o¿on¹ problematykê – organizacjê
i finansowanie pasa¿erskich przewozów regionalnych.

Szczup³oœæ œrodków i wzglêdy ekonomiczne, niezale¿nie od coraz powszechniejszego wprowadzania
na tory szynobusów, spowoduje nieuniknion¹ likwidacjê wielu linii kolejowych.

Wzglêdy spo³eczne nakazuj¹, aby znaczn¹ czêœæ tych us³ug przej¹³ transport autobusowy, zarówno
PPKS, jak i komunikacja miejska w warunkach narastaj¹cej konkurencyjnoœci w zwi¹zku z otwarciem
rynku po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Niektórzy wojewodowie przeprowadzaj¹ procesy
restrukturyzacji PPKS i przygotowuj¹ dzia³ania do konsolidacji s³abych jednostek w przedsiêbiorstwa
silniejsze o znaczeniu regionalnym.

W celu utrzymania dotychczasowego rynku i pasa¿erów celowa jest bowiem, jak sie wydaje,
konsolidacja przedsiêbiorstw komunikacji publicznej miêdzymiastowej i miejskiej, dzia³aj¹cych na tym
samym terenie, podleg³ych wojewodzie i samorz¹dom miast. G³ówne argumenty przemawiaj¹ce za tak¹
koncepcj¹ to:

— po³¹czenie pokrywaj¹cych siê tras linii autobusowych i obs³ugiwanie ich jednym autobusem
zamiast dwoma ró¿nych firm;

— ograniczenie kosztów obs³ugi technicznej i zakupu materia³ów – jeden warsztat remontowy
zamiast dwóch w ró¿nych firmach;

— ograniczenie kosztów administracyjnych komórek organizacyjnych po³¹czonych firm;
— mo¿liwoœæ korzystania z jednej zajezdni;
— unifikacja zakupów autobusów;
— po³¹czone operowanie na tym samym terenie z mo¿liwoœci¹ optymalizacji rozk³adu jazdy.
Prowadzenie w jednej firmie us³ug przewozowych dalekodystansowych i przewozów komunikacji

miejskiej u³atwia te¿ wprowadzenie integracji taryfowej, czyli jednego biletu w regionie, i regionalizacji
przewozów publicznych.

W moim mieœcie, w Kaliszu, po³¹czenie przedsiêbiorstw Kaliskie Linie Autobusowe i PKS nabiera
szczególnego znaczenia. Obie firmy posiadaj¹ bazy w Kaliszu i Pleszewie. KLA posiada atrakcyjnie
po³o¿ony, ³atwo zbywalny teren w pobli¿u centrum, co pomog³oby w finansowaniu wspólnego
przedsiêwziêcia, zaœ przedsiêbiorstwo PKS jest w³aœcicielem rozleg³ych terenów dworca i terenów
przydworcowych, których po³o¿enie umo¿liwia bardzo dobr¹ organizacjê przejazdów regionalnych
po³¹czonych jednostek.

W zwi¹zku z tym wydaje siê jednak konieczne okreœlenie zasad konsolidacji przedsiêbiorstw
przewozowych podleg³ych samorz¹dowi lokalnemu i Skarbowi Pañstwa. Uprzejmie proszê Pana
Ministra o zajêcie stanowiska w omawianej sprawie.

Andrzej Spychalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem KRUS narasta bardzo wiele niejasnoœci,

niedomówieñ i nawzajem wykluczaj¹cych siê informacji.
W zwi¹zku z moj¹ prac¹ cz³onka Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia w Senacie RP, gdzie pe³niê

funkcjê referuj¹cego Plan Finansowo-Rzeczowy KRUS na rok 2004, uprzejmie proszê o przekazanie mi
informacji dotycz¹cych funkcjonowania:

— Rady Rolników KRUS, zarówno IV kadencji, jak i obecnej, V kadencji;
— Funduszu Sk³adkowego KRUS;
— Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych.
Uprzejmie proszê te¿ o odpowiedzi na poni¿sze pytania:
1. Jakie zarobki (diety) otrzymywali poszczególni cz³onkowie Rady Rolników KRUS IV kadencji i jakie

otrzymuj¹ w czasie obecnej, V kadencji?
2. Jakie koszty poniós³ KRUS w zwi¹zku z funkcjonowaniem biura Rady Rolników KRUS w czasie

poprzedniej, IV kadencji? W szczególnoœci interesuj¹ mnie koszty zwi¹zane z:
— p³acami obs³ugi wraz z pochodnymi;
— utrzymaniem samochodów;
— wynajmem mieszkañ lub hoteli dla poszczególnych cz³onków rady.
3. Jakie koszty poniós³ KRUS w zwi¹zku z funkcjonowaniem poszczególnych cz³onków rady KRUS

IV kadencji? W szczególnoœci interesuj¹ mnie koszty:
— rozmów telefonicznych;
— wyjazdów na delegacje krajowe;
— wyjazdów na delegacje zagraniczne.
Bardzo proszê o przekazanie imiennej listy wyje¿d¿aj¹cych na delegacje cz³onków rady.
4. Czy z Funduszu Sk³adowego KRUS s¹ finansowane stypendia, wyjazdy wakacyjne, studia – tak

krajowe, jak i zagraniczne – oraz praktyki dla dzieci rolników?
Uprzejmie proszê o imienny wykaz dzieci i osób korzystaj¹cych z pomocy wy¿ej wymienionego

funduszu w IV kadencji Rady Rolników KRUS.
5. Jakie relacje zachodz¹ miêdzy KRUS a TUW?
W zwi¹zku z wieloma niejasnoœciami wynik³ymi na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w dniu 16 paŸdziernika 2003 r., uprzejmie proszê o przedstawienie opinii firmy
audytowej, która wykona³a audyt TUW. Interesuje mnie równie¿ koszt zwi¹zany z wykonaniem wy¿ej
wymienionego audytu.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Grzegorza Kurczuka

Szanowny Panie Ministrze!
S¹d Rejonowy w Tarnowie Wydzia³ VII Grodzki wyrokiem z dnia 23 wrzeœnia 2003 r. nr VII/K 647/03

uzna³ pana Antoniego Olszówkê zamieszka³ego w ¯ukowicach Nowych za winnego naruszenia ustawy
o ochronie zwierz¹t, to jest czynu z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Panie Ministrze, z wyrokami s¹dów siê nie dyskutuje i nale¿y je szanowaæ, ale zwracam siê do Pana
z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wniesienia przez Pana rewizji nadzwyczajnej, poniewa¿ w punkcie III
wy¿ej wymienionego wyroku s¹d orzek³ równie¿ przepadek mienia, to jest jedenastu sztuk byd³a, na
rzecz Skarbu Pañstwa.

W dniu 14 listopada 2003 r. odby³a siê licytacja tego byd³a przez komornika, na któr¹ przyby³o
kilkuset rolników, ale nie przyszli oni kupowaæ byd³a, lecz protestowaæ przeciwko przepadkowi tego¿
byd³a na rzecz Skarbu Pañstwa.

Zwracam siê do Pana z gor¹cym apelem o pomoc temu¿ rolnikowi, poniewa¿ zosta³ on pozbawiony
ca³ego swojego ¿yciowego dorobku i z dnia na dzieñ zosta³ pozbawiony jakichkolwiek œrodków do ¿ycia.

Szanowny Panie Ministrze, szanuj¹c wyrok s¹du Rzeczypospolitej, gor¹co proszê w imieniu tego¿
rolnika o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w celu wzruszenia prawomocnego ju¿ wyroku s¹du w punk-
cie dotycz¹cym przepadku mienia, bowiem pozostawienie temu¿ rolnikowi pieniêdzy za sprzedane
przez komornika jedenaœcie sztuk byd³a pozwoli mu na jako tak¹ egzystencjê.

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, pracy i polityki
spo³ecznej Jerzego Hausnera

Dzia³aj¹c na podstawie art. 49 pkt 4 Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, niniejsze
oœwiadczenie, dotycz¹ce darowizn na cele charytatywno-opiekuñcze koœcielnych osób prawnych,
w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 29 poz. 154, z póŸn. zm.), kierujê do Pana Jerzego Hausnera,
wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej.

Szanowny Panie Ministrze, zgodnie z art. 55 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pañstwa
do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (DzU nr 29 poz. 154, z póŸn. zm.) darowizny na
koœcieln¹ dzia³alnoœæ charytatywno-opiekuñcz¹ s¹ wy³¹czone z podstawy opodatkowania darczyñców
podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, je¿eli koœcielna osoba prawna przedstawi dar-
czyñcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przedstawi
sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tê dzia³alnoœæ.

Podczas posiedzenia Sejmu RP w dniu 12 listopada 2003 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych ustaw stwierdzi³ Pan Minister co
nastêpuje: „Chcê ponadto podkreœliæ, ¿e z mocy innej ustawy, ustawy konkordatowej, je¿eli chodzi
o darowizny na koœció³ zwi¹zane z celami charytatywnymi, nie ma ¿adnych ograniczeñ. A wiêc
darowizny zwi¹zane z celami charytatywnymi nie maj¹ ¿adnych ograniczeñ, to wynika z rozwi¹zañ
konkordatowych”.

Szanowny Panie Ministrze, art. 55 pkt. 7 ustawy mówi o darczyñcach; czy zatem uprawniona jest
inna jego interpretacja w wypadku osób prawnych i inna w wypadku osób fizycznych?

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Szyszkowsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Sk³adam na Pana rêce oœwiadczenie, które kierujê do Pana Wojciecha Olejniczaka, ministra
rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ochrony praw zwierz¹t w Polsce.

