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Senat

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

V k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 67. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28 i 29 lipca 2004 r.

Warszawa
2004 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu
Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpa-
dami.

5. Drugie czytanie projektu uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania War-
szawskiego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wielolet-
niego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2011”.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji znosz¹cej
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzêdowych, sporz¹dzonej
w Hadze dnia 5 paŸdziernika 1961 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Fakultaty-
wnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga¿owania dzieci
w konflikty zbrojne, przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pomocy
prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii
Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protoko-
³u do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañ-
stwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r., spo-
rz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 paŸdziernika 2001 r.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji odnosz¹cej
siê do ekstradycji miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o uproszczo-
nej procedurze ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii
Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie
zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjona-
riuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli
dnia 26 maja 1997 r.

15. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2003 wraz z uwa-
gami o stanie przestrzegania praw dziecka.

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

Porz¹dek obrad

67. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28 i 29 lipca 2004 r.



Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Rzecznik Praw Dziecka – Pawe³ Jaros

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – sekretarz stanu Tadeusz Szulc

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Witold Górski
– podsekretarz stanu Wies³aw Szczepañski

Ministerstwo Polityki Spo³ecznej – minister Krzysztof Pater

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Sylweriusz Królak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Jakub Wolski

Ministerstwo Œrodowiska – g³ówny inspektor ochrony œrodowiska
Krzysztof Zarêba





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Jolanta Danielak, Ryszard Jarzembowski
i Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie i Panowie Senatorowie, proszê o zajmo-

wanie miejsc na sali obrad.
Otwieram szeœædziesi¹te siódme posiedzenie

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Janusza Bargie³a oraz senatora Mariana Le-
wickiego. Listê mówców prowadziæ bêdzie sena-
tor Janusz Bargie³.

Bardzo proszê senatorów sekretarzy o zajêcie
miejsc przy stole prezydialnym.

Wysoki Senacie, przypominam, ¿e w wyborach
uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r.
w województwie dolnoœl¹skim w Okrêgu Wybor-
czym nr 1, zosta³ wybrany Ryszard Matusiak.

Informujê, ¿e przed przyst¹pieniem do obrad
senator Ryszard Matusiak z³o¿y œlubowanie se-
natorskie.

Gratulujê panu senatorowi i jednoczeœnie za-
praszam do z³o¿enia œlubowania.

Proszê o powstanie. (Wszyscy wstaj¹)
Przypominam, ¿e stosownie do art. 30 ust. 5 Re-

gulaminu Senatu senatorowie sk³adaj¹ œlubowanie
w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty œlubowania wy-
powiadaj¹ s³owo „œlubujê”. Œlubowanie mo¿e byæ
z³o¿one z dodaniem s³ów „Tak mi dopomó¿ Bóg”.

Proszê nowo wybranego senatora Ryszarda
Matusiaka o podejœcie do sto³u prezydialnego
w celu z³o¿enia œlubowania senatorskiego.

Odczytujê rotê œlubowania.
„Uroczyœcie œlubujê rzetelnie i sumiennie wy-

konywaæ obowi¹zki wobec Narodu, strzec suwe-
rennoœci interesów Pañstwa, czyniæ wszystko dla
pomyœlnoœci Ojczyzny i dobra obywateli, prze-
strzegaæ Konstytucji i innych praw Rzeczypospo-
litej Polskiej”.

Proszê senatora Ryszarda Matusiaka o z³o¿e-
nie œlubowania.

Senator Ryszard Matusiak:

Tak mi dopomó¿ Bóg.
(G³osy z sali: Œlubujê!)
Œlubujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Stwierdzam, ¿e senator Ryszard Matusiak z³o-

¿y³ œlubowanie.
Informujê, ¿e Sejm na siedemdziesi¹tym dzie-

wi¹tym posiedzeniu w dniach 15 i 16 lipca
2004 r. przyj¹³: jedyn¹ poprawkê Senatu do usta-
wy o skardze na naruszenie prawa strony do roz-
poznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez
nieuzasadnionej zw³oki; wiêkszoœæ poprawek Se-
natu do ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela
oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Ponad-
to na osiemdziesi¹tym posiedzeniu 22 lipca
2004 r. Sejm przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu
do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
szeœædziesi¹tego trzeciego posiedzenia stwier-
dzam, ¿eprotokó³ tegoposiedzenia zosta³przyjêty.

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego czwar-
tego posiedzenia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3
Regulaminu Senatu, jest przygotowany do udo-
stêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa se-
natorów nie zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zosta-
nie on przyjêty na kolejnym posiedzeniu.

Projekt porz¹dku obrad szeœædziesi¹tego siód-
mego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europej-
skiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o miêdzynarodowym obrocie odpadami.



5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i eg-
zekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popiera-
nia budownictwa mieszkaniowego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004–2011”.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzêdowych, spo-
rz¹dzonej w Hadze dnia 5 paŸdziernika 1961 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u Fakultatywnego do Konwen-
cji o prawach dziecka w sprawie anga¿owania
dzieci w konflikty zbrojne, przyjêtego w Nowym
Jorku dnia 25 maja 2000 r.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w spra-
wach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukse-
li dnia 29 maja 2000 r., oraz Protoko³u do Kon-
wencji o pomocy prawnej w sprawach karnych
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Euro-
pejskiej z dnia 29 maja 2000 r., sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 16 paŸdziernika 2001 r.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji
miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europej-
skiej, sporz¹dzonej w Dublinie dnia 27 wrzeœnia
1996 r.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze
ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami Cz³onkowski-
mi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli
dnia 10 marca 1995 r.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korup-
cji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich
i funkcjonariuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii
Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia
26 maja 1997 r.

15. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia-
³alnoœci za rok 2003 wraz z uwagami o stanie
przestrzegania praw dziecka.

Przypominam, ¿e w dostarczonym wczeœniej
pañstwu senatorom projekcie porz¹dku obrad
by³y umieszczone jeszcze punkty dotycz¹ce na-
stêpuj¹cych ustaw: o zmianie ustawy o rachun-
kowoœci; o zmianie ustawy o dodatkach mieszka-
niowych; o informatyzacji dzia³alnoœci niektó-

rych podmiotów realizuj¹cych zadania publicz-
ne; o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów wojskowych; o zmianie ustawy o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach; o zmia-
nie ustawy o kosmetykach. Informujê, ¿e Sejm
na osiemdziesi¹tym posiedzeniu nie uchwali³
trzech pierwszych ustaw, wobec powy¿szego nie
mog¹ byæ one rozpatrywane na tym posiedzeniu
Senatu. Pozosta³e ustawy Sejm uchwali³ dopiero
23 lipca 2004 r. i dlatego bêd¹ one rozpatrywane
przez Senat na kolejnym, najbli¿szym, szeœædzie-
si¹tym ósmym posiedzeniu.

Proponujê rozpatrzenie punktów: ósmego,
dziewi¹tego, dziesi¹tego, jedenastego, dwuna-
stego, trzynastego i czternastego, projektu po-
rz¹dku obrad, pomimo ¿e druki w sprawie tych
punktów zosta³y dostarczone w terminie póŸniej-
szym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu
Senatu.

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

Czy jest w tej kwestii sprzeciw? Nie ma. Dziê-
kujê.

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku ob-
rad?

Bardzo proszê, pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym prosiæ o uzupe³nienie porz¹dku

obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwa³y
w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Zg³aszam ten wniosek na podstawie
art. 48 ust. 2 pkt 8 regulaminu.

W dniu wczorajszym Komisja Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci obradowa³a na ten temat i przy-
gotowa³a sprawozdanie, które jest dzisiaj
w skrytkach. No, daliœmy siê ju¿ ubiec Senatowi
amerykañskiemu, myœlê wiêc, ¿e trzeba, a¿ebyœ-
my tak¹ uchwa³¹ tê rocznicê przed 1 sierpnia
uczcili.

Bardzo proszê, ¿eby to by³ punkt ostatni.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ uwagi? Tak.
Pani senator Ferenc, bardzo proszê.

Senator Genowefa Ferenc:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wnoszê o skreœlenie z obecnego porz¹dku ob-

rad punktu pi¹tego i przeniesienie tego punktu
na kolejne posiedzenie Senatu.
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W ramach uzasadnienia pragnê dodaæ, ¿e pro-
szê, aby pan marsza³ek skierowa³ ustawê o zmia-
nie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji
oraz o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego do Komisji Gospodarki i Finansów
Publicznych, bowiem zawarte w tej ustawie po-
stanowienia maj¹ du¿e znaczenie dla gospodarki
i finansów publicznych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie, czy jest sprzeciw

Wysokiej Izby wobec wniosków przedstawionych
przez panie senator? Nie ma.

Tym samym, jak rozumiem, wprowadzamy do
porz¹dku obrad punkt: drugie czytanie projektu
uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego. Bêdzie to ostatni punkt porz¹d-
ku obrad.

I decydujemy siê na skreœlenie z tego porz¹dku
obrad…

(G³os z sali: Ale przed informacj¹ rzecznika
praw dziecka…)

Bardzo proszê… Wniosek senator Liszcz doty-
czy³ tego, aby by³ to punkt ostatni. Ale je¿eli na-
stêpuje zmiana w tej kwestii, to bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Prosi³abym jednak… Chcia³abym zmieniæ

swój wniosek w czêœci dotycz¹cej kolejnoœci tego
punktu w porz¹dku obrad. Koledzy senatorowie
przekonali mnie, ¿e by³oby lepiej, gdyby ten
punkt by³ przed informacj¹ rzecznika praw
dziecka. Bardzo o to proszê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy ta propozycja jest akceptowana przez Iz-

bê?
(G³osy z sali: Tak.)
Dziêkujê.
Wobec tego punktem przedostatnim w porz¹d-

ku obrad bêdzie drugie czytanie projektu uchwa-
³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszaw-
skiego.

I, jak mówi³am, z porz¹dku obrad wykreœlamy
punkt pi¹ty: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych
i egzekucji oraz o zmianie ustawy – Kodeks postê-
powania cywilnego.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szeœædziesi¹tego siódmego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej…

S¹ jeszcze dodatkowe uwagi. Przepraszam
bardzo.

(Senator Zbigniew Kruszewski: Tak, ja…)
Pan senator Kruszewski.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Pani Marsza³ek, ja w sprawie kolejnoœci pun-

ktu mówi¹cego o 60. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Czy nie mo¿na by tego pun-
ktu tak ustawiæ w kolejnoœci, ¿eby mo¿na by³o
przejœæ do trzeciego czytania nawet w przypadku
zg³oszenia jakichœ poprawek? Bo je¿eli to pójdzie
jako punkt przedostatni, to mog¹ wyst¹piæ pew-
ne komplikacje. Ja nie narzucam, ¿e to ma byæ
punkt pierwszy, drugi, trzeci czy pi¹ty, ale je¿eli
to pójdzie przed informacj¹ rzecznika, to taka sy-
tuacja grozi nam tym, ¿e póŸniej bêd¹ utrudnie-
nia… Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Biuro Legislacyjne informuje mnie, ¿e nie po-

winno byæ k³opotów i ¿e powinniœmy zd¹¿yæ
w trakcie przedstawiania informacji przez rzecz-
nika z przygotowaniem wszelkich materia³ów,
tak abyœmy byli gotowi do przyjêcia ewentual-
nych zmian w zapisie tego projektu.

(Senator Teresa Liszcz: Pani Marsza³ek…)
Bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Przepraszam, Pani Marsza³ek, ¿e po raz trzeci

zabieram g³os w tej samej sprawie. Jestem wdziê-
czna panu senatorowi Kruszewskiemu za tê
uwagê. Mo¿e by³oby dobrze nie nara¿aæ siê na
problemy z podjêciem tej uchwa³y. A wiêc mo¿e
jednak by³oby mo¿liwe, aby to by³ ostatni punkt
w dniu dzisiejszym…

(Rozmowy na sali)
Mo¿e wstawiæ to w miejsce skreœlonego pun-

ktu pi¹tego, ustawy o komornikach.
(G³osy z sali: O, tak, tak.)
(G³os z sali: Super!)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Tak. Mamy wiêc kolejn¹ propozycjê.
Co Senat na to? Wysoka Izba akceptuje to jako

punkt pi¹ty?
(G³osy z sali: Tak, tak.)
(Senator Les³aw Podkañski: Jeœli nie bêdzie to

zmieniane po raz kolejny.)
(Weso³oœæ na sali)
Czy s¹ jeszcze inne propozycje zwi¹zane z po-

rz¹dkiem obrad?
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Nie ma.
(Senator Les³aw Podkañski: Jest to rozwi¹za-

nie na pi¹tkê.)
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Wobec tego punktem pi¹tym bêdzie drugie
czytanie projektu uchwa³y w 60. rocznicê wybu-
chu Powstania Warszawskiego.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szeœædziesi¹tego siódmego posiedzenia Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie pier-
wszych czterech punktów zostan¹ przeprowa-
dzone jeszcze w dniu dzisiejszym, po przerwie
w obradach. G³osowania w sprawie pozosta³ych
punktów porz¹dku obrad zostan¹ przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
dziewi¹tym posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r.
Do Senatu zosta³a przekazana tego samego dnia.
Marsza³ek Senatu 19 lipca 2004 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia. Komisja
po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê Wysok¹ Izbê o wyciszenie roz-

mów na sali obrad.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-

warty jest w druku nr 757, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 757A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia, pani¹ senator Krystynê Sienkie-
wicz, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Z woli senatorów z Komisji Polityki Spo³ecznej

i Zdrowia przedstawiê Wysokiej Izbie syntetycz-
n¹ informacjê o zawartoœci merytorycznej druku
nr 757 oraz o przebiegu prac w komisji.

Znowelizowana po kilku miesi¹cach pracy ko-
misji nadzwyczajnej w Sejmie ustawa o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych wprowadza zasadê, ¿e œwiadczenia bêd¹
waloryzowane, gdy skumulowana inflacja prze-
kroczy 5%. Ta sama ustawa likwiduje tak zwany
stary portfel – jest to oczywiœcie okreœlenie poto-
czne, niewystêpuj¹ce w ustawie. Te zmiany to je-
den z najwa¿niejszych elementów planu napra-
wy finansów publicznych, a jednoczeœnie regula-
cja adresowana do tej grupy osób, które odbudo-
wa³y i zbudowa³y Polskê na miarê swoich ma-

rzeñ, a tak¿e mo¿liwoœci, jakie im by³y dane, do
tej grupy osób, które do¿ywaj¹ swoich lat.

Wielu polskich emerytów codziennie dokonuje
trudnego ¿yciowego wyboru – wykupiæ leki czy
kupiæ ¿ywnoœæ, kupiæ cukierki dla wnuka czy
plasterek sera dla siebie. Wcale niema³a bowiem
jest rzesza emerytów, œwiadczeniobiorców ZUS,
którzy otrzymuj¹ œwiadczenia poni¿ej 1 ty-
si¹ca z³. Renta z tytu³u niezdolnoœci do pracy to
880 z³.

I oni, w³aœnie ci emeryci, renciœci i w tej chwili,
i ka¿dego dnia z dr¿eniem serca s³uchaj¹ i czytaj¹
o wszelkich zmianach dotycz¹cych wypracowa-
nych przez dziesiêciolecia siermiê¿nej rzeczywi-
stoœci emerytur czy rent. Œwiadczy o tym rezo-
nans medialny. Œwiadczy o tym du¿a liczba li-
stów adresowanych do marsza³ka Senatu, do Ko-
misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz wypowie-
dzi przedstawicieli zwi¹zków zawodowych ucze-
stnicz¹cych w posiedzeniu senackiej komisji,
a reprezentuj¹cych swoje centrale w Komisji
Trójstronnej. Do listów jeszcze powrócê w koñcu
wyst¹pienia, teraz jednak powiem o ustawie.

By³ to projekt rz¹dowy, do którego pos³owie
wprowadzili sporo zmian.

Otó¿ Sejm postanowi³ okreœliæ wskaŸnik infla-
cji niezbêdny do waloryzacji œwiadczeñ na pozio-
mie 5%. Tak, 5% – wielokrotnie to bêdê powtarza-
³a. Zgodnie z ustaw¹ emerytury i renty bêd¹ wa-
loryzowane od 1 marca roku kalendarzowego na-
stêpuj¹cego po roku kalendarzowym, w którym
inflacja liczona od poprzedniej waloryzacji wy-
niesie co najmniej 5% – przytoczy³am tu dok³a-
dnie przepis ustawy. Przy ni¿szej inflacji, jak
stwierdzono, koszt waloryzacji odbiera³by jej
sens. Pamiêtamy te przesy³ki z 2002 r. w kwocie
2 z³, 15 z³, 65 z³? Rzadko bywa³o to kilkanaœcie
z³otych, natomiast sama obs³uga tego by³a nie-
zwykle kosztowna i nieefektywna. Wielu emery-
tów poczu³o siê wtedy wrêcz upokorzonych. Tak
wiêc ta waloryzacja bêdzie przeprowadzona przy
poziomie inflacji wynosz¹cym 5%. Stanowi o tym
art. 88, czyli zmiana trzecia w art. 1.

Druga, poselska czêœæ ustawy, która zosta³a
uchwalona z inicjatywy pos³ów przy pozytywnym
stanowisku rz¹du, zaczynaj¹ca siê od art. 194a,
dotyczy innej materii, a mianowicie likwidacji
starego portfela emerytur i rent. Ma doprowadziæ
w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat do podniesienia
emerytur i rent siedemdziesiêciopiêciolatków –
nastêpnym rocznikom ju¿ w innych terminach –
którym wyliczono ni¿sze kwoty bazowe.

Kwota bazowa s³u¿y do obliczenia renty czy
emerytury. Poniewa¿ ta izba gromadzi tyle osób
m³odych, które mog¹ o tym nie wiedzieæ, tylko
gwoli przypomnienia mówiê, co to jest kwota ba-
zowa – s³u¿y ona zatem do obliczania renty czy
emerytury. Rz¹d i parlament podjêli w 1993 r. de-
cyzjê o obni¿eniu kwoty bazowej – byæ mo¿e ju¿
wielu z nas tego nie pamiêta, by³o to blisko jede-
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naœcie lat temu – w sytuacji wielkiego zad³u¿enia
pañstwa, wysokiej inflacji oraz niskiego wzrostu
gospodarczego. Który rz¹d to uczyni³, to ka¿dy
mo¿e sobie przeœledziæ.

Dziœ staramy siê to naprawiæ. Ca³y proces do-
chodzenia do stuprocentowej kwoty bazowej zo-
sta³ roz³o¿ony na lata do roku 2010. Czyli per-
spektywa dochodzenia do tych 100% jest zapisa-
na w ustawie bardzo szczegó³owo i dok³adnie.
Emerytom i rencistom urodzonym przed 1 stycz-
nia 1930 r. kwota bazowa zostanie podwy¿szona
od 1 marca 2005 r. do 96,5% przeciêtnego wyna-
grodzenia przyjêtego do ustalenia œwiadczenia,
a od 1 marca 2006 r. – do 100% przeciêtnego wy-
nagrodzenia. Czyli dla tej grupy wiekowej 1 mar-
ca 2006 r. spe³ni siê ta sprawiedliwoœæ waloryza-
cyjna.

Na likwidacjê tego w³aœnie, omówionego
przed chwil¹ starego portfela – z koniecznoœci
ujmê to doœæ syntetycznie – przeznacza siê blis-
ko 1/4 oszczêdnoœci powsta³ych po wejœciu
w ¿ycie zmiany zasad waloryzacji rent i emery-
tur. Rozgoryczeni – trudno okreœliæ to inaczej –
cz³onkowie sekcji emerytów Niezale¿nego Sa-
morz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidar-
noœæ” w piœmie do marsza³ka Senatu, pana Lon-
gina Pastusiaka, pisz¹ tak: „mo¿na w tym miej-
scu œmia³o zacytowaæ has³o »emeryci pomagaj¹
emerytom«, bo w myœl nowej ustawy likwidacja
starego portfela zostanie dokonana bez udzia³u
kasy pañstwowej”.

Autorzy tego i innych pism stanowczo domaga-
j¹ siê powrotu do waloryzacji p³acowej, któr¹ zlik-
widowaliœmy ju¿ ileœ tam zmian ustawy wczeœ-
niej, na tyle dawno, ¿e niemo¿liwy jest teraz po-
wrót do tamtej filozofii, choæ mo¿e warto by³oby siê
nad tym zastanowiæ. Ale nawo³uj¹ tak¿e do osz-
czêdnoœci, do oszczêdnoœci i obni¿enia kosztów
utrzymania elit rz¹dowych. I rzeczywiœcie zgadza-
my siê, ¿e te koszty, mo¿e ju¿ nie rozpasania, ale
utrzymania elit rz¹dowych, trzeba obni¿aæ. To
prawda. Dlatego te¿ przypominam wszystkim tu
obecnym – od pocz¹tku kadencji nie mamy ¿a-
dnych podwy¿ek p³ac, ¿adnych podwy¿ek uposa-
¿enia nie ma administracja rz¹dowa. Dobrowol-
nie, a nie z powodu jakiegoœ ukazu, zrezygnowa-
liœmy z trzynastek. Ograniczono znacznie wydatki
na administracjê rz¹dow¹. Zmniejszono liczbê
stanowisk kierowniczych w pañstwie. To oczywi-
œcie nie koniec, jest jeszcze wiele wypasionych
agencji, którym nale¿a³oby siê przyjrzeæ. I to czy-
nimy. Nie ustajemy – mówiê to w imieniu parla-
mentu, a nie jakiejkolwiek formacji politycznej –
w tym procesie samoograniczania siê. I dalej bê-
dziemy samoograniczaæ siê na tyle, na ile bêdzie to
mo¿liwe, w granicach rozs¹dku.

Bardzo dramatycznie podczas posiedzenia ko-
misji zabrzmia³y g³osy przedstawicieli „Solidar-

noœci”, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
OPZZ. Taka jest zreszt¹ rola zwi¹zków; trudno,
by przyklasnêli oni zmianie zasad waloryzacji,
choæ ta zmiana naprawdê ma g³êboki sens.

Tote¿ senatorowie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia – z poczuciem odpowiedzialnoœci za
stan finansów publicznych i œwiadomi groŸby
kryzysu finansów, który by³by realny byæ mo¿e
jeszcze w tym roku – z ciê¿kim sercem postanowi-
li rekomendowaæ Wysokiej Izbie tê ustawê bez
poprawek. Bolesny jest brak waloryzacji dla pol-
skich seniorów, ale jeszcze gorsza by³aby groŸba
wyp³acania na przyk³ad 50% œwiadczeñ nale¿-
nych czy te¿ wyp³acania ich na przyk³ad co drugi
miesi¹c. A groŸba to zupe³nie realna wobec zbli-
¿ania siê szeœædziesiêcioprocentowego progu
d³ugu publicznego.

Dlatego jeszcze raz powtórzê: œwiadczenia bê-
d¹ waloryzowane okresowo w latach, w których
inflacja, czyli wskaŸnik wzrostu cen towarów
i us³ug, wynosi³by co najmniej 105%. Ustawa
przewiduje te¿ przeprowadzenie waloryzacji
w sytuacji, je¿eli przez dwa lata nastêpuj¹ce po
roku, w którym odby³a siê waloryzacja, inflacja
nie osi¹gnê³a 5%. I teraz uwaga: je¿eli stan finan-
sów pañstwa na to pozwoli, mo¿liwa jest walory-
zacja dodatkowa, co jest napisane w art. 89 usta-
wy. Czyli, je¿eli sytuacja finansów pañstwa na to
pozwoli, równie¿ emeryci bêd¹ w sposób bardziej
realny partycypowaæ we wzroœcie gospodarczym.

I jeszcze ostatnie zdanie komentarza do pisma
mieszkañca Gdañska skierowanego do mar-
sza³ka, zawieraj¹cego zupe³nie inn¹ filozofiê
zmiany ustawy. Chodzi mianowicie o powi¹zanie
emerytury ze sta¿em pracy, a nie dat¹ urodzenia
i wprowadzenie podatku dochodowego od emery-
tur i rent w wysokoœci 9%. Na etapie prac Senatu
– wszyscy pañstwo, jak wrócimy do swoich okrê-
gów wyborczych, z tymi pytaniami siê spotkamy
– taka ca³kowita zmiana zasad jest ju¿ niemo¿li-
wa, poniewa¿ wykroczylibyœmy poza nasze kon-
stytucyjne prawo do nowelizacji. Ale ja nawet nie
wiem, czy by³oby to s³uszne… Zgodnie z przyjêty-
mi w ustawie zmianami kwota bazowa bêdzie
ustalana corocznie dla ka¿dego nowego œwiad-
czenia przyznawanego od 1 marca.

Bardzo proszê Wysok¹ Izbê o udzielenie po-
parcia wnioskowi i podjêcie tej trudnej decyzji
bez zbêdnej zw³oki i wprowadzania poprawek.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca krótkie pytania adreso-
wane do pani senator sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie skiero-
waæ takie pytanie?
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Nie ma pytañ. Dziêkujê serdecznie…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja mam.)
(Senator Teresa Liszcz: Ja mam.)
Jednak s¹.
Bardzo proszê, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Senator, myœlê o tym art. 194a, czyli o lik-

widacji starego portfela. Nie bardzo rozumiem
sens wprowadzania tego rodzaju poprawek. Tego
rodzaju waloryzacja œwiadczy po prostu o tym, ¿e
dotychczas funkcjonuj¹ca ustawa waloryzacyj-
na nie spe³nia³a swojej funkcji. A to znaczy, ¿e
waloryzacja nie by³a w³aœciwa. Z tego powodu po-
wsta³ stary portfel…

(Senator Teresa Liszcz: Nie, nie, z innego po-
wodu.)

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Nie, z innego
powodu.)

(SenatorTeresaLiszcz:Obni¿onokwotêbazow¹.)
Tak, proszê bardzo, bo…

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Panie Senatorze, w 1993 r. przy wysokiej infla-

cji i przy niskim produkcie krajowym brutto
zmieniono kwotê bazow¹, zmieniono zasady wy-
liczania tej kwoty, od której zale¿y wysokoœæ
emerytury. Obni¿ono j¹ wówczas do poziomu
91%. Teraz stopniowo powracamy do pierwotne-
go…, Panie Senatorze, z du¿ym trudem, i w bar-
dzo odleg³ym czasie… W miêdzyczasie by³o ko-
rzystne dla emerytów orzeczenie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, które w 1993 r. Sejm, niestety, od-
rzuci³. Ju¿ wówczas móg³ byæ rozwi¹zany ten
problem. Teraz z tak¹, ¿e tak powiem, zadyszk¹
próbujemy to wyrównywaæ, rozk³adaj¹c proces
na d³ugi czas. Ale patetycznie powiem, ¿e taka
jest koniecznoœæ dziejowa. Po prostu tak to jest.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Czy s¹ kolejne pytania do pani senator spra-

wozdawcy?
Nie ma. Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy, a do reprezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister polityki
spo³ecznej.

Serdecznie witam na sali obrad ministra poli-
tyki spo³ecznej Krzysztofa Patera.

Panie Ministrze, zgodnie z art. 50 Regulaminu
Senatu pragnê zapytaæ, czy pan minister chce
zabraæ g³os i przedstawiæ stanowisko rz¹du
w sprawie omawianej ustawy.

(Minister Polityki Spo³ecznej Krzysztof Pater:
Dziêkujê bardzo, w tej fazie nie.)

Dziêkujê.
(Senator Teresa Liszcz: Ja mam pytanie do pa-

na ministra.)
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu

pani senator Liszcz ma oczywiœcie takie prawo.
Bardzo proszê. Proszê tylko, ¿eby to pytanie

by³o krótkie.

Senator Teresa Liszcz:
Postaram siê.
Panie Ministrze, chodzi mi o to, czy pañstwo

w rz¹dzie, czy pan w ministerstwie zastanawiali-
œcie siê nad tak¹ zmian¹ waloryzacji, która by po-
zwoli³a w wiêkszym stopniu zrekompensowaæ
wzrost kosztów utrzymania emerytom i renci-
stom maj¹cym najni¿sze renty i emerytury. Dzi-
siaj, jak siê wydaje, tu, w salach parlamentu czy
w rz¹dzie, nikt nie kwestionuje przyjêtej zasady
procentowej waloryzacji, natomiast emeryci,
renciœci, ogó³em spo³eczeñstwo kwestionuje tê
zasadê od bardzo dawna.

Bo co oznacza procentowa waloryzacja? Ozna-
cza na przyk³ad to, ¿e przy emeryturze w wysoko-
œci 2 tysiêcy z³ i waloryzacji piêcioprocentowej
emeryt dostanie dodatkowo 100 z³, a emeryt, któ-
ry ma 500 z³ emerytury, tylko 25 z³, bo tyle wyno-
si 5% od jego uposa¿enia. Gdybyœmy byli w nor-
malnej sytuacji, jeœli chodzi o stan finansów pub-
licznych, o stan gospodarki, to taki procentowy
wzrost, oznaczaj¹cy po prostu zachowanie real-
nej wartoœci œwiadczenia, by³by oczywiœcie jak
najbardziej na miejscu. Ale skoro mamy ogrom-
n¹ masê ludzi biednych, a minimalne emerytury
czêsto nie wystarczaj¹ na op³acanie czynszu, nie
mówi¹c ju¿ o lekarstwach, o koniecznoœci
spe³nienia innych potrzeb, to mo¿e warto by³oby
siê zastanowiæ, czy nie odst¹piæ od tej czystej za-
sady utrzymywania realnej wartoœci – chocia¿ jej
te¿ w pe³ni nie przestrzegamy – i pomyœleæ przede
wszystkim o najbiedniejszych. I albo daæ kwoto-
w¹, minimaln¹ waloryzacjê, powiedzmy, dla
œwiadczeniobiorców otrzymuj¹cych do 1 ty-
si¹ca z³ – czy mog³aby to byæ inna granica? – albo
w wiêkszym procencie to im rekompensowaæ.
Czy pañstwo o tym myœleli? Bo ludzie mówi¹
o tym bardzo czêsto i uwa¿am, ¿e jest w tym sporo
racji.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania?
Bardzo proszê, pan senator Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Pani Marsza³ek, ja chcia³bym zadaæ panu mi-

nistrowi takie pytanie. Na pewno by³oby dobrze
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siê dowiedzieæ, jakie dzisiaj s¹ najni¿sze i najwy¿-
sze renty. Jaka jest tu rozpiêtoœæ w stosunku do
œredniej renty?

Rozumiem, ¿e pan minister w jakiœ sposób
nadzoruje KRUS. Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak
wygl¹daj¹ renty i emerytury wyp³acane przez Za-
k³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w stosunku do
œwiadczeñ wyp³acanych przez Kasê Rolniczych
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja mam dwa pytania do pana ministra.
Pierwsze. Mówimy o wskaŸniku cen towarów

i us³ug konsumpcyjnych; to jest liczone na pod-
stawie jakiegoœ koszyka. Sk¹d przekonanie, ¿e
koszyk emerytów i rencistów jest podobny? Wia-
domo, w jakiej mierze siê ró¿ni od koszyka s³u-
¿¹cego do okreœlenia wskaŸnika cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych? Bo jest ca³kowicie ró¿-
ny. Znacznie wiêksz¹ rolê odgrywaj¹ w nim zaró-
wno artyku³y spo¿ywcze, jak i leki, których ceny
w tej chwili rosn¹ w sposób zupe³nie nieprawdo-
podobny. I to jest moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy ponownie tego
art. 194a. Otó¿ jedno nie ulega w¹tpliwoœci – je-
¿eli nie bêdzie prowadzona waloryzacja p³acowa,
to mo¿na siê spodziewaæ, ¿e w najbli¿szym czasie
znowu bêdziemy mieli stary portfel. Po prostu tak
to siê bêdzie kszta³towa³o, na to nie ma ¿adnej ra-
dy. Pytanie jest takie: czy szacowano, kiedy bê-
dziemy robili nastêpne przeszacowanie rent
i emerytur? Bo daje siê okreœliæ, ¿e to za chwilê
ju¿ przekroczy 20%, 30%, jeszcze zanim wszyst-
ko zostanie wyrównane… Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pan senator Wielowieyski.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Moje pytanie, Panie Ministrze, dotyczy spraw

w skali makro. Chcia³bym wiedzieæ, jaki efekt dla
bud¿etu w roku 2005 bêd¹ mia³y dwa warianty
zdarzeñ: w pierwszym nast¹pi przekroczenie pu-
³apu 105% i bêdzie waloryzacja, a w drugim nie
bêdzie przekroczenia tego pu³apu w stosunku do
2003 r.; nie wiem, bêdzie to, na przyk³ad, tylko
4%, co te¿ jest mo¿liwe, je¿eli w tym roku inflacja
bêdzie trochê ni¿sza. Jak przy tych obydwu wa-
riantach wygl¹da efekt zmian wprowadzonych
w ustawie, efekt dla bud¿etu na rok 2005?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Pani senator Janowska.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Ministrze, ja mam dwa pytania.
Pierwsze pytanie. Jakie okolicznoœci sprawi³y, ¿e

pañstwo wycofaliœcie siê z dyskusji czy negocjacji
dotycz¹cych wskaŸnika waloryzacji w Komisji Trój-
stronnej, pozbawiaj¹c partnerów spo³ecznych mo¿-
liwoœcidyskutowaniana ten tematwramachKomi-
sji Trójstronnej? Chcia³abym zapytaæ o uzasadnie-
nie tej bardzo nabrzmia³ej spo³ecznie kwestii.

I wreszcie pytanie, które zg³aszaj¹ emeryci.
Mianowicie: jak nale¿y rozumieæ tych emerytów,
którzy przeszli na emeryturê w drugiej po³owie
1992 r.? Oni twierdz¹, ¿e s¹ w takiej samej sytua-
cji jak ci z 1993 r., a zostali pominiêci. Pisz¹ wy-
raŸnie, ¿e wówczas ustalano ju¿ podstawê wy-
miaru emerytury, przyjmuj¹c wynagrodzenie za
trzy pe³ne lata kalendarzowe, a wiêc realizowano
zasadê, która obowi¹zywa³a w latach 1993-
–1998. W zwi¹zku z tym uwa¿aj¹, ¿e zostali pomi-
niêci. Czy to jest prawda?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czys¹dalszepytaniadopanaministra?Niema.
Bardzo proszê, Panie Ministrze…
Jest? Bardzo proszê.

Senator S³awomir Izdebski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja równie¿ chcia³bym powróciæ jeszcze do tak

zwanego starego portfela, poniewa¿ z tego, co siê
s³yszy, wielu emerytów i rencistów wyra¿a swoje
niezadowolenie. Twierdz¹, ¿e zaproponowana
w tej ustawie likwidacja starego portfela jest fik-
cj¹, przez któr¹ piêæ milionów dwieœcie tysiêcy
emerytów maj¹cych podstawê wymiaru emery-
tury w wysokoœci 93%, wiêcej straci ni¿ zyska.
Rz¹d na tê operacjê w ci¹gu szeœciu lat chce wy-
daæ ponad 11 miliardów z³, ale pod warunkiem ¿e
wysoka inflacja nie wymusi wyp³acania corocz-
nych podwy¿ek. Czy nie uwa¿a pan minister, ¿e
jest to – powiem brutalnie – kamufla¿ ze strony
rz¹du? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê,
Panie Ministrze. Zapraszam serdecznie do mó-

wnicy.

Minister Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Pater:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Postaram siê odpowiedzieæ na wszystkie po-

stawione pytania.
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Pani senator Liszcz pyta³a o kwestiê œwiadcze-
niobiorców otrzymuj¹cych najni¿sze œwiadcze-
nia. Jako rz¹d staramy siê przestrzegaæ regu³y, i¿
w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych nie nale¿y
³¹czyæ elementów o charakterze socjalnym. Jeœli
chodzi o rozpiêtoœæ wynagrodzeñ, to mamy w tej
chwili du¿o wiêksze sp³aszczenie relacji w przy-
padku œwiadczeñ. Gdybyœmy nadal d¹¿yli do te-
go, aby zakorzeniæ w systemie ubezpieczeñ spo-
³ecznych mechanizm systematycznego podwy¿-
szania najni¿szych œwiadczeñ, to rozwi¹zanie to
na d³u¿sz¹ metê przynios³oby bardzo wiele
szkód.

Staramy siê motywowaæ do p³acenia sk³adek
miêdzy innymi tym, i¿ wysokoœæ przysz³ego
œwiadczenia zale¿y od wysokoœci p³aconych sk³a-
dek i od okresów ubezpieczenia. Pokazujemy, ¿e
to jest jeden ze sposobów budowania sobie przy-
sz³oœci, a nie ucieczka w szar¹ strefê. Jeœli ró-
wnoczeœnie kreowalibyœmy w systemie mecha-
nizmy, zgodnie z którymi bez wzglêdu na sytua-
cjê bytow¹ rodziny, na sytuacjê materialn¹
œwiadczeniobiorcy, tylko dlatego, ¿e on ma naj-
ni¿sze œwiadczenie… A czêsto wi¹¿e siê to z krót-
kim okresem ubezpieczenia, z deklarowaniem na
przyk³ad przez osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ sk³adki od najni¿szych dochodów, mi-
mo mo¿liwoœci finansowych, mimo równoczes-
nego budowania sobie okreœlonego pakietu za-
bezpieczenia finansowego. By³oby to z punktu
widzenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych
dzia³anie bardzo niedobre.

Dostrzegamy oczywiœcie aktualn¹ sytuacjê
i dlatego dzisiaj odbywa siê posiedzenie Komisji
Polityki Spo³ecznej i Rodziny, która, mam na-
dziejê, pozytywnie zaopiniuje poselski projekt,
wobec którego rz¹d wyrazi³ swoje poparcie. Prze-
widuje on, i¿ wszystkim œwiadczeniobiorcom,
którzy uzyskuj¹ œwiadczenie na poziomie nie-
przekraczaj¹cym minimum ustawowego zaró-
wno z systemu FUS, jak i systemu KRUS zosta³o-
by wyp³acone jednorazowe œwiadczenie w latach
2005– 2006, je¿eli w którymœ roku nie by³oby wa-
loryzacji. Ma to byæ œwiadczenie w wysokoœci
100 z³, a dla osób pobieraj¹cych z powszechnego
systemu ubezpieczeñ spo³ecznych renty z tytu³u
czêœciowej niezdolnoœci do pracy – w wysokoœci
75 z³.

I dyskusja na posiedzeniu podkomisji, i dys-
kusja na posiedzeniu komisji pokaza³y bardzo
wiele ró¿nych w¹tków. Pos³owie mieli ogromne
w¹tpliwoœci, czy nie wpleœæ w to kryterium do-
chodowego. Pojawi³y siê takie pytania: a je¿eli
jest dwuosobowa rodzina i jeden emeryt ma bar-
dzo wysokie œwiadczenie, a drugi ma minimum
ustawowe, to czy wtedy nie zapewnimy nieupra-
wnionego transferu œrodków? Ostatecznie pod-
komisja uzna³a, ¿e poniewa¿ mówimy o jednora-

zowym œwiadczeniu, wplatanie w to kryteriów
dochodowych by³oby rozwi¹zaniem du¿o bar-
dziej kosztownym, k³opotliwym dla potencjal-
nych beneficjentów i uzyskane korzyœci by³yby
nieadekwatne do nak³adów pracy czy nak³adów
finansowych. St¹d zdecydowano siê to rozwi¹za-
nie przyj¹æ.

Ja natomiast jestem zwolennikiem scenariu-
sza, w którym pomoc materialna pañstwa dla
obywateli jest realizowana przede wszystkim
w oparciu o kryterium dochodowe, wspomagane
tak¿e kryterium maj¹tkowym, bo to zapewnia
najuczciwszy sposób dystrybucji œrodków publi-
cznych, zw³aszcza gdy jest to realizowane w spo-
sób zdecentralizowany, a wiêc na poziomie lokal-
nym przez oœrodki pomocy spo³ecznej. Je¿eli mó-
wimy o szukaniu rezerw, to wydaje siê, ¿e to po-
winno byæ priorytetem pañstwa. A wiêc œrodki fi-
nansowe, które mo¿na na to wsparcie przezna-
czyæ, nale¿y kierowaæ poprzez struktury samo-
rz¹dowe, poprzez oœrodki pomocy spo³ecznej do
osób, które rzeczywiœcie s¹ w najtrudniejszej sy-
tuacji finansowej.

Teraz kwestia najni¿szych œwiadczeñ. Od
1 marca emerytura, renta z tytu³u ca³kowitej nie-
zdolnoœci do pracy, renta rodzinna wynosi 562 z³
58 gr; renta z tytu³u czêœciowej niezdolnoœci do
pracy – 432 z³ 74 gr. Specyficzna sytuacja jest
w odniesieniu do rent tak zwanych wypadko-
wych, czyli z tytu³u wypadków przy pracy czy
chorób zawodowych: przy ca³kowitej niezdolno-
œci do pracy to kwota minimum 675 z³ 10 gr; przy
czêœciowej niezdolnoœci do pracy – 519 z³ 29 gr.

W okresie od stycznia do maja przeciêtna wy-
sokoœæ: emerytury – 1 tysi¹c 233 z³ 5 gr; renty
z tytu³u niezdolnoœci do pracy – 869 z³ 10 gr; re-
nty rodzinnej – 1 tysi¹c 34 z³ 7 gr. Dotyczy to sys-
temu FUS. Nie mam przy sobie danych z systemu
KRUS, ale te œwiadczenia s¹ ni¿sze, po prostu ta-
ka jest istota tego systemu.

Je¿eli chodzi o najwy¿sze œwiadczenia, to oczy-
wiœcie trudno powiedzieæ. Kilka lat temu ZUS prze-
prowadzi³ badania, poszukiwa³ krêgu zawodowe-
go, z którego pochodz¹ osoby pobieraj¹ce najwy¿-
sze œwiadczenia. Najliczniej reprezentowana by³a
w grupie oko³o piêciuset osób wy³onionych z grona
œwiadczeniobiorców uzyskuj¹cych w poszczegól-
nych oddzia³ach ZUS najwy¿sze œwiadczenia gru-
pa nauczycieli. Przeciêtnie najwy¿sze œwiadczenia
uzyskuj¹ natomiast górnicy. Ich œwiadczenia s¹ na
poziomie zbli¿onym do czêœci formacji munduro-
wych – z tego, co pamiêtam, dwa lata temu by³ to
nawet troszeczkê wy¿szy poziom.

Teraz kwestia, któr¹ poruszy³ pan senator Ro-
maszewski. Tu chcia³bym zwróciæ uwagê na kil-
ka elementów. Oczywiœcie mechanizm waloryza-
cji, bo z tym siê wi¹¿e kwestia p³acowa: czy nie
mamy tu do czynienia z rozwarstwianiem? Mamy
do czynienia z rozwarstwianiem w stosunku do
p³ac. To jest taka sytuacja, ¿e starsze emerytury
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rozwarstwiaj¹ siê w stosunku do p³ac od momen-
tu, kiedy odst¹piono od tak zwanej waloryzacji
p³acowej. Myœlê, ¿e ja bym tego nie ³¹czy³ z kwe-
sti¹ likwidacji starego portfela, o czym mówi³a
pani senator Sienkiewicz. To jest sytuacja, z któ-
r¹ bêdziemy mieli do czynienia przez lata. Jest
ona konsekwencj¹ sytuacji demograficznej i roz-
wi¹zywania problemów spo³ecznych transformacji
ustrojowej poprzez mechanizmy wczeœniejszych
emerytur i mechanizmy wysy³ania ludzi na renty.
Bo mniej wiêcej tak rozwi¹zywano problemy na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Liczba osób pobie-
raj¹cych emerytury i renty jest taka, ¿e nas jako
pañstwa w tych realiach nie staæ na to, ¿eby zape-
wniæ waloryzacjê p³acow¹. Nie staæ nas teraz i,
myœlê, nie bêdzie nas staæ. Je¿eliby patrzeæ per-
spektywicznie, to poprawa mo¿e nast¹piæ na prze-
³omie pierwszej i drugiej dekady tego wieku, kiedy
zaczn¹ dzia³aæ mechanizmy uruchomione w wyni-
ku reformy systemu emerytalnego, czyli nast¹pi
przesuniêciewiekuemerytalnego,pluspoprawi siê
sytuacja na rynku pracy. Wtedy zmniejszy siê licz-
ba œwiadczeniobiorców, zwiêkszy siê liczba osób
p³ac¹cych sk³adki, zwiêksz¹ siê tak¿e dochody bu-
d¿etu. Ale to oczywiœcie nie jest scenariusz, który
dawa³by szansê na jak¹kolwiek pe³n¹ waloryzacjê
p³acow¹. Je¿eli bazowalibyœmy na koncepcji walo-
ryzacji zapisanej w tej ustawie, to ten scenariusz,
moim zdaniem, daje realne podstawy do oczekiwa-
nia tak zwanej waloryzacji dodatkowej, a wiêc nie
tylko wed³ug wskaŸnika cenowego. To jest realny
wzrost ponad wskaŸnik cenowy.

Ja bym nie przywi¹zywa³ siê tak bardzo do kwestii
przeciêtnej p³acy, dlatego ¿e mamy do czynienia z sy-
stememubezpieczeniowymi szczególniewostatnich
latach widzieliœmy z jednej strony spadek wp³ywów
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, z drugiej stro-
ny wzrost przeciêtnego wynagrodzenia…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Przepra-
szam, Panie Ministrze, chcia³abym poprosiæ pa-
ni¹ senator Krzy¿anowsk¹ o wy³¹czenie telefonu
komórkowego b¹dŸ prowadzenie rozmowy telefo-
nicznej poza sal¹ obrad.)

I dotacje…
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Czy ja mogê

prosiæ pani¹ senator Krzy¿anowsk¹ o zaprzesta-
nie rozmowy telefonicznej?)

(G³os z sali: G³oœniej, Pani Marsza³ek, g³oœniej.
Nie s³yszy.)

To ja myœlê, ¿e bêdê… (Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Zarz¹dziæ przerwê.)
(G³os z sali: Nam nie przeszkadza.)
I kwestia finansów...

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Przepraszam bardzo, Panie Ministrze, ale jesz-

cze raz proszê pani¹ senator o opuszczenie sali

obrad. Proszê nie prowadziæ rozmowy telefonicz-
nej na sali. To dotyczy równie¿ naszych goœci,
których bardzo serdecznie witam, niemniej je-
dnak bardzo serdecznie proszê o zastosowanie
siê do zasad obowi¹zuj¹cych na tej sali.

Przepraszam, Panie Ministrze. Bardzo proszê.
(Senator Olga Krzy¿anowska: Przepraszam

bardzo, Pani Marsza³ek, nie s³ysza³am.)

Minister Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Pater:
I sytuacja finansowa, bo system ubezpieczeñ

spo³ecznych jest czymœ, co da siê przewidzieæ.
Demografia jest czymœ, co nie zmienia siê z roku
na rok. To powoduje, ¿e w tym zakresie nie ma
oczywiœcie szans na ten mechanizm. Generalnie
pañstwo musi na przestrzeni lat uruchamiaæ in-
strumenty o charakterze os³onowym poprzez sy-
stem pomocy spo³ecznej, a byæ mo¿e tak¿e me-
chanizmy podatkowe, na przyk³ad kwotê woln¹
od podatku, chocia¿ wed³ug mnie to ma plusy
i minusy. Najwiêkszym minusem jest to, ¿e ten
instrument jest adresowany do tych, którzy uzy-
skuj¹ dochody, a nie dotyczy tych, którzy nie
uzyskuj¹ dochodów. W ka¿dym razie chodzi o te-
go typu instrumenty o charakterze os³onowym
dla osób o najni¿szych dochodach. Ale systemo-
wo nas jako pañstwo na to po prostu nie bêdzie
staæ.

I teraz kilka zdañ na temat kluczowej sprawy:
dlaczego w ogóle to robimy, dlaczego zabraliœmy
siê za ten program? Podstawowa kwestia jest ta-
ka: zbli¿amy siê do poziomu zad³u¿enia finansów
publicznych w wysokoœci 60% produktu krajo-
wego brutto. To jest coœ, co zapisaliœmy w kon-
stytucji i co wtedy, kiedy by³a dyskusja, czy przy-
j¹æ konstytucjê, czy nie, nie wzbudza³o jakichœ
wielkich emocji. Koncentrowano siê…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Wzbudza³o,
wzbudza³o.)

Wzbudza³o, ale w medialnym przekazie, czyli
przekazie, który dociera³ na zewn¹trz, ten w¹tek
nie dominowa³.

Teraz na alarm bij¹ ju¿ wszyscy, bije tak¿e Naj-
wy¿sza Izba Kontroli. Je¿eli my tego swoistego
poci¹gu nie zatrzymamy, to na przestrzeni
dwóch, trzech lat grozi nam osi¹gniêcie limitu.
Co wtedy mo¿e siê zdarzyæ? Skoro nie mo¿na siê
dalej zad³u¿aæ, to mamy prosty problem: oko³o
40 miliardów z³ deficytu. Czy to bêdzie 38 miliar-
dów, czy to bêdzie 35 miliardów, czy 40 miliar-
dów, to w tych moich rozwa¿aniach rzecz mniej-
szej wagi. Oko³o 40 miliardów z³. Pytanie: jaki
mamy deficyt Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych? W tej chwili 28 miliardów 380 milionów,
Je¿eli nawet odejmiemy œrodki, które s¹ konsek-
wencj¹ reformy systemu emerytalnego, to zosta-
je nam 18 miliardów 500 milionów z³, a to jest
oko³o 20% wydatków FUS. Spójrzmy, co by siê
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sta³o, gdyby obni¿yæ œwiadczenia o 20%, po to ¿e-
by Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jako je-
den z najistotniejszych elementów bud¿etu pañ-
stwa, zosta³ zrównowa¿ony czy zbilansowany.
Wtedy by³by problem nie podwy¿szania o 1% czy
2%, tylko obni¿ania o 20%. Oczywiœcie obni¿ka
o 20% dla wszystkich oznacza³aby, ¿e trzeba by-
³oby obni¿yæ minimaln¹ emeryturê. Je¿eli zacho-
walibyœmy minimaln¹ emeryturê na dotychcza-
sowym poziomie, to praktycznie miêdzy innymi
oznacza³oby, ¿e liczba osób pobieraj¹cych mini-
malne œwiadczenia wzrasta z obecnych 7% do
oko³o 25% ogó³u œwiadczeniobiorców.

Ale, tak czy siak, 18 miliardów 500 milionów
z³ deficytu w FUS to tylko po³owa deficytu bu-
d¿etu pañstwa. Co pañstwo nastêpnie musia³o-
by zrobiæ? Byæ mo¿e ograniczyæ wydatki, ale
tak¿e zastanowiæ siê nad stron¹ dochodow¹.
A strona dochodowa to miêdzy innymi sprawa
podatków. I spójrzmy, co by by³o, gdyby zosta-
wiæ dotychczasow¹ kwotê woln¹ od podatku,
a stawkê minimaln¹ podwy¿szyæ z 19% do na
przyk³ad 25%. To by oznacza³o, ¿e przeciêtna
emerytura w Polsce, która w tej chwili wynosi
1 tysi¹c 51 z³ netto, spad³aby do poziomu 977 z³,
a wiêc o ponad 70 z³. Jak by to wygl¹da³o w przy-
padku minimalnej emerytury? Obecnie 499 z³
netto, przy takiej operacji spadek do 466 z³, czyli
o 33 z³. Gdybyœmy przeanalizowali scenariusz
bardziej jeszcze radykalny, a wiêc zmniejszenie
obecnej kwoty wolnej od podatku o po³owê
i zmiana stawki z 19% na 25%, to dochód netto
osoby pobieraj¹cej minimaln¹ emeryturê maleje
z 499 z³ do 444 z³, czyli o 55 z³. To s¹ scenariusze,
które realnie, ¿e tak powiem, wisz¹ nad nami
i których chcemy unikn¹æ. Oczywiœcie podsta-
wowym celem tej regulacji by³a kwestia walory-
zacji, próba uratowania œwiadczeniobiorców
przed tymi scenariuszami.

Przy czym chcê jedn¹ rzecz powiedzieæ: zda-
niem rz¹du przyjêcie tej ustawy nie zamyka spra-
wy. Gdyby siê okaza³o, ¿e ca³y program ma siê za-
koñczyæ t¹ ustaw¹, by³oby to wielkie nieszczêœcie
i wielka nieuczciwoœæ w stosunku do emerytów
i rencistów, bo ktoœ móg³by powiedzieæ, ¿e próbu-
je siê udawaæ, ¿e ratuje siê finanse publiczne, i to
kosztem emerytów i rencistów. Prawdopodobnie
to rozwi¹zanie okaza³oby siê rozwi¹zaniem nie-
wystarczaj¹cym. Naszym zdaniem ka¿da grupa
spo³eczna powinna w tym przedsiêwziêciu party-
cypowaæ. Je¿eli okaza³oby siê, ¿e zaczynamy wy-
szukiwaæ swoiste œwiête krowy, to jest to scena-
riusz z³y. Jest to scenariusz, który nie daje efek-
tu, tylko w tym momencie prowadzi do rzeczywi-
œcie s³usznego zarzutu, ¿e próbuje siê coœ robiæ
w kieszeniach emerytów i rencistów czy udaje
siê, ¿e siê coœ robi, kiedy nie ma szans na osi¹g-
niêcie zamierzonego efektu.

St¹d do Wysokiej Izby przyjd¹ kolejne, mam
nadziejê, uchwalone przez Sejm ustawy, które
bêd¹ dotyczy³y innych grup œwiadczeniobior-
ców, bêd¹ racjonalizowa³y wydatki publiczne,
a w niektórych przypadkach tak¿e ogranicza³y
wydatki b¹dŸ zwiêksza³y dochody finansów
publicznych. Wszystko w ramach tego jednego
przedsiêwziêcia.

Odpowiem na pytanie pana senatora Wielo-
wieyskiego. Oczywiœcie, je¿eli w tym roku inflacja
przekroczy poziom 5%, to efekt finansowy
w przysz³ym roku bêdzie nieznaczny, zale¿ny wy-
³¹cznie od wzrostu realnej p³acy. Trudno jest
przewidywaæ, jaki by³by realny wzrost p³ac w ro-
ku 2004, ja siê o to nie pokuszê. Je¿eli jednak go
nie bêdzie, to oczywiœcie nie zostanie przekroczo-
ny próg 5% – takie w³aœnie s¹ nasze oczekiwania.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e efekt bêdzie istotny… Je¿e-
li przyjmiemy, ¿e inflacja wyniesie 4% i nast¹pi
jakiœ realny wzrost p³ac, to bêdzie to odpowiada³o
kwocie ponad 4 miliardów z³, bo 1% waloryzacji
to w przybli¿eniu 1 miliard z³.

Problem starego portfela pojawi³ siê w trakcie
prac sejmowych. Rz¹d deklarowa³… To jest chy-
ba najpowa¿niejsze zobowi¹zanie pañstwa wo-
bec œrodowiska emerytów i rencistów, dlatego
oczywiœcie poparliœmy to rozwi¹zanie. Finalny
scenariusz, a wiêc likwidowanie starego portfela,
pocz¹wszy od najstarszych roczników, zosta³o
wypracowane w trakcie konsultacji ze œrodowis-
kami emerytów. To znaczy w trakcie prac sejmo-
wych komisja zrobi³a przerwê, a wtedy zaprosi-
³em na spotkanie przedstawicieli œrodowisk eme-
ryckich, przedstawicieli Sejmu, to znaczy zainte-
resowanych pos³ów – nie by³o pod tym wzglêdem
¿adnych ograniczeñ – i postawi³em pytanie: czy
wobec ca³ej z³o¿onoœci problemu mamy zacz¹æ
od najstarszych roczników, czy co roku ma to do-
tyczyæ ka¿dego po trochu? Wszyscy zgodnie od-
powiedzieli, ¿e najlepiej bêdzie zacz¹æ od najstar-
szych roczników. Na drugie pytanie, pomocni-
cze, które osoby uznajemy za przedstawicieli naj-
starszych roczników, odpowiedziano, ¿e granic¹
ma byæ wiek siedemdziesiêciu piêæ lat.

Pos³owie, modyfikuj¹c swoj¹ poprawkê, a po-
tem przyjmuj¹c j¹, uszanowali w pewnym sensie
wynik tych konsultacji i st¹d taki scenariusz.
Owszem, pojawia³y siê pytania, czy to dobrze, czy
Ÿle, ¿e to jest ustalane w ustawie waloryzacyjnej.
Nie chcia³bym tego oceniaæ, bo to jest, jak mówiê,
efekt prac Sejmu. Rz¹d chcia³ zaproponowaæ ta-
kie rozwi¹zania osobno, ale te¿ nie zg³asza³ ¿a-
dnych sprzeciwów czy obiekcji wobec takiego
scenariusza, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e najistot-
niejsze jest samo rozwi¹zanie problemu.

Nie pominiêto – odpowiadam na pytanie pani
senator Janowskiej – ludzi, którzy przeszli na
emeryturê w 1993 r. Oni wszyscy s¹ objêci tym
rozwi¹zaniem. W zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e
tym rozwi¹zaniem zostali objêci wszyscy œwiad-
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czeniobiorcy, którzy uzyskali swoje œwiadczenia
do roku 1998, bo tym, którzy uzyskali je do koñca
1992 r. te¿ naliczano œwiadczenia od zani¿onej
kwoty bazowej. St¹d tak wielki koszt tej operacji.
Gdybyœmy zostali… Niektóre organizacje próbo-
wa³y liczyæ po swojemu koszt tego przedsiêwziê-
cia, ale ogranicza³y siê wy³¹cznie do osób, które
uzyska³y œwiadczenia w 1993 r., a wtedy rzeczy-
wiœcie wychodzi³y im du¿o ni¿sze liczby. Dlatego
w³aœnie te organizacje mia³y nadziejê, ¿e mo¿na
skoñczyæ realizacjê tego przedsiêwziêcia w rok
czy dwa lata. A przecie¿ dotyczy to wszystkich
osób, które dosta³y te œwiadczenia, nieprzelicza-
ne póŸniej do koñca 1998 r.

Jeœli chodzi o pierwsze pytanie pani senator, to
nie jest to wycofanie siê z negocjacji w Komisji Trój-
stronnej, ale przypisanie troszeczkê innej roli par-
tnerom spo³ecznym, czyli przyznanie du¿o wiêk-
szej rangi parlamentowi. W tej chwili scenariusz
bêdzie taki: projekt ustawy podlega konsultacjom,
opiniowaniu, dyskusjom w Komisji Trójstronnej,
nastêpnie projekt ustawy bud¿etowej, wraz
z ewentualn¹ propozycj¹ dodatkowej waloryzacji,
trafia do Sejmu, a Sejm decyduje, czy przyjmuje tê
propozycjê rz¹du, czy te¿ decyduje siê na inne roz-
wi¹zanie. Ale kropkê nad „i”, uchwalaj¹c ustawê
bud¿etow¹, stawia parlament.

Wyszliœmy z za³o¿enia, ¿e tak powinno byæ, ¿e tej
kropki nad „i” nie powinien stawiaæ rz¹d w rozmo-
wach z partnerami spo³ecznymi po uchwaleniu
bud¿etu, w du¿ym poœpiechu, bo tegoroczne do-
œwiadczenia pokaza³y, ¿e w zasadzie nie mo¿na
przeprowadziæ uczciwych rozmów, negocjacji czy
konsultacji, a jednoczeœnie zd¹¿yæ zwaloryzacj¹do
1 marca. Tego siê nie da zrobiæ, bo trzeba siê dosto-
sowaæ do momentu, kiedy G³ówny Urz¹d Statysty-
cznypublikuje swojedane.Tos¹ tylkodwadni, bez
wzglêdu na to, na jakie dni tygodnia przypadaj¹,
a co za tym idzie, jest du¿y poœpiech, czyli nie ma
¿adnych szans na jakiekolwiek negocjacje.

Dlatego te¿ przyjêliœmy taki mechanizm walo-
ryzacji dodatkowej, ¿e wczeœniej odbywaj¹ siê
rozmowy z partnerami spo³ecznymi, którzy wte-
dy w³aœnie wspó³uczestnicz¹ w tworzeniu
i kszta³towaniu bud¿etu, a tak¿e w definiowaniu
priorytetów polityki spo³ecznej, bo oczywiœcie
ograniczenia bud¿etowe s¹ takie, ¿e pewnie ka¿-
dy parlament bêdzie stawa³ przed dylematem:
czy ma byæ dodatkowa waloryzacja, a wiêc dawa-
nie wszystkim po równo – tak to ukszta³towa³a li-
nia orzecznicza Trybuna³u Konstytucyjnego,
który okreœli³, co to jest waloryzacja – czy te¿ ma-
j¹ byæ zastosowane inne instrumenty, choæby
poprzez system pomocy spo³ecznej, adresowanej
do osób wybranych wed³ug kryterium dochodo-
wego czy maj¹tkowego.

Chcieliœmy zatem pozostawiæ wiêksz¹ prze-
strzeñ decyzyjn¹ parlamentowi, aby te trudne

wybory by³y dokonywane w parlamencie, a nie tak,
¿e dostarczamy ustawê, w której s¹ z góry zapisane
jakieœ wydatki – przypomnê, ¿e przecie¿ wydatki
w zakresie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych to
kluczowa pozycja w wydatkach pañstwa czy finan-
sach publicznych – co parlamentowi nie pozosta-
wia praktycznie ¿adnego miejsca na decyzje.

Myœlê, ¿e odpowiedzia³em na wszystkie pyta-
nia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Romaszewski nie jest za-

dowolony z odpowiedzi.

Senator Zbigniew Romaszewski:
By³a jeszcze kwestia adekwatnoœci koszyka

inflacyjnego do koszyka gospodarstwa emeryc-
kiego. Wydaje mi siê, ¿e jest trochê s³aba.

Minister Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Pater:
W minionych latach wyniki by³y bardzo… To

znaczy, ja siê zgadzam, ¿e s¹ ró¿ne koszyki. Rze-
czywiœcie, w minionych latach te wskaŸniki by³y
zbli¿one, a ró¿nice bardzo niewielkie – raz na ko-
rzyœæ jednego koszyka, raz na korzyœæ drugiego
koszyka. Ci¹gle pojawia³a siê wtedy – zreszt¹
wci¹¿ siê pojawia – kwestia problemów z definio-
waniem zawartoœci koszyka emeryckiego. Byæ
mo¿e trzeba bêdzie, po uporz¹dkowaniu pew-
nych rozwi¹zañ, które s¹ zawarte w kolejnych
projektach ustaw, przyj¹æ miêdzy innymi zasa-
dê, ¿e po przekroczeniu ustawowego wieku eme-
rytalnego ka¿dy œwiadczeniobiorca systemu
ubezpieczeñ spo³ecznych staje siê automatycz-
nie niejako emerytem, a nie rencist¹, na przyk³ad
dziewiêædziesiêcioletnim. Myœlê, ¿e wtedy trzeba
bêdzie siê skoncentrowaæ na rzeczywistym ko-
szyku emerytów czy osób starszych, bo tak trze-
ba by to nazwaæ, i spróbowaæ – to w³aœnie zamie-
rzamy zrobiæ – uruchomiæ taki instrument, ale
w wypadku koszyka osób starszych. Bo trudno
do jednego worka wrzucaæ tak¿e m³odszych ren-
cistów czy osoby pobieraj¹ce renty rodzinne.

Trudno przes¹dzaæ, jaki bêdzie rezultat tych
badañ, ale to jest bardzo du¿a grupa œwiadcze-
niobiorców, a ze wzglêdu na to niewielkie odchy-
lenie, w tym projekcie zrezygnowaliœmy z tego, co
funkcjonowa³o dotychczas.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Zwracam siê do Wysokiej Izby: czy s¹ jeszcze

pytania zwi¹zane z ustaw¹? Tak.
Pan senator Sztorc, bardzo proszê.
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Senator Józef Sztorc:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pyta³em pana ministra o najwy¿sze œwiadcze-

nia rentowe i emerytalne. Pan Minister powie-
dzia³, ¿e oko³o szeœciuset osób pobiera te œwiad-
czenia. Us³yszeliœmy, ¿e s¹ one podobne do
œwiadczeñ mundurowych, ale nie us³yszeliœmy,
ile dok³adnie wynosz¹: 1 tysi¹c z³, 2 tysi¹ce z³? Bo
chyba 5 tysiêcy z³ wynosi najwy¿sza emerytura
czy renta. Dobrze by by³o, Panie Ministrze, coœ na
ten temat powiedzieæ. Mówi³ pan, ¿e najni¿sza
kwota wynosi czterysta parê z³otych, trzeba wiêc
zobaczyæ, jaka jest najwy¿sza.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Minister Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Pater:
Nie mam danych pokazuj¹cych wysokoœæ naj-

wy¿szego œwiadczenia. Nie mam takich danych,
bo to jest margines. Zaraz spróbujê znaleŸæ infor-
macjê, która zobrazuje, ile procent œwiadczenio-
biorców uzyskuje œwiadczenia z tego górnego po-
ziomu. Nikt tego po prostu statystycznie nie bada
dla celów…

(Senator Teresa Liszcz: Ale jaki jest ten górny
poziom?)

W³aœnie próbujê znaleŸæ pewn¹ tabelê. Nieste-
ty, iloœæ papierów jest taka, ¿e to siê mo¿e nie
udaæ, ale wtedy przeka¿ê tak¹ informacjê pisem-
nie. Wola³bym jednak…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Ministrze, wszystko wskazuje na to, ¿e

pani senator Sadowska mo¿e panu pomóc. Mo¿e
skorzystajmy z tej pomocy.

Senator Wies³awa Sadowska:
Zada³am takie samo pytanie panu prezesowi

F¹farze w czasie posiedzenia jednej z komisji i do-
sta³am odpowiedŸ na piœmie. Pytanie brzmia³o:
ile wynosi najwy¿sza emerytura w Polsce? Pan
prezes F¹fara poda³, ¿e najwy¿sza emerytura
w Polsce wynosi 4 tysi¹ce 300 z³ – nie znam do-
k³adnej koñcówki. Emeryturê tê otrzymuje pe-
wien górnik, który ma bardzo d³ugi sta¿ pracy
pod ziemi¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, czy jest pan zadowolony z tej

odpowiedzi?
(Senator Józef Sztorc: Nie do koñca, ale to

ju¿…)

Nazwiska tego górnika nie znamy, niestety.
(Weso³oœæ na sali)

Senator Józef Sztorc:
Mnie nie chodzi o to. Chcia³em siê dowiedzieæ,

jaki to jest rz¹d wielkoœci, bo wiele razy chcieliœ-
my ustaliæ, jaka jest ta emerytura, i jakoœ sie to
nie udawa³o. Dzisiaj jakieœ s³owo na ten temat
pad³o, ale myœlê, ¿e…

(Minister Polityki Spo³ecznej Krzysztof Pater:
Ja przeka¿ê panu senatorowi informacjê pisem-
n¹.)

(Senator S³awomir Izdebski: Pan senator ju¿
siê szykuje na emeryturê.)

Czyli odniesie siê pan do tego na piœmie?
(Minister Polityki Spo³ecznej Krzysztof Pater:

Tak, przeka¿ê panu takie informacje.)
Super! Jestem zadowolony.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Rozumiem, Panie Senatorze, ¿e wniosek adre-

sowany do pana ministra jest taki, a¿eby te infor-
macje przekaza³ panu w formie pisemnej, tak?

(Senator Józef Sztorc: Tak jest. Z góry dziêku-
jê.)

Dziêkujê serdecznie, Panie Ministrze.
(Minister Polityki Spo³ecznej Krzysztof Pater:

Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do mar-
sza³ka Senatu.

Przypominam, ¿e komisje bêd¹ rozpatrywaæ
tylko te wnioski, które wp³yn¹ do marsza³ka pod-
czas trwania dyskusji i zostan¹ z³o¿one na piœ-
mie.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Jurgiela.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ustawa, któr¹ dziœ rozpatrujemy, ma zabloko-

waæ dotychczas funkcjonuj¹cy w naszym kraju
mechanizm waloryzacji rent i emerytur. Ma to
polegaæ na zniesieniu obowi¹zuj¹cej dotychczas
corocznej waloryzacji œwiadczeñ poprzez przyjê-
cie wskaŸnika wzrostu cen towarów i us³ug kon-
sumpcyjnych, powiêkszonego co najmniej o 20%
realnego wzrostu przeciêtnego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym.

Do tego systemu mo¿na by³o mieæ wiele za-
strze¿eñ, przede wszystkim takie, ¿e zazwyczaj
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symboliczne podwy¿ki œwiadczeñ stanowi³y do-
datkowy powód do rozgoryczenia i tak ubo¿ej¹ce-
go œrodowiska emerytów i rencistów. Nie jest
oczywiœcie powód do wprowadzenia w tym syste-
mie kolejnych zmian niekorzystnych dla emery-
tów. Rz¹d popada przy tym w ra¿¹c¹ niekonsek-
wencjê, twierdz¹c, ¿e niewysokie podwy¿ki powo-
dowa³y niezadowolenie spo³eczne. Nale¿y zadaæ
pytanie: co bêdzie wynikiem wprowadzenia pro-
ponowanych przez rz¹d zmian, jeœli nie znacznie
wiêksze niezadowolenie spo³eczne?

Rz¹d sam przyznaje, ¿e w czasie konsultacji
spo³ecznych przeprowadzonych w ramach Komi-
sji Trójstronnej przedstawiciele organizacji spo-
³ecznych wypowiadali siê jednoznacznie przeciw-
ko odejœciu od dotychczasowych zasad waloryza-
cji. Co wiêcej, rz¹d przyznaje równie¿, ¿e nawet
ten niedoskona³y system zapewnia³ wzrost
œwiadczeñ emerytalnych i rentowych wiêkszy ni¿
wzrost przeciêtnych wynagrodzeñ.

Proponowany system zak³ada, ¿e waloryzacja
œwiadczeñ by³aby przeprowadzana w sytuacji,
gdy w okresie roku od poprzedniej waloryzacji
wskaŸnik inflacji przekroczy³by 5%. Gdyby
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych
wskaŸnik ten nie przekroczy³ 5%, wówczas by³aby
dokonywana waloryzacja, ale naliczana na pod-
stawie ni¿szego wskaŸnika. Przewidywana jest ró-
wnie¿ rezygnacja z obligatoryjnego podwy¿szenia
wskaŸnika o 20% wzrostu wynagrodzeñ.

Warto wskazaæ, ¿e zmiana art. 88, dotycz¹cego
okolicznoœci przeprowadzania waloryzacji, zo-
sta³a zmodyfikowana przez sejmow¹ Komisjê
Nadzwyczajn¹ do rozpatrzenia ustaw zwi¹za-
nych z rz¹dowym „Programem uporz¹dkowania
i ograniczenia wydatków publicznych”. Komisja
obni¿y³a wymagany dla przeprowadzenia walo-
ryzacji wskaŸnik inflacji do 3%. Autopoprawka
rz¹du, zg³oszona w trzecim czytaniu i przeg³oso-
wana przez Sejm, mimo braku aprobaty komisji
przywróci³a wskaŸnik 5%.

Rz¹d wyraŸnie stwierdza, ¿e przyjêcie tego sys-
temu bêdzie oznacza³o zmniejszenie kwoty wyp³at
na œwiadczenia spo³eczne rzêdu 2–4 miliardów z³.
Na takie zmniejszenie œwiadczeñ spo³ecznych
Prawo i Sprawiedliwoœæ zgodziæ siê nie mo¿e.

Obecnie szerokie rzesze rencistów i emerytów
znalaz³y siê na marginesie egzystencji. Dalsze
pog³êbianie tego stanu zapaœci grozi prawdziw¹
katastrof¹ spo³eczn¹. Nie mo¿e tu byæ miejsca na
usprawiedliwianie siê trudn¹ sytuacj¹ bud¿eto-
w¹. Omawiana ustawa stanowi bowiem najbar-
dziej jaskrawy przyk³ad szukania oszczêdnoœci
w kieszeniach najubo¿szych.

Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e wskaŸniki ma-
kroekonomiczne, na jakich opierano siê przy
projektowaniu ustawy, zak³adaj¹ równomierny
wzrost gospodarczy w wysokoœci 5% rocznie do

2007 r. Równie stabilnie rysuje siê wed³ug za³o-
¿eñ rz¹du inflacja, która jednak w ostatnim mie-
si¹cu ponaddwukrotnie przekroczy³a poziom 2%
zak³adany na ca³y 2004 r.

Wobec przyjêcia tak niestabilnych czynników
za podstawê regulacji nale¿y siê powa¿nie oba-
wiaæ, czy za³o¿enia rz¹du zostan¹ zrealizowane.
Rz¹d twierdzi, ¿e zmienione zasady waloryzacji
pozwol¹ zaoszczêdziæ na wydatkach administra-
cyjnych i operacyjnych zwi¹zanych z przeprowa-
dzaniem kolejnych waloryzacji kwotê 30 milio-
nów z³ rocznie. Jest to istotny argument, ale
w odniesieniu do systemu administracyjnej ob-
s³ugi œwiadczeñ spo³ecznych w Polsce. Oczywi-
œcie, nale¿y szukaæ oszczêdnoœci, ale nie kosz-
tem emerytów, tylko kosztem aparatu admini-
stracyjnego.

Rz¹d twierdzi równie¿, ¿e zaproponowane
zmiany bêd¹ mia³y zbawienny wp³yw na ca³oœæ
gospodarki. Maj¹ siê zmniejszyæ potrzeby po¿y-
czkowe bud¿etu, przez co inwestorzy bêd¹ wspie-
raæ inwestycje na rynku, a nie obligacje publicz-
ne. Rz¹d nazywa to zjawisko zmniejszeniem wy-
pychania inwestycji. Moim zdaniem po wprowa-
dzeniu zmian i tak dojdzie do wypychania, tyle ¿e
bêdzie to wypychanie kolejnych grup rencistów
z rynku poza margines ¿ycia spo³ecznego i gospo-
darczego.

Takie zjawisko, czyli dalsze ograniczenie kon-
sumpcji, nie mo¿e mieæ negatywnego wp³ywu na
ca³oœæ ¿ycia gospodarczego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
szumnie wprowadzane zmiany podatkowe mimo
zapowiadanego, szeroko reklamowanego, wspa-
nia³ego wzrostu gospodarczego nie skutkowa³y
zmniejszeniem stopy bezrobocia w istotnym
stopniu.

Uchwalona przez Sejm ustawa jest ustaw¹ an-
tyspo³eczn¹, zagra¿aj¹c¹ elementarnym potrze-
bom najubo¿szych grup ludnoœci, dlatego sk³a-
dam wniosek o jej odrzucenie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Bardzo proszê o zapranie g³osu pana senatora

Izdebskiego.

Senator S³awomir Izdebski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e argumenty, które poda³a pani sena-

tor sprawozdawca, jak równie¿ pan minister,
wielu z nas nie przekona³y. Sejm przeforsowa³
kolejn¹ restrykcyjn¹ ustawê niekorzystn¹ dla
emerytów i dla tych, którzy w najbli¿szych latach
przejd¹ na emeryturê.

Ja myœlê, ¿e nale¿a³oby siê przede wszystkim
kierowaæ postulatami ró¿nych stowarzyszeñ czy
sekcji emerytów i rencistów, którzy na pewno
najlepiej znaj¹ swoj¹ sytuacjê, najlepiej wiedz¹,
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czego by chcieli. Dlatego pozwolê sobie przekazaæ
pañstwu pewien apel skierowany do mnie, jako
do senatora Samoobrony, zatytu³owany „Likwi-
dacja starego portfela – prawda czy fa³sz?”.

„W Polsce istniej¹ emeryci lepsi i gorsi. Do gru-
py lepszych emerytów zaliczaj¹ siê ci, którzy ma-
j¹ emerytury przyznane na podstawie stuprocen-
towego wskaŸnika kwoty bazowej stanowi¹cej
coroczne, aktualne, przeciêtne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej. Ale s¹ lepsi tylko przez
dany rok, bo w nastêpnym roku obowi¹zuj¹ ich
inne zasady waloryzacji. Do gorszych emerytów
zaliczaj¹ siê wiêc ci, których emerytury s¹ walo-
ryzowane cenowo. W tej grupie emerytów wystê-
puje du¿e zró¿nicowanie wysokoœci pobieranych
œwiadczeñ, zale¿nych od terminu ich przyznania.

Do najbardziej pokrzywdzonej grupy gorszych
nale¿¹ emeryci sprzed 1996 r. Ich œwiadczenia,
przyznawane do 1996 r., maj¹ zani¿ony wskaŸ-
nik kwoty bazowej do 93% przeciêtnego wyna-
grodzenia i zosta³y zamro¿one na tym poziomie
do dzisiaj. Waloryzacja tych emerytur odbywa siê
wskaŸnikiem cenowym od oœmiu lat, co dopro-
wadzi³o do tego, ¿e obecnie nowo przyznane
œwiadczenia emerytalno-rentowe s¹ wy¿sze
o 41,3% od œwiadczeñ przyznawanych przed
1996 r. Jest to dodatkowe obci¹¿enie, które obej-
muje 5,2 miliona emerytów i rencistów, stano-
wi¹cych w³aœnie tak zwany stary portfel. Pozo-
sta³e grupy, które obejmuj¹ 4,3 miliona obywate-
li, s¹ pokrzywdzone w mniejszym stopniu, ale
nawet ci emeryci, którzy maj¹ wskaŸnik kwoty
bazowej 100%, na skutek waloryzacji cenowej
wchodz¹ w stary portfel ju¿ w nastêpnym roku.

Tak wiêc stary portfel stanowi¹ dwa elementy:
zani¿ona kwota bazowa oraz niekorzystna walo-
ryzacja cenowa, wprowadzona w 1996 r. zamiast
waloryzacji wynagrodzeniowej.

Zadajmy sobie zatem pytanie: czy ustawa
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych uchwalona
przez Sejm likwiduje stary portfel? Naszym zda-
niem nie. Wprawdzie w ustawie planuje siê wyró-
wnanie do 2010 r. wskaŸnika kwoty bazowej do
100% w przypadku tych, ¿e tak powiem, starych
emerytów i rencistów, ale pozostawia siê drug¹
przyczynê powstawania starego portfela: walory-
zacjê cenow¹ pobieranych œwiadczeñ. Tym spo-
sobem nowo przyznawane œwiadczenia po roku
2010 nadal bêd¹ wy¿sze o 34% od emerytur i rent
przyznawanych przed 1996 r. o porównywalnym
wskaŸniku wysokoœci œwiadczenia. Dlatego wy-
równanie wskaŸnika kwoty bazowej do 100%,
zgodnie z uchwalon¹ ustaw¹, nie likwiduje stare-
go portfela emerytur i rent, zostaje bowiem nadal
zachowana dysproporcja wynikaj¹ca z waloryzo-
wania dotychczasowych œwiadczeñ w oparciu
o wzrost cen i przyznawania nowych œwiadczeñ

wed³ug aktualnej kwoty bazowej, podnoszonej
corocznie wskaŸnikiem wzrostu przeciêtnych
wynagrodzeñ w gospodarce narodowej. St¹d te¿
rozpowszechnianie informacji, ¿e ustawa
z 16 lipca bie¿¹cego roku przez wyrównanie kwo-
ty bazowej do 100% likwiduje stary portfel, wpro-
wadza w b³¹d opiniê spo³eczn¹ oraz œrodowisko
emerytów i rencistów.

Ca³a nadzieja w tym, ¿e Senat mo¿e ustawê od-
rzuciæ lub wnieœæ stosowne poprawki, a wiêc
wprowadziæ, o ile oczywiœcie zechce rz¹d, jednoli-
t¹ waloryzacjê cenow¹ dla nowo przyznawanych
i przyznanych emerytur, wprowadziæ dwa progi
waloryzacji cenowej, 103% i 105%, w zale¿noœci
od wysokoœci inflacji rocznej oraz skróciæ z oœmiu
do czterech lat czas wyrównywania wskaŸnika
podstawy wymiaru emerytury z 93 do 100%.

W zwi¹zku z tym, ¿e Senat ¿adnych poprawek
nie wprowadzi³, sk³adam wniosek o odrzucenie
tej ustawy w ca³oœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Janowska.

Senator Zdzis³awa Janowska:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pani i Pano-

wie Senatorowie!
W imieniu klubu Socjaldemokracji Polskiej

chcia³abym zg³osiæ poprawki do tej¿e ustawy i nie
zgodziæ siê z prezentowanymi tutaj opiniami Ko-
misji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, jak równie¿
pana ministra. Otó¿ wyra¿am zdziwienie, ¿e w³a-
œnie partnerzy spo³eczni, którzy uczestniczyli
w posiedzeniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia, nie mieli mo¿liwoœci zg³oszenia… ¿e te
zg³oszone przez nich uwagi nie zosta³y przejête
jako poprawki. Teraz pragnê uzasadniæ swoje
stanowisko.

Otó¿ nie bêdê mówi³a tak radykalnie jak mój
kolega z Samoobrony, poniewa¿ plusy tej¿e usta-
wy s¹ niew¹tpliwe. Chodzi mianowicie o wyró-
wnywanie szans ludzi, którzy w sposób zupe³nie
od siebie niezale¿ny w 1993 r. zostali pozbawie-
ni… to znaczy, im zmniejszona zosta³a baza, od
której s¹ wyp³acane emerytury. Cieszê siê, ¿e
chocia¿ w tym przypadku mo¿na by³o coœ uczy-
niæ dla emerytów. Ale to wszystko, co czynimy, to
niezwykle ma³o. Bo pragnê przypomnieæ wszyst-
kim tutaj obecnym, a przede wszystkim
rz¹dz¹cym, ¿e jesteœmy spo³eczeñstwem starze-
j¹cym siê, i ten trend bêdzie siê niew¹tpliwie
utrzymywa³, a nawet nasila³, jednoczeœnie zaœ
mamy olbrzymie bezrobocie, powiêkszaj¹c¹ siê
nieustannie, i na pewno tak bêdzie jeszcze przez
kilka lat, stopê bezrobocia. Mamy sytuacjê tak¹,
¿e ci emeryci i renciœci s¹ niekiedy g³ównymi ¿y-
wicielami rodzin, ludŸmi utrzymuj¹cymi m³o-
dzie¿, która koñczy szko³y, studia i nie mo¿e
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otrzymaæ pracy – czêsto jest to jedyne Ÿród³o do-
chodu rodziny.

St¹d te¿ mówienie przez pana ministra, ¿e œre-
dnia emerytura nie jest taka z³a, bo wynosi powy-
¿ej 1 tysi¹ca z³… Ale przecie¿ najni¿sza jest paru-
setz³otowa i przy obecnych kosztach utrzymania
cz³onka rodziny, przy zwiêkszonej liczbie osób
bezrobotnych w tej rodzinie jest to suma tragicz-
na, po prostu tragiczna, niewystarczaj¹ca na nic.
Jest niemo¿liwe, ¿eby z tego op³aciæ czynsz i wy-
¿ywiæ czêsto wieloosobow¹ rodzinê.

A wiêc mamy bardzo wiele do zrobienia i po
prostu jest mi ogromnie wstyd, ¿e przez te wszys-
tkie lata tak niewiele czynimy na rzecz tej grupy,
która jest grup¹ powiêkszaj¹c¹ siê.