Opini¹ publiczn¹ wstrz¹snê³y ujawnione ostatnio przez prasê i telewizjê informacje o okrutnych
praktykach stosowanych przy uboju zwierz¹t oraz transporcie koni, co pozostaje w sprzecznoœci z prze-
pisami obowi¹zuj¹cego w Polsce prawa. Opisane zdarzenia nie wyczerpuj¹ jednak problemu, który
wymaga znacznie szerszego potraktowania. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zaniedbania w tym zakresie s¹
olbrzymie i nie ma przesady w stwierdzeniu, ¿e prawa zwierz¹t nigdy nie by³y w Polsce nale¿ycie
chronione, chocia¿ przepisy o ochronie praw zwierz¹t obowi¹zuj¹ od 1997 r.

Oprócz nag³oœnionej ostatnio w mediach sprawy uboju oraz transportu zwierz¹t, nale¿y zwróciæ
uwagê na problem chowu zwierz¹t, w tym wyj¹tkowo okrutne traktowanie drobiu poddanego
nieustannemu oddzia³ywaniu sztucznego œwiat³a i pozbawionego mo¿liwoœci ruchu.

W tragicznej sytuacji znajduj¹ siê równie¿ zwierzêta domowe, które bardzo czêsto przetrzymywane s¹
w nieodpowiednich warunkach i traktowane w karygodny sposób. Nikogo w Polsce nie dziwi, niestety,
widok psa uwi¹zanego na krótkim ³añcuchu, g³odzonego czy pozbawionego opieki weterynaryjnej.

Nie mniej bulwersuj¹cy jest, wskazywany przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami, problem
niekontrolowanego lub prowadzonego w warunkach ur¹gaj¹cych przyzwoitoœci handlu zwierzêtami.
Zwierzêta miesi¹cami przebywaj¹ w dusznych, sztucznie oœwietlanych pomieszczeniach, pozbawione
mo¿liwoœci odbywania spacerów. Wiele z nich przebywa w ma³ych sklepikach na bazarach, które nawet
w sezonie zimowym nie s¹ w nocy ogrzewane. Mo¿na wiêc wyobraziæ sobie dotkliwoœæ prze¿ywanych
przez nie cierpieñ.

Jak dot¹d nie zosta³ równie¿ rozwi¹zany problem porzucanych psów i kotów, których w³aœciciele
wci¹¿ pozostaj¹ bezkarni.

Panie Ministrze, jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ w zwi¹zku z istniej¹c¹ sytuacj¹, aby
zagwarantowaæ przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów o ochronie praw zwierz¹t? Czy przewiduje
Pan Minister nawi¹zanie œcis³ej wspó³pracy z organizacjami spo³ecznymi od wielu lat prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ w tym zakresie? Czy przewiduje Pan Minister zmiany w obowi¹zuj¹cych aktach
wykonawczych do ustawy o ochronie praw zwierz¹t oraz zmiany w organizacji G³ównego Inspektoratu
Weterynarii?

Zaniedbania Inspekcji Weterynaryjnej, maj¹cej zgodnie z ustaw¹ z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t sprawowaæ nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierz¹t, s¹
ogromne. Uwa¿am, ¿e ochrona zwierz¹t w Polsce nadal pozostaje fikcj¹. Dlatego te¿ uprzejmie proszê
Pana Ministra o ustosunkowanie siê do zasygnalizowanych problemów.

Z wyrazami szacunku
Maria Szyszkowska
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 49. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w latach 2003–2006

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2003 r. ustawy o re-
strukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003-2006, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce
poprawki:
1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 4 na koñcu dodaje siê kropkê i skreœla siê zdanie koñcowe;
2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 w zdaniu koñcowym skreœla siê wyrazy”, z wyj¹tkiem czêœci op³at i kar

stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego”;
3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 w zdaniu koñcowym skreœla siê wyrazy” - niezale¿nie od tego, na którego

organu administracji publicznej rachunek bankowy op³aty te powinny byæ wp³acane przez
„przedsiêbiorstwo górnicze”;

4) w art. 6 w ust. 2 po wyrazach „przedsiêbiorstw górniczych” dodaje siê wyrazy”, o których mowa w ust.
1,”;

5) w art. 9 w ust. 6:
a) po wyrazie „œwiadczenia” dodaje siê wyraz „górniczego”,
b) skreœla siê wyrazy „, zgodnie z Kodeksem pracy”;

6) w art. 9 skreœla siê ust. 10;
7) w art. 10 w ust. 7 i 8 skreœla siê wyrazy „; przepis art. 8 ust. 3 stosuje siê”;
8) w art. 10 dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:

„9. Do pracowników korzystaj¹cych ze stypendium na przekwalifikowanie art. 9 ust. 9 stosuje siê od-
powiednio.”;

9) w art. 12 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „w celu podjêcia dzia³alnoœci gospodarczej”;
10) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, po dniu 30 czerwca 2005 r., refi-
nansowanie kosztów wynagrodzenia bêdzie przys³ugiwa³o nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2006
r.”;

11) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, po dniu 1 stycznia 2006 r., refi-

nansowanie kosztów wynagrodzenia bêdzie przys³ugiwa³o nie d³u¿ej ni¿ do dnia 31 grudnia 2006
r.”;

12) w art. 17 w ust. 6 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„Do refinansowania, o którym mowa w ust. 3, przepisy:”;

13) w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 wyraz „wy³ania” zastêpuje siê wyrazem „wybiera”;
14) w art. 20 w ust. 2 wyrazy „która na emeryturê lub rentê przesz³a po dniu wejœcia ustawy w ¿ycie od

takiego pracodawcy” zastêpuje siê wyrazami „która, po dniu wejœcia ustawy w ¿ycie, na emeryturê
lub rentê przesz³a od takiego pracodawcy”;

15) w art. 24 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przedsiêbiorstwo górnicze prowadz¹ce wydobycie wêgla lub likwidacjê kopalni, w trybie okreœlo-

nym dla planu ruchu zak³adu górniczego w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i górni-
czego, okreœla zakres likwidacji kopalni.”;

16) w art. 27 w ust. 1 po wyrazie „wykonuje” dodaje siê wyrazy „kopalnia i”;
17) w rozdziale 6 dodaje siê art. 31a i 31b w brzmieniu:

„Art. 31a.
1. Przedsiêbiorstwo górnicze mo¿e zrzec siê, za zgod¹ walnego zgromadzenia tego przedsiêbiorstwa,

na rzecz gminy górniczej:
1) w³asnoœci lub prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci niewykorzystanych na cele pro-

dukcyjne,
2) w³asnoœci innych, ni¿ okreœlone w pkt 1 œrodków trwa³ych i obiektów trwale wy³¹czonych z eks-

ploatacji.
2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje siê w drodze umowy zawartej w formie aktu nota-

rialnego. Przekazanie nieruchomoœci, co do której nast¹pi³o zrzeczenie, nastêpuje na podstawie
protoko³u zdawczo – odbiorczego.

3. Zrzeczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje siê na podstawie protoko³u zdawczo – od-
biorczego.



Art. 31b.
1. Przedsiêbiorstwo górnicze mo¿e dokonaæ darowizny mienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, na

rzecz gminy górniczej albo spó³dzielni mieszkaniowej, za ich zgod¹, na cele zwi¹zane z realizacj¹
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, a tak¿e w celu pobudzania
aktywnoœci gospodarczej w gminie górniczej.

2. Przedsiêbiorstwo górnicze mo¿e pomniejszyæ kapita³ zapasowy o wartoœæ ksiêgow¹ netto przeka-
zanego mienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1.

3. Nie pobiera siê podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, których stron¹ jest przedsiêbiorstwo gór-
nicze, maj¹cych za przedmiot mienie, o którym mowa w art. 31a ust. 1.

4. Przedsiêbiorstwo górnicze jest zwolnione z obowi¹zku uiszczania op³at s¹dowych w sprawach do-
tycz¹cych mienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1.”;

18) w art. 35 w pkt 5, w lit. f po wyrazach „stypendium na przekwalifikowanie” dodaje siê wyrazy „lub
kontraktu szkoleniowego”;

19) w art. 37 skreœla siê pkt 3;
20) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy Kompania Wêglowa S.A. przejmuje nieumorzone zobowi¹zania
spó³ek wêglowych, które przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy zby³y na jej rzecz przedsiêbiorstwa
w rozumieniu art. 44 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2.”;

21) w art. 43:
a) w ust. 2 wyraz „Korzystaj¹c” zastêpujê siê wyrazem „Korzystaj¹cy”,
b) w ust. 3 na koñcu kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê wyrazy: „o którym mowa w art. 5

ust. 2 tej ustawy.”,
c) skreœla siê ust. 4;

22) w art. 44 w ust. 1 wyrazy „art. 23" zastêpuje siê wyrazem ”art. 22”;
23) w art. 48 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „31 grudnia 2003 r.” zastêpuje siê wyrazami „31 marca

2004 r.”;
24) dodaje siê art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a.
1. By³y pracownik zlikwidowanej kopalni Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêgla Kamiennego, którego pra-

wo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy górniczej lub
chorob¹ zawodow¹ powsta³¹ w zwi¹zku z wykonywaniem pracy górniczej usta³o z powodu
ust¹pienia niezdolnoœci do pracy i który nie spe³nia warunków do górniczej emerytury w myœl
przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, nabywa pra-
wo do emerytury górniczej, je¿eli:
1) udowodni³ okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pra-

cy wynosz¹cy co najmniej 15 lat oraz pobiera³ rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku
z wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ przez okres co najmniej 5 lat, albo

2) udowodni³ okres pracy górniczej wykonywanej pod ziemi¹ stale i w pe³nym wymiarze czasu pra-
cy wynosz¹cy co najmniej 20 lat oraz pobiera³ rentê z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku
z wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do osób, które nie przyst¹pi³y do otwartego funduszu emerytalne-
go oraz nast¹pi³o rozwi¹zanie stosunku pracy.