Zmiany, które pragnê zaproponowaæ, s¹ ta-
kie… Ja œwiadomie zada³am panu ministrowi py-
tanie, czemu pañstwo zrezygnowaliœcie z mo¿li-
woœci negocjowania w Komisji Trójstronnej w³aœ-
nie mo¿liwoœci zwiêkszenia wskaŸnika waloryza-
cji. Pan by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e ostatnie s³o-
wo w tej sprawie oddane zosta³o parlamentowi.
No, przepraszam bardzo, ale nie po to powo³ywa-
liœmy Komisjê Trójstronn¹, nie po to weszliœmy
do Europy… Bo w³aœnie tam jeszcze lepiej dowie-
my siê, ¿e partner spo³eczny jest najwa¿niejszym
partnerem w procesie tworzenia prawa. I myœlê,
¿e Europa przyjmie to z bardzo, bardzo du¿ym
zdziwieniem. W Europie do negocjowania wszel-
kich spraw, wszelkich kwestii przywi¹zuje siê bo-
wiem olbrzymi¹ wagê, a my tutaj na w³asne ¿y-
czenie rezygnujemy z tego. Nie mówiê ju¿ o tym,
¿e pañstwo, a konkretnie pan Hausner, nale¿ycie
do szefostwa tej¿e Komisji Trójstronnej.

Ja tutaj reprezentujê opiniê zwi¹zków zawo-
dowych, wszystkich zwi¹zków zawodowych, któ-
re z tym faktem nie mog¹ siê pogodziæ. St¹d te¿
poprawka, któr¹ bêdê zg³asza³a, a oprócz niej jest
jeszcze kilka innych, bêdzie zmierza³a do przy-
wrócenia mo¿liwoœci prowadzenia negocjacji
w Komisji Trójstronnej.

Pragnê równie¿ zg³osiæ poprawkê, która by³a
zg³aszana przez mój klub w Sejmie, ale przepad³a
w czasie g³osowania w Sejmie, poprawkê, która
mówi o tym, a¿eby uzupe³niæ wskaŸnik waloryza-
cji o dodatkowy sk³adnik powi¹zany z realnym
wzrostem przeciêtnego wynagrodzenia. Nie oszu-
kujmy siê. Skoro mówimy, ¿e inflacja jest niska
i bêdziemy j¹ d³awiæ, bo to czynimy nieustannie,
skoro nieustannie chwalimy siê rozwojem gospo-
darczym, wskaŸnikiem rozwoju gospodarczego
i mówimy o 5%, o 6% itd., itd., choæ nie przek³ada
siê to jeszcze na wzrost zatrudnienia, ale w³aœnie
pan premier Hausner ca³y czas mówi o wzroœcie,
który jest przed nami, którego bêdziemy ucze-
stnikami, to przepraszam bardzo, ale tej grupie
najs³abiej funkcjonuj¹cej materialnie nie mo¿e-
my odmówiæ aktywnego uczestnictwa w zbiera-

niu owoców wynikaj¹cych ze wzrostu gospodar-
czego kraju. St¹d te¿ poprawka zmierza do tego,
a¿eby w³aœnie w art. 1 w pkcie 3, dotycz¹cym
art. 88 – tu proponujemy powróciæ do tego, co by-
³o wczeœniej – po wyrazach „us³ug konsumpcyj-
nych” dodaæ wyrazy „powiêkszony nie wiêcej ni¿
o 20% realnego wzrostu przeciêtnego wynagro-
dzenia”. A wiêc chcemy, a¿eby mo¿na by³o mówiæ
o powiêkszeniu wskaŸnika waloryzacji i ¿eby
mo¿na by³o te œwiadczenia powi¹zaæ ze wzrostem
powy¿ej inflacji, i to do 20% realnego wzrostu
przeciêtnego wynagrodzenia. A wiêc by³by to nie-
jako powrót, ale jest to te¿ wyjœcie naprzeciw po-
trzebom emerytów.

Te zmiany, dotycz¹ce w³aœnie powrotu do ne-
gocjacji i powrotu do uwzglêdnienia dodatkowe-
go sk³adnika powi¹zanego z realnym wzrostem
przeciêtnego wynagrodzenia, odbijaj¹ siê jeszcze
w poprawce dotycz¹cej art. 1 pktu 4 lit. a i lit. b,
jak równie¿, tak jak mówiê, oznaczaj¹ powrót do
art. 90, w którym wyraŸnie mówi siê, ¿e wskaŸnik
waloryzacji, o którym mowa w art. 89, jest przed-
miotem negocjacji. Tutaj skreœlamy wyraz „coro-
cznie” i po prostu pozostawiamy zapis „jest
przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej
Komisji do spraw Spo³eczno-Gospodarczych”.

Skoro mówimy o tym dodatkowym wskaŸniku,
³¹cz¹cym siê z powiêkszeniem o 20% wzrostu
przeciêtnego wynagrodzenia, to jesteœmy konsek-
wentni i jeszcze do art. 94 w art. 1 pkcie 6 dodaje-
my ust. 1a, w którym wyraŸnie wskazujemy, ¿e
prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego og³asza
w formie komunikatu w dzienniku urzêdowym…
itd. do dziewi¹tego roboczego dnia lutego œrednio-
roczny wskaŸnik przeciêtnego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym w stosunku
do roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego rok,
w którym przeprowadzono ostatni¹ waloryzacjê.

Pragnê jeszcze wspomnieæ – bo nie mogê spokoj-
nie s³uchaæ wywodów o tym, ¿e grozi nam deficyt,
¿e jesteœmy ju¿ na granicy, ¿e za chwilê coœ siê sta-
nie, ¿e bêdzie krach – i¿ nie mo¿na straszyæ emery-
tów, ¿e ten krach to oni spowoduj¹ i w zwi¹zku
z tym nie mo¿emy wychodziæ naprzeciw ich potrze-
bom, bo za chwilê bêdzie krach finansowy.

Panie Ministrze, za chwilê bêdzie pan prezen-
towa³ kolejne ustawy, o których donosi prasa,
a które bêd¹ mówi³y o kominach p³acowych
w przedsiêbiorstwach, kominach dotycz¹cych
wynagrodzeñ kadry kierowniczej, dyrektorów
itd. Niedawno je stworzyliœmy, ale poniewa¿ to
hamuje mo¿liwoœæ kierowania przedsiêbior-
stwem, bêdziemy to likwidowaæ, bez wzglêdu na
to, czy s¹ dobre wyniki ekonomiczne, czy z³e. Jak
siê ma ta pensja w wysokoœci 100 tysiêcy, 20 ty-
siêcy, 250 tysiêcy z³ do 400 z³ emerytury cz³owie-
ka, która jest ¿ywicielem wieloosobowej rodziny?
Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Jarzembowski)
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pani¹ senator Mariê Szyszkowsk¹.

Nastêpnym mówc¹ bêdzie pani senator Teresa
Liszcz.

Senator Maria Szyszkowska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zabieram g³os sprowokowana wyst¹pieniem

pana ministra, jak równie¿ wyst¹pieniami pañ
i panów senatorów zabieraj¹cych g³os przede
mn¹. Przemawiam zreszt¹… Za chwilê z³o¿ê pe-
wien projekt do w³adz Senatu, do pana mar-
sza³ka. Ten projekt sk³adam wspólnie z panem
senatorem G³adkowskim.

Zacznê od tego, ¿e œwiadomoœæ tak bardzo nis-
kich rent i emerytur, mówiê przede wszystkim
o najni¿szych rentach i emeryturach, sprawia, ¿e
powinno siê – ja rozumiem, ¿e nie w tej chwili, ¿e
dziœ to nie jest mo¿liwe – spowodowaæ wzrost,
podwy¿szenie najni¿szych rent i emerytur nieza-
le¿nie od wzrostu cen. Dlatego, ¿e utrzymywanie
dotychczas wysokoœci najni¿szych rent i emery-
tur niezale¿nie od tego, jak ceny wzrastaj¹, uwa-
¿am za dzia³anie, które jest sprzeczne z elemen-
tarnym humanitaryzmem i z elementarn¹ przy-
zwoitoœci¹. A przypomnê, ¿e jednoczeœnie s¹ – nie
chcê, ¿eby to zabrzmia³o jak tania demagogia –
pieni¹dze na prowadzenie wojny w Iraku, czyli na
tak zwan¹ misjê pokojow¹. Przypomnê te¿, ¿e ju¿
dawno temu senator Izdebski i ja wspólnie wy-
stêpowaliœmy o wycofanie tych wojsk.

A teraz konkretna propozycja. Zwracam siê do
pana marsza³ka z proœb¹ o zorganizowanie ja-
kieœ debaty w Senacie, której nigdy nie by³o,
o zorganizowanie debaty systemowej na temat
sposobu, ¿e tak powiem, wydatkowania pieniê-
dzy z bud¿etu; myœlê o roku przysz³ym. Bo my
w Senacie nieustannie siê spieszymy i wtedy, gdy
bêdzie debata bud¿etowa, bêdzie za ma³o czasu,
a¿eby przemyœleæ, jakie pieni¹dze na co powinny
byæ w przysz³orocznym bud¿ecie przekazane.
A poniewa¿ w moim przekonaniu nie mo¿emy
w ¿adnym wypadku godziæ siê na tak niskie eme-
rytury i renty, bardzo proszê o przygotowanie ta-
kiej debaty systemowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma przeszkód, ale proszê o z³o¿enie wnios-

ku formalnego, wtedy prezydium go rozpatrzy
i ewentualnie zaakceptuje.

Zapraszam pani¹ senator Teresê Liszcz, a na-
stêpnie pani¹ senator Krystynê Sienkiewicz.

Senator Teresa Liszcz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ debatujemy, wzbudza we

mnie ambiwalentne uczucia. Z jednej strony za-
wiera ona pewne rozwi¹zania zas³uguj¹ce na ap-
robatê, a wiêc jest tu pierwsza próba, pierwsze
podejœcie do likwidacji tak zwanego starego port-
fela, który powsta³ przez obni¿anie kwoty bazo-
wej bêd¹cej podstaw¹ ustalenia wysokoœci nowo
przyznawanych œwiadczeñ. Nie jest to likwidacja
pe³na, nie natychmiastowa, ale trudno stawiaæ
zarzuty komuœ, kto wzi¹³ siê wreszcie za ten pro-
blem, ¿e robi to za wolno, czy robi za ma³o. Chwa-
³a za to, ¿e w ogóle ten problem podjêto. I z tego
powodu trudno by mi by³o g³osowaæ za odrzuce-
niem tej ustawy, bo to oznacza³oby, ¿e g³osujê ró-
wnie¿ przeciwko tej próbie.

Ale z drugiej strony mamy zagadnienie walory-
zacji, które budzi zdecydowanie negatywne od-
czucia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to racjonalne
j¹dro tej ustawy – ktoœ tak powiedzia³ – bo za-
miast corocznie przyznawaæ podwy¿ki w wysoko-
œci 2, 3 z³, a takie podwy¿ki bywa³y i zdarza³o siê,
¿e cena znaczka, który trzeba by³o nakleiæ na za-
wiadomieniu o podwy¿ce, by³a wy¿sza ni¿ kwota
waloryzacji… A zatem wydaje siê to sensowne.
I ³atwo powiedzieæ: no, emerytowi 1 z³, 2 z³, 3 z³
czy nawet 5 z³ nie sprawi du¿ej ró¿nicy, a zaosz-
czêdzimy na znaczkach, na dorêczaniu decyzji,
zaoszczêdzimy na tym, ¿e przez dwa, trzy lata nie
bêdzie waloryzacji, pojedynczy emeryt straci nie-
wiele, kilka z³otych, ale poniewa¿ jest osiem mi-
lionów emerytów, to pañstwo zaoszczêdzi bardzo
du¿o. Tak sobie mo¿e rozumowaæ ktoœ, kto ma
parê tysiêcy z³otych miesiêcznie na utrzymanie
rodziny, dla kogo 5 z³ to rzeczywiœcie jest nic. Ale
dla emeryta jest to zawód, jest to gorycz, ¿e z tych
niewielkich dochodów, które ma, jeszcze mu siê
odbiera to, co mu siê s³usznie nale¿y.

Nie chcia³abym jednak poprzestaæ tylko na
tym, ¿e trzeba pozostawiæ dotychczasowe zasady
waloryzacji. One nie s¹ bowiem dobre. Moim zda-
niem trzeba podj¹æ dyskusjê, któr¹ ja próbowa-
³am zainspirowaæ pytaniem skierowanym do pa-
na ministra Patera, czy w dzisiejszych warun-
kach, kiedy jest taka rozpiêtoœæ miêdzy minimal-
n¹ emerytur¹ b¹dŸ rent¹ a maksymaln¹, od czte-
rystu kilkudziesiêciu z³otych do 4 tysiêcy z³,
a wiêc w skali 1:10, mo¿emy pozostawiæ dotych-
czasowe zasady waloryzacji, czyli waloryzacjê
procentow¹. Ja w tej chwili nie wypowiadam siê
na temat tego, czy powinna byæ waloryzacja p³a-
cowa, czy cenowa. Wydaje mi siê, ¿e cenowa jest
niesprawiedliwa, bo ca³kowicie wy³¹cza emery-
tów, którzy przepracowali kilkadziesi¹t lat, z ko-
rzystania z efektów rozwoju. A wiêc jakiœ udzia³
w tym rozwoju powinni mieæ, chocia¿ nie wiem,
czy dok³adnie taki sam, jak aktualni pracownicy,
czyli ¿e powinna byæ czysta waloryzacja p³acowa.
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Mnie w tej chwili chodzi o co innego. W sytuacji,
gdy jest bardzo Ÿle, gdy wiadomo, ¿e stan finan-
sów publicznych jest taki, ¿e nie mo¿na podwy¿-
szyæ du¿o tym, którzy maj¹ ma³o, i jednoczeœnie
nie umniejszyæ tym, którzy maj¹ du¿o, trzeba siê
zastanowiæ, czego wymagaj¹ zasady sprawiedli-
woœci spo³ecznej, o których jest mowa w art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej, a które powinniœ-
my traktowaæ serio.

Wracam do tego, ¿e w sytuacji, gdy niektórzy
musz¹ ¿yæ z kilkuset z³otych i coraz czêœciej jest
tak, ¿e przy babci emerytce ¿ywi siê bezrobotna
córka i jeszcze jej córka, ¿e emeryci i renciœci
utrzymuj¹ ca³e rodziny bezrobotnych, trzeba
siêgn¹æ do rozwi¹zañ niekonwencjonalnych
i przestaæ mówiæ, ¿e jest jedna oczywista zasada,
i¿ powinno wzrastaæ wszystkim w jednakowym
procencie bez wzglêdu na to, jak¹ kwotê da ten
procent. Bo w sklepie i w aptece p³aci siê nie pro-
centami, tylko z³otówkami. A wiêc trzeba o tym
serio pomówiæ.

I nie zadawala mnie to, co mówi pan minister,
¿e ubezpieczenia spo³eczne to nie s¹ urz¹dzenia
socjalne. To s¹ urz¹dzenia socjalne. Tylko ¿e
pañstwo o tym zapomnieliœcie. Twórcy reformy
z 1999 r., a tak¿e, niestety, twórcy konstytucji
z 1997 r. zapomnieli, ¿e od czasu Bismarcka jed-
n¹ z fundamentalnych zasad ubezpieczenia spo-
³ecznego by³ solidaryzm spo³eczny, ¿e to nie by³o
proste oszczêdzanie, ¿e zasad¹ by³o, i¿ bêdzie siê
alokowa³o œrodki tak, ¿e one bêd¹ przemieszczo-
ne od zamo¿nych w kierunku mniej zamo¿nych,
od tych, którym dane by³o przepracowaæ kilka-
dziesi¹t lat na dobrze p³atnej posadzie, do tych,
którzy zostali na przyk³ad rencistami w wieku lat
dwudziestu paru czy trzydziestu. To by³o za³o¿e-
nie wpisane w instytucjê ubezpieczenia spo³ecz-
nego. Niestety, to, co mamy po reformie, to ju¿
nie jest ubezpieczenie spo³eczne, i to jest temat
do oddzielnej dyskusji.

Ale o ile mo¿na by przyj¹æ argumentacjê pana
ministra w odniesieniu do czystej zreformowanej
postaci ubezpieczeñ, czyli w odniesieniu do tych
ubezpieczeñ emerytalnych, które obejmuj¹ naj-
m³odsz¹ grupê wiekow¹, a wiêc urodzonych po
1968 r., o tyle absolutnie siê z ni¹ nie zgadzam
w odniesieniu do emerytów, zw³aszcza emery-
tów, i rencistów, którzy rozpoczêli swój okres
ubezpieczenia pod rz¹dami starego systemu.

To nie jest tak, jak pan sugeruje, ¿e ten, kto ma
dzisiaj wysok¹ emeryturê, kiedyœ bardzo ciê¿ko
pracowa³ i p³aci³ wysok¹ sk³adkê. Do czasu refor-
my, jak ktoœ dostawa³ du¿e wynagrodzenie, to
pañstwo mu dorzuca³o, bo przewa¿nie by³ na
pañstwowej posadzie, odpowiedni procent do te-
go na zap³acenie sk³adki. On nie bra³ ze swojego,
z tego, co dosta³ do r¹k, i nie wp³aca³ du¿o do
ZUS. Za niego pracodawca jeszcze dodatkowo

dop³aca³ sk³adkê, jak mu podwy¿sza³ wynagro-
dzenie. Jego to nic nie kosztowa³o, on tylko zyski-
wa³. Wtedy by³y niesprawiedliwe proporcje p³ac,
które siê przek³ada³y na niesprawiedliwy system
ubezpieczeñ i o tym trzeba pamiêtaæ.

Poza tym jeszcze jedna sprawa. W razie inflacji
najbardziej trac¹ biedni, bo najwiêcej dro¿ej¹ –
dzisiaj to obserwujemy – artyku³y pierwszej po-
trzeby. Trzeba kupiæ chleb, trzeba kupiæ mleko,
i to zdro¿a³o najbardziej, a jednoczeœnie stania³y:
wódka, drogie alkohole zagraniczne. Trzeba wiêc
to zrekompensowaæ w pe³ni tym, którzy maj¹
najni¿sze œwiadczenia, bo oni ponosz¹ najwiêk-
sze koszty inflacji; jest nawet ekonomiczne uza-
sadnienie tego.

I dlatego uwa¿am, ¿e dzisiaj tego nie zrobimy,
bo to jest kwestia zmiany systemu, skompliko-
wania tego systemu – ja siê z tym zgadzam. Ale
w imiê zasady solidaryzmu ubezpieczonych
w odniesieniu do tych, którzy rozpoczêli ubezpie-
czenie przed 1 stycznia 1999 r., powinniœmy za-
stanowiæ siê – i musi to zrobiæ rz¹d, bo to jest za-
bieg zbyt skomplikowany dla grupy pos³ów czy
pojedynczego pos³a – nad tym, ¿eby jednak
w wiêkszym stopniu waloryzowaæ œwiadczenia
minimalne i œwiadczenia do nich zbli¿one do ja-
kiejœ granicy, któr¹ uznalibyœmy za stosown¹,
mo¿e do 1 tysi¹ca z³, mo¿e 1 tysi¹ca 200 z³, kosz-
tem mniejszego zwiêkszenia œwiadczeñ du¿o wy-
¿szych; w imiê sprawiedliwoœci spo³ecznej
i w imiê pewnych obiektywnych racji, o których
tu mówi³am, tych mianowicie, ¿e koszty inflacji
w najwiêkszym stopniu s¹ ponoszone przez lu-
dzi, którzy wydaj¹ swoje dochody na artyku³y ¿y-
wnoœciowe, na lekarstwa. I od tego nie mo¿emy
abstrahowaæ.

Oczywiœcie, du¿o proœciej jest daæ ka¿demu
ten sam procent, bo to nie jest skomplikowana
operacja, ale trzeba sobie utrudniaæ ¿ycie i trzeba
komplikowaæ system po to, a¿eby zrealizowaæ
konstytucyjny cel wynikaj¹cy z zasady sprawied-
liwoœci spo³ecznej. I do tego wzywam rz¹d. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pani senator Krystyna Sienkiewicz. Zapra-

szam.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wydawa³oby siê, ¿e swój limit na wyst¹pienie

wyczerpa³am jako sprawozdawca, tym bardziej
¿e dyskutujemy o sprawie trudnej, skompliko-
wanej, bolesnej, dotykaj¹cej, jak mówi³am, ludzi,
którzy budowali i odbudowali Polskê na skalê
swoich marzeñ i mo¿liwoœci. I to ta sprawa po-
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winna byæ przedmiotem uwagi, nie zaœ wzajemne
relacje pomiêdzy senatorami.

Ale poniewa¿ przewodniczy³am temu posie-
dzeniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, po-
niewa¿ niezwykle wysoko ceniê to, o czym zreszt¹
przypomnia³o nam dzisiaj œlubowanie nowego
senatora: rolê Senatu, senatora, nie mogê pozo-
staæ niema i obojêtna wobec nieprawdziwej wy-
powiedzi pani senator Zdzis³awy Janowskiej, ja-
koby uczestnicz¹cy w posiedzeniu Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Zdrowia przedstawiciele zwi¹z-
ków zawodowych nie mieli mo¿liwoœci zabrania
g³osu. To nieprawda. Na to s¹ dokumenty: s¹ li-
sty obecnoœci, s¹ stenogramy, jak równie¿ trafia-
j¹ce zaraz po posiedzeniu do Internetu informa-
cje z posiedzenia komisji. To jest nieprawda.

W swoim wyst¹pieniu równie¿ dwukrotnie to
podkreœla³am, cytujê: „Œwiadczy o tym rezonans
medialny. Œwiadczy o tym du¿a liczba listów ad-
resowanych do marsza³ka Senatu, do Komisji
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia oraz wypowiedzi
przedstawicieli zwi¹zków zawodowych uczestni-
cz¹cych w posiedzeniu senackiej komisji, a re-
prezentuj¹cych swoje centrale w Komisji Trój-
stronnej”. I dalej: „bardzo dramatycznie podczas
posiedzenia komisji zabrzmia³y g³osy przedsta-
wicieli „Solidarnoœci”, Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, OPZZ”.

Pad³ zarzut, i¿ senatorowie nie przyjêli popra-
wek prezentowanych przez zwi¹zkowców. Otó¿
senatorowie s¹ suwerenni w przyjmowaniu po-
prawek. Je¿eli nikt ich nie przej¹³, to znaczy, ¿e
oceniono, i¿ one nie bêd¹ mia³y szans b¹dŸ nie by-
³y racjonalne. Senatorowie czynili to w g³êbokim
poczuciu odpowiedzialnoœci, o czym równie¿ jako
senator mówi³am d³ugo i, mam nadziejê, na temat
– mówi³am, jak skomplikowany by³ dla nas proces
podejmowania tej decyzji. Senatorowie czynili to
w poczuciu odpowiedzialnoœci, a nie na poklask.

I ostatnia uwaga. Strasznie siê wstydzê, ¿e
muszê to powiedzieæ, ale muszê, bo honor komi-
sji od tego równie¿ zale¿y. Otó¿ pani senator by³a
nieobecna podczas posiedzenia komisji, a poma-
wia o z³¹ wolê senatorów, którzy ten trud obecno-
œci i podjêcia decyzji ponieœli. I kreowanie siê na
jedyn¹ sprawiedliw¹ naprawdê nie przystoi.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na. W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê tak¿e, ¿e senatorowie Marian Le-

wicki, Andrzej Spychalski oraz Witold G³adkow-
ski z³o¿yli wnioski o charakterze legislacyjnym
na piœmie.

Informujê, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿ zosta³y zg³o-
szone wnioski legislacyjne, zbierze siê Komisja
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, odniesie siê do tych
wniosków i przygotuje sprawozdanie.

G³osowanie odbêdzie siê jeszcze dzisiaj, po
przerwie, któr¹ og³oszê po wyczerpaniu czwarte-
go punktu porz¹dku obrad.

(Senator Teresa Liszcz: A pi¹ty? Dlaczego nie
pi¹tego?)

(G³os z sali: Pi¹tego, pi¹tego.)
(Senator Teresa Liszcz: Nie mo¿emy pi¹tego

dzisiaj zrobiæ?)
Pi¹tego. Tak.
W ka¿dym razie wszystko bêdzie w porz¹dku,

mo¿ecie pañstwo byæ spokojni.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych.

Ustawa ta zosta³a uchwalona przez Sejm na
siedemdziesi¹tym dziewi¹tym posiedzeniu
16 lipca. Tego samego dnia trafi³a do Senatu.
Marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia. Tekst ustawy zawarty jest w dru-
ku nr 755, a sprawozdanie komisji – w druku
nr 755A.

Zapraszam pani¹ senator Alicjê Stradomsk¹,
a¿eby zechcia³a wyst¹piæ w charakterze sprawo-
zdawcy komisji.

Przypominam, ¿e czas sprawozdania nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ dwadzieœcia minut.

Senator Alicja Stradomska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zaprezentowaæ Wysokiej Izbie

sprawozdanie Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdro-
wia z prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych.

Komisja na posiedzeniu w dniu 22 lipca zapoz-
na³a siê z poselskim projektem ustawy. Pragnê
zapoznaæ Wysok¹ Izbê ze zmianami dokonanymi
w znowelizowanej ustawie o œwiadczeniach ro-
dzinnych.

Dotycz¹ one przede wszystkim przepisów
przejœciowych, to jest wprowadzenia nowego do-
datku z tytu³u samotnego wychowywania dziec-
ka od 1 maja do 31 grudnia bie¿¹cego roku wszy-
stkim osobom, które otrzymywa³y do 30 kwietnia
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Do-
datek ten bêdzie wynosiæ 70% otrzymywanego
w kwietniu 2004 r. œwiadczenia z Funduszu Ali-
mentacyjnego, oczywiœcie przy spe³nieniu kryte-
rium wysokoœci dochodu wynikaj¹cego z ustawy
o funduszu, to jest 612 z³ na osobê, o ile równie¿
zosta³y spe³nione warunki okreœlone w ustawie
o œwiadczeniach rodzinnych. Dodatek nie mo¿e
byæ jednak ni¿szy ni¿ 170 z³ i 270 z³ dla dziecka
niepe³nosprawnego. Jednoczeœnie ogranicza siê
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ten dodatek do maksimum 300 z³ na dziecko.
Pragnê poinformowaæ, ¿e przed 1 maja 2004 r.
fundusz wyp³aca³ œwiadczenia w wysokoœci od
50 z³ do nieco ponad 600 z³, z tym ¿e ponad 300 z³
otrzymywa³o tylko 14% uprawnionych.

Dodatkow¹ pomoc¹ zostali w ustawie objêci
równie¿ studenci do dwudziestego czwartego ro-
ku ¿ycia bêd¹cy sierotami zupe³nymi, spo³eczny-
mi lub biologicznymi. Otrzymuj¹ oni œwiadcze-
nia, które przys³uguj¹ z tytu³u samotnego wy-
chowania dziecka.

W ustawie doprecyzowano równie¿ kwestiê
dodatku z tytu³u nauki poza miejscem zamiesz-
kania, który otrzymuj¹ tak¿e uczniowie gimnaz-
jum. I w tych dwóch zmianach komisja tak¿e do-
kona³a poprawek, które omówiê póŸniej.

Równie¿ w rodzinach zastêpczych bêdzie przy-
s³ugiwa³ dodatek pielêgnacyjny na dzieci nie-
pe³nosprawne, natomiast zasi³ek ten nie bêdzie
przys³ugiwa³ tym osobom, które przebywaj¹
w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzyma-
nie, je¿eli jest to finansowane z bud¿etu pañstwa.

Zosta³o równie¿ rozszerzone pojêcie rodziny
o dziecko, które ukoñczy³o dwudziesty pi¹ty rok
¿ycia, legitymuje siê orzeczeniem o stopniu zna-
cznym niepe³nosprawnoœci i w zwi¹zku z t¹ nie-
pe³nosprawnoœci¹ rodzinie przys³uguje dodatek
pielêgnacyjny.

Wysoka Izbo! Komisja wys³ucha³a i przeanali-
zowa³a równie¿ wypowiedzi osób, które bra³y
udzia³ w naszym posiedzeniu. Byli to przedstawi-
ciele OPZZ, a tak¿e przedstawicielki Stowarzysze-
nia Osób Poszkodowanych Likwidacj¹ Funduszu
Alimentacyjnego. Komisja zapozna³a siê z ich sta-
nowiskiem. Wypowiedzi dotyczy³y przede wszyst-
kim sytuacji, w jakiej znalaz³y siê samotne matki
wychowuj¹ce dzieci, tak¿e dzieci niepe³nospra-
wne, jak równie¿ to, jaki jest po likwidacji Fundu-
szu Alimentacyjnego stan i jakie s¹ problemy tych
osób, które zosta³y pozbawione tego dodatku.

Komisja zapozna³a siê równie¿ ze stanowis-
kiem pana ministra Krzysztofa Patera, a tak¿e
dyrektor Departamentu Œwiadczeñ Socjalnych,
pani Aliny Wiœniewskiej, i postanowi³a wnieœæ
poprawki, które znajduj¹ siê w druku nr 755A.
Poprawki te doprecyzowuj¹ ustawê i nadaj¹ jej
spójnoœæ.

Poprawki pierwsza i druga powoduj¹, ¿e osoby
samotne, które ucz¹ siê, ale do dwudziestego
czwartego roku ¿ycia, maj¹ jednoczeœnie prawo
do dodatku.

Poprawka trzecia zachowuje dotychczasowe
uregulowanie, ale dodatek bêdzie przys³ugiwa³
tylko dzieciom niepe³nosprawnym. Chodzi o to,
¿e dzieci, które ucz¹ siê w gimnazjum, a s¹ nie-
pe³nosprawne i doje¿d¿aj¹ do szko³y poza miej-
scem zamieszkania b¹dŸ mieszkaj¹ w interna-
tach, bêd¹ otrzymywa³y dodatek 80 z³.

Ostatnia poprawka przed³u¿a wejœcie w ¿ycie
art. 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w ¿ycie 1 wrzeœ-
nia 2005 r. Dotyczy to rozporz¹dzenia ministra,
które mówi o wywiadzie œrodowiskowym w wy-
padku w¹tpliwoœci co do rzeczywistego samotne-
go wychowywania dzieci.

Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Polityki Spo-
³ecznej i Zdrowia wnoszê o przyjêcie ustawy wraz
z poprawkami zawartymi w druku nr 755A. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê jeszcze chwilê pozostaæ, bo byæ mo¿e

bêd¹ pytania regulaminowe.
Pani senator Liszcz ma pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Teresa Liszcz:
Ja mam pytanie dotycz¹ce pierwszej popraw-

ki, któr¹ proponuje komisja. Jaki jest istotny
sens tej poprawki? Jak¹ zmianê ona wprowadza?
Muszê powiedzieæ, ¿e trudno mi siê tego doczytaæ
w szczegó³ach. I czy pañstwo siê nie obawiaj¹, ¿e
padnie zarzut, i¿ Senat wychodzi poza swoje up-
rawnienia, skoro Sejm w swojej ustawie art. 6 nie
zmienia?

(Senator Alicja Stradomska: Tak, rzeczywiœcie,
ale…)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Mo¿e zbierzemy wszystkie pytania, bo tu byæ

mo¿e bêd¹ jeszcze jakieœ pokrewne albo inne.
Nie, to by³o chyba jedyne pytanie.
Zatem proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Alicja Stradomska:
My to rozpatrywaliœmy. Chodzi³o o to, ¿e

w konsekwencji poprawek sejmowych zdarza³o-
by siê, ¿e na przyk³ad te osoby samotne dostawa-
³yby tylko dodatek, a nie dostawa³yby zasi³ku ro-
dzinnego. Ta poprawka powoduje, ¿e te osoby
studiuj¹ce dostan¹ i zasi³ek rodzinny, i dodatek,
który przys³ugiwa³ z Funduszu Alimentacyjnego.

(Senator Teresa Liszcz: A na przyk³ad obawa
o naruszenie uprawnieñ Senatu?)

Przy sk³adaniu w³aœnie tej poprawki Biuro
Legislacyjne zaproponowa³o takie rozwi¹zanie
tego problemu i nie zastanawialiœmy siê nad
tym, czy wychodzimy ju¿ poza materiê ustawy.
To jest tylko takie doprowadzenie do spójnoœci
tego przepisu.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Czyli Biuro Legislacyjne, jak pani twierdzi, nie
zg³asza³o poprawek, a chwila na refleksjê bêdzie
jeszcze w czasie posiedzenia komisji.

(Senator Alicja Stradomska: Oczywiœcie.)
Czy s¹ jeszcze pytania?
Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Alicja Stradomska: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

projektem poselskim. Do reprezentowania sta-
nowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
nad ustaw¹ prezes Rady Ministrów upowa¿ni³
ministra polityki spo³ecznej, pana Krzysztofa Pa-
tera, który jest w dalszym ci¹gu z nami.

Czy w tym momencie pan minister chcia³by
zabraæ g³os?

(Minister Polityki Spo³ecznej Krzysztof Pater:
Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
A czy mo¿e pañstwo senatorowie maj¹ pyta-

nia?
(Senator Teresa Liszcz: Ja mam pytanie.)
Pani senator Liszcz, proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Ja mam pytanie: jaki jest stosunek pana mini-

stra jako przedstawiciela rz¹du do poprawek
zg³oszonych przez komisjê?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pani senator Sadowska.

Senator Wies³awa Sadowska:
Ja do pana ministra mam trzy pytania.
Otó¿ ustawa omawiana dzisiaj reguluje spra-

wy œwiadczeñ rodzinnych dla studentów, ale nie
do koñca. Z systemu œwiadczeñ rodzinnych w³a-
œciwie zosta³y wy³¹czone dzieci studiuj¹ce. Po-
woduje to jakieœ niezrozumienie takiego posta-
nowienia i rozgoryczenie ludzi z powodu nierów-
nego traktowania ucz¹cych siê dzieci. Otó¿ dzieci
ucz¹ce siê w szko³ach œrednich do dwudziestego
pierwszego roku ¿ycia otrzymuj¹ œwiadczenia ro-
dzinne, a studenci, nawet w wieku dwudziestu
jeden lat, nie otrzymuj¹ takich œwiadczeñ.
Chcia³abym zapytaæ, dlaczego jest taka ró¿nica.
Rozumiem, ¿e to mia³o byæ uregulowane syste-
mem stypendiów socjalnych, ale na razie nic na
ten temat nie wiemy.

Drugie pytanie. Otó¿ docieraj¹ do mnie infor-
macje, ¿e œrodki przeznaczone na obs³ugê tego
zadania, czyli 2% od wyp³acanej kwoty œwiad-
czeñ, okazuj¹ siê zbyt niskie, poniewa¿ op³aty,

które pobiera poczta – na przyk³ad na terenie Ra-
domia porto dla Poczty Polskiej wynosi 0,7% od
przekazywanej kwoty œwiadczeñ – sprawiaj¹, ¿e
na faktyczn¹ obs³ugê tego zadania pozostaje
1,3%. Czy s¹, Panie Ministrze, mo¿liwoœci, ¿eby
w przysz³oœci jakoœ to uregulowaæ?

I…

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Ale trzecie pytanie to ju¿ chyba przy innej

ustawie, Pani Senator, bo czas regulaminowy mi-
n¹³ i muszê ingerowaæ. Bardzo przepraszam. Ta-
ka jest moja powinnoœæ.

(Senator Wies³awa Sadowska: Dziêkujê.)
(Senator Teresa Liszcz: A conto s¹siadki.)
Regulamin nie przewiduje a conto, chyba ¿e to

zmienimy i bêdzie mo¿na przesuwaæ.
Ja myœlê, ¿e bêdzie mo¿na zadaæ to pytanie

w debacie, Pani Senator, ¿ebyœmy byli w zgodzie
z regulaminem.

Czy pan minister Pater zechce siê odnieœæ do
tego?

Czy s¹ jeszcze inne pytania do pana ministra?
Nie ma.

Proszê bardzo.
Mamy w zanadrzu to, ¿e pani senator Sadow-

ska zabierze g³os w debacie i zada to pytanie.

Minister Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Pater:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odpowiadaj¹c na pytanie pani senator Liszcz

mogê powiedzieæ, ¿e stosunek rz¹du do tych pro-
pozycji jest pozytywny.

(Senator Teresa Liszcz: Tak ¿e trzeba g³osowaæ
przeciwko nim.)

S³ucham?
Odpowiadam na pytania pani senator Sadow-

skiej.
Kwestia studentów. Poniewa¿ studenci ju¿ od

d³u¿szego czasu nie mieli uprawnieñ, to niejako
si³¹ rozpêdu, mo¿na powiedzieæ, wyp³acano im
œwiadczenia alimentacyjne. Ale to rozwi¹zanie,
które rz¹d zaproponowa³, które jest de facto za-
warte w tej ustawie, bo ustawa zosta³a przyjêta…
Zgodnie z propozycj¹ rz¹du pos³owie przyjêli, ¿e
na realizacjê tej ustawy rz¹d znajdzie œrodki w te-
gorocznym bud¿ecie, wystêpuj¹c do Komisji Fi-
nansów Publicznych o zgodê na dokonanie odpo-
wiednich przesuniêæ.

Gdyby rozszerzaæ sprawê na wszystkich stu-
dentów – bo tu w sposób szczególny jest trakto-
wana bardzo w¹ska grupa studentów maj¹cych
zas¹dzone alimenty od obojga… Generalnie,
mo¿na powiedzieæ, s¹ to sieroty zupe³ne, a wiêc
ta pierwsza poprawka dotyczy bardzo w¹skiej
grupy osób. Jeœli chodzi o wszystkie pozosta³e
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wypadki, to nie mamy takich mo¿liwoœci finanso-
wych, gdy¿ wed³ug naszych ocen jest to oko³o
piêædziesiêciu do szeœædziesiêciu tysiêcy osób,
i by³aby potrzebna kwota ponad 100 milionów z³,
co oznacza podwojenie kosztów realizacji tej
ustawy. Nie mamy w bud¿ecie na rok 2004 œrod-
ków na coœ takiego.

Ale niezale¿nie od tego chcia³bym przytoczyæ
fragment orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
z 25 lutego 1997 r., bo myœlê, ¿e to jest te¿ odzwier-
ciedlenie podejœcia trybuna³u do kwestii roli pañ-
stwa wobec osób doros³ych, jakimi s¹ studenci.
Na marginesie – trudno nie zgodziæ siê z rozumo-
waniem przedstawionym przez prokuratora gene-
ralnego oraz ministra pracy i polityki socjalnej, ¿e
w³aœciwe instrumentarium pomocy pañstwa dla
doros³ej m³odzie¿y ucz¹cej siê i studiuj¹cej powin-
no byæ zawarte w systemie stypendialnym, który
œwiadczenia stypendialne kieruje bezpoœrednio
do r¹k uprawnionego studenta. Zasi³ki rodzinne
dla rodziców doros³ych dzieci, jako rozwi¹zanie
dalekie od promowania wysi³ków na rzecz popra-
wy wyników w nauce, samodzielnoœci i zaradno-
œci, nie mog¹ byæ traktowane jako remedium na
niedostatki systemu stypendialnego.

W kwestii kosztów obs³ugi: gminy bardzo ró¿-
nie rozwi¹zuj¹ ten problem. My to obecnie anali-
zujemy, pojawiaj¹ siê postulaty dotycz¹ce szcze-
gólnie zwiêkszenia kosztów odpisu w przypadku
ma³ych gmin kosztem zmniejszenia kosztów od-
pisu dla wielkich gmin.

Niew¹tpliwie przekazywanie pieniêdzy jest pro-
blemem, bo kreuje to koszty, ale mamy te¿ w kraju
bardzo ró¿ne przypadki zmniejszania kosztów,
czasami s¹ to przypadki du¿ej operatywnoœci
w³adz samorz¹dowych, które próbuj¹ znaleŸæ op-
tymalne rozwi¹zanie zmniejszaj¹ce koszty. Oczy-
wiœcie rozmowa z Poczt¹ Polsk¹ czy z okreœlonymi
bankami jest bardzo trudna, ale myœlê, ¿e w sy-
tuacji, kiedy buduje siê system konkurencji, kie-
dy pokazuje siê partnerowi, ¿e jego oferta to nie
jest jedyny sposób, ta szansa zmniejszania kosz-
tów siê pojawia. Doœwiadczenia z ró¿nych gmin
w Polsce s¹ bardzo ró¿ne, nawet w przypadku po-
ziomu wynegocjowanych z poczt¹ czy z instytu-
cjami bankowymi cen obs³ugi te rozpiêtoœci s¹ du-
¿e. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o regulaminowych rygorach

sk³adania wniosków w formie pisemnej, a tak¿e
o tym, ¿e czas wyst¹pienie jest ograniczony.

Zapraszam pana senatora Krzysztofa Jurgie-
la, nastêpnie pani¹ senator Wies³awê Sadowsk¹.

Senator Krzysztof Jurgiel:

PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Los ustawy, któr¹ dziœ rozpatrujemy,by³ doœæ

burzliwy w izbie ni¿szej parlamentu. Przypomi-
nam, ¿e pos³owie Prawa i Sprawiedliwoœci, Ligi
Polskich Rodzin podjêli w Sejmie inicjatywê
zmierzaj¹c¹ do zaniechania likwidacji Funduszu
Alimentacyjnego. Zmiany w zakresie zaopatrze-
nia alimentacyjnego przeprowadzone przez rz¹d
zaowocowa³y dramatycznym spadkiem docho-
dów matek samotnie wychowuj¹cych dzieci. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e dla 1/4 rodzin korzystaj¹cych
z alimentów s¹ one jedynym Ÿród³em utrzymania.
Zmiany wprowadzone w tym systemie spowodo-
wa³y nie tylko zepchniêcie tysiêcy rodzin poza gra-
nice ubóstwa. Ich efekt ma te¿ tragiczny wydŸwiêk
moralny. Chodzi tu o narastaj¹c¹ falê rozwodów
i separacji, która jest wynikiem wprowadzonych
zmian. Symptomatyczne jest to, ¿e fala ta jest naj-
wiêksza na obszarach, na których mamy do czy-
nienia z najwiêkszym bezrobociem. Zrozumia³e
zatem s¹ zdecydowane protesty przeciwko tym
przepisom ze strony matek samotnie wychowu-
j¹cych dzieci. Potrzeba pilnej reakcji spowodowa-
³a, ¿e w projekcie ustawy by³o du¿o powa¿nych
b³êdów legislacyjnych. D³ugotrwa³e prace w komi-
sji skutkowa³y przyjêciem rozwi¹zañ zupe³nie od-
rêbnych ni¿ w pierwszym projekcie. Rozwi¹zania
te dotkniête s¹ wad¹ tymczasowoœci, gdy¿ obej-
muj¹ one tylko okres do koñca 2004 r.

Dodatkowo trzeba zwróciæ uwagê na pewien
fakt: dodany do ustawy art. 70a zak³ada³ w wersji
komisji, bêd¹cej wynikiem rzekomego kompro-
misu, ¿e osoby pobieraj¹ce dodatek z tytu³u sa-
motnego wychowywania dziecka, zaœ uprzednio
pobieraj¹ce œwiadczenia alimentacyjne, bêd¹
mia³y do koñca 2004 r. prawo do pobierania tych
dodatków w kwocie 80% œwiadczenia alimenta-
cyjnego. Na ostatnim etapie prac sejmowych Ra-
da Ministrów przeforsowa³a poprawkê, zgodnie
z któr¹ zmniejszono kwotê dodatku do 70%. Byæ
mo¿e dla ministrów rz¹du pana premiera Belki
10% alimentów to drobiazg, ale z pewnoœci¹ dla
wielu samotnych matek to znacz¹ca suma.

Analizuj¹c druk senacki, postanowi³em wpro-
wadziæ jedn¹ poprawkê do art… Przepraszam,
muszê wzi¹æ druk.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Brakuje kartki… Ja pañstwu przypomnê, ¿e

w polskim Sejmie i w polskim Senacie w okresie
miêdzywojennym nie wolno by³o pos³om i senato-
rom wchodziæ na mównicê z jakimikolwiek kart-
kami. Prawo to przys³ugiwa³o tylko ministrowi.

(SenatorJózefSztorc:Mo¿etrzebazrobiæprzerwê?)
Czytam w pana myœlach, Panie Senatorze, ale

wstrzymajmy siê.
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Senator Krzysztof Jurgiel:

Mo¿emy wprowadziæ tak¹ zasadê, Panie Mar-
sza³ku, od nastêpnego posiedzenia – bêdziemy
wiêcej pracowali.

Chodzi o to, ¿e dotychczasowy zapis art. 70a
ust. 2, który daje uprawnienia do otrzymania
œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego w wyso-
koœci 70%, wprowadza w ostatnim zdaniu ogra-
niczenia eliminuj¹ce wiele osób, które otrzymy-
wa³y te œwiadczenia przed 30 kwietnia 2004 r.
i do koñca roku nie bêd¹ ich otrzymywa³y. Doty-
czy to miêdzy innymi studentów, o których mówi-
³a pani senator.

Dlatego ja proponujê dwie poprawki. Jedna
poprawka polega na skreœleniu ostatniego zda-
nia, które wprowadza ograniczenia w³aœnie dla
tych osób, a druga poprawka obejmuje studen-
tów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Mam rozumieæ, ¿e ju¿ pan skoñczy³, tak? Dziê-

kujê bardzo.
Teraz zapraszam pani¹ senator Wies³awê Sa-

dowsk¹.

Senator Wies³awa Sadowska:
Niestety z kartk¹.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja bardzo króciutko, poniewa¿ dokoñczê tylko

to, co chcia³am powiedzieæ z ³awy, to pytanie, któ-
re chcia³am zadaæ panu ministrowi.

Otó¿ wszyscy pamiêtamy dantejskie sceny,
które siê rozgrywa³y w urzêdach gminy, w jedno-
stkach urzêdów gminy w Polsce wówczas, gdy
dochodzi³o do sk³adania wniosków o œwiadcze-
nia rodzinne. W Radomiu na szczêœcie oby³o siê
bez takich scen, ale tylko dlatego ¿e zorganizowa-
no to bardzo sprawnie i kosztem pracy innych
dzia³ów MOPS. Ca³e przedsiêwziêcie nie jest
wszak¿e zakoñczone, skoñczy siê ono 1 wrzeœnia
2004 r. I na przyk³ad w Radomiu trzeba bêdzie
wówczas obj¹æ wyp³acaniem takich œwiadczeñ
czterdzieœci tysiêcy rodzin. W tej chwili objêtych
jest zaledwie piêtnaœcie tysiêcy rodzin. To suge-
ruje, ¿e bêdziemy musieli zastanowiæ siê, jak to
ca³e przedsiêwziêcie przeprowadziæ organizacyj-
nie tak, ¿eby znowu nie dochodzi³o do wielkiej ko-
lizji miêdzy urzêdnikami, a tymi, którzy staraj¹
siê o takie œwiadczenia.

Pojawi³a siê taka propozycja – i ja chcia³abym
siê dowiedzieæ, co pan minister na to, czy to jest
rozs¹dne i czy to mo¿na by wprowadziæ pana zda-
niem – by na³o¿yæ na pracodawców zatrudnia-
j¹cych powy¿ej piêciu pracowników, ewentual-
nie na wszystkich pracodawców, obowi¹zek
przyjmowania we wrzeœniu ka¿dego roku kom-

pletnych wniosków o œwiadczenia rodzinne. Pra-
codawca mia³by obowi¹zek przyjmowania i prze-
kazywania do organu w³aœciwego kompletnych
wniosków o œwiadczenia. Pozwoli³oby to na zlik-
widowanie ogromnych kolejek przy sk³adaniu
tych¿e wniosków oraz roz³adowa³oby niezadowo-
lenie spo³eczne. Jest to propozycja i chcia³abym
us³yszeæ, czy pan minister przyjmuje j¹ pozyty-
wnie, czy te¿ uwa¿a, ¿e jest ona nierozs¹dna.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Romaszewski prosi³

o g³os. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zarówno ta ustawa, jak i poprzednia powoduj¹

jedn¹ rzecz niezwykle dla naszego kraju negaty-
wn¹. Proszê pañstwa, trzeba sobie zdawaæ bar-
dzo wyraŸnie sprawê z tego, ¿e w naszym kraju
systematycznie wzrasta stratyfikacja spo³eczeñ-
stwa. Trzeba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e w tej
chwili ju¿ oko³o 60% ludnoœci ¿yje poni¿ej mini-
mum socjalnego. A co jest znamienne dla oby-
dwu ustaw? To, ¿e w obydwu przypadkach my te
oszczêdnoœci, ten bud¿et usi³ujemy zrównowa-
¿yæ, zabieraj¹c kolejne pieni¹dze w³aœnie tej gru-
pie spo³ecznej. Ja muszê powiedzieæ, ¿e nie bar-
dzo rozumiem, co to ma wspólnego ze sprawiedli-
woœci¹ spo³eczn¹ zawart¹ w art. 2 konstytucji.
Ale mo¿e by siê tym mo¿na nie martwiæ, tak jak
mo¿na by siê w gruncie rzeczy nie bardzo mar-
twiæ tymi 60%, tyle tylko, ¿e narastanie radyka-
lizmów spo³ecznych, jak myœlê, to jest problem,
który nas dopiero czeka i dobrze by³oby, gdyby
rz¹d o tym pamiêta³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na. W zwi¹zku z tym...
(Senator Teresa Liszcz: Sk³adam poprawkê.)
(Senator S³awomir Izdebski: Panie Marsza³ku,

ja siê zg³asza³em.)
Ale pan nie jest zapisany.
(Senator S³awomir Izdebski: Jak to siê sta³o?)
Nie ma sekretarza, który zapisuje do g³osu, po

prostu.
(Senator S³awomir Izdebski: Jak to? Sekretarz

powinien byæ.)
W drodze wyj¹tku udzielam panu g³osu. Za-

praszam.
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Senator S³awomir Izdebski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przegl¹daj¹c tê ustawê, zastanawiam siê, czy

rz¹d wie, co robi i czy wie, co robiono wczeœniej,
czy te¿ nie. Oczywiœcie projekt jest s³uszny, ale
pamiêtamy, i¿ nie tak dawno rz¹d, a dok³adnie
pani pose³ Jolanta Banach, która tworzy³a
w rz¹dzie Leszka Millera tê ustawê, by³a najwiêk-
sz¹ orêdowniczk¹ ustawy likwiduj¹cej Fundusz
Alimentacyjny. Czy ktoœ zdawa³ sobie wtedy
sprawê, ¿e te tysi¹ce niewinnych, cierpi¹cych
matek nie bêd¹ mia³y do tej pory co do garnka
w³o¿yæ? I dzisiaj wielcy orêdownicy, ci sami lu-
dzie, wreszcie zrozumieli, ¿e tym osobom na-
prawdê nale¿y siê pomoc. I to dzisiaj naprawdê
nale¿y bardzo dobitnie podkreœliæ.

Te s³owa oczywiœcie pad³y ju¿ dzisiaj w tej Izbie,
mianowicie s³owa o wielkich kominach p³acowych:
20, 40, 50, 100, 150, 230 tysiêcy z³, jak podpowia-
da pani senator, i to pani senator z SLD, z czego
bardzo siê cieszê. Jaka jest ró¿nica dzisiaj miêdzy
tymi, którzy zarabiaj¹ te ogromne kwoty pieniêdzy,
a tymi, którzy nie maj¹ co do garnka w³o¿yæ? Dla-
czego rz¹d nie potrafi po raz kolejny zrozumieæ, ¿e
nie nale¿y siêgaæ po raz kolejny do kieszeni tych
najbiedniejszych – emerytów, rencistów, biednych
matek. Przecie¿ tam pieniêdzy ju¿ nie ma. Ja rozu-
miem szczytny cel, ale ja pytam: mia³o byæ 80%,
dziœ siê okazuje, ¿e Sejm przyj¹³ 70%, dlaczego nie
100%? Przecie¿ to s¹ tak niewielkie pieni¹dze. Ja
myœlê, ¿e izba wy¿sza polskiego parlamentu jest na
tyle m¹dra i na tyle wyrozumia³a, ¿e oka¿e dzisiaj
wspó³czucie tym niewinnym matkom i poprawki
z³o¿one przeze mnie i przez senatora Henryka Dzi-
dê przyjmiemy, a te poprawki mówi¹ o wyrówna-
niu do poziomu 100%. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Ja rozumiem, ¿e mówi¹c o niewinnych mat-

kach, mia³ pan na myœli ich niekaralnoœæ, tak?
(Senator S³awomir Izdebski: Nie tylko.) (Weso-

³oœæ na sali)
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a definity-

wnie wyczerpana, chyba ¿e ktoœ z pañstwa jeszcze
chcia³by zabraæ g³os… Nie. Dziêkujê bardzo.

W zwi¹zku z tym zgodnie z art. 52 zamykam
dyskusjê.

Informujê, ¿e wnioski na piœmie z³o¿y³y pani
senator Krystyna Sienkiewicz i pani senator Te-
resa Liszcz. Ponadto podczas dyskusji wnioski
przedstawi³ i z³o¿y³ pan senator Krzysztof Jur-
giel. Przemówienie zaœ z³o¿y³ do protoko³u pan
senator Józef Sztorc.*

G³os zamierza zabraæ pan minister Krzysztof
Pater. Zgodnie z regulaminem w ka¿dym momen-
cie udzielamy g³osu przedstawicielom rz¹du.

Proszê bardzo.

Minister Polityki Spo³ecznej
Krzysztof Pater:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W kilku kwestiach powinienem jednak zabraæ

g³os, dlatego ¿e kr¹¿¹ jakieœ dziwne mity w wypo-
wiedziach pañstwa senatorów i tutaj pewna sy-
stematyka ze strony przedstawiciela rz¹du jest
konieczna.

Zacznê jednak od odpowiedzi na pytanie pani
senator Sadowskiej. My obecnie pracujemy nad
rozwi¹zaniami, które bêd¹ proponowane, czyli
nad nowelizacj¹ tej ustawy, i miêdzy innymi jed-
nym z elementów naszych prac jest próba ode-
rwania siê od swoistej akcyjnoœci, czyli zasypy-
wania w przeci¹gu dwóch, trzech tygodni w roku
wszelkich mo¿liwych placówek przez potencjal-
nych œwiadczeniobiorców stosem dokumentów,
tworzenia kolejek. A wiêc pracujemy nad roz³o¿e-
niem tego w czasie. I wtedy oczywiœcie ta propo-
zycja bêdzie tak¿e brana pod uwagê.

Nie mogê siê zgodziæ z panem senatorem Ro-
maszewskim, i¿ my wy³¹czamy kolejne grupy. Ta
ustawa jest reakcj¹ rz¹du na to, co dzia³o siê
w Sejmie. Ja za chwilkê o tym powiem. Ale naj-
pierw kilka zdañ o ustawie o œwiadczeniach ro-
dzinnych.

Jaka sytuacja by³a w 2003 r.? 1 miliard
500 milionów z³ dotacji bud¿etowej trafia³o do pó³
miliona œwiadczeniobiorców z Funduszu Ali-
mentacyjnego, 1 miliard 500 milionów z³ do pó³
miliona œwiadczeniobiorców, podczas gdy ró-
wnoczeœnie 3 miliardy 500 milionów z³ ze œwiad-
czeñ rodzinnych trafia³o do piêciu milionów oœ-
miuset tysiêcy œwiadczeniobiorców – kryterium
dochodowe wynosi³o poni¿ej 548 z³. Czy to mo¿na
nazwaæ sprawiedliwoœci¹? Czy to mo¿na nazwaæ
rozwi¹zaniem, w którym jest równe i sprawiedli-
we traktowanie? W wyniku tych rozwi¹zañ po-
nad trzysta tysiêcy dzieci uzyska³o œwiadczenia,
uzyska³o uprawnienia, których wczeœniej nie
mia³o, nie mia³o szans na wsparcie finansowe, bo
pañstwo wspiera³o wy³¹cznie te rodziny, w przy-
padku których by³y zas¹dzone alimenty. Jak nie
by³o zas¹dzonych alimentów, bo nie by³o kogo
œcigaæ, to pomocy nie by³o. I to jest istota tego roz-
wi¹zania. Systemowi temu mo¿na oczywiœcie
stawiaæ wiele zarzutów, ale… Co prawda pan se-
nator Jurgiel wyszed³, ale… Proszê pañstwa, jed-
n¹ z przyczyn zwiêkszenia liczby rozwodów jest
inicjatywa Klubu Parlamentarnego „Prawo
i Sprawiedliwoœæ”, która wbrew propozycjom
rz¹dowym, przewiduj¹cym, i¿ w przypadku
œwiadczeñ na rodziny niepe³ne maksymalna
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kwota bêdzie wynosi³a 510 z³, wprowadzi³… No
ten limit zosta³ zniesiony. A wiêc oczywiœcie przy
tego typu rozwi¹zaniach w przypadku rodzin
wielodzietnych istnieje bardzo silna pokusa, bo
w momencie, kiedy rodzina jest pe³na, jest w niej
dziesiêcioro dzieci, jej sytuacja jest zupe³nie inna
ni¿ sytuacja rodziny niepe³nej, bo wtedy na ka¿de
kolejne dziecko przychodzi 170 z³, je¿eli wszyst-
kie dzieci s¹ sprawne. Rozwi¹zania proponowane
przez rz¹d bêd¹ zmierza³y do ograniczenia tego
typu zjawisk patologicznych, miêdzy innymi w³a-
œnie poprzez wprowadzenie limitów i poprzez ge-
neralnie doprowadzenie do sytuacji, w której
norma konstytucyjna dotycz¹ca szczególnego
traktowania rodzin niepe³nych bêdzie równorzê-
dnie traktowa³a, tak jak jest to w przepisie kon-
stytucyjnym, rodziny wielodzietne. I wtedy oczy-
wiœcie ten bodziec ekonomiczny zostanie zlikwi-
dowany. Ja siê nie zgadzam z tym, ¿e to jest przy-
czyna obecnych zjawisk, zaœ zgadzam siê z tym,
¿e to mo¿e byæ w przysz³oœci przyczyna tak¿e fik-
cyjnych rozwodów. Rozwody, z którymi mieliœmy
do czynienia na pocz¹tku tego roku, to jest po
prostu próba usystematyzowania sytuacji ro-
dzinnej ju¿ dawno zastanej, dawno zaistnia³ej,
byæ mo¿e równie¿ w konsekwencji tych zmian,
ale tutaj trzeba by³oby daleko siêgaæ w przesz³oœæ
i stawiaæ sobie pytanie, co zrobiono w minionych
latach, aby ograniczyæ liczbê rozwodów, aby
utrudniæ ewentualne tego typu rozwi¹zywanie
problemów rodzinnych.

Najwa¿niejsza jednak sprawa dotycz¹ca tej
ustawy. Ta ustawa wynika z projektu poselskie-
go, ale z pierwotnego projektu poselskiego zo-
sta³ numer druku sejmowego i tytu³. Ten ostatni
pozosta³ tylko dlatego, ¿e pierwotny projekt b³ê-
dnie okreœli³ tytu³, gdyby okreœli³ prawid³owo,
zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, tytu³
ustawy, któr¹ pos³owie inicjatorzy chcieli zmie-
niaæ, to nawet tytu³ by nie zosta³, zosta³by tylko
numer druku.

Rz¹d w swoim stanowisku wskazywa³ Sejmo-
wi na oczywist¹ niekonstytucyjnoœæ tego typu
rozwi¹zañ, poniewa¿ trudno powiedzieæ, tak¿e
w œwietle orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego,
i¿ w tej ustawie mieliœmy do czynienia z zasad¹
trzech czytañ, je¿eli to, co by³o poddane pier-
wszemu czytaniu, by³o zupe³nie czymœ innym ni¿
to, co zosta³o poddane drugiemu czy trzeciemu
czytaniu. To by³ pierwszy mankament.

Myœmy jednak nie chcieli, wiedz¹c, jaka jest
sytuacja, wiedz¹c, jakie nadzieje rozbudzili po-
s³owie u wielu osób, którym potencjalnie mog³y-
by przys³ugiwaæ przez okres przejœciowy te
œwiadczenia, wy³¹cznie mówiæ: pope³niliœcie b³¹d
formalny, b³¹d proceduralny, ta ustawa nie na-
daje siê do dalszego procedowania. Dlatego
w drugim czytaniu rz¹d zg³osi³ poprawki, których

podstawowym celem by³o unikniêcie przez Sejm
drugiego mankamentu konstytucyjnego, zwi¹za-
nego z art. 167 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, który nakazuje, aby zmiany w zakresie
zadañ jednostek samorz¹du terytorialnego na-
stêpowa³y wraz z odpowiednimi zmianami w po-
dziale dochodów publicznych.

Tymczasem co siê sta³o w Sejmie? Stworzono
projekt ustawy, który kreowa³ nowe œwiadczenie,
uruchamiane w roku 2004, i nie mówi³ nic na te-
mat jego sposobu sfinansowania, wed³ug zasady
„obiecujemy, a jakoœ to bêdzie”. My mamy ju¿
w najnowszej historii Rzeczypospolitej ustawê,
tak zwan¹ ustawê 203, w której obiecano coœ na
zasadzie: jakoœ to bêdzie. Rz¹d powiedzia³, zg³a-
szaj¹c propozycjê poprawek w drugim czytaniu,
¿e s¹ to rozwi¹zania, na które nas staæ, wzi¹w-
szy pod uwagê realia bud¿etu roku 2004. Je¿eli
wiêc te propozycje zostan¹ przyjête, je¿eli ustawa
zostanie przyjêta przez parlament w kszta³cie za-
proponowanym przez rz¹d, Rada Ministrów, w³a-
œciwie minister finansów, wyst¹pi do Komisji Fi-
nansów Publicznych o zgodê na przesuniêcie
z okreœlonej rezerwy celowej œrodków niezbêd-
nych na realizacjê tej ustawy – a wiêc tu jest po-
krycie. Jeœli zaœ chodzi o inne kwestie, to nie ma
pokrycia. Rz¹d nie bêdzie siê anga¿owa³ w de-
klarowanie, ¿e znajdzie na coœ œrodki, jeœli wia-
domo, ¿e nie znajdzie. Znamy realia bud¿etowe
i wiemy, ¿e w tej chwili rezerwy celowe to jest je-
den z dwóch sposobów pozyskiwania œrodków –
drugim jest nowelizacja ustawy bud¿etowej, ale
zdajemy sobie sprawê, ¿e jest to raczej czysto
teoretyczne rozwi¹zanie, je¿eli mówimy o roku
2004. Wszelkie rozwi¹zania, które mia³yby na
celu rozbudowanie wydatków publicznych, pro-
wadz¹ prost¹ drog¹ do koniecznoœci wskazania
korzenia, czyli konstytucyjnego przepisu
art. 167 ust. 4.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e ta inicjatywa posel-
ska prowadzi do na³o¿enia dodatkowych zadañ
na jednostki samorz¹du terytorialnego – bo prze-
cie¿ te osoby przyjd¹ po œwiadczenia. To jest
oczywiœcie konsekwencja takiego rozwi¹zania,
ale my, Rada Ministrów, traktowaliœmy to jako
mniejsze z³o. Jest to lepsze wyjœcie ni¿ powodo-
wanie sytuacji, ¿e w³adza publiczna kreuje pew-
ne nadzieje, po czym siê okazuje, ¿e nic nie ma,
i zaczyna siê dyskusja, kto w³aœciwie jest winny.

Oczywiœcie, jest jeszcze na marginesie kwestia
doniesieñ prasowych dotycz¹cych ustawy komi-
nowej, o której wspomnia³a pani senator Janow-
ska, a póŸniej pan senator Izdebski. Ja proponu-
jê naprawdê zaczekaæ, nie wierzyæ zawsze i bez-
krytycznie plotkom medialnym, które s¹ powta-
rzane. W tym zakresie, je¿eli chodzi o ustawê ko-
minow¹, w ogóle mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e ini-
cjatorem dzia³añ bêdzie komisja sejmowa, bo
mam sygna³y, ¿e to w³aœciwie jest podstawowe
Ÿród³o inicjatywy – komisja sejmowa. Myœlê, ¿e
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trzeba szukaæ rozs¹dnych rozwi¹zañ. Na pewno
nie bêdzie zgody ani tego, ani nastêpnych rz¹dów
na to, ¿eby w firmach, instytucjach publicznych,
jednoosobowych spó³kach Skarbu Pañstwa by³y
tego typu wynagrodzenia, liczone w setkach ty-
siêcy z³otych.

I na koniec chcia³bym zwróciæ siê do senato-
rów, którzy zg³aszaj¹ propozycje rozwi¹zañ kreu-
j¹cych wydatki, o wycofanie tych propozycji. Pro-
szê, byœcie pañstwo stali na gruncie konstytucyj-
nym, brali pod uwagê realne mo¿liwoœci finanso-
we pañstwa, aby ta ustawa mog³a zostaæ przyjê-
ta, bez ¿adnych dalszych sporów o charakterze
konstytucyjnym, sporów, na które bylibyœmy na-
ra¿eni czy by³aby nara¿ona w³adza publiczna –
bo przecie¿ samorz¹dy nie s¹ w stanie sfinanso-
waæ œwiadczeñ, na które nie maj¹ œrodków. Cho-
dzi o to, aby unikn¹æ tego typu dywagacji i dopro-
wadziæ do tego, ¿e œrodki zostan¹ uruchomione,
¿e jeszcze latem, po podpisaniu ustawy przez
prezydenta, bêdzie mo¿na faktycznie tê ustawê
realizowaæ.

Nie sztuka obiecywaæ to, na co nie ma pieniê-
dzy. Mo¿na siê przeœcigaæ w obietnicach – nie
70%, a 80%, mo¿e 100%, mo¿e znieœæ kryterium
dochodowe, mo¿e znieœæ tak zwany komin, który
wprowadziliœmy na poziomie 300 z³… Tylko to
wszystko ma jedn¹ wspóln¹ cechê: w realiach bud-
¿etowych roku 2004, w realiach konstytucyjnych
prowadzi³oby to do, nazywaj¹c rzecz po imieniu,
uchwalenia ustawy, która kreuje nowe œwiadcze-
nie – bo to jest nowe œwiadczenie w systemie
œwiadczeñ rodzinnych, nawet je¿eli jest krótko-
terminowe, to jest nowe – i zobowi¹zuje samorz¹d
do wyp³aty tego œwiadczenia, nie zapewniaj¹c na
to ¿adnych œrodków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski legislacyj-

ne, bardzo proszê Komisjê Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, ¿eby zechcia³a siê zebraæ i odnieœæ do
tych wniosków.

A g³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie
siê jeszcze dzisiaj przed wieczorem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Sejm uchwali³ tê ustawê 16 lipca na swym sie-
demdziesi¹tym dziewi¹tym posiedzeniu i tego
samego dnia trafi³a do Senatu. Pracowa³a nad
ni¹, zgodnie ze skierowaniem marsza³ka, Komi-
sja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej.

A jak pracowa³a, do jakich wniosków dosz³a,
powie pani senator Aleksandra Koszada.

Senator Aleksandra Koszada:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
przedstawiæ stanowisko komisji w sprawie
uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r.
ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Eu-
ropejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej; druk nr 756.

Ustawa jest projektem poselskim. Pod projek-
tem ustawy podpisa³a siê wiêkszoœæ przedstawi-
cieli klubów. Ustawa przyznaje pos³om do Parla-
mentu Europejskiego wybranym w Rzeczypo-
spolitej Polskiej uposa¿enie miesiêczne w wyso-
koœci wynagrodzenia podsekretarza stanu. Wy-
p³acane bêdzie ono z bud¿etu pañstwa w okresie
sprawowania mandatu i traktowane, podobnie
jak uposa¿enie pos³ów i senatorów, jako wyna-
grodzenie ze stosunku pracy. Sk³adki na ubez-
pieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe
i zdrowotne bêd¹ obliczane, pobierane z uposa-
¿enia i odprowadzane przez Kancelariê Sejmu,
która pe³ni funkcjê p³atnika tych sk³adek.

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji zda-
waliœmy sobie sprawê, ¿e ustawa jest pewn¹ pro-
tez¹ i nie odnosi siê ca³kowicie do pozosta³ych
kwestii. Zdajemy sobie sprawê, ¿e niezbêdne jest
przygotowanie ustawy dotycz¹cej wykonywania
mandatu pos³a do Parlamentu Europejskiego
w takim zakresie, w jakim jest to regulowane pra-
wem unijnym. Podczas dyskusji w Sejmie pada³y
uwagi, zastrze¿enia dotycz¹ce tego, dlaczego
wczeœniej nie podjêto takich prac. Chcê jednak
przypomnieæ, ¿e w Parlamencie Europejskim od
d³u¿szego czasu toczy³a siê dyskusja na temat je-
dnakowych zasad wynagradzania pos³ów do Par-
lamentu Europejskiego oraz przyznawania im
innych œwiadczeñ. Niestety, nowe zasady nie zo-
sta³y wprowadzone i ka¿de pañstwo cz³onkow-
skie reguluje te kwestie prawem wewnêtrznym.
Pojawi³a siê wiêc pilna potrzeba przyjêcia takiej
regulacji – przypomnê, ¿e 20 lipca odby³o siê pier-
wsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Po-
zosta³e œwiadczenia, takie jak na prowadzenie
biura, na zatrudnienie asystentów, na podró¿e
w ramach wykorzystania mandatu w innym celu
ni¿ uczestnictwo w obradach, reguluje Parla-
ment Europejski.

Wysoka Izbo, Komisja Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej po zapoznaniu
siê z opini¹ senackiego Biura Legislacyjnego za-
proponowa³a cztery poprawki. Komisja uzna³a,
¿e w sposób niepe³ny zosta³a uregulowana
w ustawie kwestia œwiadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego, co wynika ze zmiany ustawy o sy-
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stemie ubezpieczeñ spo³ecznych – nie zosta³o to
wyraŸnie stwierdzone w art. 4 uchwalonej usta-
wy. Nale¿y analogicznie do ustawy o wykonywa-
niu mandatu pos³a i senatora ustanowiæ wyraŸ-
n¹ podstawê prawn¹ do wyp³acania œwiadczenia
z ubezpieczenia wypadkowego. I dotycz¹ tego po-
prawki: pierwsza, druga i trzecia. Poprawka
czwarta koryguje zaœ niepoprawny legislacyjnie
przepis.

Wszystkie te poprawki zosta³y przyjête jedno-
myœlnie i równie¿ jednomyœlnie komisja prosi
o przyjêcie ustawy wraz z przyjêtymi poprawka-
mi, zgodnie z drukiem nr 756A. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pani senator sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Zapraszam na mównicê pana senatora Stani-

s³awa Huskowskiego.

Senator Stanis³aw Huskowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Oddajê jedyn¹ kartkê, któr¹ przynios³em ze

sob¹, by uczyniæ zadoœæ starej tradycji, w której
uczestniczy³ przed wojn¹ mój dziadek, o moim
imieniu i nazwisku.

Chcia³bym powiedzieæ tylko dwa s³owa odnoœ-
nie do tego projektu ustawy czy tej ustawy
uchwalonej ju¿ przez Sejm. Wydaje mi siê, ¿e
w art. 1 tej ustawy istnieje pewien b³¹d, w ust. 2
tego¿ artyku³u. O czym mówi art. 1? W ust. 1
okreœla, od kiedy przys³uguje uposa¿enie pos³om
do Parlamentu Europejskiego – przys³uguje mia-
nowicie od dnia pierwszego posiedzenia parla-
mentu nowej kadencji. Ust. 2 mówi zaœ, co siê
dzieje, je¿eli ktoœ zostanie pos³em do europarla-
mentu w trakcie trwania kadencji – tak bywa,
kiedy siê obsadza puste mandaty. Jest tam sfor-
mu³owanie, ¿e uposa¿enie nale¿y siê od posie-
dzenia Parlamentu Europejskiego, na którym
dany pose³ sk³ada œlubowanie. A w Parlamencie
Europejskim nie istnieje œlubowanie. Rozmawia-
³em wczoraj z trzema parlamentarzystami euro-
pejskimi. Rozmawia³em zarówno z tymi, którzy
byli wczeœniej obserwatorami, a teraz s¹ parla-
mentarzystami, jak i ze œwie¿ymi parlamentarzy-
stami. Wszyscy powiedzieli, ¿e ani w starej ka-
dencji, ani od 1 maja, ani teraz w nowej kadencji,
kiedy nasi przedstawiciele, obserwatorzy s¹ ju¿
cz³onkami Parlamentu Europejskiego, pos³ami,
nie by³o ¿adnego œlubowania ani ¿adnej formy
œlubowania – ani zbiorowego, ani indywidualne-
go. W zwi¹zku z tym nietrafny jest zapis zawarty

w art. 1 ust. 2, bo ewentualnie pozbawia, powie-
dzia³bym, uposa¿enia parlamentarzystów pol-
skich.

Proponujê zatem poprawkê, która zmienia
moment, od którego pose³ ma prawo do uposa¿e-
nia. Okreœlone jest teraz, ¿e pose³ ma prawo do
uposa¿enia od momentu z³o¿enia œlubowania,
a ja proponujê, ¿eby mia³ prawo od momentu
uczestnictwa w pierwszym posiedzeniu parla-
mentu.

Druga poprawka, któr¹ chcia³bym zapropono-
waæ, odnosi siê do art. 8, ostatniego. Ustawa
wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia. Wydaje siê,
¿e nawet przy najwiêkszym tempie ustawa zosta-
nie og³oszona na pocz¹tku sierpnia, byæ mo¿e
w poniedzia³ek 2 sierpnia. Mog¹ istnieæ w¹tpli-
woœci prawne, czy tym wszystkim naszym parla-
mentarzystom, piêædziesiêciu czterem, bêdzie
siê nale¿a³o uposa¿enie za lipiec, czy nie. Propo-
nujê zatem w art. 8 skreœliæ kropkê i dopisaæ s³o-
wa… By³oby wiêc sformu³owanie: ustawa wcho-
dzi w ¿ycie z dniem og³oszenia z moc¹ obowi¹zu-
j¹c¹ od 1 lipca 2004 r. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
A teraz przemówi pan senator Henryk Dzido.

Senator Henryk Dzido:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam pewne w¹tpliwoœci, czy powinienem

przemawiaæ, ale wydaje mi siê, ¿e skoro dzisiaj
rozwa¿amy dwie ustawy tak istotne dla bytu na-
szego spo³eczeñstwa, ustawy o emeryturach i re-
ntach oraz o œwiadczeniach rodzinnych, to powi-
nienem zabraæ g³os w tej sprawie w sposób mo¿e
odrobinê nara¿aj¹cy siê wszystkim, zw³aszcza
moim kolegom parlamentarzystom Unii Euro-
pejskiej. W sytuacji, kiedy spo³eczeñstwo gwa³to-
wanie ubo¿eje, kiedy szukamy oszczêdnoœci
w rodzinach, w emeryturach, w rentach, kiedy
ograniczamy œwiadczenia dla osób potrzebu-
j¹cych, kiedy mówi siê, ¿e 170 z³ to dla utrzyma-
nia rodziny wysoka kwota, kiedy likwiduje siê
Fundusz Alimentacyjny, my rozpatrujemy usta-
wê o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europej-
skiego.

Tak, nale¿y im siê wynagrodzenie, na to zas³u-
¿yli, tego nie negujê. Zastanawiam siê tylko, jak
mo¿emy bez zaj¹kniêcia przejœæ z obni¿ania
œwiadczeñ dla emerytów i rencistów do tworzenia
nowej grupy prominentnych ludzi, którzy s¹ wy-
nagradzani wed³ug najwy¿szych stawek w na-
szym pañstwie. Powiadam: nale¿y im siê, ale s¹
to chyba wynagrodzenia bardzo wysokie i nie na
dzisiejszy czas. Przecie¿ pani senator Sienkie-
wicz ubolewa³a tutaj nad losem biednych emery-
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tów, rencistów, pan minister mówi³ o zagro¿eniu
konstytucyjnym dla finansów pañstwa, przecie¿
dziura bud¿etowa jest tak wielka, ¿e za chwilê
w ogóle nam siê wszystko zawali…

Dlatego proponujê, ¿eby rozpocz¹æ w tej Izbie,
w Senacie, proces poszukiwania jakichœ senso-
wnych oszczêdnoœci, poszukiwania tam, gdzie
mo¿emy je znaleŸæ. Ja proponujê poprawkê do
art. 2 ust. 1 – niewielk¹, kosmetyczn¹, tak¹ sym-
boliczn¹ – ¿eby uposa¿enie naszego polskiego eu-
roparlamentarzysty odpowiada³o nie 100% wy-
sokoœci wynagrodzenia podsekretarza stanu,
tylko 75%. Je¿eli bêd¹ œrodki w bud¿ecie na
100%, to je otrzymaj¹, ale musz¹ na to zapraco-
waæ w Parlamencie Europejskim, jak publicznie
zapowiadali w swoich spotach wyborczych. I taki
wniosek sk³adam na rêce pana marsza³ka.

Do z³o¿enia tego wniosku przekona³ mnie rów-
nie¿ w jakimœ stopniu pan wicepremier Hausner.
Zapyta³em go na jednym ze spotkañ, jakie jest
stanowisko pana wicepremiera, stanowisko
SLD, wówczas jeszcze monolitu, wiêc zarówno je-
dnego, jak i drugiego SLD, w sprawie projektu
Samoobrony. Powiedzia³, ¿e wniosek jest zasa-
dny i ¿e rz¹d poprze taki projekt ustawy doty-
cz¹cej obni¿enia wynagrodzeñ dla osób najwy¿ej
uposa¿onych w pañstwie. Ja nie zg³aszam pro-
jektu ustawy, ale wnoszê poprawkê. Myœlê, ¿e
m¹droœæ pana wicepremiera Hausnera jest chy-
ba tutaj dobrym argumentem. Dlatego na taki
wniosek siê zdecydowa³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zabraæ

g³os? Nie ma chêtnych.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ pan senator Stanis³aw Huskowski

i pan senator Henryk Dzido zg³osili wnioski
o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej o odniesienie siê do tych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

G³osowaæ nad t¹ ustaw¹ równie¿ bêdziemy
dzisiaj.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami.

Ustawê tê uchwali³ Sejm 15 lipca na swoim
siedemdziesi¹tym dziewi¹tym posiedzeniu, na-
zajutrz trafi³a do Senatu i marsza³ek skierowa³ j¹
do Komisji Ochrony Œrodowiska.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 751.
Zapraszam na mównicê pana senatora Grze-

gorza Niskiego i proszê o przedstawienie sprawo-
zdania.

Senator Grzegorz Niski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu senackiej Komisji Ochrony Œrodo-

wiska mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
komisji, która w dniu 21 lipca 2004 r. obradowa-
³a nad tekstem ustawy o miêdzynarodowym ob-
rocie odpadami.

Wysoki Senacie, ustawa o miêdzynarodowym
obrocie odpadami okreœla ramy instytucjonalne
i organizacyjne zadañ z zakresu miêdzynarodo-
wego obrotu odpadami i transportu odpadów
na³o¿onych na pañstwa cz³onkowskie rozpo-
rz¹dzeniem rady nr 259/93/EWG z dnia 1 lute-
go 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy³a-
nia odpadów w obrêbie Wspólnoty Europejskiej,
na jej obszar oraz poza jej obszar, oraz innymi ak-
tami prawa wspólnotowego zmieniaj¹cymi to
rozporz¹dzenie.

Celem przepisów unijnych w zakresie miêdzy-
narodowego obrotu odpadami, zawartych we
wspomnianym rozporz¹dzeniu, jest stworzenie
w pañstwach cz³onkowskich systemu nadzoru
i kontroli przesy³ania odpadów, co podlega jurys-
dykcji tych pañstw, pomiêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi, na i z terytorium Unii Europejskiej.
Nadzór i kontrola przesy³ania odpadów ma odby-
waæ siê przede wszystkim poprzez wydawanie
zgody lub zezwolenia na obrót odpadami. Rozpo-
rz¹dzenia s¹ form¹ stosowania prawa wspólno-
towego posiadaj¹c¹ bezpoœredni¹ moc wi¹¿¹c¹
dla pañstwa cz³onkowskiego i zazwyczaj nie jest
wymagane wydawanie krajowych przepisów na
ich podstawie. W tym jednak przypadku przepisy
ustawy s³u¿¹ wykonaniu rozporz¹dzenia
nr 259/93 oraz aktów prawnych zmieniaj¹cych
to rozporz¹dzenie w kwestiach, w których odsy³a
ono do prawa krajowego. Omawiana ustawa ma
zatem umo¿liwiæ bezpoœrednie stosowanie prze-
pisów prawa wspólnotowego dotycz¹cych miê-
dzynarodowego obrotu odpadami.

Miêdzynarodowy obrót odpadami, w myœl pro-
ponowanej ustawy, obejmuje przywóz odpadów
na terytorium Polski, przewóz odpadów przez te-
rytorium Polski i wywóz odpadów za granicê z te-
rytorium Polski.

Przepisy rozporz¹dzenia 259/93 nak³adaj¹ na
pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wyznaczenia
organów kompetentnych do wykonania zadañ
z niego wynikaj¹cych. W myœl przedmiotowej
ustawy w³aœciwym organem w sprawach miêdzy-
narodowego obrotu odpadami jest g³ówny in-
spektor ochrony œrodowiska. Do jego zadañ nale-
¿eæ bêdzie przede wszystkim wydawanie zezwo-
leñ lub zgód na przywóz odpadów z zagranicy,
wywóz ich za granicê oraz ich przewóz przez tery-
torium Polski, a tak¿e prowadzenie rejestru
wniosków o wydanie zezwoleñ, zg³oszeñ lub de-
cyzji w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpa-
dami. Do jego zadañ nale¿eæ bêdzie ponadto udo-
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stêpnianie informacji i prowadzenie doradztwa
w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami.

G³ównemu inspektorowi ochrony œrodowiska
przys³uguje, zgodnie z omawian¹ ustaw¹, prawo
do wyra¿enia sprzeciwu wobec dokonania miê-
dzynarodowego obrotu odpadami oraz prawo do
za¿¹dania dodatkowych informacji dotycz¹cych
zamierzonego obrotu odpadami. Powy¿sze prze-
pisy maj¹ równie¿ umo¿liwiæ g³ównemu inspek-
torowi ochrony œrodowiska sprawowanie kontro-
li nad miêdzynarodowym obrotem odpadami,
zgodnym z wymaganiami zawartymi we wspo-
mnianym rozporz¹dzeniu rady.

Kontrolê nad prawid³owoœci¹ gospodarki od-
padami bêd¹cymi przedmiotem miêdzynarodo-
wego obrotu sprawuje, zw³aszcza w miejscach
ich pochodzenia i przeznaczenia, wojewódzki in-
spektor ochrony œrodowiska. Powierzenie kon-
troli w powy¿szym zakresie wojewódzkiemu in-
spektorowi ochrony œrodowiska ma stanowiæ
wsparcie dla g³ównego inspektora ochrony œro-
dowiska w pe³nieniu jego obowi¹zków na³o¿o-
nych na niego ustaw¹.