3. Osobom uprawnionym do emerytury, o której mowa w ust. 1, nie przys³uguje uprawnienie, o któ-
rym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z ty-
tu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, je¿eli s¹ uprawnione do renty z tytu³u niezdolno-
œci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy górniczej lub chorob¹ zawodow¹ powsta³¹
w zwi¹zku z wykonywaniem pracy górniczej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje siê do wniosków o emerytury górnicze z³o¿onych do dnia 30 czerwca 2004
r., z zastrze¿eniem ust. 5.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, uwa¿a siê za dotrzymany, je¿eli wniosek o emeryturê górnicz¹ zo-
stanie z³o¿ony w ci¹gu 14 dni od dnia uprawomocnienia siê orzeczenia sadu uznaj¹cego ust¹pie-
nie niezdolnoœci do pracy, a w dniu 30 czerwca 2004 r. odwo³anie od decyzji odmawiaj¹cej prawa
do renty by³o przedmiotem postêpowania s¹dowego.".
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w latach 2003–2006,
postanowi³ wprowadziæ do jej treœci 24 poprawki.

Najwa¿niejsze poprawki dotycz¹:
– mo¿liwoœci ³¹czenia likwidowanych zak³adów górniczych z innymi kopalniami,
– mo¿liwoœci nieodp³atnego przekazania gminom górniczym mienia wy³¹czonego z eksploatacji przez

przedsiêbiorstwa górnicze,
– zwiêkszenia zakresu umorzeñ zobowi¹zañ przedsiêbiorstw górniczych,
– doprecyzowania przepisów dotycz¹cych emerytury górniczej dla by³ych pracowników zlikwidowa-

nych kopalni Dolnoœl¹skiego Zag³êbia Wêgla Kamiennego.
Poprawki do art. 24 oraz art. 27 wyraŸnie wskazuj¹, i¿ zakres likwidacji kopalni bêdzie wynika³ z okre-

œlonego przez przedsiêbiorstwo górnicze planu ruchu zak³adu górniczego. W ten sposób nie jest wyklu-
czona likwidacja jedynie oznaczonej czêœci zak³adu górniczego. Ponadto Senat postanowi³, i¿ czynnoœci
likwidacyjne bêdzie mog³a wykonywaæ kopania, a nie tylko przedsiêbiorstwo wy³¹cznie powo³ane do re-
strukturyzacji kopalni. Przyjmuj¹c te poprawki Senat kierowa³ siê przekonaniem, i¿ takie rozwi¹zania
zracjonalizuj¹ proces restrukturyzacji i pozwol¹ przedsiêbiorstwom górniczym elastycznie kszta³towaæ
swoj¹ strukturê organizacyjn¹.

Poprawki polegaj¹ce na dodaniu art. 31a i 31b umo¿liwiaj¹ przekazanie gminom górniczym nierucho-
moœci oraz innego, wy³¹czonego z eksploatacji przedsiêbiorstw górniczych, mienia. Przyjmuj¹c te po-
prawki Senat uzna³, i¿ nale¿y gminom górniczym zrekompensowaæ skutki restrukturyzacji zak³adów
górniczych na ich terenie i pozwoliæ na gospodarcze wykorzystanie zbêdnego kopalniom maj¹tku. Po-
prawki te tak¿e racjonalizuj¹ funkcjonowanie dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych, które s¹
obci¹¿one zasobami mieszkaniowymi, umo¿liwiaj¹c przekazanie tych zasobów spó³dzielniom mieszka-
niowym.

Pierwsza poprawka do art. 5 ust. 1 pkt 4 skreœla wy³¹czenie spod umorzenia op³at i kar stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego, które i tak nie podlegaj¹ umorzeniu na podstawie tej usta-
wy. Skreœlenie to powoduje tak¿e, i¿ nie bêd¹ wy³¹czone spod umorzenia przychody wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych funduszy ochrony œrodowiska. Pozostawienie takiej regulacji znacz¹co zmniej-
szy³oby zakres umorzenia d³ugów przedsiêbiorstw górniczych powoduj¹ os³abienie efektu restruktury-
zacji finansowej.

Poprawki nr 19 i 24 polegaj¹ na dodaniu do ustawy restrukturyzuj¹cej górnictwo wêgla kamiennego
regulacji dotycz¹cej prawa do nabycia emerytury górniczej przez by³ych pracowników zlikwidowanych
kopalni Dolnego Œl¹ska z jednoczesnym doprecyzowaniem zakresu podmiotowego tej regulacji oraz ter-
minu, do którego mo¿na sk³adaæ wnioski o emerytury górnicze. Zdaniem Senatu tak ukszta³towane
szczególne przywileje socjalne musz¹ byæ przyjmowane z najwy¿sz¹ ostro¿noœci¹, a ich zakres powinien
byæ okreœlony w taki sposób aby nie by³y polem do nadu¿yæ.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy b¹dŸ redakcyjny i przyczyniaj¹ siê, zdaniem Se-
natu, do poprawy czytelnoœci ustawy.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 paŸdziernika 2003 r. usta-
wy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 6, w art. 8a w ust. 1 skreœla siê zdanie drugie;
2) w art. 1 w pkt 8, w art. 10 po wyrazach „o których mowa w art. 9,” dodaje siê wyrazy „bior¹c pod

uwagê rozró¿nienie ostrze¿eñ przed szkodliwoœci¹ u¿ywania tytoniu na powszechne i dodatkowe
oraz”;

3) w art. 2 w ust. 3 wyrazy „niespe³niaj¹ce warunków okreœlonych na podstawie art. 1 pkt 8" zastêpuje
siê wyrazami ”spe³niaj¹ce warunki dotychczasowych przepisów”;

4) dodaje siê art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy wymienionej

w art. 1 zachowuj¹ moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie art. 10 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej
ni¿ przez okres 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych, wniós³ do jej treœci 4 poprawki.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat postanowi³ skreœliæ w przepisie zdanie, którego treœæ w sposób
oczywisty wynika ze zdania poprzedniego.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 2 Senat rozszerzy³ katalog wytycznych zawartych w przepisie upowa-
¿niaj¹cym w ten sposób, aby w wydanym na jego podstawie rozporz¹dzeniu dokonano rozró¿nienia
ostrze¿eñ przed szkodliwoœci¹ u¿ywania tytoniu, na powszechne i dodatkowe.

Poprawka nr 3 ma na celu zapewnienie precyzji i spójnoœci terminologicznej przepisowi przejœciowe-
mu ustawy.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat doda³ do ustawy przepis utrzymuj¹cy w mocy rozporz¹dzenie wyda-
ne na podstawie zmienianej delegacji, do czasu zast¹pienia go nowym aktem wykonawczym, nie d³u¿ej
jednak ni¿ przez okres 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy. Zapobiegnie to sytuacji, w której od
dnia wejœcia w ¿ycie nowelizacji do dnia wydania rozporz¹dzenia na podstawie zmienionego upowa¿nie-
nia nie bêd¹ obowi¹zywa³y ¿adne przepisy reguluj¹ce kwestie tak istotne, jak dopuszczalna zawartoœæ
substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o s³u¿bie zastêpczej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 paŸdziernika 2003 r. usta-
wy o s³u¿bie zastêpczej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 wyrazy „odbywania s³u¿by zastêpczej oraz kierowania do niej” zastêpuje siê wyrazami

„przeznaczania do s³u¿by zastêpczej, kierowania do jej odbywania oraz odbywania s³u¿by
zastêpczej przez”;

2) w art. 2 w ust. 2 wyrazy „administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoœci” zastêpuje siê
wyrazami „administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwoœci”;

3) w art. 4 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zadania okreœlone w ustawie s¹ zadaniami zleconymi z zakresu administracji rz¹dowej.”;

4) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. W³aœciwoœæ marsza³ka województwa ustala siê wed³ug:

1) sta³ego miejsca pobytu poborowego;
2) czasowego miejsca pobytu poborowego - w przypadku zameldowania poborowego na pobyt

czasowy trwaj¹cy ponad 2 miesi¹ce;
3) siedziby podmiotu - w sprawach, o których mowa w

art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 3.”;
5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. W³aœciwoœæ wojskowego komendanta uzupe³nieñ ustala siê wed³ug:
1) sta³ego miejsca pobytu poborowego;
2) czasowego miejsca pobytu poborowego - w przypadku zameldowania poborowego na pobyt

czasowy trwaj¹cy ponad 2 miesi¹ce.”;
6) w art. 7 w ust. 3 skreœla siê wyraz „w³aœciwego”;
7) w art. 7 w ust. 6 w zdaniu wstêpnym wyrazy „cofa zgodê na odbywanie s³u¿by zastêpczej” zastêpuje

siê wyrazami „cofa zgodê udzielon¹ podmiotowi na odbywanie u niego s³u¿by zastêpczej”;
8) w art. 9 w pkt 6 wyrazy „zwrot kosztów przejazdu” zastêpuje siê wyrazem „przejazd”;
9) w art. 10 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie :

„W sk³ad komisji wojewódzkiej wchodzi przewodnicz¹cy komisji wojewódzkiej oraz cz³onkowie ko-
misji wojewódzkiej, w liczbie 5 osób.”;

10) w art. 10 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Orzeczenia komisji wojewódzkiej zapadaj¹ w obecnoœci co najmniej 3 osób z jej sk³adu.”;

11) w art. 10 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. W³aœciwoœæ komisji wojewódzkiej ustala siê wed³ug:

1) sta³ego miejsca pobytu poborowego;
2) czasowego miejsca pobytu poborowego - w przypadku zameldowania poborowego na pobyt

czasowy trwaj¹cy ponad 2 miesi¹ce.”;
12) w art. 11 w ust. 2 w zdaniu wstêpnym po wyrazie „Wniosek” dodaje siê wyrazy „, o którym mowa w

ust. 1,”;
13) w art. 12 w ust. 1 skreœla siê wyraz „w³aœciwej”;
14) w art. 12:

a) w ust. 1 wyrazy „marsza³ka województwa” zastêpuje siê wyrazami „wojskowego komendanta
uzupe³nieñ”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojskowy komendant uzupe³nieñ przesy³a wniosek, o którym mowa w ust. 1, do komisji wo-

jewódzkiej w terminie 3 dni od dnia jego z³o¿enia przez poborowego.”;
15) w art. 13 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Orzeczenia komisji zapadaj¹ w obecnoœci co najmniej 3 osób z jej sk³adu.”;
16) w art. 16:

a) w ust. 1 wyrazy „przewodnicz¹cego komisji” zastêpuje siê wyrazami „przewodnicz¹cego komisji
wojewódzkiej”,

b) w ust. 3 wyraz „komisja” zastêpuje siê wyrazami „komisja wojewódzka”;
17) w art. 17 w ust. 1 po wyrazach „komisji wojewódzkiej” dodaje siê wyrazy „albo siedziby komisji”;
18) w art. 17 w ust. 2 po wyrazach „komisji wojewódzkiej” dodaje siê wyrazy „albo posiedzenie komisji”;
19) w art. 18 w ust. 2 po wyrazach „wojskowego komendanta uzupe³nieñ” dodaje siê wyrazy „i podmiot”;



20) w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Karta skierowania powinna zawieraæ okreœlenie terminu i miejsca stawienia siê poborowego do

odbycia s³u¿by zastêpczej, a tak¿e pouczenie o skutkach uchylania siê od obowi¹zku odbycia tej
s³u¿by, o postêpowaniu w przypadku utraty karty skierowania oraz o postêpowaniu w razie nie-
mo¿noœci stawienia siê poborowego do s³u¿by z przyczyn zdrowotnych.”;

21) w art. 18 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister w³aœciwy do spraw pracy okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór karty skierowania

uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia czytelnoœci zawartych w niej danych.”;
22) w art. 23 w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „wojskowego komendanta uzupe³nieñ” dodaje siê wyrazy „,

w terminie 3 dni od dnia stawienia siê poborowego”;
23) w art. 27 w ust. 3 wyrazy „niewykorzystanego urlopu” zastêpuje siê wyrazami „niewykorzystany

urlop”;
24) w art. 29 w ust. 1:

a) wyraz „niezw³ocznie” zastêpuje siê wyrazami „w terminie 14 dni”,
b) skreœla siê wyraz „nieusprawiedliwionej”;

25) w art. 32 w ust. 1 po wyrazie „zawieszenia” dodaje siê wyrazy „albo zwolnienia ze s³u¿by zastêpczej
w przypadkach, o których mowa w art. 31 ust. 2”;

26) w art. 38 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2a wyrazy „Przeznaczanie, kierowanie i odbywanie s³u¿by zastêpczej”
zastêpuje siê wyrazami „Przeznaczanie do s³u¿by zastêpczej, kierowanie do jej odbywania oraz
odbywanie s³u¿by zastêpczej”;

27) w art. 38 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Od orzeczenia powiatowej komisji poborowej przys³uguje poborowemu i wojskowemu ko-
mendantowi uzupe³nieñ odwo³anie do wojewódzkiej komisji poborowej. Wniesienie
odwo³ania nie wstrzymuje powo³ania poborowego do zasadniczej s³u¿by wojskowej.”;”;

28) w art. 44 po wyrazach „w ust. 3" dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 1 oraz
dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
„2) w pkt 5 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) po zwolnieniu z czynnej s³u¿by wojskowej albo po odbyciu s³u¿by zastêpczej,”.”;
29) w art. 47 w pkt 3, w ust. 1 wyrazy „i pkt 2a” zastêpuje siê wyrazami „, pkt 2a i 10”;
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. o s³u¿bie zastêpczej, wprowadzi³ do jej
tekstu 29 poprawek.

Szczególnie istotne s¹ poprawki zmierzaj¹ce do uregulowania w³aœciwoœci podmiotów realizuj¹cych
zadania okreœlone ustaw¹. W tym celu Senat zmodyfikowa³ przepis dotycz¹cy w³aœciwoœci wojskowego
komendanta uzupe³nieñ, tak aby okreœla³ on przes³anki w³aœciwoœci wojskowego komendanta uzu-
pe³nieñ nie tylko dla potrzeb wykonywania przez niego ustawowych zadañ, ale równie¿ w celu umo¿li-
wienia realizacji zadañ innym podmiotom wskazanym w ustawie, dla których wykonania konieczne jest
ustalenie w³aœciwego komendanta (poprawka nr 5). Poprawkami nr 4 i 11 Senat okreœli³ równie¿
w³aœciwoœæ marsza³ka województwa w sprawach dotycz¹cych odbywania przez poborowych s³u¿by za-
stêpczej i w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ dotycz¹cych podmiotów, u których bêdzie
wykonywana s³u¿ba zastêpcza, oraz w³aœciwoœæ komisji wojewódzkiej w sprawach przeznaczania do
s³u¿by zastêpczej.

Poprawk¹ nr 14 Senat zmodyfikowa³ procedurê sk³adania wniosków o przeznaczenie do s³u¿by za-
stêpczej stanowi¹c, i¿ wniosek bêdzie sk³adany do komisji wojewódzkiej za poœrednictwem wojskowego
komendanta uzupe³nieñ, a nie za poœrednictwem marsza³ka województwa, co ma u³atwiæ i przyspieszyæ
tryb sk³adania tych wniosków. Izba wprowadzi³a równie¿ poprawki okreœlaj¹ce quorum wymagane dla
wydawania orzeczeñ przez komisje wojewódzkie i komisje (poprawki nr 10 i 15).

Senat uzna³ za uzasadnione wprowadzenie identycznych rozwi¹zañ w zakresie: zwrotu kosztów prze-
jazdu poborowemu, który zosta³ wezwany na posiedzenie komisji (poprawka nr 17) oraz rekompensaty
niewyp³aconego wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania na posiedzenie komisji (po-
prawka nr 18), do rozwi¹zañ przyjêtych w zakresie uczestnictwa poborowego w posiedzeniach komisji
wojewódzkiej.

Doprecyzowaniu merytorycznych rozwi¹zañ zawartych w ustawie s³u¿¹ poprawki nr 1, 19, 22 i 24.
Poprawka nr 1 dostosowuje przepis okreœlaj¹cy zakres przedmiotowy ustawy do zakresu spraw przeka-
zanych do unormowania t¹ ustaw¹ w art. 4 ust. 2a ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Poprawka nr 19 przewiduje, i¿ marsza³ek województwa o skierowaniu poborowego
do odbycia s³u¿by zastêpczej, bêdzie zawiadamia³, oprócz wojskowego komendanta uzupe³nieñ równie¿
podmiot, do którego poborowy zosta³ skierowany. Poprawka nr 22 okreœla 3-dniowy termin, w ci¹gu
którego podmiot, do którego stawi³ siê poborowy w celu odbycia s³u¿by zastêpczej, bêdzie zobowi¹zany
powiadomiæ o tym fakcie marsza³ka województwa oraz wojskowego komendanta uzupe³nieñ, natomiast
poprawka nr 24 zmierza do tego, aby podmiot, u którego poborowy odbywa s³u¿bê zastêpcz¹, zawiada-
mia³ marsza³ka województwa o ka¿dej nieobecnoœci poborowego w pracy, jak równie¿ precyzuje termin,
w jakim informacja ta ma byæ przekazana.

Istotnej modyfikacji uleg³y przes³anki uzasadniaj¹ce skierowanie poborowego, który nie odby³ s³u¿by
zastêpczej w pe³nym wymiarze, do odbycia pozosta³ego okresu tej s³u¿by. Senat uzna³, i¿ tak¹
przes³ank¹ powinno byæ nie tylko ustanie przyczyn, z powodu których zawieszono odbywanie s³u¿by za-
stêpczej, ale równie¿ ustanie przyczyn, na podstawie których poborowy zosta³ zwolniony ze s³u¿by za-
stêpczej przed jej odbyciem (poprawka nr 25).

Ustawa o s³u¿bie zastêpczej tworzy komisje wojewódzkie i komisje, jako organy odpowiednio pierw-
szej i drugiej instancji, w³aœciwe w sprawach przeznaczania osób do s³u¿by zastêpczej. Konsekwentne
stosowanie terminologii przyjêtej dla okreœlania tych dwóch komisji jest wiêc bardzo istotne, st¹d te¿
Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie poprawek s³u¿¹cych uzyskaniu tej spójnoœci (poprawki nr 9 i
16).

W trakcie prac nad ustaw¹ zwracano równie¿ uwagê na koniecznoœæ modyfikacji delegacji do wyda-
nia rozporz¹dzenia, do czego zmierzaj¹ poprawki nr 20 i 21.

Pozosta³e poprawki przyjête przez Senat maj¹ charakter redakcyjny lub doprecyzowuj¹cy przepisy
ustawy (poprawki nr 2, 3, 6 - 8, 12, 13, 26 – 29).
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych,
ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 paŸdziernika 2003 r. usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 14;
2) w art. 1 skreœla siê pkt 21;
3) w art. 1 w pkt 24 po lit. a dodaje siê lit. a1 w brzmieniu:

„a1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Analizy danych zawartych w oœwiadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje w³aœciwe kole-

gium s¹du apelacyjnego w terminie do dnia 30 czerwca ka¿dego roku i przedstawia jej wyniki
zgromadzeniu ogólnemu sêdziów s¹du apelacyjnego.”,”;

4) w art. 1 w pkt 26:
a) art. 94a otrzymuje brzmienie:

„Art. 94a.
§ 1. Sêdziemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dozna³ sta³ego lub

d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie.
§ 2. Cz³onkom rodziny sêdziego, który zmar³ wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodo-

wej, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przys³uguje równie¿ w razie
œmierci w nastêpstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej sêdziego w stanie spo-
czynku, który zmar³ uznany za trwale niezdolnego do pe³nienia obowi¹zków sêdziego wsku-
tek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

§ 3. Jednorazowe odszkodowanie i jego zwiêkszenie, a tak¿e jednorazowe odszkodowanie dla
cz³onków rodziny sêdziego lub sêdziego w stanie spoczynku, ustala siê na zasadach i w wyso-
koœci okreœlonej w ustawie z dnia 30 paŸdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760).