Panie i Panowie Senatorowie! Sporo miejsca
w ustawie poœwiêcono przepisom proceduralnym,
w tym postêpowaniu w zakresie wydawania zezwo-
leñ lubzgódnamiêdzynarodowyobrótodpadami.

W ustawie okreœlone zosta³y równie¿ przepisy
dotycz¹ce zabezpieczenia roszczeñ z tytu³u mo¿-
liwoœci wyst¹pienia negatywnych skutków w œro-
dowisku. Zabezpieczenie mo¿e mieæ formê depo-
zytu, gwarancji bankowej lub polisy ubezpiecze-
niowej. Przewidziano te¿ mo¿liwoœæ zwrotu odpa-
dów, gdy gospodarowanie odpadami przywiezio-
nymi legalnie na terytorium Polski jest niemo¿li-
we lub gdy odpady zosta³y przywiezione na tery-
torium Polski nielegalnie. Przepisy te s¹ niew¹t-
pliwie korzystne z punktu widzenia ochrony œro-
dowiska, umo¿liwiaj¹ bowiem g³ównemu inspek-
torowi ochrony œrodowiska podjêcie kroków
w przypadku stwierdzenia naruszeñ wymagañ
w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami.

Przepisy ustawy stanowi¹ wype³nienie delega-
cji dla pañstwa cz³onkowskiego, zawartych we
wspomnianym rozporz¹dzeniu 259/93. Oma-
wiana ustawa o miêdzynarodowym obrocie od-
padami jest zatem ustaw¹ dostosowuj¹c¹ pol-
skie prawo do prawa wspólnotowego.

Wprowadzenie przepisów ustawy niew¹tpliwie
przyczyni siê do stworzenia systemu nadzoru
nad miêdzynarodowym obrotem odpadami i jego
kontroli w obrêbie Wspólnoty, jak i w obrocie po-
miêdzy pañstwami trzecimi, który to system uw-
zglêdniaæ bêdzie potrzebê zachowania, ochrony
i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego.

Panie i Panowie Senatorowie! Przepisy samej
ustawy w zakresie miêdzynarodowego obrotu od-
padami praktycznie nie bêd¹ mia³y wp³ywu na

dochody i wydatki sektora przedsiêbiorstw, po-
niewa¿ nie zawiera ona dodatkowych wymogów
poza wynikaj¹cymi z przepisów Unii Europej-
skiej. Wp³yw ten bêdzie jedynie w przypadku
wprowadzenia w ¿ycie oznakowania pojazdów
przewo¿¹cych odpady.

Jeœli chodzi o wp³yw regulacji na dochody i wy-
datki bud¿etu i sektora publicznego, to chcê po-
wiedzieæ, ¿e zak³ada siê jedynie zwiêkszenie za-
trudnienia w zwi¹zku z dodatkowymi – w stosun-
ku do obecnych – obowi¹zkami w G³ównym In-
spektoracie Ochrony Œrodowiska w wymiarze
trzech etatów. Roczny koszt zatrudnienia jedne-
go pracownika szacowany jest na 50 tysiêcy z³
plus jednorazowy koszt wyposa¿enia stanowiska
– równie¿ 50 tysiêcy z³ na jeden etat. Jednakowo¿
bud¿et uzyska dodatkowe dochody w wyniku
zwiêkszenia op³aty skarbowej p³atnej za wydane
zezwolenia, których iloœæ powinna wzrosn¹æ
w stosunku do stanu obecnego.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e wejœcie tej ustawy
w ¿ycie nie bêdzie mia³o wp³ywu na rynek pracy,
pozwoli za to na usprawnienie i zwiêkszenie efek-
tywnoœci nadzoru nad miêdzynarodowym obro-
tem odpadami i kontroli tego obrotu. Tym sa-
mym proponowane w omawianej ustawie regula-
cje przyczyni¹ siê do skutecznej ochrony œrodo-
wiska przed odpadami.

Panie i Panowie Senatorowie! Komisja Ochro-
ny Œrodowiska, obraduj¹c, tak jak powiedzia³em,
21 lipca nad omawian¹ ustaw¹, przyjê³a szeœæ
poprawek. S¹ to poprawki porz¹dkuj¹ce i po-
prawki doprecyzowuj¹ce. Wszystkie poprawki,
jak równie¿ ca³a ustawa wraz z poprawkami, zo-
sta³y przyjête jednomyœlnie. Dlatego te¿ wnoszê
o podjêcie przez Wysoki Senat uchwa³y z zawar-
tymi poprawkami w sprawie ustawy o miêdzyna-
rodowym obrocie odpadami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Proszê siê jeszcze na chwileczkê zatrzymaæ na

mównicy.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytanie do senatora

sprawozdawcy Grzegorza Niskiego?
Senator Józef Sztorc. Proszê.

Senator Józef Sztorc:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam krótkie pytanie do pana senatora spra-

wozdawcy. W ostatnim czasie nap³ynê³a do Pol-
ski masa odpadów. Mówi siê o dziesi¹tkach tysiê-
cy ton. Jest to problem. Mam w zwi¹zku z tym py-
tanie: czy resort pochyli³ siê nad spraw¹? Co za-
mierzamy zrobiæ z tymi odpadami, które zosta³y
przywiezione nielegalnie na nasze terytorium?
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Mówiliœcie o tym w czasie obrad?

Senator Grzegorz Niski:
Jestem przekonany, ¿e przyjêcie dzisiaj przez

Wysoki Senat tej w³aœnie ustawy doskonale ten
problem rozwi¹¿e. A jeœli taka sytuacja zaistnia³a
przed momentem wejœcia w ¿ycie ustawy, to myœlê,
¿e jest to problem dla Ministerstwa Œrodowiska.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ kolejne pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ustawa, któr¹ rozpatrujemy, narodzi³a siê ja-

ko projekt rz¹dowy. Do reprezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
wyznaczony minister œrodowiska.

Witam na naszej sali pana Krzysztofa Zarêbê,
g³ównego inspektora ochrony œrodowiska, wraz
za pani¹ Magdalen¹ Gosk, równie¿ z g³ównego in-
spektoratu.

Czy w tym momencie pan minister chcia³by
zabraæ g³os?

Proszê bardzo.
Mam propozycjê. Poniewa¿ filozofiê ustawy

bardzo klarownie wy³o¿y³ pan senator Niski, po-
jawi³o siê jednak pytanie pana senatora Sztorca,
to mo¿e do tego pytania odnieœlibyœmy siê tutaj
szczególnie, dobrze? Dziêkujê.

G³ówny Inspektor
Ochrony Œrodowiska
Krzysztof Zarêba:
Tak, chyba tylko to… Bo ustawa zosta³a zapre-

zentowana tutaj przez pana senatora dostatecz-
nie szeroko. Ona zreszt¹ jest chyba jedn¹ z nie-
wielu tak krótkich ustaw, w stylu, mo¿na powie-
dzieæ, prawie przedwojennym i, rzeczywiœcie, bu-
dzi stosunkowo niewiele zastrze¿eñ.

Panu senatorowi w odpowiedzi na podniesiony
problem, który na razie jest jeszcze problemem
prasowym, chcê powiedzieæ, ¿e siê do niego przy-
gotowujemy i ¿e pierwsze ruchy ju¿ zrobiliœmy, to
znaczy zwróciliœmy siê do strony niemieckiej
o zwiêkszenie z ich strony kontroli. Z naszej stro-
ny, szczególnie ze strony s³u¿b policyjnych
i s³u¿b granicznych – celnych ju¿ nie ma, wiêc
chodzi tylko o s³u¿by graniczne… Otó¿ my ze
swojej strony bêdziemy uzgadniali wspó³dzia³a-
nie z tymi s³u¿bami, które obecnie s¹ czêœciowo
stabilne, czyli urzêduj¹ i dzia³aj¹ na samej grani-
cy, i ze s³u¿bami ruchomymi. W najbli¿szym cza-

sie odbêdzie siê w tej sprawie spotkanie ze s³u¿-
bami granicznymi, celnymi, z inspekcj¹ trans-
portu drogowego. Ponadto je¿eli bêdziemy w sta-
nie wygospodarowaæ jakieœ etaty i mo¿e odci¹¿yæ
inspektorów od innych obowi¹zków, to byæ mo¿e
na czterech podstawowych przejœciach granicz-
nych pojawi¹ siê nasi inspektorzy na sta³ych
posterunkach i bêd¹ oni mogli sprawdzaæ pode-
jrzane ³adunki. Dlatego ¿e po czêœci z tego, co czy-
tamy w prasie, co znamy z doniesieñ, bo pytamy
o to równie¿ naszych inspektorów z tych trzech
województw – szczególnie tych, które granicz¹
z Niemcami – do których jest przywóz, w rozmai-
tych formach, nie tylko ciê¿arowym transportem
samochodowym, ale tak¿e rozmaitymi przyczep-
kami… Bo nasze brygady remontowe, które
w Niemczech robi¹ ró¿ne remonty, maj¹ póŸniej
za zadanie równie¿ wywieŸæ to, co zdemontuj¹
przy remontowaniu mieszkañ, obiektów itd.
A wiêc to jest to, co bêdziemy œcigaæ, co bêdziemy
siê starali traktowaæ jako przestêpstwa. Bo to
wszystko jest obrót nielegalny. Czyli to bêdzie
walka z szar¹ stref¹, z nielegalnymi sprawami.
Musimy to uregulowaæ na samym pocz¹tku sto-
sunkowo skutecznie, ¿eby ten proceder nie sta³
siê nagminny, ¿eby nie sta³ siê zwyczajem prowa-
dz¹cym do niszczenia i zaœmiecania zachodniej
strony naszego kraju.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ inne pytania?
Proszê, pan senator Zygmunt Cybulski.

Senator Zygmunt Cybulski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym siê zastanowiæ nad spraw¹, na-

zwijmy to, pseudoodpadów. Chodzi o u¿ywane sa-
mochody. Ostatnio omawialiœmy tê sprawê w par-
lamencie parê razy. Raz powiedzieliœmy, ¿e musz¹
to byæ pojazdy, które samodzielnie przejad¹ przez
granicê, potem pod naciskiem, ¿e tak powiem,
lobby rzemieœlników i innych ludzi, rz¹d wycofa³
siê z tego i powiedzia³: taki samochód mo¿e byæ
przewo¿ony. No i teraz s¹ one przewo¿one i ja ob-
serwujê, jak to wygl¹da. Gdy ostatnio jeŸdzi³em
w zwi¹zku ze swoimi obowi¹zkami w Strasburgu
i w Brukseli, to widzia³em, ile to wozów ze znacz-
kiem PL ci¹gnie ró¿nego autoramentu pojazdy,
które tylko pozornie s¹ i nazywaj¹ siê pojazdami,
a tak naprawdê jest to po prostu z³om. I ten z³om
przyje¿d¿a tutaj i nie wiadomo, co z tym siê dzieje,
ró¿nego rodzaju odpady z tego powstaj¹…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Ale
mamy turê pytañ, Panie Senatorze.)

Tak. A wiêc jaki jest stosunek rz¹du do tej
sprawy? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor
Ochrony Œrodowiska
Krzysztof Zarêba:
Jest to czêœciowo nasze zmartwienie, a czêœ-

ciowo tak¿e Ministerstwa Infrastruktury, które
odpowiada za sprawê rejestracji, dopuszczania
pojazdów do ruchu. I st¹d jest tu dzia³anie dwu-
kierunkowe. Pierwsza sprawa: jest ustawa – ale
nie mo¿e ona przejœæ przez Sejm – dotycz¹ca wra-
ków samochodów, utylizacji i zagospodarowania
wraków samochodowych. Ma ona czêœciowo
zwi¹zek z tym procesem, o którym pan senator
by³ ³askaw mówiæ. No, jest ju¿ trzecia jej wersja,
ona jest w Sejmie blokowana przez lobby samo-
chodowe tak skutecznie, ¿e do tej pory nie mo¿e-
my z ni¹ przejœæ przez ten pierwszy, podstawowy
etap. Ale prace siê tocz¹, wiêc mam nadziejê, ¿e
ta ustawa, tak zwana wrakowa, zostanie jeszcze
w tym roku przyjêta. Ona w jakiœ sposób ucywili-
zuje zagospodarowanie tych odpadów samocho-
dowych i wt³oczy to w ramy recyklingu.

A je¿eli chodzi o import bie¿¹cy, to on jest
zwi¹zany z otwarciem granicy i z koniecznoœci¹
zniesienia przez stronê polsk¹ tych restrykcji,
które do tej pory obowi¹zywa³y, by³y w prawie
krajowym. Bo w tym prawie by³o uregulowane, ¿e
dziesiêcioletnie samochody, jak równie¿ te ca³ko-
wicie rozbite, nie mia³y prawa… Poza takimi nie
mo¿na by³o jeszcze zarejestrowaæ tych, które nie
spe³nia³y norm Euro 2, je¿eli chodzi o czystoœæ
spalin. I to wszystko w tej chwili nie funkcjonuje.

Ale trwa praca… Wiem, choæ jeszcze nie z bez-
poœrednich konsultacji i uzgodnieñ, ¿e Minister-
stwo Infrastruktury przygotowuje rozporz¹dze-
nie, które zwiêkszy wymagania dotycz¹ce reje-
stracji i utrudni rejestrowanie samochodów z³o-
mowych, w³aœnie tych, o których pan mówi.

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: A ja-
ko szef innego resortu nie musi pan przedstawiaæ
szczegó³ów.)

Tak, to dotyczy innego resortu, i, jak mówiê,
jest to troszkê poza naszym obszarem dzia³ania.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e chêtnych do pytañ ju¿ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska Krzy-

sztof Zarêba: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Na liœcie mówców jest nazwisko Januarego

Bienia. Z tym ¿e swoje przemówienie z³o¿y³ on do

protoko³u*, z³o¿y³ na piœmie tak¿e wnioski legis-
lacyjne.

W zwi¹zku, ¿e na tym nazwisku lista mówców
siê wyczerpa³a, zamykam dyskusjê.

Poniewa¿ zg³oszono wnioski legislacyjne, bar-
dzo proszê Komisjê Ochrony Œrodowiska o odnie-
sienie siê do wniosków legislacyjnych.

G³osowanie odbêdzie siê dzisiaj.
Proszê senatora sekretarza, ¿eby teraz prze-

rzuci³ siê na czytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-

go i Administracji Pañstwowej dotycz¹ce rozpa-
trzenia zg³oszonych podczas obrad plenarnych
Senatu wniosków do ustawy o uposa¿eniu po-
s³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej odbêdzie siê pó³ go-
dziny po og³oszeniu przerwy w obradach plenar-
nych w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska po-
œwiêcone rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych do
ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami
odbêdzie siê piêtnaœcie minut po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 176.

I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Zdrowia w sprawie wniosków
zg³oszonych do ustaw: o zmianie ustawy o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych oraz niektórych innych ustaw, a tak¿e
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w sali nr 179.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Zanim og³oszê przerwê, informacja dla wszyst-

kich senatorów na sali i poza sal¹: o godzi-
nie 16.00 przyst¹pimy do g³osowañ, wiêc proszê
wszystkich o obecnoœæ.

Og³aszam przerwê do godziny 16.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 58
do godziny 16 minut 01)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê o ciszê.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Proszê sekretarzy o zajêcie miejsc.
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(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê pañstwa o umo¿liwienie mi pro-

wadzenia obrad.
Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony

przez senator Annê Kursk¹.
Projekt jest zawarty w druku nr 758.
Marsza³ek Senatu w dniu 23 lipca 2004 r., zgod-

nie z art. 79 ust. 1 oraz art. 85 ust. 5 Regulaminu
Senatu, skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pier-
wszym czytaniu przez Komisjê Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci. Pierwsze czytanie projektu
uchwa³y zosta³o przeprowadzone, zgodnie z art. 80
ust. 1 i 2 oraz art. 84 ust. 4 Regulaminu Senatu, na
posiedzeniu komisji w dniu 27 lipca 2004 r.

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Cisza!)
Czy ja mogê jednak prosiæ senatorów o ciszê?

To jest parlament. Jak panowie macie ochotê, to
tam s¹ drzwi, mo¿na wyjœæ i porozmawiaæ za
drzwiami.

(G³os z sali: Chcemy równie¿ s³uchaæ pana
marsza³ka.)

No, to albo – albo.
Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwa³y

przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Sprawozdanie to zawarte jest w druku

nr 758S.
Przypominam te¿, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1

Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu
uchwa³y obejmuje: po pierwsze, przedstawienie
Senatowi sprawozdania komisji o projekcie
uchwa³y, i po drugie, przeprowadzenie dyskusji
oraz zg³aszanie wniosków.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Annê Kur-
sk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji w sprawie projektu uchwa³y.

Bardzo proszê.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi honor przedstawienia Senatowi

sprawozdania z posiedzenia Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci w sprawie projektu
uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Na wstêpie chcê powiedzieæ, ¿e ta szeœædzie-
si¹ta rocznica jest w³aœciwie ostatni¹ okr¹g³¹ ro-
cznic¹, któr¹ mog¹ jeszcze uczciæ uczestnicy po-
wstania, czyli mo¿e byæ jeszcze obchodzona
przez ¿ywych. Nastêpne bowiem, siedemdzie-
si¹ta i siedemdziesi¹ta pi¹ta, bêd¹ ju¿ dla nastê-
pnych pokoleñ tym samym, czym dla nas jest Po-
wstanie Listopadowe wzglêdnie Powstanie Stycz-
niowe. Dlatego wydaje mi siê, ¿e w³aœnie tej rocz-
nicy nale¿y nadaæ szczególn¹ rangê. Jeszcze s¹
ludzie, którzy prze¿yli, s¹ jeszcze ¿ywe ich osobi-

ste doznania i odniesienia do tej sprawy. Nie-
mniej jednak nie mam zamiaru wg³êbiaæ siê
w analizê strategii ani zajmowaæ siê kwesti¹ celo-
woœci podjêcia walki zbrojnej w sytuacji, kiedy na
pewno nie by³o szans na jej powodzenie. Pozosta-
wiam to historykom.

Chcê natomiast powiedzieæ tylko to, ¿e choæ
powstanie by³o klêsk¹ w wymiarze militarnym, to
przyczyni³o siê jednak do tego, ¿e ta danina krwi
nie posz³a na marne. Sta³a siê ona zaczynem no-
wego zrywu, jakim by³a Solidarnoœæ'80. Czyli
mo¿na powiedzieæ, ¿e sierpniowe powstanie zro-
dzi³o jak gdyby ten wspania³y ruch Sierpnia'80,
a w efekcie – III Rzeczpospolit¹.

Teraz przedstawiê pañstwu tekst uchwa³y…
(G³osy z sali: Mamy go.)
… po przeprowadzonych korektach i z moimi

autopoprawkami, których by³o doœæ du¿o.
Wprawdzie maj¹ pañstwo tekst przed sob¹, ale

jest taki zwyczaj, Panie Marsza³ku, ¿e siê czyta
uchwa³ê, prawda?

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Jak najbar-
dziej. Bardzo proszê, aby pani senator nie ulega-
³a jakimœ anonimowym okrzykom.)

W³aœnie.
„Uchwa³a Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszaw-
skiego.

Mija 60. rocznica wybuchu Powstania War-
szawskiego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada ho³d
¿o³nierzom, harcerzom i ludnoœci cywilnej za
podjêcie nierównej bohaterskiej walki w obronie
godnoœci narodu.

Podjêcie próby odzyskania niepodleg³oœci
i uwolnienia Stolicy spod okupacji niemieckiej
w³asnymi si³ami by³o zwieñczeniem dzia³alnoœci
Armii Krajowej i innych podziemnych organizacji
zbrojnych.

Osamotnienie Warszawy w walce, nieudziele-
nie Powstañcom realnej pomocy przez zacho-
dnich aliantów oraz wycofanie swojej armii przez
Zwi¹zek Radziecki z przedmieœæ walcz¹cego mia-
sta przyczyni³o siê do zag³ady ok. 200 000 osób lu-
dnoœci cywilnej i zrównania z ziemi¹ stolicy Polski.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej potêpia nie-
mieckich okupantów winnych zbrodni przeciwko
ludzkoœci dokonanej na ¿o³nierzach Powstania,
harcerzach i ludnoœci cywilnej.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej wyra¿a wdziê-
cznoœæ wszystkim, którzy – pomimo gro¿¹cych
w przesz³oœci represji – podejmowali próby upa-
miêtnienia kolejnych rocznic Powstania War-
szawskiego, a nadto z uznaniem przyjmuje utwo-
rzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, które
przybli¿y nastêpnym pokoleniom skomplikowa-
ne i dramatyczne losy naszego narodu.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku
urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor
Polski«”. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Zgodnie z regulaminem chcia³em zapytaæ, czy

ktoœ z pañstwa ma pytania do pani senator, która
jest jednoczeœnie upowa¿niona przez wniosko-
dawców do udzielenia na nie odpowiedzi.

Czy s¹ chêtni? Nie ma.
Dziêkujê pani, Pani Senator.
Otwieram dyskusjê.
Na liœcie zapisanych do dyskusji widnieje jed-

no nazwisko.
Bardzo proszê pani¹ senator Szyszkowsk¹.

Senator Maria Szyszkowska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Uwa¿am, ¿e to jest bardzo s³uszna inicjatywa.
Pani Senator, mam tylko dwie propozycje czy-

sto stylistyczne. Po pierwsze, chodzi mi o trzeci
wiersz drugiego akapitu. Zastanawiam siê nad
tym, czy nie nale¿a³oby – je¿eli mielibyœmy zosta-
wiæ sformu³owanie „godnoœci narodu” – dodaæ je-
szcze „i ¿ycia”, ewentualnie skreœliæ s³owo „god-
noœci” i pozostawiæ „narodu”, bo to s¹…

Po drugie, proponujê po³¹czyæ ze sob¹ akapity
czwarty i pi¹ty, poniewa¿ jest tam zawarta ta sa-
ma myœl, która – w moim przekonaniu – zosta³a
niepotrzebnie rozerwana. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
W miêdzyczasie zapisa³ siê pan senator Roma-

szewski, któremu udzielam g³osu.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bêdzie dosyæ krótko. Jest pewna myœl, która

mnie zawsze drêczy i zawsze jest obecna.
Chcia³bym siê z pañstwem ni¹ podzieliæ, jest to
bowiem sprawa, nad któr¹ ka¿dy musi siê zasta-
nowiæ.

Otó¿ w roku 1956, w którym ludzie wychodzili
z wiêzieñ – by³em wtedy jeszcze bardzo m³odym
cz³owiekiem – z wiêzienia wyszed³ Kazimierz Mo-
czarski, oficer Biura Informacji i Propagandy,
przetrzymywany w wiêzieniu z agentem, z gesta-
powcem. I my jako m³odzie¿ spotkaliœmy siê
z nim w styczniu 1957 r. Wtedy dla nas by³o bar-
dzo wa¿ne, ¿eby postawiæ mu pytanie o sens Po-
wstania Warszawskiego. To by³a kwestia bardzo
dyskutowana, bardzo wa¿na: ta hekatomba
krwi, która zosta³a przelana, brak m³odych ludzi,
którzy mogliby budowaæ kraj, przeciwstawiæ siê
nawale ze Wschodu. Pytaliœmy go, jaki on widzi
sens w tym wszystkim. Odpowiedzia³ nam – i to
pamiêtam do dziœ – ¿e rozstrzygaæ o tym mo¿e
w³aœciwie tylko historia, bo my, patrz¹c z tej per-

spektywy, jeszcze nie mo¿emy odpowiedzieæ na
to pytanie.

Mniej wiêcej w XVI wieku zarówno naród pol-
ski, jak i naród czeski, reprezentowa³y podobny
potencja³ cywilizacyjny, gospodarczy i demogra-
ficzny. Ale od czasu bitwy pod Bia³¹ Gór¹ Czesi
nie zorganizowali ¿adnego powstania, my nato-
miast przelewaliœmy krew w Powstaniu Koœciu-
szkowskim, Powstaniu Listopadowym, Powsta-
niu Styczniowym, w powstaniach w 1905 r.,
w 1944 r. Tych powstañ by³o wiele, za ka¿dym ra-
zem by³a przelewana hekatomba krwi. Jeœli teraz
siê to podsumuje, to oka¿e siê, ¿e Czechów jest
niespe³na osiem milionów, a nas ci¹gle czterdzie-
œci. Byæ mo¿e to by³a ta cena krwi, któr¹ ¿eœmy
p³acili. I pozostawiam to pañstwu senatorom do
przemyœlenia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Senatorze. Tylko bardzo

bym prosi³, ¿eby siê zapisywaæ wczeœniej do g³o-
su. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e szeœædziesi¹ta rocznica tego wielkie-

go wydarzenia w dziejach naszego narodu, jedne-
go z najbardziej dramatycznych, tragicznych wy-
darzeñ w ¿yciu naszego kraju, jest wa¿n¹, szcze-
góln¹ rocznic¹.

Muszê powiedzieæ, ¿e jest to równie¿ okazja,
¿eby wyraziæ tutaj wdziêcznoœæ panu marsza³ko-
wi Kutzowi za dzie³o filmowe, które stworzy³, do-
tycz¹ce ostatnich dziesiêciu dni przed powsta-
niem. Na tyle, na ile znam Ÿród³a, nie tylko jako
¿o³nierz Armii Krajowej, lecz tak¿e jako historyk
amator, oceniam, ¿e to dzie³o jest oparte na do-
brych Ÿród³ach, zw³aszcza jeœli chodzi o s³ynne
rozmowy, które Steiner próbowa³ odtworzyæ, kil-
kadziesi¹t rozmów z tych ostatnich dziesiêciu
dni przed powstaniem. Ukazywa³y one zarówno
rzeczywist¹ sytuacjê, jak i proces decyzyjny, to,
w jaki sposób przywódcy polscy, cywilni i wojsko-
wi, traktowali swoj¹ odpowiedzialnoœæ, widzieli
losy narodu w danym momencie i na przysz³oœæ.
Chyba jest to rzeczywiœcie w du¿ym stopniu pra-
wdziwe. Myœlê, ¿e najwa¿niejszym fragmentem
tych rozwa¿añ, tych konfrontacji, tych szamotañ
siê, by³a rozmowa, która w filmie jest pokazana
mo¿e trochê inaczej ni¿ przez Steinera, obcokra-
jowca zreszt¹, mianowicie rozmowa Bokszczani-
na z „Kobr¹”, pu³kownika Bokszczanina z gene-
ra³em Okulickim, w której „Sêk” Bokszczanin,
szef operacji Armii Krajowej, t³umaczy³ Okulic-
kiemu: zrozum, przecie¿ je¿eli nawet Stalin, je¿eli
nawet sowieckie czo³gi wejd¹ na Mokotów, a ty
zrobisz powstanie w imiê tego, ¿eby jako gospo-

67 posiedzenie Senatu w dniu 28 lipca 2004 r.
36 Drugie czytanie projektu uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego



darz witaæ tutaj Armiê Czerwon¹, to przecie¿ Stalin
siê cofnie, to jest jego kalkulacja, przecie¿ to cz³o-
wiek bardzo bystry i przytomnie œledz¹cy sytuacjê,
a ty i tak zginiesz. Na to „NiedŸwiadek” odpowie-
dzia³: tak, ja to rozumiem, ja to wiem, ale uwa¿am,
¿e powinniœmy jednak tak post¹piæ, bo czterdzieœci
tysiêcy m³odzie¿y, która teraz pójdzie do walki, zgi-
nê³oby w inny sposób, ta m³odzie¿ zosta³aby wy³a-
pana i w ten czy inny sposób zniszczona. Wiemy,
jak to jest, boœmy to widzieli, wiemy, w jaki sposób
Sowiety potrafi¹ postêpowaæ.

Wysoka Izbo, przepraszam, ¿e wchodzê g³êbiej
w te wspomnienia historyczne, ale chcia³bym do-
prowadziæ do pewnej konkluzji, tak ¿ebyœmy nie
tylko œwiêcili rocznice i uroczystoœci, lecz tak¿e
myœleli historycznie i politycznie o losach nasze-
go narodu. Tamte dni zw³aszcza dla przywódców
polskich by³y naprawdê niezwyk³¹ tragedi¹, sy-
tuacj¹, z której nie by³o wyjœcia, bo ka¿de by³o
z³e. Ja dobrze rozumiem przes³anki obydwu
stron, równie¿ tych dowódców g³osuj¹cych w Ko-
mendzie G³ównej Armii Krajowej. Wiêkszoœæ wy-
powiedzia³a siê za powstaniem i dlatego naczelny
komendant wyda³ rozkaz, sam g³êboko siê waha-
j¹c. Problem polega na tym, ¿e wprawdzie prze-
s³anki polityczno-wojskowe, zw³aszcza los tych
¿o³nierzy, z których zreszt¹ przecie¿ po³owa zgi-
nê³a, by³y dobrze przedstawiane przez genera³a
„NiedŸwiadka”, ale w uzasadnieniu, w analizie
tamtej dramatycznej sytuacji polskich ¿o³nierzy
podziemnych nie bierze siê jednak pod uwagê, ¿e
mog³o zgin¹æ i zginê³o kilkaset tysiêcy ludzi.
W naszym projekcie uchwa³y to jest wziête pod
uwagê, ale wówczas tego nie doceniono, ¿e tak
powiem, nie przetrawiono tej sprawy ogromnej
wagi. Zginê³o co najmniej dwieœcie tysiêcy ludzi
i zosta³a zniszczona stolica kraju. To by³o jednak
wielkie nieszczêœcie, za które równie¿ jako naród,
jako tamci przywódcy ponosimy odpowiedzial-
noœæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Chcia³em dodaæ, gwoli œcis³oœci, ¿e g³ówna za-

s³uga za ten spektakl przypada autorowi, nasze-
mu wybitnemu scenarzyœcie i pisarzowi Jerzemu
Stefanowi Stawiñskiemu, uczestnikowi powsta-
nia.

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-
na.

Zamykam dyskusjê.
(Senator Teresa Liszcz: Ja mam wniosek for-

malny.)
Chwileczkê, Pani Senator.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 2 Regu-

laminu Senatu… Poniewa¿ pani senator Szysz-
kowska zg³osi³a wniosek o charakterze legisla-

cyjnym, powinien on byæ skierowany ponownie
do Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.

Czy s¹ inne propozycje co do tej sprawy?
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Ja mam nie tyle inn¹ propozycjê, co uzu-

pe³niaj¹c¹. Wnoszê o to, ¿eby pan marsza³ek zo-
bowi¹za³ komisjê do odbycia spotkania i rozwa-
¿enia tych wniosków w takim terminie, ¿eby trze-
cie czytanie mog³o siê odbyæ na tym posiedzeniu.
A ja siê zobowi¹zujê, ¿e wykonam szybko ten…

(G³osy z sali: Dziœ.)
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Dzisiaj, dzi-

siaj.)
Chodzi o to, ¿eby trzecie czytanie odby³o siê

dzisiaj.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Rozumiem. Chodzi o to, ¿eby komisja natych-

miast podjê³a swoj¹ pracê w czasie przerwy, ¿e-
byœmy na tej sesji mogli podj¹æ tê uchwa³ê.

Czy s¹ jakieœ inne propozycje w tej sprawie?
Proszê, Senatorze.

Senator Robert Smoktunowicz:
Ja proponujê, ¿eby – no, mo¿e nie na tym po-

siedzeniu – ale ¿eby pan marsza³ek rozwa¿y³ zro-
bienie piêciominutowej przerwy, bo takiej natury
s¹ poprawki. Komisja siê zbierze i wróci do sali za
piêæ minut. Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Czy s¹ inne wnioski? S³ucham?
(G³osy z sali: Trzeba to zrobiæ w normalnym

trybie.)
W normalnym trybie?

Senator Genowefa Ferenc:
Panie Marsza³ku, ja uwa¿am, ¿e w normalnym

trybie. Tylko tyle, ¿eby uchwa³a by³a podjêta na
tym posiedzeniu Senatu.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Rozumiem, dobrze.
W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e nadamy tej sprawie

normalny tryb. Dzisiaj po zamkniêciu obrad
zbierze siê komisja i jutro rano bêdziemy nad tym
g³osowaæ razem z innymi ustawami. To jest naj-
lepsze wyjœcie.

Czy s¹ g³osy sprzeciwu? Nie.
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W zwi¹zku z tym Senat przyjmuje wniosek pa-
ni senator, a komisja zbierze siê po zakoñczeniu
dzisiejszych obrad, tak ¿ebyœmy na tej sesji mogli
przyst¹piæ do przeg³osowania tej ustawy.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Dro-
gowym.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
dziewi¹tym posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r.
Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 16 lipca
2004 r. Marsza³ek Senatu w dniu 19 lipca
2004 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury. Komisja po rozpatrzeniu usta-
wy przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 753, a sprawozdanie komisji w druku
nr 753A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Skarbu Pañ-
stwa i Infrastruktury, senatora Kazimierza Dro¿-
d¿a, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
W imieniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-

struktury przedstawiam sprawozdanie z prac
komisji nad uchwalon¹ przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej na siedemdziesi¹tym dziewi¹tym
posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustaw¹
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym ; druk senacki
nr 753.

Marsza³ek Senatu w dniu 19 lipca 2004 r. skie-
rowa³ ustawê do Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury.

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o zmia-
nie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym jest dostosowanie
przepisów ustawy nowelizowanej w zakresie do-
tycz¹cym pobierania op³aty paliwowej do ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym,
która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 marca bie¿¹cego
roku.

Ponadto ustawa dokonuje zmian o charakte-
rze merytorycznym w systemie op³aty paliwowej,
w szczególnoœci poszerza katalog podmiotów
podlegaj¹cych tej op³acie.

Ustawa dotyczy wy³¹cznie zmian w jednym
rozdziale, zawieraj¹cym zasady i tryb poboru op-
³aty paliwowej. Wp³ywy z tej op³aty zasil¹ Krajowy
Fundusz Drogowy, który jest przeznaczony na

dofinansowanie inwestycji w zakresie wszyst-
kich dróg krajowych.

Dotychczasowe regulacje dotycz¹ce op³aty pa-
liwowej bazuj¹ na mechanizmie poboru podatku
akcyzowego wynikaj¹cym z nieobowi¹zuj¹cej ju¿
dziœ ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym. W konsekwencji powsta-
³a koniecznoœæ dostosowania tych regulacji do
wielu rozwi¹zañ, które wprowadzi³a nowa usta-
wa o podatku akcyzowym.

Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ, i¿ w obec-
nym stanie prawnym przepisy o op³acie paliwowej
nie obejmuj¹ obowi¹zkiem op³aty nabywców we-
wn¹trzwspólnotowych, to jest podmiotów, które
dokonuj¹ przywozu wyrobów, w tym paliw silni-
kowych, z krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej
i stanowi¹ now¹ kategoriê podmiotów objêtych
obowi¹zkiem w przypadku podatku akcyzowego.

Ustawa ma na celu ujednolicenie zasad pobo-
ru op³aty paliwowej od paliw silnikowych oraz ga-
zu, które s¹ wykorzystywane do napêdu pojaz-
dów, przy czym pojêcie „pojazd” jest rozumiane
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym
i oznacza œrodek transportu przeznaczony do po-
ruszania siê po drodze oraz maszynê lub
urz¹dzenie do tego przystosowane.

Obecne rozwi¹zanie, które ³¹czy obowi¹zek za-
p³aty op³aty paliwowej zarówno w przypadku pa-
liw silnikowych, jak i gazu przez podmiot zobo-
wi¹zany z obowi¹zkiem zap³aty podatku akcyzo-
wego, i to od iloœci analogicznej do przyjêtej do
wymiaru podatku akcyzowego, powoduje, i¿
w przypadku gazu obowi¹zek ten bêdzie ci¹¿y³
nie na sprzedawcach detalicznych, ale na pod-
miotach dzia³aj¹cych na wy¿szym szczeblu obro-
tu, takich jak na przyk³ad rozlewnie gazu, sk³ady
paliwowe, i bêdzie dotyczy³ wy³¹cznie gazu prze-
znaczonego do napêdu pojazdów. Nie bêdzie zaœ
obejmowa³ gazu przeznaczonego do innych ce-
lów, na przyk³ad opa³owych, to jest gazu, który
jest zwolniony od podatku akcyzowego, a tym sa-
mym od op³at paliwowych.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, w imieniu
komisji wnoszê o przyjêcie uchwalonej przez
Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r.
ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
wraz z szeœcioma poprawkami zawartymi w dru-
ku senackim nr 753A.

Poprawek nie bêdê omawia³, poniewa¿ one do-
precyzowuj¹ i porz¹dkuj¹ zapisy nowelizowanej
ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z regulaminem mo¿na sprawozdawcy

zadawaæ pytania.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie.
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Dziêkujê panu.
(Senator Kazimierz Dro¿d¿: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-

³a wniesiona jako poselski projekt ustawy. Pre-
zes Rady Ministrów upowa¿ni³ ministra infra-
struktury do reprezentowania rz¹du w tej spra-
wie.

Dlatego te¿ witam podsekretarza stanu tego
ministerstwa, pana Witolda Górskiego, i zapytu-
jê, czy chcia³by zabraæ g³os.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Witold Górski: Tak, Panie Marsza³ku.)

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Witold Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, tak jak powiedzia³ senator sprawo-

zdawca, dotyczy wy³¹cznie zmian w jednym roz-
dziale, zawieraj¹cym zasady i tryb poboru op³aty
paliwowej. Wp³ywy z tej op³aty zasil¹ Krajowy
Fundusz Drogowy, który jest przeznaczony na
dofinansowanie inwestycji w zakresie wszyst-
kich dróg krajowych.

Dotychczasowe regulacje dotycz¹ce op³aty pa-
liwowej bazuj¹ na mechanizmie poboru podatku
akcyzowego, wynikaj¹cym z ju¿ nieobowi¹zu-
j¹cej ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym. W konsekwencji tego po-
wsta³a koniecznoœæ dostosowania tych regulacji
do wielu rozwi¹zañ, jakie wprowadzi³a nowa
ustawa o podatku akcyzowym.

Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ, i¿ w obec-
nym stanie prawnym przepisy o op³acie paliwo-
wej nie obejmuj¹ obowi¹zkiem op³aty nabywców
wewn¹trzwspólnotowych, to jest podmiotów,
które dokonuj¹ przywozu wyrobów, w tym paliw
silnikowych, z krajów nale¿¹cych do Unii Euro-
pejskiej i stanowi¹ now¹ kategoriê podmiotów
objêtych obowi¹zkiem w przypadku podatku ak-
cyzowego.

Maj¹c na uwadze w³aœnie te uwarunkowania,
w ustawie nowelizuj¹cej ustawê o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
zaproponowano zmiany dostosowuj¹ce przepisy
o op³acie paliwowej do regulacji w zakresie po-
datku akcyzowego.

Zarówno projekt poselski nowelizacji, jak
i uœciœlaj¹ce poprawki wniesione do niego w trak-
cie prac w Sejmie realizuj¹ za³o¿enia maj¹ce na
celu: ujednolicenie zasad poboru op³aty paliwo-
wej od paliw silnikowych oraz gazu; zachowanie
mechanizmu poboru op³aty paliwowej opartego
na mechanizmie poboru podatku akcyzowego, co
u³atwi kontrolê wp³ywów op³aty paliwowe; za-

chowanie zasady ustalania wysokoœci op³aty pa-
liwowej od rodzaju i iloœci paliw, od których uisz-
cza siê akcyzê; przyjêcie zasady, i¿ op³acie pali-
wowej podlegaj¹ wy³¹cznie te paliwa silnikowe
oraz gaz, które s¹ wykorzystywane do napêdu
pojazdów, przy czym pojêcie pojazdu jest rozu-
miane zgodnie z przepisami prawa o ruchu dro-
gowym i oznacza œrodek transportu przeznaczo-
ny do poruszania siê po drodze oraz maszynê lub
urz¹dzenie do tego przystosowane.

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, i¿ zastosowanie
w nowelizacji tych rozwi¹zañ usunê³o zarazem
krytykowane w dotychczasowych przepisach
rozwi¹zanie, które nak³ada³o obowi¹zek zap³aty
op³aty paliwowej od gazu na podmioty dokonu-
j¹ce sprzeda¿y detalicznej tego gazu. Rozwi¹za-
nie to by³o krytykowane z uwagi na brak dostate-
cznych mo¿liwoœci kontroli iloœci gazu sprzeda-
wanego do napêdu pojazdów.

Obecne rozwi¹zanie, które ³¹czy obowi¹zek za-
p³aty op³aty paliwowej zarówno w stosunku do
paliw silnikowych, jak i gazu przez podmiot obo-
wi¹zany do zap³aty podatku akcyzowego, i to
w iloœci analogicznej, jak przyjêta do wymiaru
podatku akcyzowego, powoduje, i¿ w przypadku
gazu obowi¹zek ten bêdzie ci¹¿y³ nie na sprze-
dawcach detalicznych, a na podmiotach dzia³a-
j¹cych na wy¿szym szczeblu obrotu, na przyk³ad
na rozlewniach gazu, sk³adach paliwowych, i bê-
dzie dotyczy³ wy³¹cznie gazu przeznaczonego do
napêdu pojazdów, nie bêdzie zaœ obejmowa³ gazu
przeznaczonego do innych celów.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, odnosz¹c siê
do sprawozdania komisji Senatu z rozpatrzenia
ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
proszê o ponowne rozwa¿enie zasadnoœci wpro-
wadzenia przez Senat dwóch poprawek.

Mianowicie poprawki do art. 1 pkt 2, odno-
sz¹cej siê do art. 37j ust. 2, dotycz¹cej zast¹pie-
nia wyrazów „umów miêdzynarodowych doty-
cz¹cych miêdzynarodowego transportu drogo-
wego” wyrazami „ratyfikowanych przez Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹ umów miêdzynarodowych”. Do-
tychczasowe brzmienie przepisu jest poprawne
merytorycznie i prawnie. Rzeczpospolita Polska
zwi¹zana umowami dwustronnymi nawet niera-
tyfikowanymi ma obowi¹zek ich przestrzegania
i stosowania. Ponadto zbyteczne i nieuzasadnio-
ne jest rozszerzenie brzmienia przepisu na wszy-
stkie umowy miêdzynarodowe. Niniejsza noweli-
zacja obejmuje obszar odnosz¹cy siê do paliw sil-
nikowych wykorzystywanych do napêdu pojaz-
dów w ruchu drogowym. W konsekwencji mo¿e
dotyczyæ wy³¹cznie umów z zakresu miêdzynaro-
dowego transportu drogowego.

A tak¿e poprawki do art. 2, wyd³u¿aj¹cej ter-
min wejœcia w ¿ycie ustawy z czternastu do trzy-
dziestu dni. Nale¿y zaznaczyæ, i¿ nie istnieje po-
trzeba wyd³u¿ania vacatio legis do trzydziestu
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dni, gdy¿ nowelizacja nie wprowadza op³aty pali-
wowej jako rzeczy nowej, jedynie w pewnej czêœci
koryguje dotychczasowe zapisy. Ponadto bêdzie
tu swoista nierównoœæ podmiotów, poniewa¿ nie-
które podmioty, na przyk³ad importerzy i produ-
cenci paliw silnikowych, ca³y czas tê op³atê wp³a-
caj¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu ministrowi.
Zgodnie z regulaminem senatorowie mog¹ pa-

nu ministrowi zadawaæ pytania.
Bardzo proszê, Senatorze.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zrozumia³em, ¿e op³ata pali-

wowa bêdzie pobierana od producentów i od im-
porterów zarówno paliw, jak i gazu. Ale w kon-
sekwencji tego typu procedura jak gdyby uderzy
w klientów stacji, którzy bêd¹ musieli zap³aciæ
o kilkanaœcie groszy b¹dŸ o kilka groszy wiêcej za
litr. Czy dobrze rozumiem?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze inne pytania?
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Zychowicz:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³em zwróciæ uwagê, ¿e

w takiej fazie procedowania, w jakiej w tej chwili
siê znajdujemy, rz¹d nie mo¿e wnosiæ poprawek
do ustawy, któr¹ otrzymaliœmy z Sejmu.

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Nie, Senato-
rze, bardzo przepraszam, to bêdzie mo¿liwe, jeœli
ktoœ z senatorów przejmie…)

Tak, dok³adnie to mam na myœli.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Tak, ale ja

sam bym do tego wróci³.)
Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze inne pytania?
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, rozumiem, ¿e zmiany dotycz¹

podatku akcyzowego i bêd¹ zarówno w sferze le-
gislacyjnej, bo czêœæ przepisów wygas³a, jak
i w sferze finansowej. Czy móg³by pan nam dzi-

siaj powiedzieæ – tu nawi¹zujê do pytania kolegi –
ile to bêdzie, je¿eli idzie o sferê finansow¹ w przy-
padku nas, u¿ytkowników? Je¿eli nie mo¿na do-
k³adnie, to przynajmniej procentowo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Witold Górski:
Odpowiadam panu senatorowi Szafrañcowi:

ja siê czêœciowo zgadzam, ¿e tak bêdzie. Po pro-
stu nie ma innej metody. Z tym ¿e klient indywi-
dualny dozna jak gdyby mniejszego uszczerbku
finansowego, jeœli zap³aci ten podatek producent
czy importer. By³oby gorzej, gdyby koñcowy na-
bywca, ¿e tak powiem, by³ p³atnikiem tego podat-
ku.

Odnoœnie do pytania pana Zychowicza: ja siê
jak najbardziej zgadzam z t¹ uwag¹, która by³a
zasadna. Dlatego zwracam siê z tak¹ proœb¹ do
Senatu.

Dla klientów nie bêdzie takiej du¿ej ró¿nicy,
aczkolwiek na gazie bêdzie to oko³o 6 gr. Ale w tej
chwili nie dysponujemy jak¹œ symulacj¹ poka-
zuj¹c¹ wp³ywy. Jest to, niestety, zbyt œwie¿a
sprawa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Kruszewski:
Dziêkujê.
No, Panie Ministrze, chce pan za coœ budowaæ

autostrady – jak rozumiem, ma powstaæ fundusz
na budowê autostrad i dróg – i pan nie wie, jaki
ten fundusz bêdzie? Czy mo¿na siê dowiedzieæ
czegoœ bli¿szego? Ile ten fundusz bêdzie wynosi³?
W koñcu za co bêdziemy je budowaæ?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Witold Górski:
Panie Senatorze, Krajowy Fundusz Drogowy

ju¿ powsta³ w formie ustawy, my regulujemy tylko
jeden jedyny punkt ustawy. Z funduszu krajowe-
go zbieramy miesiêcznie oko³o 100 milionów z³.
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Mamy, ¿e tak powiem, dok³adnie wyszczególnio-
ne wp³ywy z poszczególnych tytu³ów.

Ale, tak jak wspomnia³em, ta sprawa jest bar-
dzo œwie¿a.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
W zwi¹zku z tym, ¿e pan… Przepraszam. Dla-

czego nie dzia³a ten interes?
(G³os z sali: Dzia³a, dzia³a.)
W zwi¹zku z tym, ¿e pan minister zapropono-

wa³ Senatowi poprawki… One oczywiœcie s¹ mo¿-
liwe tylko wtedy, gdy ktoœ z panów senatorów je
podejmie i zg³osi.

Czy s¹ chêtni? Nie.
Dziêkujê panu ministrowi.
(G³os z sali: Ktoœ podj¹³?)
(G³os z sali: Jest, jest.)
Gdzie?
(G³os z sali: Tu.)
Przeoczy³em.
Proszê bardzo pani¹ senator.

Senator Czes³awa Christowa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
To nie s¹ poprawki, to dotyczy rezygnacji

z wniesionych poprawek. Po prostu podejmujê
siê zaproponowaæ na posiedzeniu komisji rezyg-
nacjê z tych poprawek, które zosta³y wniesione.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Tak, rozumiem. Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³awa Christowa: Dziêkujê.)
Dziêkujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Witold Górski: Chcia³bym podziêkowaæ
pani senator.)

(Senator Czes³awa Christowa: Dziêkujê.)
Bardzo proszê, mo¿e pan nawet po drodze

uœcisn¹æ jej rêkê. (Weso³oœæ na sali)
(SenatorCzes³awaChristowa:Dziêkujêbardzo.)
(Senator Jerzy Markowski: Panie Marsza³ku!)
Tak? W jakiej sprawie?

Senator Jerzy Markowski:
W sprawie formalnej, Panie Marsza³ku.
S¹dzê, ¿e trzeba uporz¹dkowaæ sytuacjê praw-

n¹, która ma miejsce w tej chwili, poniewa¿ z for-
malnego punktu widzenia – pan marsza³ek do-
skonale o tym wie – wniosek musi byæ z³o¿ony na
piœmie przed zakoñczeniem dyskusji. Wobec te-
go, ¿eby ten wniosek zaistnia³, pan minister, te-
chnicznie rzecz bior¹c – mówiê o tym, dziwi¹c siê,
¿e prawnicy z Ministerstwa Infrastruktury tego

nie wiedz¹ – powinien by³ daæ tê kartkê pani Chri-
stowej, a pani Christowa, z w³asnym podpisem,
powinna by³a przekazaæ j¹ panu marsza³kowi.
Wtedy sprawa by³aby formalnie w toku. Inaczej
tego wniosku po prostu nie ma.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Tak, ja rozumiem, ale ja…
(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Markowski: Bo to jest popraw-

ka. Jest to zmiana zapisu.)
Tak, Panie Senatorze, ale ja, bêd¹c w takiej sa-

mej sytuacji jak pan, poradzi³em siê naszej s³u¿-
by prawnej i tak¹ dosta³em propozycjê zaradze-
nia tej sytuacji.

Co innego mo¿na w tej sytuacji zrobiæ? Czy
pan mo¿e mi powiedzieæ, w zwi¹zku z t¹ wypowie-
dzi¹ pana senatora?

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, w tej chwili dosta³em tak¹ in-

formacjê: poniewa¿ nie chodzi o poprawki, tylko
o wycofanie poprawek, mo¿emy w g³osowaniu to
przyj¹æ. Dziêkujê.

Otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt nie zapisa³ siê na liœcie

mówców, wobec czego zamykam dyskusjê.
Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³o

na piœmie dwóch senatorów: senator Jurgiel i se-
nator Szafraniec.

Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek legislacyj-
ny, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
proszê Komisjê Skarbu Pañstwa i Infrastruktury
o ustosunkowanie siê do przedstawionego wnios-
ku i przygotowanie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkanio-
wego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na siedemdziesi¹tym
dziewi¹tym posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r.
i tego samego dnia zosta³a skierowana do Sena-
tu. Marsza³ek Senatu w dniu 19 lipca 2004 r.,
zgodnie z art. 68 ust. 1 regulaminu, skierowa³ j¹
do Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruktury. Ko-
misja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swo-
je sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam,¿e tekstustawyzawarty jestwdru-
kunr754,asprawozdaniekomisjiwdrukunr754A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury senatora W³odzimierza £êckiego
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Proszê bardzo.
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Senator W³odzimierz £êcki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ elementy sprawozda-

nia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa powsta³a po analizie funkcjonowania
rozwi¹zañ prawnych obowi¹zuj¹cych w dziedzi-
nie dzia³alnoœci towarzystw budownictwa spo³e-
cznego. Jej celem jest wyeliminowanie zaobser-
wowanych nieprawid³owoœci i wdro¿enie przepi-
sów u³atwiaj¹cych budowê mieszkañ na wyna-
jem w skali szerszej ni¿ dotychczas.

Jedn¹ z podstawowych zmian wprowadza-
nych t¹ ustaw¹ jest stworzenie mo¿liwoœci zali-
czania do kosztów przedsiêwziêcia kredytowego
ze œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowe-
go zakupu inwestycji rozpoczêtych przez innych
inwestorów lub gotowych obiektów, które bêd¹
adaptowane na cele mieszkaniowe.

(Rozmowy na sali)
Ustawa wprowadza tak¿e prawo zaliczania do

kosztów kredytowanego przedsiêwziêcia warto-
œci wnoszonych aportem nieruchomoœci, co
umo¿liwi dzia³anie podmiotom, w g³ównej mierze
gminom…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ja bardzo
proszê o przerwanie rozmów na sali.)

…nieposiadaj¹cym odpowiednich œrodków fi-
nansowych na udzia³ w takich inwestycjach.
W przypadku aportu gruntu z budynkami koszt
inwestycji polegaj¹cej na adaptacji tego budyn-
ku, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni u¿ytko-
wej, nie bêdzie móg³ byæ wy¿szy ni¿ 70% wskaŸni-
ka powiatowego wartoœci odtworzeniowej 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego.

Wa¿n¹ zmianê stanowi uchylenie ust. 9
w art. 19. Ustawa w przed³o¿eniu sejmowym likwi-
duje przepis, który stanowi, ¿e w przypadku termi-
nowego zakoñczenia i rozliczenia przedsiêwziêcia
finansowanego z udzia³em œrodków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego kredyt ulega umorze-
niu w wysokoœci 10% ca³ego przedsiêwziêcia.

Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest przyznanie tebee-
som prawa do samodzielnego ustalania wysoko-
œci czynszów w budynkach pozostaj¹cych w za-
sobach mieszkaniowych tych tebeesów. Towa-
rzystwa zyska³y równie¿ prawo do rozszerzenia
swojej dzia³alnoœci o sprawowanie zarz¹du nad
budynkami niemieszkalnymi, niestanowi¹cymi
w³asnoœci towarzystwa, pod warunkiem jednak,
¿e zarz¹dzana przez nie powierzchnia budynków
niemieszkalnych nie bêdzie wiêksza od powie-
rzchni zarz¹dzanych budynków mieszkalnych.

Ustawa wprowadza ponadto przepis, który po-
zwoli ministrowi w³aœciwemu do spraw budowni-
ctwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
wydaæ decyzjê pozbawiaj¹c¹ dane towarzystwo
prawa u¿ywania w nazwie wyrazów „towarzystwo

budownictwa spo³ecznego” lub skrótu „TBS”, je-
¿eli dany podmiot nie prowadzi dzia³alnoœci zgo-
dnej ze statutem lub umow¹ spó³ki i nie koncen-
truje siê na wynajmie stanowi¹cych jego w³as-
noœæ lokali mieszkalnych na zasadach okreœlo-
nych w ustawie.

Dyskusjê na posiedzeniu komisji wywo³a³ ter-
min wejœcia w ¿ycie przepisu likwiduj¹cego mo¿li-
woœæ umorzenia dziesiêcioprocentowych kosztów
przedsiêwziêcia inwestycyjnego. W ustawie prze-
s³anej przez Sejm jest to dzieñ 1 stycznia 2004 r.
Z opinii Biura Legislacyjnego wynika, ¿e jest to
wprowadzanie prawa, które bêdzie dzia³a³o wstecz.
W przed³o¿eniu rz¹dowym, które trafi³o do Sejmu,
by³a wymieniona data 1 stycznia 2005 r. W wyniku
poprawki sejmowej, ¿e tak powiem, przyspieszono
termin likwidacji umorzeñ o rok, czyli ustalono go
na dzieñ 1 stycznia bie¿¹cego roku. Po dyskusji na
forum komisji zaproponowano poprawkê, któr¹
znajdziecie pañstwo w druku nr 754A.

W tym czasie do Komisji Skarbu Pañstwa i In-
frastruktury wp³ynê³o pismo od Izby Gospodar-
czej Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego,
w którym izba protestuje przeciwko wprowadza-
niu prawa dzia³aj¹cego wstecz. W piœmie tym
podwa¿a siê ponadto celowoœæ likwidacji przywi-
leju polegaj¹cego na tym, ¿e prawid³owo realizo-
wane inwestycje s¹ nagradzane umorzeniem
10% kredytu. Przede wszystkim jednak chodzi³o
o termin wejœcia ustawy w ¿ycie.

Poprawka, któr¹ proponuje komisja senacka,
jest wiêc w pe³ni uzasadniona. Za chwileczkê za-
biorê jeszcze g³os w dyskusji i powiem coœ wiêcej
na ten temat.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Zgodnie z regulaminem mo¿na teraz zadawaæ

pytania senatorowi sprawozdawcy.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie ma.
Dziêkujê panu senatorowi.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister infrastruktury.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu
chcia³bym zapytaæ obecnego na sali podsekreta-
rza stanu w tym ministerstwie, pana Wies³awa
Szczepañskiego, czy chcia³by zabraæ g³os.

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wies³aw Szczepañski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie bêdê odnosi³ siê do ca³ej treœci ustawy, po-

niewa¿ pan senator £êcki doskonale zaprezento-
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wa³ zapisy tej nowelizacji. Chcia³bym tylko od-
nieœæ siê do paru kwestii, które zosta³y poruszone.

Ta ustawa reguluje prawo funkcjonowania
trzystu siedemdziesiêciu siedmiu tebeesów
w Polsce, z czego dwieœcie czterdzieœci dwa to te-
beesy z udzia³em gminy, pozosta³e zaœ – prywat-
ne. Jednoczeœnie trzeba powiedzieæ, ¿e z tych
trzystu siedemdziesiêciu siedmiu tebeesów fun-
kcjonuje dzisiaj oko³o 2/3 – tyle tebeesów, powie-
dzmy, buduje mieszkania.

Rz¹d zaproponowa³ w nowelizacji tej ustawy
zapis, który ma charakter nieco odmienny od te-
go, co przedstawi³ pan senator £êcki. Otó¿ zak³a-
daliœmy odejœcie od umorzenia czêœci kosztów
wszystkim tym, którzy dotychczas nie podpisali
umów kredytowych. Oznacza to, ¿e byæ mo¿e by-
³oby to rozwi¹zanie niekonstytucyjne, bo czêœæ
sk³adaj¹cych wnioski, jeszcze z edycji 2002 czy
2003, po wejœciu w ¿ycie tej ustawy nie mia³aby
szans na uzyskanie umorzenia. W zwi¹zku z tym
w trakcie prac sejmowych zosta³a zg³oszona po-
prawka mówi¹ca o tym, i¿ umorzeniu nie bêd¹
podlegaæ tylko nowe wnioski, z edycji 2004
i 2005. A wiêc wszystkie wnioski z³o¿one jeszcze
w edycji 2002, które nie zosta³y rozpatrzone, jak
równie¿ wnioski z³o¿one do wrzeœnia 2003 r., bê-
d¹ mog³y byæ rozpatrzone pozytywnie.

Chcia³bym jednak powiedzieæ, ¿e z³o¿enie
wniosku wstêpnego nie jest równoznaczne z tym,
¿e ktoœ nabywa prawo do otrzymania premii gwa-
rancyjnej, to znaczy gwarancjê uzyskania umo-
rzenia, poniewa¿ to prawo nabywa siê w momen-
cie, kiedy uzyska siê prawo do kredytu. Je¿eli zaœ
spojrzymy na liczbê sk³adanych wniosków, to
w edycji 2003 by³o ich prawie dwukrotnie wiêcej
ni¿ dostêpnych œrodków. Dlatego dopiero w wy-
niku kwalifikacji punktowej bêdzie mo¿na po-
wiedzieæ, ile z tych wniosków spe³ni odpowiednie
wymogi. Poza tym – powiem krótko – sk³adaj¹cy
te wnioski mog¹ nie otrzymaæ kredytu z tego
wzglêdu, ¿e znaczna czêœæ tebeesów nie ma dzi-
siaj zdolnoœci kredytowej.

Wracaj¹c do roku 2003, chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e zosta³o z³o¿onych dok³adnie trzysta piêæ
wniosków wstêpnych, opiewaj¹cych na kwotê
1 miliarda 571 milionów z³ na budowê dwudzie-
stu tysiêcy oœmiuset dziewiêædziesiêciu czterech
mieszkañ, a plan finansowy funduszu na ten rok
opiewa na kwotê 876 milionów z³, czyli na budo-
wê ponad jedenastu tysiêcy mieszkañ. Oznacza
to, ¿e prawie po³owa tebeesów nie uzyska kredy-
tu, nie kwalifikuje siê do tego. Tak wiêc z³o¿enie
wniosku wstêpnego nie jest jednoznaczne z uzys-
kaniem umorzenia.

Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e efektem ewen-
tualnej poprawki bêdzie to, ¿e Skarb Pañstwa bê-
dzie musia³ ponieœæ koszty rzêdu oko³o 100 mi-
lionów z³, bo to s¹ pieni¹dze, które trzeba bêdzie

umorzyæ, poniewa¿ nie chodzi o udzielone kredy-
ty, tylko o ca³¹ wartoœæ inwestycji.

Jaka idea przyœwieca³a odejœciu od tego umo-
rzenia? Taka, ¿e rz¹d wczeœniej, w kwietniu bie-
¿¹cego roku, znowelizowa³ rozporz¹dzenie do
ustawy o niektórych formach popierania budo-
wnictwa mieszkaniowego i odst¹pi³ od 4,5% kre-
dytu, obni¿aj¹c go do 3,5%, w zwi¹zku z czym
sta³ siê on jeszcze bardziej atrakcyjny. Uwa¿aliœ-
my, ¿e odejœcie od umorzeñ pozwoli przeznaczyæ
te pieni¹dze, które w wyniku umorzeñ dajemy
obecnie tebeesom w postaci zapisu ksiêgowego,
na finansowanie kolejnych wniosków, a – jak ju¿
powiedzia³em – tych wniosków mamy dwukrot-
nie wiêcej ni¿ œrodków finansowych, którymi
dysponuje Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê pozostaæ przy mównicy, Panie Mini-

strze, dlatego ¿e zgodnie z Regulaminem Senatu
senatorowie mog¹ teraz zadawaæ panu pytania.

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Na liœcie mówców widniej¹ trzy nazwiska. Ja-

ko pierwszy… Dwa nazwiska, przepraszam.
Jako pierwszy zabierze g³os senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Powszechnie znane s¹ problemy budownictwa

mieszkaniowego w naszym kraju. Zapaœæ w tej ga-
³êzi przemys³u, wci¹¿ widoczna mimo ostatniego
o¿ywienia, jest miêdzy innymi efektem polityki
rz¹du, który w negocjacjach akcesyjnych nie po-
trafi³ w³aœciwie zabezpieczyæ interesu polskiego
budownictwa w zakresie obci¹¿enia podatkiem
VAT. Rezultatem tej polityki jest zauwa¿alny
wzrost cen mieszkañ, i to w sytuacji gdy pó³tora
miliona polskich rodzin nie ma w³asnych miesz-
kañ, a milion kolejnych jest zagro¿onych utrat¹
mieszkañ z powodu ich z³ego stanu technicznego.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e nowelizacja dotyczy
przede wszystkim towarzystw budownictwa spo-
³ecznego, a wiêc instytucji, które mog¹ pomóc
obywatelom niedysponuj¹cym jakimœ minimal-
nym kapita³em wyjœciowym. Poni¿ej tego pu³apu
potrzebne jest przede wszystkim budownictwo
komunalne.

Nale¿y przyznaæ, ¿e mimo przeszkód podatko-
wych budownictwo spo³eczne rozwija siê w na-
szym kraju dynamicznie. Ustawa rozpatrywana
dziœ przez Wysok¹ Izbê przewiduje szereg korzy-
stnych dla budownictwa regulacji.

Po pierwsze, chcia³bym wskazaæ zmianê
art. 19 ustawy, zgodnie z któr¹ dopuszcza siê za-
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liczenie do kosztów przedsiêwziêcia kredytowa-
nego z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego za-
kupów inwestycji rozpoczêtych przez inwestorów
innych ni¿ TBS, a tak¿e kosztów adaptacji istnie-
j¹cych budynków na cele mieszkalne. Zmiana ta
jest s³uszna, lecz – moim zdaniem – niewystar-
czaj¹ca. Chodzi o ograniczenie kredytowanej
kwoty do 70% kosztów ogólnych. Przedstawiciele
towarzystw budownictwa spo³ecznego wskazuj¹,
¿e wiêkszoœæ budynków wnoszonych jako aport
do TBS przez gminy wymaga gruntownych i kom-
pleksowych robót budowlanych. Koszt wykona-
nia takich prac i uzyskania potrzebnych eksper-
tyz jest czêsto wy¿szy ni¿ koszt wybudowania no-
wych budynków, czyli wynosi 100% wartoœci od-
tworzeniowej. Nie ma powodu, by wartoœæ kwoty
kredytowanej, w sytuacji gdy zakupiona inwe-
stycja czy budynek wymaga jeszcze zaawanso-
wanych robót, wynosi³a tylko 70% wartoœci od-
tworzeniowej. Dlatego proponujê poprawkê, któ-
ra zmierza do usuniêcia z ustawy ust. 2d
w art. 19, dziêki czemu wspomniany limit zosta-
nie zniesiony.

Na uznanie zas³uguje fakt zobowi¹zania te-
beesów oraz spó³dzielni mieszkaniowych do sto-
sowania siê do ustawy o zamówieniach publicz-
nych przy wydatkowaniu œrodków. Niestety,
zmiana art. 29 ustawy, powoduj¹ca, ¿e nie bêdzie
mo¿na omijaæ wymagania partycypacji osób
trzecich w inwestycji, wbrew ustawodawcy,
zmierzaj¹cemu do usuniêcia nadu¿yæ w zakresie
takiej partycypacji, mo¿e doprowadziæ do
zmniejszenia grona osób mog¹cych wzi¹æ udzia³
w programie budownictwa spo³ecznego. Chodzi
tu przede wszystkim o pomoc udzielan¹ najem-
com przez cz³onków ich najbli¿szych rodzin.
Ograniczenie tego prawa do osób prawnych za-
blokuje tê mo¿liwoœæ. Dlatego te¿ zg³aszam po-
prawkê, która pozwoli utrzymaæ obowi¹zuj¹cy
stan prawny.

Pod rozwagê Wysokiej Izby chcia³bym te¿ pod-
daæ pewn¹ kontrowersjê zwi¹zan¹ ze zmian¹
art. 28 ust. 1 ustawy. Chodzi o przekazanie kom-
petencji rady gminy w zakresie ustalania wyso-
koœci czynszów w tebeesach organom samych to-
warzystw. Przypominam, ¿e budownictwo to nie
przypadkiem nosi nazwê spo³ecznego. Nie we
wszystkich tebeesach gmina jest podmiotem do-
minuj¹cym, tak wiêc sytuacja, w której wysokoœæ
czynszu jest ustalana wy³¹cznie przez organ
TBS, mo¿e prowadziæ do licznych nadu¿yæ.

Na koniec chcia³bym przedstawiæ poprawki
wynikaj¹ce z innych wniosków zg³aszanych
przez przedstawicieli towarzystw budownictwa
spo³ecznego.

Pierwsza poprawka dotyczy poszerzenia za-
kresu dzia³alnoœci tebeesów. Proponujê rozsze-
rzyæ mo¿liwoœæ sprawowania przez nie zarz¹du

nad budynkami niemieszkalnymi. Zapewnienie
tebeesom dodatkowych dochodów pozwoli im
uzyskaæ p³ynnoœæ finansow¹ wymagan¹ przez
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz zgromadziæ
odpowiedni wk³ad w³asny na realizacjê inwesty-
cji. Przypominam, ¿e zmiana ustawy nak³ada na
tebeesy nowe obci¹¿enia finansowe w postaci zo-
bowi¹zania do zwrotu œrodków uzyskanych
z partycypowania w kosztach przez osoby trzecie.
Niestabilna sytuacja na rynku pracy grozi te¿ po-
wstaniem zaburzeñ w nap³ywie op³at czynszo-
wych i utrat¹ zdolnoœci p³atniczej przez tebeesy.
Dlatego potrzebna jest odpowiednia rezerwa fi-
nansowa. Umo¿liwienie tebeesom osi¹gania do-
chodów z zarz¹du nad nieruchomoœciami ko-
mercyjnymi mo¿e im tê rezerwê zapewniæ. Po-
prawka dotycz¹ca tego przepisu, zaakceptowana
przez Sejm, nie u³atwia w wystarczaj¹cym stop-
niu sprawowania tego zarz¹du, stanowi bowiem,
¿e powierzchnia zarz¹dzanych budynków nie-
mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ powierzchni
zarz¹dzanych budynków mieszkalnych. Propo-
nujê wykreœliæ to ograniczenie z ustawy.

Kolejna poprawka dotyczy umo¿liwienia kre-
dytowania z Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego budowy przyblokowych miejsc parkingo-
wych. Otó¿ budowa stanowisk parkingowych to
obowi¹zek wynikaj¹cy z przepisów dotycz¹cych
zagospodarowania przestrzennego. Budowê par-
kingów nale¿y wiêc traktowaæ jako zadanie nie-
rozerwalnie zwi¹zane z inwestycjami mieszka-
niowymi.

Uwa¿am te¿, ¿e nale¿y zrezygnowaæ z uchyle-
nia ust. 9 w art. 19 ustawy, czyli pozostawiæ dzie-
siêcioprocentowe umorzenie kosztów przedsiêw-
ziêcia finansowego przez Krajowy Fundusz Mie-
szkaniowy. Umorzenie to jest istotnym czynni-
kiem wp³ywaj¹cym na okres sp³aty kredytu,
a tak¿e posiada istotny, korzystny wp³yw na
stawki czynszowe. Argument rz¹du, ¿e inne in-
strumenty preferencyjne niweluj¹ koniecznoœæ
stosowania tego umorzenia, nie zas³uguje na uw-
zglêdnienie, gdy¿ umorzenie to ma kluczowy
wp³yw na p³ynnoœæ finansow¹ tebeesów, a co za
tym idzie, na ich dalsz¹ zdolnoœæ kredytobiorcz¹.

Równie¿ w tym zakresie zg³aszam odpowied-
ni¹ poprawkê. Poprawka w tej sprawie propono-
wana przez senack¹ Komisjê Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury jest tylko pó³œrodkiem i roz-
wi¹zaniem tymczasowym. Pog³êbi ono ró¿nice
pomiêdzy tebeesami, które zad³u¿y³y siê przed
terminem i po terminie wejœcia w ¿ycie ustawy.

Ostatnia poprawka, jak¹ chcia³bym poddaæ
pod rozwagê Wysokiej Izbie, dotyczy kompetencji
Rady Ministrów do okreœlania wysokoœci opro-
centowania po¿yczek i kredytów z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego okreœlonych w ust. 4
i 5 art. 19 ustawy. Jak dotychczas Rada Mini-
strów dysponowa³a w pewnych granicach swo-
bod¹ w ich okreœlaniu. By³oby to wykorzystywa-
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ne do podejmowania doraŸnych decyzji o charak-
terze stricte politycznym. Proponujemy, ¿eby
odebraæ Radzie Ministrów prawo do jakiegokol-
wiek arbitralnego rozstrzygania w tym zakresie
i wyznaczyæ okreœlone, podyktowane realiami ¿y-
cia ekonomicznego wspó³czynniki.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wnoszê
o przyjêcie ustawy z przedstawionymi przeze
mnie poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Udzielam g³osu senatorowi £êckiemu, który

bêdzie ostatnim mówc¹.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwolê sobie przedstawiæ krótk¹ polemikê

z panem ministrem odnoœnie do zasadnoœci ter-
minu 1 stycznia 2004 r.

Przed chwil¹ pan minister by³ ³askaw og³osiæ,
¿e rz¹d zmniejsza oprocentowanie kredytów po-
bieranych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowe-
go z 4,5 do 3,5%. Chwa³a rz¹dowi za tego typu de-
cyzje. Jednoczeœnie pan minister mówi³ o trud-
noœciach finansowych rz¹du. Myœlê, ¿e trudno-
œci finansowe s¹ immanentn¹ czêœci¹ k³opotów
ka¿dego rz¹du.

Dwa lata temu mia³em okazjê referowaæ tutaj
ustawê o preferencyjnych kredytach dla budo-
wnictwa mieszkaniowego. Wówczas uwa¿a³em, ¿e
oprocentowanie jest bardzo wysokie, a rz¹d uwa-
¿a³, ¿e jest niskie. Efekt jest taki, ¿e przez dwa lata
tylko sto piêædziesi¹t parê osób skorzysta³o z tych
kredytów. Myœlê, ¿e z tego tytu³u rz¹d ma pie-
ni¹dze, aby to umorzenie, zgodnie z zasadami
prawnymi, przesun¹æ… przepraszam, nie umo-
rzenie, ale cofniêcie umorzenia premii dziesiêcio-
procentowej przesun¹æ na 1 stycznia 2005 r.

Pozwolê sobie tak trochê filozoficznie zapytaæ:
czy ktoœ, kto robi dobre uczynki, ma prawo grze-
szyæ? Myœlê, ¿e nie powinien. A jak pan marsza-
³ek uwa¿a?

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Moim zda-
niem mo¿e.)

Mo¿e? No, tu siê ró¿nimy, ja i pan marsza³ek.
W sumie to wychodzi na zero, tu siê zgadzam. Ale
ja uwa¿am, ¿e jak grzeszyæ, to lepiej bez robienia
dobrych uczynków, bo to jest tañsze. Konkretnie,
uwa¿am, ¿e obni¿enie oprocentowania kredytu
nie powinno upowa¿niaæ do wprowadzenia re-
strykcji, tym bardziej dzia³aj¹cych wstecz.

I dlatego pozwalam sobie z³o¿yæ poprawkê, aby
w ustawie by³ okreœlony termin, by³ zapis, ¿e
przepisy ustawy maj¹ zastosowanie do przed-
siêwziêæ inwestycyjno-budowlanych objêtych

wnioskami wstêpnymi o udzielenie kredytu
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z³o¿o-
nymi przed dniem 1 stycznia 2005 r. z zachowa-
niem terminów okreœlonych… itd., terminów
okreœlonych w ustawie.

Dziêkujê bardzo. Sk³adam poprawkê panu
marsza³kowi.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana
Dla porz¹dku podajê, ¿e senator Jurgiel z³o¿y³

poprawki w trakcie przemówienia, a senatorowie
Plewa, Szafraniec i Sztorc, równie¿ pan Sztorc –
na piœmie.

Zgodnie z art. 52 Regulaminu Senatu zamy-
kam dyskusjê.

Pytam pana ministra, czy chcia³by w zwi¹zku
ze zg³oszonymi poprawkami zabraæ jeszcze g³os?

(G³osy z sali: Na posiedzeniu komisji…)
Bardzo proszê, jeœli pan ma…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Wies³aw Szczepañski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja do wszystkich poprawek odniosê siê na po-

siedzeniu komisji. Chcia³bym tylko powiedzieæ
jedno: ¿e przekazanie uprawnieñ w³adzom dane-
go tebeesu nie wi¹¿e siê wcale z podwy¿k¹ czyn-
szu, poniewa¿ zgodnie z ustaw¹ czynsz w tebee-
sach nie mo¿e byæ wiêkszy ni¿ 4% kredytu udzie-
lonego… wartoœci odtworzeniowej. A wiêc dzisiaj
dajemy tym tebeesom prawo, powiedzmy, do sa-
modzielnego kszta³towania wysokoœæ czynszu do
poziomu tych 4%. Ale trudno, aby w prywatnych
zasobach gmina kszta³towa³a czynsz. My ju¿ raz
mieliœmy taki zapis. Jak pañstwo wiecie, 2 paŸ-
dziernika 2002 r. trybuna³ uzna³, ¿e niekonsty-
tucyjne jest kszta³towanie czynszu w zasobach
prywatnych. I wydaje nam siê, ¿e jednak powin-
niœmy pozwoliæ kszta³towaæ samodzielnie czynsz
tym podmiotom.

Do wszystkich poprawek odniosê siê zaœ na
posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu proszê Ko-
misjê Skarbu Pañstwa i Infrastruktury o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych w toku de-
baty nad tym punktem wniosków i przygotowa-
nie sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popiera-
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nia budownictwa mieszkaniowego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za przybycie.
A teraz powracamy do rozpatrzenia punktu

pierwszego porz¹dku obrad Senatu…
(Senator Aleksandra Koszada: Panie Mar-

sza³ku, w kwestii formalnej.)
Tak?

Senator Aleksandra Koszada:
Panie Marsza³ku, w imieniu Klubu SLD-UP

„Lewica razem” proszê o dwudziestominutow¹
przerwê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Og³aszam dwudziestominutow¹ przerwê, to

znaczy do 17.30.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 07
do godziny 17 minut 30)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Powracamy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, która od-
nios³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie.

Przypominam, ¿e na tym etapie procedowania
g³os mog¹ zabraæ jedynie wnioskodawcy i spra-
wozdawcy.

Zapraszam pani¹ senator Krystynê Sienkie-
wicz, sprawozdawcê Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia, i proszê o zapoznanie nas z przebie-
giem dyskusji i wnioskami.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podczas przerwy Komisja Polityki Spo³ecznej

i Zdrowia, przy udziale upowa¿nionego przedsta-
wiciela Rady Ministrów, ministra polityki spo³e-
cznej, zapozna³a siê ze zg³oszonymi w debacie
wnioskami do ustawy o zmianie ustawy o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych oraz niektórych innych ustaw – odczyta-
³am tytu³ in extenso. Nasza decyzja jest nastêpu-
j¹ca.

Pierwszy wniosek, o odrzucenie ustawy, zosta³
g³osami wszystkich obecnych senatorów odrzu-
cony. Drugi wniosek, o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, uzyska³ poparcie 5 obecnych senatorów,
3 by³o przeciwnych, nikt nie wstrzyma³ siê od g³o-
su. Poniewa¿ to spowodowa³o, i¿ pozosta³e po-
prawki nie uzyska³y poparcia, pani senator Ja-
nowska, w imieniu trójki senatorów g³osuj¹cych
przeciwko przyjêciu ustawy bez poprawek, zg³o-
si³a wniosek poparty przez mniejszoœæ komisji.

A zatem w imieniu Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia proszê pañstwa o przyjêcie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych bez poprawek.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
G³os mog¹ jeszcze zabraæ: pan senator S³awo-

mir Izdebski…
(Senator S³awomir Izdebski: Dziêkujê.)
…pan senator Krzysztof Jurgiel…
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
…pan senator Henryk Dzido…
(Senator Henryk Dzido: Dziêkujê.)
…pani senator Zdzis³awa Janowska…

Senator Zdzis³awa Janowska:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcia³abym gor¹co prosiæ pañstwa, a¿eby-

œcie byli uprzejmi przyj¹æ wniosek mniejszoœci,
poparty przez czêœæ senatorów obecnych na po-
siedzeniu Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia.
Jest to wniosek, który poka¿e nas inaczej szero-
kiej rzeszy emerytów i rencistów. Poniewa¿ on
ponownie daje szansê negocjowania w Komisji
Trójstronnej waloryzacji, wskaŸnik waloryzacji
by³by dyskutowany, negocjowany i powiêkszony
nie wiêcej ni¿ o 20% realnego wzrostu przeciêtne-
go wynagrodzenia.

Rz¹d, niestety, odszed³ od negocjowania w Ko-
misji Trójstronnej i przyj¹³ inne rozwi¹zania. One
naprawdê nie spotka³y siê z w³aœciwym odze-
wem, nie mówi¹c o tym, ¿e pozbawiono mo¿liwo-
œci dyskutowania, czegoœ, co zosta³o przez ostat-
nie lata wypracowane.

St¹d te¿ jest sprawa i negocjacji, i dialogu spo³e-
cznego, jak równie¿ szansyuczestnictwaemerytów
i rencistów w powiêkszaj¹cym siê wzroœcie gospo-
darczym w kraju. W innym przypadku nie bêd¹
mogli w tym partycypowaæ, poniewa¿ przyjêliœmy
inne rozwi¹zanie, polegaj¹ce na tym, ¿e inflacja do
5% nie bêdzie dawa³a ¿adnej szansy na ewentual-
ny wzrost emerytur i rent, nawet kiedy bêd¹ ros³y
realne wynagrodzenia, co jest zwi¹zane automaty-
cznie ze wzrostem gospodarczym w kraju.

Gor¹co proszê o poparcie tych¿e wniosków.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Marian Lewicki?
(Senator Marian Lewicki: Dziêkujê.)
Pan senator Andrzej Spychalski?
(Senator Andrzej Spychalski: Dziêkujê.)
Pani senator Krystyna Sienkiewicz?

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³abym powiedzieæ tylko tyle, ¿e brutalne

realia finansów publicznych nakazuj¹, mimo
wszystkiego, co tutaj pad³o, mimo wszystkich ³za-
wych wyst¹pieñ, szczerych i nieszczerych intencji,
g³osowanie za przyjêciem ustawy bez poprawek.

Otó¿ ja, mimo literackiego nazwiska, nie jes-
tem zwolennikiem sprzeda¿y Inflantów, Nider-
landów czy te¿ zwolennikiem ustawy na wzór tak
zwanej ustawy 203, ustawy, która by³aby nie-
mo¿liwa do skonsumowania, niemo¿liwa do
zrealizowania, poniewa¿ zarówno koszty obs³ugi
waloryzacji w wysokoœci 1,72 z³, 1,55 z³, 1,50 z³
przekracza³yby mo¿liwoœci, jak i by³oby to pozba-
wione sensu i tylko upokarza³oby starych, zas³u-
¿onych, niejednokrotnie biednych emerytów
i rencistów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz nie-
których innych ustaw.

Przypominam, ¿e w toku debaty przedstawio-
no nastêpuj¹ce wnioski: senatorowie wniosko-
dawcy wnosili o odrzucenie ustawy; Komisja Po-
lityki Spo³ecznej i Zdrowia wnios³a o przyjêcie
ustawy bez poprawek; senatorowie wnioskodaw-
cy przedstawili wnioski o wprowadzenie popra-
wek do ustawy.

Zgodnie z regulaminem bêdziemy g³osowali
w kolejnoœci zg³oszonych wniosków, pocz¹wszy
od najdalej id¹cego.

Najdalej id¹cym wnioskiem by³ wniosek sena-
tora S³awomira Izdebskiego, senatora Krzysztofa
Jurgiela i senatora Henryka Dzido o odrzucenie
ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem wniosku o od-

rzucenie ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
15 senatorów g³osowa³o za, 61 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)

Wniosek tennieuzyska³wymaganejwiêkszoœci.
Bêdziemy zatem g³osowali nad drugim w kolej-

noœci wnioskiem najdalej id¹cym, wnioskiem
Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia, popartym
przez komisjê, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy bez
poprawek?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
43 senatorów g³osowa³o za, 29 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ wniosek o przyjê-

cie ustawy bez poprawek.
Wyg³oszê ca³¹ formu³kê regulaminow¹:

stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz
niektórych innych ustaw, czyli przyj¹³ tê ustawê
bez poprawek.

Powracamy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych.

Komisja Polityki Spo³ecznej i Zdrowia w prze-
rwie obradowa³a równie¿ na ten temat i przygoto-
wa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Za chwilê zapoznamy siê z przebiegiem obrad
komisji za poœrednictwem pani senator Alicji
Stradomskiej, sprawozdawcy Komisji Polityki
Spo³ecznej i Zdrowia.

Senator Alicja Stradomska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja Poli-

tyki Spo³ecznej i Zdrowia rozpatrzy³a dzisiaj
wnioski do ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Komisja rekomenduje przyjêcie wniosków: pier-
wszego, drugiego, trzeciego i dziewi¹tego, które
by³y ju¿ dziœ omawiane. Pozosta³e wnioski nie
uzyska³y akceptacji komisji.