§ 4. Odszkodowanie przewidziane w niniejszym artykule przys³uguje niezale¿nie od innych
œwiadczeñ okreœlonych w ustawie.

§ 5. Skarb Pañstwa pokrywa koszty skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych,
zwi¹zane ze œwiadczeniami zdrowotnymi z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych, na
które sêdzia zosta³ skierowany przez lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
na wniosek lekarza prowadz¹cego, a nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na
podstawie odrêbnych przepisów. Skarb Pañstwa pokrywa tak¿e koszty przedmiotów ortope-
dycznych w wysokoœci udzia³u w³asnego ubezpieczonego, okreœlonego w przepisach o ubez-
pieczeniu zdrowotnym.",

b) w art. 94b § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W zakresie nieuregulowanym ustaw¹, do wypadków przy pracy i chorób zawodowych sê-

dziego stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce pracowników okreœlone w ustawie, o któ-
rej mowa w art. 94a § 3.”;

5) w art. 1 w pkt 30, w § 2 skreœla siê wyrazy „w art. 40,”;
6) w art. 1 po pkt 30 dodaje siê pkt 30a w brzmieniu:

„30a) w art. 112 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera, spoœród kandydatów zg³oszonych przez zgromadzenia

ogólne sêdziów s¹dów apelacyjnych, Krajowa Rada S¹downictwa. Rzecznik dyscyplinarny
dzia³a przy Krajowej Radzie S¹downictwa. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa cztery
lata.”;”;

7) w art. 1 w pkt 32, w art. 131:
a) w § 1 skreœla siê wyrazy „, art. 40",
b) w § 3 skreœla siê wyrazy „lub w art. 40 § 3”;

8) w art. 1 pkt 38 otrzymuje brzmienie:
„38) w art. 150 po § 10 dodaje siê § 11-13 w brzmieniu:



„§ 11. Minister Sprawiedliwoœci mo¿e przenieœæ referendarza s¹dowego na jego wniosek lub za
jego zgod¹ na inne miejsce s³u¿bowe.

§ 12. Zgoda referendarza s¹dowego na przeniesienie na inne miejsce s³u¿bowe nie jest wymaga-
na w przypadku:
1) zniesienia stanowiska wywo³anego zmian¹ w organizacji s¹downictwa lub zniesienia

danego s¹du lub wydzia³u albo przeniesienia siedziby s¹du,
2) niedopuszczalnoœci zajmowania stanowiska referendarza s¹dowego w danym s¹dzie

wskutek zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego albo powstania stosunku powinowactwa,
o którym mowa w art. 6,

3) gdy wymaga tego wzgl¹d na powagê stanowiska referendarza s¹dowego, na wniosek
kolegium w³aœciwego s¹du okrêgowego.

§ 13. Do przeniesienia referendarza s¹doego na inne miejsce s³u¿bowe przepis art. 76 stosuje siê
odpowiednio.”;”;

9) w art. 1 w pkt 39, w art. 153 w § 6 w pkt 3 wyrazy „zasadê poprawnoœci przebiegu” zastêpuje siê
wyrazami „zasadê poprawnoœci jego przebiegu”;

10) w art. 2 w pkt 10, w ust. 1c w zdaniu trzecim po wyrazach „w tym czasie” dodaje siê wyrazy „, a tak¿e
w okresie zajmowania stanowiska sêdziego,”;

11) w art. 2 w pkt 10, w ust. 1d wyrazy „lub na innym, odpowiednio równorzêdnym, stanowisku
prokuratorskim lub na innym, odpowiednio równorzêdnym” zastêpuje siê wyrazami „lub na
innym, odpowiednio równorzêdnym”;

12) w art. 2 w pkt 13 w lit. c, w ust. 3 wyraz „prokurtorów” zastêpuje siê wyrazem „prokuratorów”;
13) w art. 5 w pkt 1 w lit. b wyrazy „centralnej informacji” zastêpuje siê wyrazami „Centralnej

Informacji”;
14) w art. 6 skreœla siê pkt 3;
15) w art. 6 w pkt 9, w § 1 skreœla siê wyrazy „art. 96 § 3,”;
16) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ w pañstwowej sferze
bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239,
z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 i Nr 179,
poz. 1750) w art. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) osoby zajmuj¹ce kierownicze stanowiska pañstwowe, cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej,

etatowi cz³onkowie samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych i kolegiów regionalnych izb ob-
rachunkowych, pracownicy Rz¹dowego Centrum Legislacji, eksperci Urzêdu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze S³u¿by Cel-
nej,”.”;

17) w art. 18 w pkt 2 przed wyrazami „art. 12" dodaje siê wyrazy ”art. 10 i" oraz wyrazy „który wchodzi”
zastêpuje siê wyrazami „które wchodz¹”;

18) w art. 18:
a) w pkt 1 wyrazy „art. 11a” zastêpuje siê wyrazami „art. 12",
b) w pkt 2 wyrazy „art. 12" zastêpuje siê wyrazami ”art. 13".

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Senat wprowadzi³ do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy o pro-
kuraturze, ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw kilkanaœcie po-
prawek. Wœród nich znajduje siê poprawka (nr 1 wraz z konsekwencjami – nr 5 i 7) dotycz¹ca wprowa-
dzonej przez Sejm mo¿liwoœci z³o¿enia pisemnego zastrze¿enia do s¹du dyscyplinarnego w razie wy-
tkniêcia uchybienia w³aœciwemu s¹dowi przez s¹d odwo³awczy. Wytkniêcia uchybienia dokonuje s¹d
apelacyjny lub s¹d okrêgowy. Z uwagi na to, ¿e s¹dem dyscyplinarnym w I instancji jest s¹d apelacyjny,
Senat nie uzna³ za w³aœciwe rozwi¹zania, aby ten sam s¹d, który wytkn¹³ uchybienie, na skutek wnie-
sienia zastrze¿enia, mia³ ponownie rozpatrywaæ podstawy tego wytkniêcia.

Wa¿n¹ kwesti¹ regulowan¹ w ustawie jest materia odszkodowañ w razie wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej sêdziego i prokuratora. Senat uzna³ ze wzglêdów spo³ecznych, ¿e powinny tej grupie
zawodowej przys³ugiwaæ œwiadczenia w wysokoœci przys³uguj¹cej pracownikom, okreœlonej w ustawie
o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (poprawka nr 4).

Senat uzna³ za niedopuszczalne rozwi¹zanie zezwalaj¹ce w ka¿dym przypadku na przeniesienie refe-
rendarza s¹dowego na inne miejsce s³u¿bowe w okrêgu s¹dowym bez jego zgody. W zwi¹zku z tym, Izba
powróci³a (w poprawce nr 8) do koncepcji proponowanej przez projektodawcê, przewiduj¹cej jako zasa-
dê przenoszenie referendarza na jego wniosek lub za jego zgod¹, a bez zgody tylko w okreœlonych przy-
padkach; przeniesienie jednak by³oby mo¿liwe tak¿e poza okrêg s¹dowy, w którym referendarz ma do-
tychczasowe miejsce s³u¿bowe.

Senat zmieni³ termin wejœcia w ¿ycie art. 10 nowelizacji czyli zmiany ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa. Zgodnie z poprawk¹ (nr 17) zmieniane przepisy maj¹ wejœæ w ¿ycie z dniem og³oszenia ze
wzglêdu na pozostawienie do koñca 2006 r. obowi¹zuj¹cego sposobu finansowania dzia³alnoœci Rady
i koniecznoœci uwzglêdnienia tego w projekcie bud¿etu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na 2004 r.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny lub zmierzaj¹ do zachowania zasad techniki prawo-
dawczej.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 paŸdziernika 2003 r. usta-
wy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskie-
go Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 skreœla siê ust. 3;
2) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie „planem,” dodaje siê wyrazy „a tak¿e przestrzenny zasiêg

wdra¿ania tych dzia³añ,”;
3) w art. 5 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w przypadku, gdy przekazano mu funkcje agencji p³atni-
czej w zakresie przyznawania i wyp³aty rent strukturalnych.”;

4) w art. 5 w ust. 4 po wyrazie „organy” dodaje siê wyrazy „, o których mowa w ust. 3,”;
5) po art. 5 dodaje siê art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a.
1. Na wniosek w³aœciciela gruntów wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego, który ubiega siê

o przyznanie renty strukturalnej lub na wniosek jego ma³¿onka Agencja Nieruchomoœci Rol-
nych:
1) poœredniczy w sprzeda¿y lub wydzier¿awianiu wskazanej nieruchomoœci, lub
2) przejmuje nieodp³atnie, w drodze decyzji Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych, wskazan¹

we wniosku nieruchomoœæ na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio tryb postêpowania dotycz¹cy

stwierdzenia niemo¿liwoœci sprzeda¿y nieruchomoœci oraz przejmowania nieruchomoœci na
rzecz Skarbu Pañstwa okreœlony w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.”;

6) w art. 6 skreœla siê ust. 5;
7) w art. 8 w ust. 2 wyrazy „sposób i tryb postêpowania przy doradzaniu” zastêpuje siê wyrazami

„warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleñ dla podmiotów, których dotycz¹ dzia³ania objête
planem, oraz doradzania”;

8) w art. 8 dotychczasowy ust. 2 oznacza siê jako ust. 3, a dotychczasowy ust. 3 oznacza siê jako ust. 2;
9) w art. 9:

10) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „pkt 3" dodaje siê wyrazy ”i 4",
11) w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) ma³¿onek osoby, o której mowa w pkt 3, je¿eli renta strukturalna wspó³finansowana ze œrodków
sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wyp³acana jest wraz
z dodatkiem na tego ma³¿onka.”;