Wnoszê o przyjêcie tej ustawy wraz z poparty-
mi wnioskami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy chce jeszcze zabraæ g³os pan senator S³a-

womir Izdebski?
(Senator S³awomir Izdebski: Dziêkujê bardzo.)
A pan senator Henryk Dzido?
(Senator Henryk Dzido: Dziêkujê.)
Pan senator Krzysztof Jurgiel?
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
Pani senator Teresa Liszcz?
(Senator Teresa Liszcz: Dziêkujê.)
Pani senator Krystyna Sienkiewicz?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Dziêkujê

bardzo.)
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Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
Bêdziemy g³osowali nad poprawkami w kolej-

noœci ich zg³aszania.
Najpierwg³osujemy ³¹cznienadpoprawkamipier-

wsz¹ i drug¹. Poprawka pierwsza dotyczy osób sa-
motnych, sierot tak zwanych zupe³nych lub osób
maj¹cych przyznane alimenty od obojga rodziców
i ma na celu przyznanie uprawnienia do zasi³ku ro-
dzinnegoosobieucz¹cej siêwszkole lubwszkolewy-
¿szej do ukoñczenia dwudziestego czwartego roku
¿ycia.Tymsamymbêdzie takiej osobieprzys³ugiwa³o
tak¿e uprawnienie do dodatków przewidzianych
w ustawie. Poprawka druga jest konsekwencj¹ po-
prawki pierwszej i zapewnia prawid³owe uregulowa-
nia uprawnieñ oraz spójnoœæ przepisów ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 senatorów g³osowa³o za, 3 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 3)
Stwierdzam, ¿e Senat poprawki pierwsz¹

i drug¹ przyj¹³.
Poprawka trzecia zmierza do rozszerzenia up-

rawnienia do dodatku z tytu³u podjêcia nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania. Uregulo-
wanie obejmuje dzieci niepe³nosprawne ucz¹ce
siê w gimnazjach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyœwietlenie wyniku.
Widaæ, ¿e 78 senatorów g³osowa³o za, 1 – prze-

ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 4)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do zwiêkszenia

dodatku dla osób pobieraj¹cych do 30 kwiet-
nia bie¿¹cego roku œwiadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego i znosi ograniczenie 70%
otrzymywanego œwiadczenia, wprowadzone
przez Sejm, przyznaj¹c do 31 grudnia bie¿¹ce-
go roku otrzymywane œwiadczenie w pe³nej wy-
sokoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
24 senatorów g³osowa³o za, 53 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta zmierza do zwiêkszenia dodat-

ku dla osób pobieraj¹cych do 30 kwietnia bie-
¿¹cego roku œwiadczenia z Funduszu Alimenta-
cyjnego. Poprawka znosi ograniczenia dotycz¹ce
wysokoœci dochodu na osobê w rodzinie oraz in-

ne przes³anki przewidziane w ustawie o œwiad-
czeniach rodzinnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
19 senatorów g³osowa³o za, 54 – przeciw,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Senat poprawki nie przyj¹³.
Poprawka szósta dotyczy dodatku dla osób po-

bieraj¹cych do 30 kwietnia bie¿¹cego roku
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Po-
prawka ma na celu rozszerzenie krêgu upra-
wnionych o studentów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
27 senatorów g³osowa³o za, 47 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma dotyczy dodatku dla osób

pobieraj¹cych do 30 kwietnia bie¿¹cego roku
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Po-
prawka ma na celu rozszerzenie krêgu upra-
wnionych o studentów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
26 senatorów g³osowa³o za, 52 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma dotyczy dodatku dla osób po-

bieraj¹cych do 30 kwietnia bie¿¹cego roku
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Ma
ona na celu zwiêkszenie górnej granicy tego do-
datku dla dzieci niepe³nosprawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
33 senatorów g³osowa³o za, 44 – przeciw,

6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
To oznacza, ¿e poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma na celu prawid³owe

uregulowanie przepisu o wejœciu w ¿ycie ustawy
oraz zapewnia realny termin wydania rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego wywiadu œrodowiskowe-
go, badaj¹cego w¹tpliwoœci co do samotnego wy-
chowywania dziecka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
76 senatorów g³osowa³o za, 3 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Oczywiœcie poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
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o œwiadczeniach rodzinnych w ca³oœci, wraz ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 senatorów g³osowa³o za, 5 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Ten wynik upowa¿nia mnie do stwierdzenia,

¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿e-
niu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybra-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przygotowa³a sprawozdanie,
które zawiera stanowisko wobec wniosków zg³o-
szonych w toku debaty.

Zapraszam pani¹ senator Aleksandrê Kosza-
dê, a¿eby zda³a sprawozdanie z przebiegu tego
spotkania.

Senator Aleksandra Koszada:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja po rozpatrzeniu wniosków zg³oszo-

nych podczas debaty nad ustaw¹ o uposa¿eniu
pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej rekomenduje Wyso-
kiej Izbie jednomyœlnie przyjêcie poprawek: pier-
wszej, trzeciej, czwartej, pi¹tej i szóstej.

Jednoczeœnie informujê, ¿e senator Stanis³aw
Huskowski wycofa³ swoj¹ poprawkê – by³a to po-
prawka siódma w zestawieniu poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy chc¹ zabraæ jeszcze g³os senatorowie…
Pan senator Stanis³aw Huskowski? Nie.
Pan senator Dzido?
(Senator Henryk Dzido: W drodze wyj¹tku, Pa-

nie Marsza³ku.)
Proszê bardzo.

Senator Henryk Dzido:

Chcia³bym zwróciæ siê do pañstwa o poparcie
poprawki drugiej. I tu apelujê do wra¿liwoœci spo-
³ecznikowskiej pañstwa senatorów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator S³awomir Izdebski? Nieobecny.
Przypominam, ¿e pan senator Stanis³aw Hus-

kowski wycofa³ swoj¹ poprawkê, zawart¹ w pun-
kcie siódmym w druku nr 756Z. Czy ktoœ z pañ-
stwa chce tê poprawkê podtrzymaæ? Nikt siê nie
zg³asza.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europej-
skiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza uwzglêdnia to, ¿e pos³owie
do Parlamentu Europejskiego nie sk³adaj¹ œlu-
bowania, nie mo¿na wiêc uzale¿niaæ od jego z³o-
¿enia przyznania prawa do uposa¿enia.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wynik g³osowania.
82 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 12)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu ograniczenie upo-

sa¿enia eurodeputowanych do wysokoœci 75%
wynagrodzenia podsekretarza stanu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
19 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki trzecia, czwarta i pi¹ta wprowadzaj¹

brakuj¹ce uregulowania w zakresie ubezpiecze-
nia wypadkowego eurodeputowanych, dodaj¹c
przepis bêd¹cy podstaw¹ prawn¹ wyp³aty œwiad-
czeñ z tego ubezpieczenia oraz wskazuj¹c wyraŸ-
nie Kancelariê Sejmu jako podmiot wykonuj¹cy
obowi¹zki pracodawcy w tym zakresie.

(Senator Zbigniew Kulak: Przepraszam, Panie
Marsza³ku, my mamy podane, ¿e s¹ to poprawki
trzecia, czwarta i szósta.)

Tak, trzecia, czwarta i szósta.
(G³os z sali: Pan marsza³ek powiedzia³, ¿e

pi¹ta.)
Mam zakodowany ten porz¹dek, przepraszam.

Powtarzam – trzecia, czwarta i szósta.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
79 senatorów g³osowa³o za, 3 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka pi¹ta koryguje przepis w celu jedno-

znacznego wskazania, i¿ funkcjê p³atnika sk³a-
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dek na ubezpieczenia spo³eczne pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego pe³ni Kancelaria Sejmu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
76 senatorów g³osowa³o za, 5 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz g³osujemy nad podjêciem uchwa³y

w sprawie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wraz ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
76 senatorów g³osowa³o za, 4 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o uposa-
¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wy-
branych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrzenia punktu czwarte-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowis-
ka, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawo-
zdanie w tej sprawie.

G³os zabierze teraz pan senator Grzegorz Niski
jakosprawozdawcaKomisjiOchronyŒrodowiska.

Senator Grzegorz Niski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W przerwie w obradach Senatu odby³o siê po-

siedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska. Komisja
rozpatrzy³a dwie poprawki, które zosta³y zg³oszo-
ne w czasie debaty plenarnej. S¹ to poprawki po-
rz¹dkuj¹ce, doprecyzowuj¹ce. Zosta³y one przy-
jête przez komisjê jednomyœlnie. Szeœæ popra-
wek, które komisja rozpatrzy³a ju¿ 21 lipca, rów-
nie¿ zosta³o przyjêtych przez ni¹ jednomyœlnie –
s¹ to tak¿e poprawki porz¹dkuj¹ce, doprecyzo-
wuj¹ce. Zatem, Panie Marsza³ku, w imieniu ko-
misji wnoszê o ³¹czne g³osowanie nad wszystki-
mi oœmioma poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Wniosek jest cenny, przyjmiemy go pod wa-

runkiem, ¿e nie bêdzie sprzeciwu.
Czy ktoœ z pañstwa jest przeciwny temu wnios-

kowi? Nie. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o miêdzynarodowym obrocie odpadami.

G³osujemy zatem ³¹cznie nad popartymi przez
komisjê poprawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹,
czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹ i ósm¹.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tych popra-
wek?

Kto jest temu przeciwny?
Kto siê wstrzymuje od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
83 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 17)
A wiêc poparcie jest ca³kowite, co oznacza, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy…
(G³os z sali: Jeszcze raz.)
Jeszcze raz, przepraszam.
Stwierdzam zatem, ¿e poprawki od pierwszej

do ósmej zosta³y przyjête.
Teraz g³osujemy nad podjêciem uchwa³y

w sprawie ustawy o miêdzynarodowym obrocie
odpadami, wraz ze zmianami wynikaj¹cymi z oœ-
miu przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
Nic siê nie zmieni³o, wynik jest taki jak poprze-

dnio.
83 senatorów g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 18)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o miê-

dzynarodowym obrocie odpadami.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wie-
loletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu 2004–2011”.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 22 lipca. Do Senatu zosta³a
przekazana cztery dni póŸniej, marsza³ek skiero-
wa³ j¹ do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Tekst ustawy jest w druku nr 759, zaœ sprawo-
zdanie komisji w druku nr 759A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu, pana senatora Jerzego Smorawiñ-
skiego, aby zechcia³ przedstawiæ wnioski z dys-
kusji, która odby³a siê na posiedzeniu komisji.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej
przez Sejm w dniu 22 lipca 2004 r. ustawie
o ustanowieniu programu wieloletniego „Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza 2004–2011”.
Komisja zebra³a siê w dniu dzisiejszym, wnioski
komisji, jak pan marsza³ek by³ ³askaw powie-
dzieæ, zawarte s¹ w druku nr 759A.
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Omawiana ustawa niesie ze sob¹ zobowi¹zanie
uwzglêdniania w ka¿dym roku do 2011 r. w usta-
wie bud¿etowej œrodków finansowych o ³¹cznej
wysokoœci na te wszystkie lata nieprzekraczaj¹cej
311 milionów 726 tysiêcy z³. Wspomniane œrodki,
³¹cznie ze œrodkami w³asnymi uniwersytetu, jak
równie¿ ze œrodkami z funduszu rozwoju regio-
nalnego, bêd¹ s³u¿y³y do realizacji d³ugofalowego
programu rozwoju – zarówno jeœli chodzi o dydak-
tykê, jak i infrastrukturê Uniwersytetu imienia
Adama Mickiewicza. Œrodki te bêd¹ przeznaczone
nie tylko na inwestycje w macierzy, czyli w Pozna-
niu, ale równie¿ w oœrodkach pozamiejscowych –
w Pile, w Kaliszu, ale przede wszystkim równie¿
i w Collegium Polonicum w S³ubicach.

Podczasdyskusjinaposiedzeniukomisji zwróco-
nouwagênie tylkonaaspektyhistorycznezwi¹zane
zobchodzon¹czterechsetn¹rocznic¹nadaniaprzez
króla Zygmunta III Wazê uprawnieñ uniwersytec-
kich Kolegium Towarzystwa Jezusowego w Pozna-
niu, zwrócono te¿ uwagê na ogromn¹ rolê wielko-
polskiego œrodowiska naukowego w trudnych cza-
sach w historii Polski, w okresie rozbiorów, a tak¿e
na dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ uniwersytetu w cza-
sie II wojny œwiatowej. Ale przede wszystkim zwró-
cono uwagê na ogromne znaczenie i rolê edukacyj-
n¹ w kszta³ceniu kadr, w tym przede wszystkim
kadr naukowych, które pos³u¿y³y do utworzenia
nowych uniwersytetów polskich.

Komisja zag³osowa³a jednog³oœnie i pragnie
Wysokiemu Senatowi przed³o¿yæ projekt uchwa-
³y o przyjêciu tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo, ale dla formalnoœci proszê

zostaæ jeszcze chwilê na mównicy.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ regulaminowe

pytanie panu senatorowi sprawozdawcy?
Pan senator Zbigniew Romaszewski, proszê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja chcia³bym po prostu zapytaæ, czy w ogóle

by³ taki precedens, ¿e ustalano program rozwoju
uczelni w ustawie? Czy by³y takie zdarzenia pre-
cedensowe? Ja nie przypominam sobie niczego
takiego.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Smorawiñski:
To nie jest precedens, bowiem wszyscy pamiê-

tamy, ¿e bardzo niedawno, z okazji szeœæsetlecia
Uniwersytetu Jagielloñskiego przewidzieliœmy

i przyjêliœmy projekt rozwoju tego uniwersytetu.
Stosunkowo niedawno pochyliliœmy siê równie¿
nad Uniwersytetem Wroc³awskim, uchwalaj¹c
podobny program. S¹dzê, ¿e po latach zaburzeñ
historii, która nie zawsze by³a ³askawa dla œrodo-
wiska naukowego Wielkopolski, czas przyszed³
i na ten uniwersytet.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Pani senator Teresa Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

Mam pytanie, które adresujê jednoczeœnie i do
pana senatora, i do przedstawicieli minister-
stwa. Co trzeba zrobiæ… jak siê za³atwia taki pro-
gram dla uniwersytetu? I pytam: dlaczego jest to
akurat uniwersytet poznañski, z bogatej Wielko-
polski, w której i studenci s¹ bogatsi, gdzie i w³a-
dze samorz¹dowe, i przemys³ mog¹ œwiadczyæ na
rzecz uniwersytetu, a nie jest to na przyk³ad uni-
wersytet lubelski czy Katolicki Uniwersytet Lu-
belski, na biednej œcianie wschodniej? Ale chodzi
mi przede wszystkim o mój uniwersytet – UMCS,
gdzie s¹ biedni studenci i nie ma przemys³u, nie
ma sponsorów. Dlaczego tak robimy i czy jest ja-
kiœ plan obejmowania wszystkich uniwersytetów
po kolei programami? Nie rozumiem tego wyboru
– najbogatszego uniwersytetu z najbogatszego
regionu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo. Proponujê, ¿ebyœmy nie za-
dawali pytañ w stylu: jak to siê za³atwia…

(Senator Teresa Liszcz: To jest interesuj¹ce,
szczerze pytam.)

Ja myœlê, ¿e tutaj trudno bêdzie o udzielenie
instrukta¿u przez pana ministra. S¹dzê, ¿e zrób-
my precedens, a potem bêdziemy mieli œcie¿kê
ju¿ utart¹. Pan senator…

(Senator Jerzy Smorawiñski: Czy pan marsza-
³ek zwalnia mnie z odpowiedzi?)

Ja myœlê, ¿e tak, bo przecie¿ pan senator nie
jest tym, który tutaj udziela instrukta¿u.

(Senator Jerzy Smorawiñski: Dziêkujê bardzo.
Nie udzielê wskazówek.)

Pan senator Józef Sztorc.

Senator Józef Sztorc:

Panie Marsza³ku, ja chcia³bym panu senato-
rowi Smorawiñskiemu zadaæ pytanie zwi¹zane
z tym, ¿e w jego wypowiedzi pad³a kwota oko³o
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311 milionów z³ i to, ¿e ta kwota nie mo¿e byæ
przekroczona, ale równie¿ powiedzia³, ¿e do tego
dochodz¹ œrodki w³asne uniwersytetu i œrodki
z funduszu rozwoju regionalnego. Chcia³bym siê
dowiedzieæ, jaka mo¿e byæ ta ogólna kwota i ilu
studentów kszta³ci uniwersytet poznañski.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê.

Senator Jerzy Smorawiñski:

Odpowiadam: pozosta³e œrodki ³¹cznie wyno-
sz¹ 104 miliony z³, a wiêc jest to 1/4 wszystkich
œrodków skierowanych na ten program. Uniwer-
sytet aktualnie kszta³ci piêædziesi¹t dwa tysi¹ce
studentów. Jest to ogromny wzrost, w okresie
ostatnich czternastu lat jest to czterokrotny
wzrost, bowiem w 1990 r. na uniwersytecie stu-
diowa³o czternaœcie tysiêcy studentów.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pani senator Dorota Simonides.

Senator Dorota Simonides:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie: je¿eli my w tej chwili uchwali-

my tê ustawê, ile z tegorocznego bud¿etu pójdzie
jeszcze na uniwersytet? Pytam dlatego, ¿e mam
tu pisma z Uniwersytetu Wroc³awskiego – myœlê,
¿e inni równie¿ je maj¹ – mówi¹ce, ¿e z powodu
podniesienia stawki VAT z 7% na 22% uniwersy-
tet musi zap³aciæ 11 milionów z³ lub wstrzymaæ
rozpoczêt¹ budowê. Czy nie lepiej by³oby naj-
pierw zakoñczyæ to, co ¿eœmy uchwalili kiedyœ,
a potem zabraæ siê do nowego? Dziêkujê.

(Senator Jerzy Smorawiñski: Pani Senator…)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo, niech pan odpowie, czy nie le-

piej by³oby…

Senator Jerzy Smorawiñski:
Odpowiem tak: w tym roku id¹ pieni¹dze

przede wszystkim ze œrodków w³asnych uniwer-
sytetu, dlatego pocz¹tek tego programu jest

okreœlony na 2004 r. Jeœli jednak zostanie doko-
nany odpowiedni zapis w nowej ustawie bud¿eto-
wej, o ile oczywiœcie Wysoki Senat raczy uchwaliæ
tê ustawê, uniwersytet bêdzie korzysta³ tak¿e ze
œrodków bud¿etowych.

Nie jest to przedmiotem tej ustawy, ale
chcia³bym uprzejmie pani senator odpowie-
dzieæ, ¿e dzisiaj na posiedzeniu komisji by³ pod-
jêty problem Uniwersytetu Wroc³awskiego i bê-
dzie on przedmiotem szerszej dyskusji. Dzisiaj
komisja nie bardzo mia³a materia³y, nie by³a
przygotowana do tej dyskusji, ale bêdziemy nad
tym dyskutowaæ na najbli¿szym posiedzeniu
komisji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Marian ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:

Panie Marsza³ku, poniewa¿ obowi¹zuje for-
mu³a pytañ, mam nastêpuj¹ce pytanie do pana
senatora sprawozdawcy: dlaczego pan senator
sprawozdawca nie chcia³ odpowiedzieæ na pyta-
nie pani senator Liszcz? Pan senator sprawo-
zdawca, uczestnicz¹cy w posiedzeniu komisji,
doskonale bowiem wie, ¿e ta sprawa, Pani Sena-
tor, bo równie¿ do pani to mówiê, wynik³a
z wniosku poselskiego z³o¿onego przez kilku-
dziesiêciu pos³ów do laski marsza³kowskiej,
a nastêpnie popartego w g³osowaniu w ni¿szej
izbie przez 375 pos³ów – wnioskowi sprzeciwi³o
siê tylko 5 pos³ów. Nie by³o to wiêc ¿adne za³at-
wianie, by³a to czysto formalna, jasna, precyzyj-
na droga legislacyjna, a to, ¿e projekt uzyska³
tak wielkie poparcie, wynika³o z tego, ¿e by³ do-
skonale przygotowany i bardzo wysoko ocenio-
ny przez gremia fachowców w tej dziedzinie.
Dziêkujê.

Senator Jerzy Smorawiñski:

Dziêkujê, Panie Senatorze, za pomoc, ale ja
chcia³em unikn¹æ odpowiedzi, dlatego ¿e nie
chcia³bym podejmowaæ dyskusji na temat boga-
ctwa regionu, bo byæ mo¿e mazowieckie ma wiêk-
sze dochody z podatków…

(Senator Marian ¯enkiewicz: Nie, nie, nie…)
No w³aœnie, wywo³amy problem…
(G³os z sali: Poza Warszaw¹…)
(Rozmowy na sali)
Nie zawsze musimy karaæ te województwa,

które wykazuj¹ siê gospodarnoœci¹ i najwiêk-
szym dochodem, i w ogóle nic im nie dawaæ.
S¹dzê, ¿e to powinno stanowiæ w³aœnie zachêtê
do dofinansowywania.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Mam proœbê do panów senatorów profesorów,

¿eby ograniczyli swoje wypowiedzi i gorzkie ¿ale –
myœlê, ¿e one s¹ troszkê obok meritum.

Pan senator Ryszard Matusiak, proszê bardzo.

Senator Ryszard Matusiak:
Panie Sprawozdawco, mam pytanie natury

ekonomicznej. Nie us³ysza³em dok³adnie, na ja-
kie lata bêdzie siê rozk³ada³a suma pomocowa
œrodków – jest to bowiem moje pierwsze posie-
dzenie, nie uczestniczy³em jeszcze w posiedze-
niach, a to mnie bardzo interesuje.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê.

Senator Jerzy Smorawiñski:
PóŸniej, podczas kolejnych posiedzeñ, lepiej ju¿

wszystkosiês³yszy. (Weso³oœænasali) PanieSenato-
rze, ja dok³adnie powiedzia³em: te kwoty s¹ roz³o¿o-
ne, program obejmuje lata 2004–2011, a œrodki bu-
d¿etowe wchodz¹ sukcesywnie od przysz³ego roku,
³¹cznie z bardzo obszernym programem stopniowe-
go dofinansowywania rodz¹cych siê inwestycji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pan senator Grzegorz Lipowski.

Senator Grzegorz Lipowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zaczynamy ju¿ rz¹dziæ bud¿etem przysz³ego

roku, st¹d pytanie: czy Ministerstwo Finansów
wypowiada³o siê na ten temat na posiedzeniu ko-
misji?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Nie.
(Senator Grzegorz Lipowski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pan senator Andrzej Jaeschke.

Senator Andrzej Jaeschke:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam dwa pytania – nie wiem, czy do pana

senatora, czy do pana ministra. Pierwsze pytanie

mam takie: czy nie obawiacie siê panowie, ¿e
przyjêcie tej inicjatywy i gwarantowanie na wiele
lat do przodu, ja to tak rozumiem, niekwestiono-
wanych dotacji bud¿etowych mo¿e spowodowaæ,
¿e t¹ œcie¿k¹ pójd¹ inne uczelnie w Polsce, na
przyk³ad moja?

(G³os z sali: Oczywiœcie, ¿e pójd¹.)
(G³os z sali: Posz³y, ju¿ posz³y.)
(G³os z sali: Panowie Profesorowie – do roboty.)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, czy mogê zakoñczyæ…

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proponujê senatorom, którzy ju¿ zadawali py-
tania, czyli skorzystali z tego zapisu regulaminu,
¿eby zapisali siê do dyskusji – bêdzie wtedy lepiej,
wygodniej i regulaminowo. To dotyczy pani sena-
tor Teresy Liszcz i pana senatora Matusiaka.

Pan senator...
(Senator Andrzej Jaeschke: Ale przepraszam,

Panie Marsza³ku, ja nie skoñczy³em.)
A wydawa³o siê, ¿e pan postawi³ kropkê.

Senator Andrzej Jaeschke:

Nie, jakieœ uwagi, które mia³y mi przerwaæ wy-
powiedŸ, nie zbi³y mnie z tropu.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy tego typu poli-
tyka nie doprowadzi do tego, ¿e bêdziemy w inny
sposób finansowaæ z bud¿etu pañstwa inwesty-
cje w szkolnictwie wy¿szym – w³aœnie na drodze
ustaw dotycz¹cych poszczególnych uczelni? To
jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie: jak te wydatki z bud¿etu pañ-
stwa na Uniwersytet imienia Adama Mickiewi-
cza, który sk¹din¹d wysoko ceniê, bêd¹ wp³ywa³y
na ogó³ wydatków inwestycyjnych na inne uczel-
nie wy¿sze w Polsce? Prosi³bym bardzo o odpo-
wiedŸ. Dziêkujê.

Senator Jerzy Smorawiñski:

Ja odpowiem tak, jak potrafiê. ¯a³ujê bardzo,
¿e tak gor¹cej dyskusji nie wywo³a³a sprawa do-
tacji dla Uniwersytetu Jagielloñskiego w kwocie
600 milionów z³, póŸniej jeszcze by³a kwestia
Wroc³awia – bo oczywiœcie, jak mówiê, nasza
wielkopolska sprawa nie jest spraw¹ preceden-
sow¹. Pan senator równie¿ pracuje na uczelni. Ja
przez dwie kadencje by³em rektorem i wiem, jak
bardzo ciê¿kie jest prowadzenie inwestycji, jeœli
siê nie ma zapewnionych d³ugofalowych wp³y-
wów – ustawicznie boryka siê z problemami, do-
kleja drobne inwestycje itp. W zwi¹zku z tym
œrodki na tak du¿e inwestycje, przekraczaj¹ce,
nie wiem, 40 czy 50 milionów z³ powinny byæ za-
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gwarantowane w bud¿ecie pañstwa d³ugofalowo,
a nie powinny byæ przekazywane na podstawie
wniosku do ministerstwa edukacji narodowej
w sprawie ka¿dej drobnej inwestycji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy mamy jeszcze pytania do pana senatora

sprawozdawcy?
Pani senator Maria Szyszkowska, proszê.

Senator Maria Szyszkowska:
Chcia³abym zapytaæ, czy ta dyskusja nie jest

przedwczesna, czy projekt tej ustawy nie jest
przedwczesny. Uwa¿am, ¿e powinien on wp³yn¹æ
wtedy, kiedy bêdziemy debatowaæ na temat bud-
¿etu na przysz³y rok.

Senator Jerzy Smorawiñski:

Pani Senator, ja jestem tylko sprawozdawc¹.
Ustawa przesz³a przez Sejm, w zwi¹zku z czym,
jak pani wie, Senat jest zobowi¹zany w okreœlo-
nym terminie udzieliæ poparcia ustawie b¹dŸ
ustawê odrzuciæ. Ja wykonujê pracê, z ca³¹ sym-
pati¹ i z gor¹cym sercem, ale jednak – pracê, któ-
r¹ mi powierzono.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Stanis³aw Nicieja.

Senator Stanis³aw Nicieja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ o datê – dlaczego taka dzi-

wna data, 2011 r., a nie 2015 r., 2010 r., dlaczego
nagle jest taka data?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Proszê bardzo.

Senator Jerzy Smorawiñski:

Panie Senatorze! Panie Rektorze!
To jest bardzo wa¿na dla Poznania data. Otó¿

w 1611 r. król Zygmunt III Waza podniós³ kole-
gium Towarzystwa Jezusowego, które – jak na
tamten czas – mia³o bardzo wysoki poziom, do

rangi uniwersyteckiej i nada³ mu wszystkie przy-
wileje – nadawania stopni naukowych itd.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pod aktem erekcyjnym
oprócz króla podpisa³o siê bardzo wielu senato-
rów, na co s¹ dowody, w tym senatorowie ma³o-
polscy, mazowieccy i wielkopolscy, a tak¿e, co
dzisiaj by³o dodane, kujawsko-pomorscy.

(G³osy z sali: Ale opolscy nie.)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Ale opolscy nie i dlatego pan Stanis³aw Nicieja
o to pyta. (Weso³oœæ na sali)

Proszê bardzo, czy s¹ jeszcze pytania do pana
senatora?

Pan senator Edmund Wittbrodt, proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy struk-

tury zamierzanych inwestycji. Jest tu miêdzy in-
nymi mowa o finansowaniu rozwoju oœrodków
pozamiejscowych, czyli w grê wchodzi tu nie tyl-
ko sama macierzysta uczelnia, ale równie¿ inne
oœrodki, które s¹ tworzone poza Poznaniem,
w tym przypadku g³ównie chodzi o Pi³ê. Czy nad
t¹ spraw¹ szczegó³owo dyskutowano na posie-
dzeniu komisji?

I drugie pytanie. Pad³a tutaj odpowiedŸ, ¿e na
posiedzeniu komisji nie by³o przedstawiciela Mi-
nisterstwa Finansów, a wiêc pytam: jakie jest
stanowisko rz¹du w tej sprawie?

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Jeœli chodzi o strukturê wydatków, to tak jak

ju¿ wczeœniej podkreœla³em, oprócz rozwoju, bu-
dowy czy inwestycji dotycz¹cych obiektów dydak-
tycznych w samej macierzy przewiduje siê budo-
wê obiektów w Collegium Polonicum w S³ubicach.
Jest to bardzo szczytne zadanie – ja ju¿ nie bêdê
mówi³ o roli politycznej, a przede wszystkim o roli,
jak¹ odgrywa to kolegium w integracji miêdzypañ-
stwowej. Chodzi tu tak¿e o to, o co pyta³ pan sena-
tor Wittbrodt. Planowana jest mianowicie budowa
kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego
w Pile. Przypominam, ¿e jest to realizacja planu
tworzenia oœrodków zamiejscowych w dawnych
miastach wojewódzkich jako w pewnym sensie
rekompensaty… S³ucham?

(G³os z sali: Premier Buzek to wprowadzi³.)
Tak. Tak ¿e to by³o zaplanowane.
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Jest tutaj na sali przedstawiciel pana mini-
stra, ale jeœli mogê powiedzieæ za pana ministra,
to powiem, ¿e stanowisko ministerstwa by³o po-
zytywne, aczkolwiek pan minister wykaza³, wy-
powiedzia³ pewne obawy, kiedy mówi³ o zapowia-
danych ciêciach dotycz¹cych inwestycji i w ogóle
o finansowaniu resortu edukacji.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Czy jeszcze do senatora sprawozdawcy mamy

pytania?
Dziêkujê bardzo.
(Senator Jerzy Smorawiñski: Dziêkujê bar-

dzo.)
Przypominam, ¿e mamy do czynienia z posel-

skim projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿niony minister
edukacji narodowej i sportu.

Witam na sali pana ministra Tadeusza Szulca
wraz z pani¹ Ew¹ Cyrañsk¹-Pietrzak. Pragnê
tak¿e powitaæ serdecznie przedstawicieli Uni-
wersytetu imienia Adama Mickiewicza, na czele
z panem rektorem Stanis³awem Lorencem.

Pewne pytania do pana ministra ju¿ tu pad³y.
I ja mam tak¹ propozycjê: mo¿e teraz poproszê
senatorów o pytania do pana ministra i potem
pan odpowiedzia³by na pytania, które by³y zada-
ne w fazie pytañ do sprawozdawcy, i na wszystkie
pozosta³e pytania.

Proszê bardzo, czy mamy pytania do pana mi-
nistra?

Pani senator Dorota Simonides jako pierwsza.

Senator Dorota Simonides:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam jedno pytanie. Ostat-

nio trwa wielka dyskusja w prasie na temat po-
wrotu do koncepcji wielkich uniwersytetów i po-
miniêcia tych ma³ych. Czy ta ustawa, któr¹ dzi-
siaj przyjmujemy, mieœci siê w tym kontekœcie,
czy jest od niego niezale¿na? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Proponujê zbiorcz¹ odpowiedŸ na wszystkie

pytania, i z tej fazy, i z poprzedniej.
Proszê bardzo, pan senator Edmund Wit-

tbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Po pierwsze, chcia³bym ponowiæ moje pytanie

i poprosiæ o stanowisko rz¹du w tej sprawie.

Po drugie: jaki to bêdzie mia³o wp³yw na inwe-
stycje w innych uczelniach w Polsce?

I po trzecie, je¿eli pan minister by³by w stanie,
to proszê odpowiedzieæ na pytanie, jak to jest z t¹
powierzchni¹ przypadaj¹c¹ na studentów w ró¿-
nych miejscach w Polsce. Jak jest w przypadku
tej inwestycji, jak ona siê ma do œredniej krajo-
wej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Pan senator Józef Sztorc.

Senator Józef Sztorc:
Panie Marsza³ku, chcia³bym zapytaæ pana mi-

nistra o tak¹ rzecz. By³a tu mowa o dwóch uni-
wersytetach, które równie¿ zosta³y w taki usta-
wowy sposób wspomo¿one – Uniwersytet Wroc-
³awski i Uniwersytet Jagielloñski. Chcia³bym za-
pytaæ: jak po uchwaleniu tych ustaw wygl¹daj¹
tamte inwestycje, czy zosta³y skoñczone, czy s¹
tam jeszcze jakieœ potrzeby, jak to wygl¹da
w Krakowie, na Uniwersytecie Jagielloñskim,
a jak we Wroc³awiu? Jeœli by³by pan ³askaw parê
zdañ na ten temat powiedzieæ, przybli¿yæ nam sy-
tuacjê… Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Pani senator Teresa Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Po pierwsze chcê siê dowiedzieæ, na czym pole-

ga ten program – „Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu 2004–2011”. Przedmiotem
ustawy jest bowiem tylko kwota, która idzie na
program, ale nie ma s³owa o zawartoœci tego pro-
gramu.

Po drugie: jak to siê dzieje, ¿e brakuje 20 milio-
nów z³ na odszkodowanie dla Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej za zabrane budynki w Rze-
szowie, a s¹ setki miliony z³otych na wspomaga-
nie uniwersytetu poznañskiego?

I po trzecie: jak to siê dzieje, ¿e nie ma pieniê-
dzy na kolegium polsko-ukraiñskie, którego akt
za³o¿ycielski podpisali prezydenci Ukrainy i Pol-
ski, a setki milionów z³otych maj¹ byæ przezna-
czone na uniwersytet poznañski? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ryszard Matusiak.
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Senator Ryszard Matusiak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Mam pytanie: czy mniejsze oœrodki, tworzone
na podstawie ustawy o wy¿szych szko³ach zawo-
dowych, nie bêd¹ z tego powodu mia³y k³opotów
finansowych? To jest jedno pytanie.

Do pana sprawozdawcy: tak siê z³o¿y³o, nie
z mojej winy, ¿e dopiero rozpocz¹³em pracê w tej
kadencji, z innych przyczyn, tak dla wyrównania
sytuacji, a pana s³owa nie by³y na miejscu.

I powtórzê pytanie do pana ministra: czy
mniejsze oœrodki, które by³y tworzone w dzie-
wiêædziesi¹tych latach, nie bêd¹ mia³y z tego po-
wodu okreœlonych k³opotów finansowych? Pro-
szê daæ mi dok³adn¹ odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Pan senator Jerzy Markowski.

Senator Jerzy Markowski:
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy rz¹d

pana premiera Belki rozpatrywa³ projekt tej
ustawy i czy popiera tê ustawê. Istotne bowiem
jest dla mnie stanowisko ministra finansów
w zderzeniu z zasadami opisanymi w ustawie o fi-
nansach publicznych, które zabraniaj¹ progra-
mowania finansowego na okres d³u¿szy ni¿ prze-
widywany w wykazie inwestycji wieloletnich, czy-
li na d³u¿ej ni¿ trzy lata, w ustawie bud¿etowej?
To jest pierwsze pytanie.

A drugie pytanie mo¿e, powiedzia³bym, roz-
wieje znakomit¹ wiêkszoœæ w¹tpliwoœci, a przy
okazji mo¿e siê przydaæ w dalszym myœleniu pa-
nu rektorowi, magnificencji rektorowi. Czy pañ-
stwo macie œwiadomoœæ, ¿e teoretycznie w ci¹gu
tego okresu, w latach 2004–2011, przez siedem
lat mo¿emy nie dawaæ ani z³otówki, a potem w ro-
ku 2011 powstanie problem, sk¹d wzi¹æ te
311 milionów z³? Bo tu nie ma harmonogramu fi-
nansowania, jest tylko zapisana górna kwota,
bez rozbijania tego na lata, któr¹ bud¿et pañstwa
ma wesprzeæ uniwersytet. Teoretycznie wiêc mo-
¿e nast¹piæ taka sytuacja, ¿e w roku przysz³ym
bêdzie z³otówka, za dwa lata – z³otówka, za trzy
lata – z³otówka, a w roku 2011 – 311 milionów z³.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja chcia³abym siê dowiedzieæ,

jaki procent wydatków inwestycyjnych w przy-
sz³orocznym bud¿ecie – bowiem musieliœcie ju¿
przyj¹æ za³o¿enia – bêd¹ stanowi³y wydatki na in-
westycje zwi¹zane z Uniwersytetem Jagielloñ-
skim oraz uniwersytetami wroc³awskim i po-
znañskim? Co pozostanie dla pozosta³ych uczel-
ni, szczególnie dla nowo tworzonych w mniej-
szych miejscowoœciach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, ponownie pan senator Mar-

kowski.

Senator Jerzy Markowski:
Jeszcze mo¿e jedno pytanie. Dlaczego rz¹d zre-

zygnowa³ z formu³y zapisywania takiego przed-
siêwziêcia w wykazie inwestycji wieloletnich?
Znamy przecie¿ takie przypadki, z panem profeso-
rem Relig¹ mamy takie terenowe doœwiadczenie,
¿e obiekt o nieporównywalnie wiêkszej wartoœci,
ale o innym znaczeniu spo³ecznym, finansowany
jest niejako w takim samym trybie, ale z takim
skutkiem, o jakim mówi³em przy okazji poprzed-
niego pytania: z³oty, z³oty, z³oty… i w³aœciwie in-
westycja przestaje istnieæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania do pana ministra?
Bardo proszê, pan senator Spychalski.

Senator Andrzej Spychalski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym zadaæ panu ministrowi takie py-

tanie: jak¹ pozycjê, jaki potencja³ naukowy na
mapie polskich uniwersytetów reprezentuje Uni-
wersytet imienia Adama Mickiewicza? Pytanie to
ma, w moim odczuciu, pomóc w uzasadnieniu te-
go projektu ustawy. Bo nie chodzi tu tylko o tra-
dycjê, o okr¹g³y jubileusz, ale tak¿e o dokonania
naukowe, o miejsce w polskiej nauce.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy s¹ dalsze pytania do pana ministra?
Zabrak³o mi pytania, Panie Senatorze Spy-

chalski.
(G³os z sali: No nie ma.)

Senator Andrzej Spychalski:
Przepraszam, Pani Marsza³ek, ale pytanie siê

sprowadza³o do tego, jak¹ pozycjê w rankingu
polskich uniwersytetów zajmuje Uniwersytet
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Wysok¹.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê, czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze

zabraæ g³os, skierowaæ swoje pytanie do pana mi-
nistra? Nie ma chêtnych.

To teraz bardzo serdecznie zapraszam pana
ministra i uprzejmie proszê o zadoœæuczynienie
zainteresowaniom pañstwa senatorów.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie wiem, czy bêdê w stanie do koñca zadoœæu-

czyniæ wszystkim pytaniom. Pytañ jest bardzo
wiele, wiêc przepraszam bardzo, ¿e nie bêdê od-
powiada³ w kolejnoœci. Zapisywa³em je bardzo
szybko i zabrak³o mi tutaj miejsca, dlatego mam
przestawion¹ kolejnoœæ pytañ.

Mo¿e rozpocz¹³bym od ostatniego pytania.
Pan senator pyta o rangê i miejsce Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu w poró-
wnaniu do wszystkich innych uczelni polskich.

Jak pañstwo wiecie, prowadzone s¹ ró¿nego
typu rankingi. W jednym z tych rankingów Uni-
wersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu
jest na pierwszym miejscu. W innym rankingu
jest w œcis³ej czo³ówce. Bior¹c pod uwagê poten-
cja³ naukowy – oko³o siedmiuset profesorów i do-
ktorów habilitowanych – jest to z ca³¹ pewnoœci¹
jeden z najbardziej presti¿owych, licz¹cych siê
uniwersytetów. Liczba badañ naukowych, kad-
ry, wspó³praca krajowa i miêdzynarodowa
œwiadcz¹ o tym, ¿e ten uniwersytet jest czo³owym
polskim uniwersytetem o olbrzymim oddzia³y-
waniu na region Wielkopolski, ale nie tylko, rów-
nie¿ o bardzo du¿ej wspó³pracy miêdzynarodo-
wej. Z ca³¹ pewnoœci¹ magnificencja rektor po-
wiedzia³by du¿o wiêcej. Wydaje mi siê, ¿e to od-
daje w jakimœ sensie rangê tego uniwersytetu.

Kolejna sprawa – jakie jest w tej sprawie stano-
wisko rz¹du? Mówi³em ju¿ na posiedzeniu komi-
sji, ¿e do tej pory nie ma stanowiska rz¹du, dlate-
go ¿e sprawa, która rozpoczê³a siê, jej przebieg…
Panie i panowie senatorowie wiecie, ¿e nas obo-
wi¹zuj¹ uzgodnienia miêdzyresortowe, tak wiêc
ta sprawa i wszystko, co siê z ni¹ wi¹¿e, bêdzie ju-
tro przedstawione na posiedzeniu komitetu Rady
Ministrów i – wydaje mi siê – w nastêpny wtorek
na posiedzeniu rz¹du. Czyli tak naprawdê stano-
wisko rz¹du bêdzie dopiero po…

(Senator Teresa Liszcz: Po uchwaleniu usta-
wy.)

Tak, po przysz³ym wtorku.
Jeœli chodzi o stanowisko ministra edukacji

narodowej, to bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zale¿y

nam na rozwoju wszystkich uczelni, wszêdzie
tam, gdzie wspomaga siê bazê naukow¹ i dydak-
tyczn¹, rozwój infrastruktury, popieramy tego
typu dzia³ania. I dlatego popieramy po prostu ten
projekt w zakresie tworzenia, jednoczeœnie je-
dnak zwracamy uwagê na fakt, ¿e nie mo¿e to siê
odbyæ kosztem innych polskich uczelni.