12) w art. 10 w pkt 2 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „jego wykonanie” zastêpuje siê wyrazami „wykonanie
zalesienia”;

13) w art. 13 w ust. 3 po wyrazie „dotychczasowe” dodaje siê wyrazy „z tym, ¿e w zakresie zg³oszonych
wniosków o wyra¿enie takiej zgody przekraczaj¹cych roczny limit zalesienia na 2003 r. i lata
nastêpne, postêpowanie umarza siê”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2003 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej i zaproponowa³ wprowadzenie do treœci ustawy 11 poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do tego, aby przepis art. 2 nie mia³ charakteru incydentalnego. Okreœlenie
w tym artykule terminu obliguj¹cego Radê Ministrów do zatwierdzenia projektu planu rozwoju obsza-
rów wiejskich do 15 marca 2004 r. sugerowaæ mog³oby bowiem, ¿e przepisy ustawy dotycz¹ce opraco-
wywania i zatwierdzania planu maj¹ charakter jednorazowy, co by³oby niezgodne z intencj¹ ustawo-
dawcy. Celem ustawodawcy jest uregulowanie wy¿ej wskazanej problematyki w sposób umo¿liwiaj¹cy
wdra¿anie kolejnych edycji planu rozwoju obszarów wiejskich.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za konieczne uœciœlenie kompetencji Rady Ministrów w za-
kresie wyznaczania zasiêgu przestrzennego wdra¿ania dzia³añ objêtych planem rozwoju obszarów wiej-
skich. W szczególnoœci jest to istotne w przypadku dzia³añ polegaj¹cych na wspieraniu przedsiêwziêæ
rolnoœrodowskowych oraz wspieraniu dzia³alnoœci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania.

Zdaniem Senatu konieczne jest tak¿e wyraŸne wskazanie, ¿e decyzje administracyjne w zakresie
przyznawania rent strukturalnych wydawaæ bêdzie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
w przypadku, gdy przekazano mu funkcje agencji p³atniczej w zakresie przyznawania i wyp³aty rent
strukturalnych. Rozwi¹zanie to zgodne jest z ustaleniami przyjêtymi w projekcie planu rozwoju obsza-
rów wiejskich (poprawka nr 3).

Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby przedmiotowa ustawa okreœla³a dzia³ania, jakie Agencja Nieru-
chomoœci Rolnych bêdzie podejmowa³a na wniosek w³aœciciela gruntów wchodz¹cych w sk³ad gospo-
darstwa rolnego ubiegaj¹cego siê o przyznanie renty strukturalnej lub na wniosek ma³¿onka tego
w³aœciciela. Poprawka ta uwzglêdnia przewidziane w planie rozwoju obszarów wiejskich postanowie-
nia, w myœl których rolnik, który nie znajdzie nastêpcy, mo¿e przekazaæ nale¿¹ce do niego grunty nie-
odp³atnie na rzecz Agencji Nieruchomoœci Rolnych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 6 wziêto pod uwagê w szczególnoœci fakt, ¿e art. 6 ust. 5 nie wskazuje trybu,
w jakim mia³yby byæ rozpatrywane zastrze¿enia do ustaleñ zawartych w protokole pokontrolnym. Nie
znajdzie bowiem zastosowania w tym przypadku kodeks postêpowania administracyjnego (zastrze¿e-
nia nie s¹ ani decyzj¹ administracyjn¹, ani postanowieniem). Zdaniem Senatu skreœlenie przepisu art.
6 ust. 5 nie powinno rodziæ obaw, ¿e podmiot niezgadzaj¹cy siê z wynikami kontroli bêdzie pozbawiony
mo¿liwoœci dochodzenia swych racji, przys³ugiwaæ mu bêdzie bowiem odwo³anie od decyzji administra-
cyjnej podjêtej przez Agencjê w rezultacie ustaleñ z kontroli. Poprawka nr 6 uzasadniona jest tak¿e ko-
niecznoœci¹ zapewnienia racjonalnoœci prawa. Niczym nieuzasadnione jest, aby Agencja, o której mowa
w art. 6 ust. 1, dwukrotnie rozpatrywa³a zastrze¿enia do protoko³u. Dosz³oby do tego, jeœli podmiot
odwo³uj¹cy siê od decyzji administracyjnej Agencji (podjêtej w efekcie ustaleñ zawartych w protokole)
dowodzi³by, ¿e dotycz¹ca go decyzja administracyjna wydana zosta³a w oparciu o wyniki kontroli, które
budz¹ zdaniem odwo³uj¹cego zastrze¿enia.

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby minister w³aœciwy do spraw rozwoju wsi okreœla³, w drodze roz-
porz¹dzenia, warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleñ dla podmiotów, których dotycz¹ dzia³ania ob-
jête planem rozwoju obszarów wiejskich. Senat uzna³, ¿e ustawodawca powinien zapewniæ jednolity
system przeprowadzenia szkoleñ dla podmiotów, które bêd¹ w przysz³oœci korzysta³y z pomocy finanso-
wej ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rol-
nej.

Wprowadzenie poprawki nr 9 uzasadnione jest koniecznoœci¹ uwzglêdnienia w ustawie, ¿e ubezpie-
czeniu emerytalno-rentownemu rolników podlegaæ powinien tak¿e ma³¿onek osoby pobieraj¹cej rentê
strukturaln¹ wspó³finansowan¹ ze œrodków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej, je¿eli renta ta wyp³acana jest wraz z dodatkiem na tego ma³¿onka. Rozwi¹zanie to
zgodne jest z treœci¹ planu rozwoju obszarów wiejskich.

Poprawka nr 11 ma na celu unikniêcie ewentualnych roszczeñ ze strony osób, które wyst¹pi³y z wnio-
skami o wyra¿enie zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia, jakie mog³yby mieæ miejsce
w przypadku nieumorzenia postêpowañ w sprawie wniosków przekraczaj¹cych roczny limit zalesienia
na 2003 r. i lata nastêpne.

Poprawki nr 4 i 10 zmierzaj¹ do uœciœlenia brzmienia przepisów. Natomiast poprawka nr 8 porz¹dku-
je uk³ad przepisów w art. 8.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania
w sprawach o wykroczenia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2003 r. ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia, przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2003 r. ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w zdaniu wstêpnym wyraz „dochody” zastêpuje siê wyrazami „inne dochody,”;
2) w art. 3 w pkt 1 w lit. c skreœla siê tiret jedenaste;
3) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret trzynastym po wyrazach „Stra¿y Granicznej” dodaje siê wyrazy „i Biura

Ochrony Rz¹du”;
4) w art. 3 w pkt 1 w lit. c tiret piêtnaste otrzymuje brzmienie:

„- alimenty na rzecz dzieci,”;
5) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret szesnastym wyrazy „o tytule i stopniach naukowych” zastêpuje siê

wyrazami „o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”;
6) w art. 3 w pkt 1 w tiret siedemnastym skreœla siê wyrazy „oraz kwoty stanowi¹ce zwrot kosztów”;
7) w art. 3 w pkt 1 w lit. c w tiret dwudziestym drugim wyrazy „o dostosowaniu górnictwa wêgla

kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych” zastêpuje siê wyrazami „o restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego w latach 2003-2006”;

8) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) rodzinie - oznacza to odpowiednio nastêpuj¹cych cz³onków rodziny: ma³¿onków, rodziców,

opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostaj¹ce na utrzymaniu
dzieci w wieku do ukoñczenia 25 roku ¿ycia;”;

9) w art. 5 w ust. 10 wyrazy „nale¿nego zrycza³towanego podatku dochodowego” zastêpuje siê
wyrazami „sumy nale¿nego zrycza³towanego podatku dochodowego i sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne”;

10) w art. 12 w ust. 3 po wyrazach „na dziecko” dodaje siê wyrazy „, nie wiêcej jednak ni¿ 510,00 z³
miesiêcznie dla rodziny”;

11) w art. 15:
a) w ust. 1 po wyrazach „nauki w szkole” dodaje siê wyraz „ponadgimnazjalnej”,
b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Dodatek nie przys³uguje, je¿eli pomiêdzy miejscowoœci¹, w której zamieszkuje dziecko,
a miejscowoœci¹, w której znajduje siê siedziba szko³y, kursuje komunikacja miejska.”;

12) w art. 30 w ust. 1 wyraz „pobiera³a” zastêpuje siê wyrazem „pobra³a”;
13) w art. 46 w pkt 3, w pkt 9a po wyrazach „zasi³ku dla bezrobotnych” dodaje siê wyrazy „na skutek

up³ywu ustawowego okresu jego pobierania”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

Do poprawek merytorycznych Senatu wniesionych do ustawy o œwiadczeniach rodzinnych nale¿y za-
liczyæ poprawki nr 8 – 11, przy czym niektóre z nich stanowi¹ jednoczeœnie niezbêdne uœciœlenie. Po-
prawka nr 8 rozszerza, tworzon¹ na potrzeby ustawy, definicjê rodziny, któr¹ objêto tak¿e pozostaj¹ce
na utrzymaniu dzieci w wieku do 25 lat. Takie rozumienie krêgu podmiotów tworz¹cych rodzinê rzutuje
na wysokoœæ ustalanego dochodu, a tym samym na mo¿liwoœæ realizacji uprawnieñ przys³uguj¹cych na
podstawie ustawy. W przypadku rozliczania siê na podstawie ustawy o zrycza³towanym podatku do-
chodowym niezbêdne sta³o siê uœciœlenie wskaŸnika deklarowanego dochodu (poprawka nr 9). W celu
ochrony zasady równoœci oraz dla zapewnienia spójnoœci w ustawie sta³o siê konieczne wprowadzenie
górnej granicy wysokoœci dodatku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka (podobnie jak uczyni³a to
ustawa w art. 12 w ust. 4 w stosunku do dzieci niepe³nosprawnych; poprawka nr 10). W celu zapobie¿e-
nia mo¿liwoœci nadu¿ywania œwiadczeñ przyznanych przez ustawê, Senat wprowadzi³ doprecyzowanie
w kwestii dodatku z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (popraw-
ka nr 11). Z punktu widzenia realizowania uprawnieñ przyznanych przez ustawê za bardziej pra-
wid³owe uznano uœciœlenie dotycz¹ce obowi¹zku zwrotu œwiadczeñ pobranych nienale¿nie, przewi-
duj¹ce ten obowi¹zek nie tylko w przypadku wielokrotnego pobierania œwiadczeñ, lecz nawet pobrania
jednorazowego (poprawka nr 12).

Poprawki nr 1, 2, 3 i 4 wprowadzaj¹ spójnoœæ z ustaw¹ o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przyjêt¹ przez Sejm (po rozpatrzeniu poprawek Senatu)
w dniu 12 listopada 2003 r. Dostosowania wymaga³a treœæ uregulowañ dotycz¹cych definicji dochodu,
w czêœci dotycz¹cej dochodów niepodlegaj¹cych opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych

Pozosta³e poprawki (nr 5, 7 i 13) maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy .
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 listopada 2003 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2003 r. ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 6, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je¿eli przepisy ustawy wymagaj¹ udzielenia zgody przez radê, sejmik lub wojewodê, wyra¿enie
zgody, z wyj¹tkiem zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, nastêpuje odpowiednio w drodze
uchwa³y rady lub sejmiku albo zarz¹dzenia wojewody wydanego w terminie miesi¹ca od z³o¿enia
odpowiedniego wniosku przez starostê.”;

2) „w art. 1 w pkt 14 w lit. b przecinek na koñcu zastêpuje siê œrednikiem oraz skreœla siê lit. c;
3) w art. 1 w pkt 16, w ust. 3 wyrazy „pkt 7 i 8" zastêpuje siê wyrazami ”pkt 7-8”;
4) w art. 1 skreœla siê pkt 19;
5) w art. 1 w pkt 24 w lit. a w tiret trzecim, pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) jest zbywana na rzecz koœcio³ów i zwi¹zków wyznaniowych, maj¹cych uregulowane stosunki
z pañstwem, na cele dzia³alnoœci sakralnej.”;

6) w art. 1 w pkt 26, w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je¿eli pierwszy przetarg zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym ni¿ 2 tygo-

dnie, ale nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy, licz¹c od dnia jego zamkniêcia, przeprowadza siê drugi
przetarg, w którym w³aœciwy organ mo¿e obni¿yæ cenê wywo³awcz¹ nieruchomoœci ustalon¹
przy og³oszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.”;

7) w art. 1 w pkt 26, w art. 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je¿eli drugi przetarg zakoñczy³ siê wynikiem negatywnym, w³aœciwy organ w okresie nie krót-

szym ni¿ 2 tygodnie, ale nie d³u¿szym ni¿ 6 miesiêcy, licz¹c od dnia jego zamkniêcia, mo¿e zbyæ
nieruchomoœæ w drodze rokowañ albo organizowaæ kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków
kolejnych przetargów stosuje siê zasady obowi¹zuj¹ce przy organizowaniu drugiego przetargu.”;

8) w art. 1 w pkt 28, w art. 42 w ust. 2 w pkt 6 po wyrazie „przetargów” dodaje siê wyrazy „oraz warunki
organizowania przetargu ograniczonego”;

9) w art. 1 w pkt 36, w art. 59 w ust. 2 i 5 wyrazy „darowizna mo¿e byæ odwo³ana” zastêpuje siê
wyrazami „darowiznê odwo³uje siê”;

10) w art. 1 w pkt 59 w lit. b:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „po ust. 1 dodaje siê ust. 1a” zastêpuje siê wyrazami „po ust. 1a doda-

je siê ust. 1b”,
b) ust. 1a oznacza siê jako ust. 1b;

11) w art. 1 w pkt 60 w lit. a, w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wypis z ksiêgi wieczystej lub inne dokumenty stwierdzaj¹ce tytu³ prawny do nieruchomoœci,”;

12) w art. 1 w pkt 93, w art. 143 w ust. 1 wyrazy „a w przypadku braku planu miejscowego do
nieruchomoœci” zastêpuje siê wyrazami „a w przypadku braku planu miejscowego -
nieruchomoœci”;

13) w art. 1 w pkt 113 w lit. c, ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Rzeczoznawca maj¹tkowy wykonuje zawód w ramach stosunku pracy albo prowadz¹c we

w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jednoosobowo lub w ramach spó³ki osobowej w za-
kresie szacowania nieruchomoœci, lub na podstawie umowy cywilnoprawnej u przedsiêbiorcy
prowadz¹cego dzia³alnoœæ w tym zakresie.”;

14) w art. 1 w pkt 113 w lit. c, w ust. 9 po wyrazie „s¹du” dodaje siê wyrazy „oraz emerytów i rencistów”;
15) w art. 1 w pkt 131, w art. 193 w ust. 4 wyraz „Internecie” zastêpuje siê wyrazem „internecie”;
16) w art. 1 w pkt 139 po wyrazach „w art. 200" dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako

lit. b oraz dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) w ust. 2 w pkt 4 przecinek na koñcu zastêpuje siê kropk¹ oraz uchyla siê pkt 5,”;

17) w art. 2 w pkt 13, w ust. 3 po wyrazie „zawodowych” dodaje siê wyraz „orzeka”;
18) w art. 10 w pkt 1, w ust. 1 wyrazy „pkt 6-8" zastêpuje siê wyrazami ”pkt 6 i 7”;
19) w art. 10 w pkt 4 w lit. c œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem oraz dodaje siê lit. d

w brzmieniu:
„d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:



„11. W odniesieniu do zasad okreœlania wartoœci nieruchomoœci oraz zasad okreœlania skutków
finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a tak¿e w odniesieniu do osób
uprawnionych do okreœlania tych wartoœci i skutków finansowych stosuje siê przepisy o go-
spodarce nieruchomoœciami.”;”;

20) w art. 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) w art. 39 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;”;”;
21) w art. 10 w pkt 7 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 10 wyrazy „art. 67 ust. 1" zastêpuje siê wyrazami ”art.

67”;
22) w art. 10 w pkt 9, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje siê odpowiednio
do decyzji o warunkach zabudowy.”;

23) w art. 12 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
„2. Podmioty, o których mowa w art. 189 ustawy wymienionej w art. 1, mog¹ do dnia 31 grudnia 2005 r.

prowadziæ dzia³alnoœæ w zakresie zarz¹dzania nieruchomoœciami bez spe³nienia warunku okre-
œlonego w tym przepisie.”;

24) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Przepis art. 229a ustawy wymienionej w art. 1 stosuje siê równie¿ do spraw wszczêtych

i niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;
25) w art. 19 skreœla siê wyrazy „i 10”;
26) w art. 19 przed wyrazem „, które” dodaje siê wyrazy „oraz 11".

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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UZASADNIENIE

Senat wprowadzi³ 26 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw. Maj¹c na wzglêdzie przyspieszenie procedury zwi¹zanej z gospoda-
rowaniem nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego, Senat wpro-
wadzi³ miesiêczny termin dla wojewody na wydanie zarz¹dzenia wyra¿aj¹cego zgodê na dokonanie
czynnoœci przez w³aœciwy organ (poprawka nr 1).

Skreœlaj¹c w art. 1 pkt 19 (poprawka nr 4), Senat zamierza³ utrzymaæ obowi¹zuj¹cy stan prawny,
zgodnie z którym przeniesienie prawa u¿ytkowania wieczystego w drodze umowy wymaga wpisu w ksiê-
dze wieczystej. Z uwagi na bezpieczeñstwo obrotu nieruchomoœciami, Izba uzna³a za konieczne pozo-
stawienie tego rozwi¹zania czyli kostytutywnego (prawotwórczego) charakteru wpisu przeniesienia
prawa u¿ytkowania wieczystego w drodze umowy.

Senat wprowadzi³ tak¿e poprawki dotycz¹ce materii przetargów na zbycie nieruchomoœci (poprawki
nr 6 i 7). Izba uzna³a, ¿e skoro jest ustawowo okreœlony maksymalny termin na przeprowadzenie dru-
giego lub kolejnych przetargów (albo rokowañ), to powinien byæ okreœlony w ustawie, a nie w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów, tak¿e termin minimalny.

W swoich poprawkach Izba odnios³a siê tak¿e do regulacji dotycz¹cej rzeczoznawcy maj¹tkowego
(poprawka nr 13). Nowelizacja wprowadzi³a wymóg wykonywania zawodu przez przedstawicieli tej gru-
py w okreœlonych ustaw¹ formach, miêdzy innymi w ramach stosunku pracy. W celu usuniêcia w¹tpli-
woœci interpretacyjnej dotycz¹cej tego, czy stosunek pracy mia³by byæ zawarty z przedsiêbiorc¹ pro-
wadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie szacowania nieruchomoœci, Senat wprowadzi³ do tego przepisu po-
prawkê. Ponadto, oprócz bieg³ych s¹dowych wykonuj¹cych wycenê na zlecenie s¹du, Senat postanowi³
wy³¹czyæ z obowi¹zku wykonywania zawodu wy³¹cznie w dozwolonych formach tak¿e emerytów i renci-
stów, uznaj¹c, ¿e nie stanowi¹ oni konkurencji w tej grupie zawodowej (poprawka nr 14).

Niektóre poprawki by³y konieczne ze wzglêdu na potrzebê dodania do ustawy regulacji przejœciowych
w zwi¹zku z wymogami wprowadzanymi nowelizacj¹ (poprawka nr 23), inne zaœ maj¹ charakter dosto-
sowawczy lub usuwaj¹ usterki techniczno-legislacyjne.
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strukturyzacji górnictwa wêgla kamien-
nego w latach 2003–1006

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-
sów Publicznych,

senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . . 9

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Gospo-
darki i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca mniejszoœci
Genowefa Ferenc . . . . . . . . . . . 12

Zapytania i odpowiedzi
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 13
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 13
senator Les³aw Podkañski . . . . . . . 14
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 14
senator Maria Szyszkowska . . . . . . 15
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 16
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 17
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 17



senator Adam Biela . . . . . . . . . . 19
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 19
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 20
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 20
senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz . . . 20
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 21
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 21
senator January Bieñ . . . . . . . . . 21
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 21
senator Mieczys³aw Miet³a . . . . . . . 21
senator Andrzej Jaeschke . . . . . . . 22
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . . 22
senator Adam Gierek . . . . . . . . . 22

Wyst¹pienie sekretarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jacek Piechota . . . . . . . . . . . . 23

Otwarcie dyskusji
senator Bernard DrzêŸla. . . . . . . . 28
senator Krystyna Doktorowicz. . . . . 30
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 31
senator Adam Gierek . . . . . . . . . 32
senator Zdzis³aw Jarmu¿ek . . . . . . 33
senator Adam Graczyñski . . . . . . . 33
senator S³awomir Izdebski. . . . . . . 35
senator Miros³aw Lubiñski . . . . . . 36
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 37
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 38
senator Andrzej Jaeschke . . . . . . . 39
senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz . . . 40
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 42
senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 43
senator Kazimierz Kutz . . . . . . . . 44
senator Franciszek Bobrowski. . . . . 45

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu

w Ministerstwie Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jacek Piechota . . . . . . . . . . . . 46

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia przed nastêpstwami
u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Janusz Bargie³ . . . . . . . . . . . . 53

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Wies³awa Sadowska . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Janusz Bargie³ . . . . . . . . . . . . 54
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Janusz Bargie³ . . . . . . . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Wies³awa Sadowska . . . . . . . . . 55
senator Janusz Bargie³ . . . . . . . . 55

Wyst¹pienie zastêpcy g³ównego inspektora
sanitarnego

zastêpca g³ównego inspektora
Seweryn Jurgielaniec . . . . . . . . . 55

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Anulewicz . . . . . . 56
zastêpca g³ównego inspektora
Seweryn Jurgielaniec . . . . . . . . . 56
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 56
zastêpca g³ównego inspektora
Seweryn Jurgielaniec . . . . . . . . . 56
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 57
zastêpca g³ównego inspektora
Seweryn Jurgielaniec . . . . . . . . . 57

Otwarcie dyskusji
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 57

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie zastêpcy g³ównego inspektora

sanitarnego
zastêpca g³ównego inspektora
Seweryn Jurgielaniec: . . . . . . . . 58
zastêpca g³ównego inspektora
Seweryn Jurgielaniec: . . . . . . . . 59

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o s³u¿bie za-
stêpczej

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa Publicznego

senator sprawozdawca
Józef Dziemdziela. . . . . . . . . . . 59

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Franciszek Bobrowski . . . . . . . . 61

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Matuszak . . . . . . 61
senator sprawozdawca
Franciszek Bobrowski . . . . . . . . 61
senator Grzegorz Matuszak . . . . . . 61

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Krzysztof Krystowski . . . . . . . . . 62

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Anulewicz . . . . . . 62
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Maciej Górski . . . . . . . . . . . . . 63
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senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 63
podsekretarz stanu
Krzysztof Krystowski . . . . . . . . . 63
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 64
podsekretarz stanu
Krzysztof Krystowski . . . . . . . . . 64
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 64
podsekretarz stanu
Krzysztof Krystowski . . . . . . . . . 64
senator Tadeusz Bartos . . . . . . . . 64
senator Wies³aw Pietrzak . . . . . . . 65
senator Tadeusz Bartos . . . . . . . . 65
senator Józef Dziemdziela . . . . . . . 65
podsekretarz stanu
Krzysztof Krystowski . . . . . . . . . 65

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych, ustawy o prokuraturze, ustawy
– Prawo o ustroju s¹dów wojskowych
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Ewa Serocka . . . . . . . . . . . . . 66

Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci,

senator sprawozdawca mniejszoœci
Teresa Liszcz . . . . . . . . . . . . . 68

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Marek Sadowski . . . . . . . . . . . 69

Zapytania i odpowiedzi
senator Gerard Czaja . . . . . . . . . 71
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 71
podsekretarz stanu
Marek Sadowski . . . . . . . . . . . 71
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 72
senator Gerard Czaja . . . . . . . . . 73
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 73
podsekretarz stanu
Marek Sadowski . . . . . . . . . . . 73
senator Ewa Serocka . . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu
Marek Sadowski . . . . . . . . . . . 75

Wyst¹pienie przewodnicz¹cego
Krajowej Rady S¹downictwa

przewodnicz¹cy Andrzej Jagie³³o . . . . 75
Zapytania i odpowiedzi

senator Gerard Czaja . . . . . . . . . 76
przewodnicz¹cy Andrzej Jagie³³o . . . . 77
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 77
przewodnicz¹cy Andrzej Jagie³³o . . . . 77

Otwarcie dyskusji
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 77

Zamkniêcie dyskusji

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich ze œrodków
pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Euro-
pejskiego Funduszu Orientacji i Gwaran-
cji Rolnej

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Józef Dziemdziela. . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Zbigniew Zychowicz. . . . . . . . . . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Anulewicz . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Zbigniew Zychowicz. . . . . . . . . . 81
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 81
senator sprawozdawca
Zbigniew Zychowicz. . . . . . . . . . 81
senator Krzysztof Borkowski . . . . . 81
senator sprawozdawca
Zbigniew Zychowicz. . . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 82
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 83
senator Krzysztof Borkowski . . . . . 83
senator Krzysztof Borkowski . . . . . 84

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu

w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu
Zofia Krzy¿anowska. . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 87
podsekretarz stanu
Zofia Krzy¿anowska. . . . . . . . . . 88
senator Irena Kurzêpa. . . . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Zofia Krzy¿anowska. . . . . . . . . . 89
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 89
podsekretarz stanu
Zofia Krzy¿anowska. . . . . . . . . . 90
senator S³awomir Izdebski. . . . . . . 90

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks po-
stêpowania w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Gerard Czaja . . . . . . . . . . . . . 90

Wyst¹pienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Marek Sadowski . . . . . . . . . . . 91

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
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(Obrady w dniu 21 listopada)

Wznowienie posiedzenia
Uczczenie minut¹ ciszy pamiêci ofiar za-

machu terrorystycznego w Stambule
w dniu 20 listopada 2003 r.

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury

senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 95
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 96
senator Henryk Dzido . . . . . . . . . 96
senator Mieczys³aw Janowski . . . . . 97
senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿ . . . . . . . . . . . 97

Wyst¹pienie zastêpcy prezesa
Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 98
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . . 99
senator Adam Biela . . . . . . . . . . 99
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . . 99
senator Adam Biela . . . . . . . . . . 99
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 99
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 100
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 100
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 100
senator Henryk Dzido . . . . . . . . 100
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 101
senator Mieczys³aw Janowski . . . . 101
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 101
senator Zbyszko Piwoñski . . . . . . 102
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 102
senator Apolonia Klepacz . . . . . . 102
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 103
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 103
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 103
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 103
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 104

Otwarcie dyskusji

senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 104
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 105
senator Mieczys³aw Janowski . . . . 107

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie zastêpcy prezesa

Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
zastêpca prezesa
Urszula S³owik . . . . . . . . . . . 107

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych

Sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Wies³awa Sadowska . . . . . . . . . 109

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 111
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 111
senator Zbigniew Romaszewski . . . 112
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 112
senator Gerard Czaja . . . . . . . . 112
senator Adam Biela . . . . . . . . . 112
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 112
senator Aleksandra Koszada . . . . . 113
senator Anna Kurska . . . . . . . . 113
senator Henryk Dzido . . . . . . . . 113
senator Krzysztof Szyd³owski. . . . . 113
senator Mieczys³aw Janowski . . . . 113
senator Irena Kurzêpa . . . . . . . . 113
senator Gerard Czaja . . . . . . . . 114
sekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 114
sekretarz stanu
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 115
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 121
senator Zbigniew Romaszewski . . . 121
sekretarz stanu
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 121
senator Anna Kurska . . . . . . . . 121
sekretarz stanu
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 122
senator Gerard Czaja . . . . . . . . 122
sekretarz stanu
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 122
senator Dorota Simonides . . . . . . 122
sekretarz stanu
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . 123
senator Dorota Simonides . . . . . . 125
senator Henryk Dzido . . . . . . . . 125
senator Zbigniew Romaszewski . . . 126
senator Anna Kurska . . . . . . . . 127
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 128
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senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 129
senator Mieczys³aw Janowski . . . . 130

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarz stanu

w Ministerstwie Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jolanta Banach . . . . . . . . . . . 131

Komunikaty
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . 132

Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Finan-

sów Publicznych
senator sprawozdawca
Jerzy Markowski . . . . . . . . . . 132

G³osowanie nr 4. . . . . . . . . . . . . . 133
G³osowanie nr 5. . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 6. . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 7. . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 8. . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 9. . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 134
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 135
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 135
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o re-

strukturyzacji górnictwa wêgla kamien-
nego w latach 2003–2006

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Spraw
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wia

senator sprawozdawca
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Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Obro-

ny Narodowej i Bezpieczeñstwa Publicz-
nego oraz Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia

senator sprawozdawca
Józef Dziemdziela . . . . . . . . . . 138
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G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 138
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o s³u¿-

bie zastêpczej
Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa

i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
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senator sprawozdawca
Ewa Serocka . . . . . . . . . . . . 139
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych, ustawy o prokuraturze,
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów wojsko-
wych oraz niektórych innych ustaw

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Spraw
Zagranicznych i Integracji Europejskiej

senator sprawozdawca
Józef Dziemdziela . . . . . . . . . . 140
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