(Senator Teresa Liszcz: A jak inaczej mo¿e siê
to odbyæ?)

Mo¿e siê odbyæ tylko wtedy, gdy zostan¹ wy-
dzielone dodatkowe œrodki na to, a¿eby ta inwe-
stycja mog³a byæ realizowana.

(Senator Teresa Liszcz: Wziête z ksiê¿yca?)
W przeciwnym razie, gdyby przysz³o j¹ realizo-

waæ ze œrodków ministerstwa edukacji narodo-
wej, to praktycznie nie ma takiej mo¿liwoœci.

Mamy przedstawiony wstêpny projekt bud¿e-
tu na rok 2005, który zak³ada znacz¹ce ograni-
czenie œrodków. Inwestycje Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego i Uniwersytetu Wroc³awskiego, krótko
mówi¹c, poch³on¹ 50% œrodków, które bêdziemy
mieli na inwestycje. W zwi¹zku z tym, ¿e w tym
samym czasie musimy, bo tak¹ z³o¿yliœmy dekla-
racjê, przeznaczyæ pewne œrodki na fundusze
strukturalne Unii Europejskiej – i takie œrodki
ju¿ przeznaczyliœmy, dajemy promesy wszystkim
uczelniom w Polsce – to na realizacjê pozosta³ych
inwestycji zosta³aby zbyt ma³a kwota. Ale, jak
s¹dzê, sprawa ta jest w rêkach pañstwa senato-
rów, a¿eby œrodki, które zostan¹ przyznane, by³y
– tak jak chocia¿by w tym roku – œrodkami dodat-
kowymi.

Sprawa kolejna, to jest odszkodowanie dla
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. W tym
roku rozwi¹zaliœmy tê sprawê, dlatego ¿e dosz³o
do porozumienia, podpisaliœmy porozumienie.
Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej otrzyma³
pieni¹dze, równie¿ akademia rolnicza…

(Senator Teresa Liszcz: Po trzech latach.)
Proszê?
(Senator Teresa Liszcz: Po trzech latach.)
No, ale to my mo¿emy powiedzieæ, ¿e dziêki pa-

niom i panom senatorom zrealizowaliœmy to.
Œrodki, które zosta³y w tym roku zwiêkszone,
mo¿na by³o przekazaæ tak jednej, jak i drugiej
uczelni. Uczelnie podpisa³y porozumienie. Nie
mamy tego problemu, który by³, a by³ rzecz¹
i spraw¹ bardzo bolesn¹.

Jak przebiega realizacja inwestycji wielolet-
nich na Uniwersytecie Jagielloñskim i Uniwersy-
tecie Wroc³awskim? Wszystko przebiega zgodnie
z planem. Z posiedzeñ komisji sejmowych, na
których przedstawiane s¹ sprawozdania i nastê-
puj¹ odbiory, wynika, ¿e inwestycje te realizowa-
ne s¹ w sposób w³aœciwy.

(Senator Dorota Simonides: A VAT?)
Proszê?
(Senator Dorota Simonides: A sprawa VAT?)
Sprawa VAT pojawi³a siê od 1 maja. My ju¿ j¹

przedstawialiœmy. Ja zreszt¹ rozmawia³em z re-
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ktorami. Wyst¹piliœmy w tej sprawie do ministra
finansów i do dnia dzisiejszego minister finansów
nie chce nam odpowiedzieæ. Dlatego bardzo pro-
simy równie¿ o wspomo¿enie nas w tych dzia³a-
niach, tak ¿ebyœmy mogli uczelniom odpowie-
dzieæ, co bêdzie ze spraw¹ inwestycji. Jest to bo-
wiem w jakimœ sensie sprawa po czêœci nowa, ale
zastana i niezawiniona przez uczelniê.

Sprawa wielkoœci uniwersytetu by³a ju¿ omó-
wiona. Sprawa innych inwestycji… Powierzchnia
budynków w Uniwersytecie imienia Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, w stosunku do innych
uczelni i liczby studentów, jest niewielka.
W przeliczeniu na jednego studenta daje jedn¹
z mniejszych tego typu wielkoœci w skali wszyst-
kich uczelni polskich. W zwi¹zku z tym istnieje
potrzeba rozwijania tej bazy.

Nie wiem, na które pytanie jeszcze nie odpo-
wiedzia³em. Sprawa finansowania mniejszych
uczelni, mniejszych oœrodków akademickich
jest spraw¹ jednoznaczn¹. Je¿eli bêdziemy mieli
sfinansowaæ tak¹ rzecz ze œrodków, które otrzy-
muje do dyspozycji minister edukacji narodo-
wej, to z ca³¹ pewnoœci¹ mia³oby to wp³yw… Ale
ja sobie nie wyobra¿am, ¿e mog³oby to byæ ze
œrodków ministra edukacji, tych, które otrzy-
mujemy na realizacjê inwestycji we wszystkich
uczelniach. Nam bowiem na dzieñ dzisiejszy po-
trzeba na kontynuacjê inwestycji blisko 200 mi-
lionów z³. To zaœ, co przewidziano w bud¿ecie,
jest na zapewnienie ochrony tych inwestycji,
k tó r e s¹ r ea l i z owane . Podsumowuj¹c ,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e ka¿da uczelnia wyma-
ga dofinansowania. Jak panie i panowie senato-
rowie wiecie, na przestrzeni wielu lat uczelnie
wy¿sze nie by³y dofinansowane. Na dodatek je-
szcze w sposób znacz¹cy wzros³a liczba studen-
tów. To powoduje, ¿e warunki kszta³cenia w nie-
których uczelniach w znacz¹cy sposób siê po-
gorszy³y. W zwi¹zku z tym istnieje potrzeba
wsparcia uczelni, a¿eby mog³y realizowaæ swój
program rozwoju, a¿eby warunki kszta³cenia
naszych studentów by³y warunkami godnymi
czasu, w którym studiuj¹, i godnymi warunków,
jakie s¹ w Unii Europejskiej. Jesteœmy bowiem
krajem Unii Europejskiej.

Je¿eli na któreœ z pytañ nie odpowiedzia³em, to
bardzo proszê, Pani Marsza³ek…

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Zaraz siê dowiemy, Panie Ministrze.
Czy wszyscy pañstwo senatorowie s¹ zadowo-

leni z odpowiedzi?
(Senator Teresa Liszcz: Sprawa Kolegium

Polsko-Ukraiñskiego.)
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:

A przepraszam, sprawa Kolegium Polsko-
-Ukraiñskiego. Nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e nie dofi-
nansowujemy sprawy kolegium. Problem polega tyl-
konatym,¿enaszpartner,czyliUkraina,niechcesiê
do³o¿yæ do wspó³finansowania tego kolegium. Dlate-
go zastanawiamy siê, jak dalece mamy wspó³finan-
sowaæ rzecz, w której korzyœci maj¹ doktoranci
z Ukrainy. Niewiele siê chyba pomylê, je¿eli powiem,
¿e oko³o 1 miliona 700 tysiêcy z³ rocznie przezna-
czamy na Kolegium Polsko-Ukraiñskie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pan senator Matusiak, bardzo proszê.

Senator Ryszard Matusiak:
Pani Marsza³ek, o ile dobrze us³ysza³em, pan

minister powiedzia³, ¿e w tej sprawie rz¹d siê wy-
powie za tydzieñ. Chcia³bym wiêc wiedzieæ, w jaki
sposób mamy œwiadomie podj¹æ decyzjê, je¿eli
rz¹d za tydzieñ da nam odpowiedŸ. Chcia³bym
us³yszeæ odpowiedŸ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-

rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: Nie umiem odpo-
wiedzieæ na takie pytanie, dlatego ¿e rz¹d nie
móg³…

Panie Ministrze, ja panu pomogê.
Oczywiœcie,ka¿dysenatormo¿emieæw³asnesta-

nowisko niezale¿nie od stanowiska rz¹dowego…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:
Tak, ale sprawa polega na tym, ¿e stanowisko

rz¹du bêdzie, ono jest przygotowywane. Czas, ja-
ki mia³ rz¹d na przygotowanie stanowiska, by³
zbyt krótki i tylko z tego wynika to, ¿e tego stano-
wiska jeszcze nie ma.

(Senator Teresa Liszcz: Na czym polega ten
program, co jest jego treœci¹?)

Treœci¹ tego programu jest zestaw inwestycji,
o których pan senator sprawozdawca mówi³…

(Senator Teresa Liszcz: Ja nie s³ysza³am.)
Niektóre przechodz¹ w tym roku z finansowa-

nia Morasko I, i dlatego to jest w 2004 r., a nastê-
pnie, w kolejnych dwóch latach, jest po 38 milio-
nów z³. Nastêpne lata nie s¹ rozpisane. Tam s¹
tak zwane obiekty Morasko II. Chodzi o budowê
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domów studenckich dotycz¹c¹ kierunku chemii
oraz tych obiektów w filiach, które s¹ nadzorowa-
ne przez Uniwersytet imienia Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panowie, pan senator Matusiak…
Aha, pani senator Simonides nie uzyska³a od-

powiedzi na pytanie…
Proszê o przypomnienie.

Senator Dorota Simonides:

Przypomnê, ¿e chodzi³o mi o to, czy w kontekœ-
cie takiej dyskusji to nie jest sygna³, ¿e ma³e uni-
wersytety, akademie mog¹ ulegaæ likwidacji, a te
du¿e s¹ dowartoœciowane.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:
Mo¿na powiedzieæ, ¿e kwestia Uniwersytetu

imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wpisuje
siê w tê teoriê. Jest to bowiem du¿y uniwersytet,
najwiêksza uczelnia w regionie Poznania,
i w zwi¹zku z tym ma mo¿liwoœæ rozwijania siê i
program, który zak³ada, zmierza do tego, ¿eby
wszystkie jej filie i ca³y region wielkopolski by³y
przez ni¹ nadzorowane. Tak ¿e to siê wpisuje w tê
teoriê, nasza polityka do tego zmierza. Jesteœmy
bardzo niechêtni tworzeniu pojedynczych uni-
wersytetów z bardzo ma³ych uczelni, dlatego ¿e
to zaburza pewien porz¹dek, nawet s³owny, i po-
rz¹dek wartoœciowania w nazewnictwie uczelni
wy¿szych w Polsce.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Wywo³ywa³am ju¿ pana senatora Matusiaka.
Bardzo proszê.

Senator Ryszard Matusiak:
Pani Marsza³ek, tak siê sk³ada, uczono mnie,

¿e najpierw muszê wiedzieæ, co bêdzie, ¿eby za-
g³osowaæ, tak ¿e nie zgadzam siê z pani odpowie-
dzi¹, mam mo¿liwoœæ powiedzieæ: nie.

I mam pytanie do pana ministra: jaki jest po-
wód tego, ¿e dopiero za tydzieñ rz¹d siê tym za-
jmie? Bo w tej kwestii nie uzyska³em w pe³ni od-
powiedzi. A my mamy podj¹æ doœæ wa¿k¹ decyzjê
i chodzi tu o ciê¿kie pieni¹dze, które trzeba wy-
j¹æ. Tu bêdê stawa³ w obronie rz¹du. Co prawda
nie jestem zwolennikiem tego rz¹du ani jego ob-

roñc¹ i chcia³bym wiedzieæ, czy znowu rz¹d nie
wprowadza nas w jak¹œ pu³apkê…

I dlatego uwa¿am, ¿e nic by siê nie sta³o, Pani
Marsza³ek, gdyby ta sprawa zosta³a podjêta na
nastêpnym posiedzeniu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, doskonale rozumiem, ¿e ma

pan krótkie doœwiadczenie w tej Izbie, ale przypo-
minam, ¿e jesteœmy na etapie pytañ. Prosi³abym,
¿eby nie rozpoczynaæ dyskusji, tylko formu³owaæ
pytanie do pana ministra.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:
Je¿eli pani marsza³ek pozwoli, to odpowiem.
Nie ma w dzia³aniach rz¹du ¿adnych podteks-

tów. Po prostu czas, który by³ potrzebny na napi-
sanie opinii, na uzgodnienia miêdzyresortowe
i przeprowadzenie pe³nej procedury opracowania
stanowiska rz¹du, by³ zbyt krótki na to, ¿ebyœmy
dzisiaj mieli to stanowisko. Stanowisko to, jak
mówiê, jutro bêdzie omawiane na posiedzeniu Ko-
mitetu Rady Ministrów. Wszystko te¿ wskazuje na
to, ¿e we wtorek bêdzie omawiane na posiedzeniu
rz¹du. Innej odpowiedzi nie mogê udzielaæ.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Czy pan senator Romaszewski pozostaje w go-

towoœci?
Bardzo proszê o zadanie pytania.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Chcia³bym z³o¿yæ wniosek, a¿eby dokoñczyæ

omawianie tego punktu porz¹dku obrad na przy-
sz³ym posiedzeniu, kiedy bêdziemy znali decyzjê
rz¹du, kiedy coœ wiêcej bêdziemy wiedzieli na ten
temat. Przecie¿ to s¹ bardzo powa¿ne kwestie.
Choæby to, jak nowy minister finansów widzi fi-
nansowanie nauki, równie¿ w tym kontekœcie
trzeba to rozwa¿aæ; byæ mo¿e trzeba wnieœæ ja-
kieœ poprawki, na przyk³ad dotycz¹ce zabezpie-
czenia tego, ¿e te pieni¹dze pochodz¹ spoza bud-
¿etu ministerstwa. A wiêc tu jest mnóstwo nieja-
snych punktów. W moim przekonaniu, podjêcie
decyzji jest dzisiaj w³aœciwie niemo¿liwe.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, rozumiem, ¿e mam trakto-

waæ pana wniosek jako wniosek formalny?
(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak jest.)
Bardzo proszê, pan senator Kruszewski.
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Senator Zbigniew Kruszewski:

Ja mam wniosek przeciwny, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, przecie¿ pan jako wieloletni

parlamentarzysta doskonale wie, ¿e my w Sena-
cie mo¿emy zmieniæ pó³ procentu, 0,02 procentu
bud¿etu, gros bud¿etu jest ustalane w Sejmie.
I je¿eli na 400 pos³ów 375 g³osowa³o za, a 5 siê
wstrzyma³o czy by³o przeciw, to chyba pos³owie
mieli œwiadomoœæ tego, co robi¹, a oni maj¹ bu-
d¿et i oni go obrabiaj¹, nie my. W zwi¹zku z tym,
moim zdaniem, ten wniosek nie kwalifikuje siê
do rozwa¿ania i podjêcia, i je¿eli pani marsza³ek
go przyjmuje, to mój wniosek jest zdecydowanie
przeciwny. Wydaje mi siê, ¿e liczy siê ka¿da for-
ma wspierania mo¿liwoœci rozwoju nauki pol-
skiej, która jest zaniedbana i zagubiona w tych
wszystkich rozwa¿aniach. Wszelkie pomys³y po-
winny byæ realizowane, i to realizowane w miarê
szybko. St¹d moja propozycja, ¿eby absolutnie
tego nie przek³adaæ na inne posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator ¯enkiewicz.

Senator Marian ¯enkiewicz:
Pani Marsza³ek, w kwestii formalnej. Chcia³bym

zapytaæ, czy nie uchybiliœmy naszej procedurze,
albowiem ca³y czas jesteœmy w fazie zadawania py-
tañ panu ministrowi, a tu nagle padaj¹ wnioski
o zupe³nie innym charakterze, które nie s¹ pyta-
niami.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Panie Senatorze, wniosek formalny mo¿e byæ

zg³oszony na ka¿dym etapie prac parlamentu,
i doskonale pan o tym wie, tak mówi nasz regula-
min.

Panie i Panowie Senatorowie, je¿eli pan sena-
tor Romaszewski nie wycofa swojego wniosku,
a rozumiem, ¿e nie wycofuje…

Nie oceniam pana wniosku, my nie mamy w tej
Izbie zwyczaju oceniaæ postaw i zachowañ in-
nych senatorów. Panie Senatorze, zapytujê po-
nownie: czy pan podtrzymuje swój wniosek for-
malny?

Je¿eli ten wniosek bêdzie podtrzymany, to
musimy przyst¹piæ do g³osowania, a wszystko
wskazuje na to, ¿e nie mamy kworum. W zwi¹zku
z tym bêdzie niezbêdna przerwa po to, a¿eby do-
prowadziæ do tego g³osowania.

A wiêc jeszcze raz pytam: czy podtrzymuje pan
wniosek? Podtrzymuje pan.

Panie i Panowie Senatorowie! Z uwagi na brak
kworum nie mo¿emy w tym momencie przeg³oso-
waæ wniosku formalnego, zatem bardzo proszê
o trzy minuty przerwy.

Panie Ministrze, przepraszam serdecznie. Mu-
simy przerwaæ etap odpowiedzi na pytania,
w trakcie którego teraz jesteœmy. Po zg³oszeniu
wniosku formalnego musimy go przeg³osowaæ.
Dziêkujê.

Bardzo proszê, Panie Senatorze

Senator Bogus³aw M¹sior:
Pani Marsza³ek, bardzo proszê o d³u¿sz¹ prze-

rwê, bo trzy minuty nie wystarcz¹ nawet na do-
biegniêcie tutaj, je¿eli któryœ z senatorów jest tro-
szkê dalej od naszej sali.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Przyjmujê ten argument.
Dziesiêæ minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 37
do godziny 18 minut 47)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Proszê o zajmowanie miejsc.
Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy

do g³osowania nad wnioskiem formalnym zg³o-
szonym przez pana senatora Romaszewskiego.

Mo¿e pan senator bêdzie uprzejmy powtórzyæ
swoj¹ propozycjê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Moja propozycja zmierza do tego, ¿eby debatê

nad tym punktem dzisiaj zakoñczyæ i kontynuo-
waæ j¹ na nastêpnym posiedzeniu, po otrzyma-
niu opinii rz¹du na temat sposobu bud¿etowania
nauki polskiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

propozycji zg³oszonej przez pana senatora Roma-
szewskiego?

Kto jest jej przeciwny?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Stwierdzam, ¿e na 61 obecnych senatorów

12 g³osowa³o za propozycj¹ pana senatora,
44 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 19)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
propozycja pana senatora nie uzyska³a akcepta-
cji Izby.

Tym samym, Panie i Panowie, procedujemy
dalej.

Przypomnê, ¿e jesteœmy jeszcze w fazie pytañ
adresowanych do pana ministra. Aby nie fatygo-

67 posiedzenie Senatu w dniu 28 lipca 2004 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego

60 „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2011”



waæ pana ministra ponownie do mównicy, wyra-
¿am zgodê, aby pan minister pozosta³ na miejscu
w tej chwili zajmowanym.

Je¿eli s¹ jeszcze pytania adresowane do pana
ministra w zwi¹zku z ustaw¹, to bardzo proszê.

(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Nie ma takich pytañ. Dziêkujê.
Zgodnie z art. 44… Przepraszam bardzo, prze-

chodzimy ju¿ do nastêpnego etapu.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszy-
stkim o obowi¹zku sk³adania wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu.
Wnioski musz¹ byæ z³o¿one na piœmie do za-
mkniêcia dyskusji nad ustaw¹.

Przypominam, ¿e komisja bêdzie rozpatrywaæ
tylko te wnioski, które zosta³y z³o¿one na piœmie do
marsza³ka Senatu przed zamkniêciem dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Rzemy-
kowskiego… przepraszam bardzo, pani¹ senator
Liszcz.

Bardzo proszê.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Jest mi przykro, ¿e muszê wyst¹piæ w nie-

wdziêcznej roli, bo mogê byæ pos¹dzona o to, ¿e
jestem wrogiem Poznania czy uniwersytetu po-
znañskiego. Nic z tych rzeczy! Bardzo ceniê doko-
nania Wielkopolan we wszystkich dziedzinach,
w tym tak¿e uniwersytet poznañski, jestem zre-
szt¹ zaprzyjaŸniona z wieloma kolegami profeso-
rami z poznañskiego wydzia³u prawa. Ale nie
o sentymenty tutaj chodzi. I chocia¿ jest to kolej-
ny przypadek, kiedy pewnie „zaskarbiê” sobie
wrogów, to powiem szczerze, co myœlê.

Bulwersuje mnie taki sposób dzia³ania, takie
wyrywanie pieniêdzy ze wspólnej w koñcu kasy –
bo mamy przecie¿ jedn¹ kasê – przez tego, kto ma
si³ê przebicia, kto ma ministra czy inne wp³ywo-
we osoby ze swojego regionu, kosztem s³abszych.
Bo zawsze danie komuœ wiêcej oznacza zabranie
albo danie mniej komuœ innemu.

Ju¿ wtedy, kiedy pojawi³a siê precedensowa
ustawa dotycz¹ca programu dla UJ, mia³am w¹t-
pliwoœci, wyra¿a³am je nawet, chocia¿ dosyæ
enigmatycznie ze wzglêdu na to, ¿e Uniwersytet
Jagielloñski jest matk¹ polskich uniwersytetów,
pierwszym uniwersytetem w tej czêœci Europy,
i ¿e Kraków, Uniwersytet Jagielloñski odgrywaj¹
szczególn¹ rolê. Wydawa³o mi siê, ¿e to bêdzie je-
den taki przypadek, bo w Polsce jest jeden Uni-
wersytet Jagielloñski, jedyny maj¹cy tak¹ rangê,
tak¹ historiê i takie tradycje. Wydawa³o mi siê

wiêc, ¿e wyj¹tkowo mo¿na przyj¹æ tak¹ ustawê.
Ale okazuje siê, ¿e w œlad za tym id¹ kolejne, bo
oczywiœcie ka¿dy znajdzie jakieœ uzasadnienie.

Ranga uniwersytetu poznañskiego jest wyso-
ka. Chocia¿ trudno tutaj o tym dyskutowaæ, bo
s¹ ró¿ne rankingi, w wiêkszoœci z nich widzia-
³am, ¿e na dwóch pierwszych miejscach by³y:
Uniwersytet Jagielloñski i Uniwersytet War-
szawski. Nie bêdziemy siê jednak sprzeczaæ dzi-
siaj o rankingi. Prawda jest taka, ¿e uniwersytet
poznañski zapewne nie jest w gorszej sytuacji
ni¿ wiêkszoœæ uniwersytetów – nie s³ysza³am
o tym, ¿eby tam by³y szczególnie tragiczne sy-
tuacje, w tym kontekœcie s³ysza³am raczej o in-
nych uniwersytetach. Ale nawet je¿eli s¹ tam
szczególne potrzeby, to przecie¿ musimy pamiê-
taæ o tym, ¿e powinna byæ w tych sprawach jakaœ
polityka – czyli œwiadoma, celowa dzia³alnoœæ,
przemyœlana – dotycz¹ca finansowania tak¿e
uniwersytetów, nauki w ogóle.

Jesteœmy w sytuacji, gdy w Sejmie jest projekt
ustawy o finansowaniu nauki, gdy s¹ dwa pro-
jekty ustawy o szkolnictwie wy¿szym; zw³aszcza
ten pierwszy projekt przewiduje stworzenie d³u-
gofalowych, sta³ych, stabilnych mechanizmów
finansowania nauki. I w tej oto sytuacji pojawia
siê projekt dotycz¹cy jednego uniwersytetu: ma-
my przeznaczyæ, nie wiedz¹c nawet dok³adnie,
na czym polega ten program… Domyœlam siê, ¿e
to by³o opisane w uzasadnieniu poselskiego pro-
jektu, ale my przecie¿ takiej wiedzy nie mamy.
Ogólnie wiadomo, ¿e chodzi o jakieœ inwestycje,
akademiki. Akademików wszêdzie brakuje
i w biedniejszych czêœciach Polski s¹ one bardziej
potrzebne ni¿, jak mówiê, w bogatej Wielkopol-
sce, bo studentów na LubelszczyŸnie, na Podla-
siu nie staæ na prywatne kwatery. Tak wiêc nie s¹
to potrzeby wyj¹tkowe, jakieœ ekstrapotrzeby.

Przypominam o trudnoœciach, jakie mia³
UMCS z wyegzekwowaniem nale¿nych mu 20 mi-
lionów z³. Od 2001 r., czyli od utworzenia uniwer-
sytetu w Rzeszowie, który przej¹³ maj¹tek Uni-
wersytetu imienia Marii Curie-Sk³odowskiej,
przez kilka lat domagaliœmy siê zap³acenia tego,
co siê uniwersytetowi nale¿a³o, po 1 milion z³, po
5 milionów z³. Teraz dziêki szeœædziesiêcioleciu
wreszcie zosta³o to za³atwione. Ale z jakim tru-
dem!

A tu raptem okazuje siê, ¿e przed debat¹ bud-
¿etow¹, przed poznaniem docelowych zasad fi-
nansowania nauki, pojawia siê taki projekt. Do
tego rz¹d nie zd¹¿y³ zaj¹æ stanowiska! Oczywiœcie
widaæ wyraŸnie, ¿e nikt nie chce siê naraziæ. Po-
s³owie prawdopodobnie rozumuj¹ tak: tej uczelni
trzeba daæ – porz¹dny, du¿y uniwersytet, w Wiel-
kopolsce – na pewno to siê nie zmarnuje, a wiêc
dajmy! Tylko nie zastanawiaj¹ siê nad tym, ¿e
œrodki na to „dajmy” nie bêd¹ z ksiê¿yca, nie
z Unii Europejskiej, ale: albo ze œrodków mini-
sterstwa edukacji, w co osobiœcie w¹tpiê – i wtedy
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bêdzie to oznacza³o przystopowanie wszelkich
inwestycji, nawet tych najbardziej potrzebnych,
na innych uniwersytetach – albo, je¿eli nie ze
œrodków edukacji, z jakichœ rezerw. W ka¿dym
razie bêdzie to kosztem innych bardzo wa¿nych
celów.

Jesteœmy w sytuacji, w której mamy ci¹æ
przede wszystkim wydatki publiczne, w której
zabieramy emerytom, rencistom, a tu bez deba-
ty, bez zastanowienia siê, wi¹¿emy siê z góry, po-
za bud¿etem, obowi¹zkiem takich wysokich wy-
datków. Uwa¿am, ¿e to jest po prostu nieroz-
tropne, nieodpowiedzialne i ¿e nale¿a³o przynaj-
mniej zrobiæ to, co proponowa³ pan senator Ro-
maszewski, czyli chocia¿by odroczyæ sprawê,
uzyskaæ du¿o wiêcej informacji, us³yszeæ, jakie
jest stanowisko rz¹du, i wtedy œwiadomie g³oso-
waæ. No ale skoro ten wniosek nie przeszed³, to
ja dzisiaj nie widzê innego wyjœcia jak zg³osiæ
wniosek o odrzucenie tej ustawy. I to w³aœnie
czyniê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Matu-

siaka.
(Senator Ryszard Matusiak: Gdzie tu siê przy-

ciska?)
Panie Senatorze, niczego siê nie naciska.

Senator Ryszard Matusiak:

Dobrze.
PaniMarsza³ek, tow³aœnie ja, tennowysenator.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Z moj¹ przedmówczyni¹, pani¹ senator

Liszcz, w poprzedniej kadencji zasiadaliœmy ra-
zem w ³awach poselskich. I wtedy by³a rozpatry-
wana sprawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. By-
³a ona uznana za precedens, a nie za szczególn¹
sprawê, bo tak to widzieliœmy. Ten uniwersytet
to nie tylko matka polskiej nauki, ale tak¿e pier-
wszy uniwersytet na tym terenie, na terenie
wschodniej Polski… to znaczy w ogóle w Euro-
pie. I ja wyraŸnie powiedzia³em, ¿e nie jestem
przeciwnikiem dawania na edukacjê, bo to jest
koniecznoœæ rozwoju ka¿dego pañstwa i ka¿dej
cywilizacji. Chodzi mi jednak o to, ¿e nie mo¿na
podj¹æ decyzji, nie zauwa¿aj¹c, ¿e w bud¿ecie
tnie siê wydatki na cele spo³eczne, ¿e szerzy siê
problem bezrobocia. A my, nie patrz¹c na
mo¿liwoœci, z pe³nym szacunkiem dla nauki,
wydajemy œrodki. I wiêcej na ten temat siê nie
wypowiem.

Chcia³bym poprzeæ wniosek pani senator o od-
rzucenie tej¿e proponowanej uchwa³y.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Panie Senatorze, z tym pierwszym uniwersyte-
tem w Europie trochê pan przesadzi³, ale ³adnie
zabrzmia³o.

(Senator Ryszard Matusiak: Chodzi o Uniwer-
sytet Jagielloñski.)

Jagielloñski te¿.
(Senator Teresa Liszcz: Na tym terenie.)
(G³osy z sali: Na tym terenie tylko.)
(G³os z sali: W Unii Europejskiej.)
Bardzo proszê, pan senator Wielowieyski.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
To trochê dziwna sprawa i myœlê, ¿e niedobrze

siê dzieje, ¿e poœwiêcamy jej tyle czasu. No ale
trzeba sobie wyjaœniæ parê spraw. I wyjaœniamy
to sobie ju¿ od kilku kwadransów.

Otó¿, proszê pañstwa, ja osobiœcie jestem g³ê-
boko przekonany, ¿e Poznañ jest wart takiego
d³ugofalowego programu. Myœlê, ¿e tak jak sena-
tor sprawozdawca nam komunikowa³, a ja to
sprawdza³em, ten czterokrotny wzrost liczby stu-
dentów w porównaniu z innymi uczelniami pañ-
stwowymi jest wysoki – wprawdzie na niektórych
innych uczelniach, zw³aszcza prywatnych, jest
jeszcze wiêkszy – i œwiadczy o odwadze i przedsiê-
biorczoœci uniwersytetu poznañskiego. Jest to
godne poparcia, bo trzeba tê m³odzie¿ przyjmo-
waæ, coœ z ni¹ robiæ. Wzrost z czternastu do piêæ-
dziesiêciu dwóch tysiêcy to jest jednak du¿e
osi¹gniêcie i dlatego, co podkreœlam, pod wzglê-
dem merytorycznym jestem za.

Wysoka Izbo, od kilkunastu lat, czyli od kiedy
jestem w polskim parlamencie, zawsze pracowa-
³em w komisji bud¿etowej i stwierdzam, ¿e argu-
mentacja pani senator Liszcz by³a w du¿ym stop-
niu przekonywaj¹ca. Sprawa jest bardzo prosta:
z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania
na ogó³ nie powinno siê robiæ takich rzeczy, zw³a-
szcza ¿e to jest ca³kowicie nieskuteczne. Bo co siê
dzieje przy bud¿etowaniu? Minister edukacji ze-
stawi wszystkie propozycje i bêdzie dzieli³ pie-
ni¹dze, zw³aszcza wed³ug stopnia przygotowania
tych inwestycji. Prawdopodobnie – mo¿na to sobie
wyobraziæ – Poznañ bêdzie trochê lepiej przygoto-
wany dziêki temu bodŸcowi ustawowemu, ale to
bynajmniej nie przes¹dza sprawy, ¿e w racjonal-
nym tempie oœmiu lat ta kwota ponad 300 milio-
nów z³ zostanie wykorzystana. A jeœli nie bêdzie
pieniêdzy, to wszyscy bêd¹ mieli obciête œrodki,
a Poznañ te¿ siê bêdzie „œlizga³” a¿ do 2011 r., jak
to sobie na boku mówiliœmy, a wtedy w 2010 r. czy
2011 r. podejmiemy uchwa³ê zmieniaj¹c¹ tê usta-
wê. Tak równie¿ mo¿e byæ. Ale zgadzamy siê, ¿e to
nie jest racjonalny sposób pracy i dzia³ania.

Zabra³em g³os w³aœciwie tylko dlatego, ¿eby
podkreœliæ, ¿e podejmujemy tutaj decyzje czy ini-
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cjatywy podobne do tych, które ju¿ funkcjonuj¹.
I to nie po raz pierwszy. Jest to w ogóle problem
dla polskiego parlamentu.

Z dr¿eniem patrzê na tablicê, bo do g³osu zapi-
sa³ siê senator M¹sior, a ja teraz chcê w jego spra-
wie…

Jest tutaj gorsza sytuacja i o tym chcia³bym
powiedzieæ dwa s³owa. Chodzi o problem du¿o
wa¿niejszy ni¿ problem tych 300 milionów z³ dla
Poznania. Od kilkunastu lat p³acimy na zabytki
Krakowa w drodze osobnego sektora bud¿etowe-
go zamiast – by³o to ju¿ mówione od wielu lat – po
prostu przekazaæ te pieni¹dze do resortu kultury
i dzieliæ je racjonalnie pomiêdzy wszystkie mia-
sta, które maj¹ zabytki, tak ¿eby je ratowaæ. Bo
przecie¿ jest jeszcze Toruñ, Zamoœæ, a nie tylko
Kraków. I odnieœliœmy naprawdê wielki sukces:
postawiliœmy Kraków na nogi i mamy co pokazaæ
œwiatu. Ale z punktu widzenia racjonalnoœci,
uczciwoœci i sprawiedliwoœci wobec samorz¹dów
Torunia, Zamoœcia, Poznania i wielu innych
miast, które te¿ maj¹ zabytki, jest to skandal.
Jest to po prostu gorsz¹cy skandal! No i oczywi-
œcie wytworzy³y siê ju¿ tam wokó³ tych wydanych
setek milionów z³otych ca³e struktury, które,
rzecz jasna, broni¹ tej swojej normalnej dzia³alno-
œci, któr¹ chc¹ dalej prowadziæ za takie same pie-
ni¹dze. Tak wiêc musimy byæ tutaj nies³ychanie
czujni. Chcê podkreœliæ, ¿e nawet takie czy inne
stanowisko rz¹du niewiele zmieni w tej kwestii,
bo, jak ju¿ mówi³em, praktyka bêdzie taka: wedle
stawu grobla, czyli ile pieniêdzy minister finansów
z ministrem edukacji ustal¹, to tyle bêdzie. No,
Poznañ mia³by pewne wsparcie, ¿e tak powiem,
psychiczne, ¿eby szybciej przygotowywaæ doku-
mentacjê, ale wydaje mi siê, ¿e mno¿enie tego ro-
dzaju inicjatyw bud¿etowo-inwestycyjnych jest
przede wszystkim niesprawiedliwe w stosunku do
wszystkich innych partnerów spo³ecznych, z któ-
rymi dzia³amy.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora M¹siora.
Czy pan senator bêdzie mówi³ o metrze?

Senator Bogus³aw M¹sior:

Pani Marsza³ek, proszê nie sugerowaæ, co pan
senator ma mówiæ.

Ja równie¿ chcia³bym powiedzieæ o specyficz-
nym pojêciu sprawiedliwoœci. Ka¿dy z nas ma
ró¿ne poczucia sprawiedliwoœci, tak jak œwiêtej
pamiêci ksi¹dz Tischner mia³ trzy okreœlenia
prawdy.

Nie ¿a³ujê, ¿e zapisa³em siê do g³osu. Dla mnie
sprawa jest oczywista: wtedy, gdy mo¿na pomóc
nauce polskiej, ja bêdê zawsze za. A tutaj – prze-
praszam panie i panów senatorów, którzy maj¹
trochê inne zdanie ni¿ ja – odezwa³o siê takie na-
sze polskie uczucie zazdroœci, ¿e ktoœ mo¿e mieæ
lepiej, bo wszystko by³oby dobrze, gdybyœmy
mieli wszystko po równo. A tu byæ mo¿e jest szan-
sa uniwersytetu poznañskiego i kolegów pos³ów,
bo byli bardziej kreatywni, bardziej energiczni,
mieli ten program.

Co do rewaloryzacji Krakowa, to nie chcê o tym
dyskutowaæ, poniewa¿ Kraków broni siê sam.
A co do Uniwersytetu Jagielloñskiego, to dobrze
pamiêtam, ¿e poprzedni rz¹d przyj¹³ wielki pro-
gram z okazji szeœæsetlecia odnowienia tego uni-
wersytetu, ale tylko przyj¹³, bo dopiero my w roku
2001 jako komisja do spraw bud¿etu i finansów,
Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych, bie-
galiœmy za œrodkami, poniewa¿ prace by³y ju¿ tam
rozpoczête. A poprzedni rz¹d – poza deklaracj¹
i poza tym, ¿e by³a uchwa³a parlamentu – nie prze-
widzia³ ¿adnych œrodków w bud¿ecie.

W zwi¹zku z tym chcia³bym bardzo, ¿eby oczy-
wiœcie zachowano pewne procedury legislacyjne
i ¿eby rz¹d w osobie obecnego pana ministra nie
mówi³ tak trochê na okr¹g³o: my siê za tydzieñ
wypowiemy… Za tydzieñ to rz¹d nie powinien ju¿
siê wypowiadaæ. Rz¹d powinien to poprzeæ, a wy-
powiedzieæ siê rz¹d powinien w Sejmie. To, ¿e
w Sejmie to nie komisja finansów i bud¿etu za-
jmowa³a siê t¹ ustaw¹, to jest jakieœ potkniêcie
po drodze.

A generalnie uwa¿am, ¿e my w Senacie powin-
niœmy, uwzglêdniaj¹c wszystkie uwagi do tego
toku legislacyjnego, poprzeæ jednak tê ustawê,
poniewa¿ dziêki temu uniwersytet poznañski nie
tylko bêdzie mia³ uchwa³ê parlamentu, ale tak¿e
dostanie œrodki, ¿eby móc kontynuowaæ inwe-
stycje i ich nie przerywaæ – jak to by³o w przypad-
ku Uniwersytetu Jagielloñskiego – a to bêdzie is-
totny wk³ad w tworzenie nowej Polski.

Mówimy, ¿e szanse Polski s¹ w edukacji m³o-
dego pokolenia, w pracach naukowych, w paten-
tach, ale nie zdajemy sobie sprawy, ¿e na to s¹
potrzebne œrodki i ¿e trzeba je po prostu wygo-
spodarowywaæ. I nie mo¿na mówiæ, ¿e z jednej
strony odbieramy pieni¹dze biednym ludziom,
a z drugiej dajemy… No w³aœnie, na co my dajemy
te pieni¹dze? Dajemy je na edukacjê naszego
m³odego pokolenia, bo tylko dziêki temu bêdzie
mia³o ono – i my jako kraj – szanse w Unii Euro-
pejskiej.

¯yczê, aby pan minister edukacji dogada³ siê
z ministrem finansów, abyœmy mogli przyjmo-
waæ bud¿et, w którym bêd¹ gwarantowane œrod-
ki dla Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu, i aby nie odbywa³o siê to kosztem
ograniczenia inwestycji na pozosta³ych uczel-
niach. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê.
Proszê, pan senator £êcki.

Senator W³odzimierz £êcki:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawa du¿a, ale jednostkowa, nabra³a cha-

rakteru bardziej ogólnego: czy wspieraæ zadania,
które tworz¹ pewne wiêksze wartoœci, czy dawaæ
wszystkim po równo. Pad³o tutaj porównanie te-
go do rewaloryzacji zabytków Krakowa. Faktycz-
nie by³a to kontrowersyjna sprawa, bo rzeczywi-
œcie inne miasta nie dosta³y kwot, których chcia-
³y, zreszt¹ to s¹ zawsze kwoty nieobliczalnie wiel-
kie. No ale to, co sta³o siê w Krakowie, jest dum¹
ca³ego spo³eczeñstwa. Kraków jest najliczniej od-
wiedzanym miastem ze wszystkich miast w Pol-
sce – odwiedza go pó³tora miliona turystów – co
daje okreœlony dochód.

Tu chodzi o coœ innego: budowa uczelni nie
bêdzie generowa³a bezpoœrednio zwiêkszenia
dochodu, ale nie bêdzie go generowa³a tylko bez-
poœrednio, bo przecie¿ bêdzie go generowa³a po-
œrednio.

Myœlê, ¿e dyskusja potoczy³a siê w kierunku:
czy wszystkim po równo, czy jednym wiêcej, czy
tworzyæ pewne „lokomotywy postêpu”, czy zagwa-
rantowaæ wszystkim, bez wzglêdu na ich aktyw-
noœæ i starania, ten sam dochód na inwestycje.

Uniwersytet poznañski jest – a mówiê to su-
biektywnie, bo mam takie prawo, poniewa¿ jes-
tem mieszkañcem Poznania – uczelni¹ szczegól-
n¹. Jest uczelni¹, która odegra³a wielk¹ rolê
w okresie miêdzywojennym, kiedy wyros³a w³aœci-
wie z niczego po okresie zaboru pruskiego, nota-
bene, zasilona kadr¹ naukow¹ Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Jest uczelni¹, która wychowywa³a
ludzi nie tylko na wysokim poziomie naukowym,
lecz tak¿e patriotycznym. W czasie okupacji Uni-
wersytet Ziem Zachodnich, dzia³aj¹cy w Warsza-
wie, czyli tu, w Generalnej Guberni, w znakomitej
wiêkszoœci funkcjonowa³ dziêki naukowcom wy-
wodz¹cym siê z Poznania. To naukowcy z Pozna-
nia opracowali maszynê, która rozszyfrowa³a
Enigmê, niemieck¹ maszyn¹ szyfruj¹c¹.

To s¹ drobiazgi, to s¹ mo¿e szczegó³y, ale pre-
tekstem do tej ustawy przygotowanej w Sejmie
jest jubileusz czterechsetlecia tego uniwersyte-
tu, uniwersytetu, który boryka siê z wieloma
trudnoœciami. Niektóre panie, niektórzy panowie
senatorowie mówili, ¿e nie znaj¹ programu. Ubo-
lewam nad tym, poniewa¿ co pewien czas dosta-
jemy fioletowe druki, w których s¹ zamieszczone
przygotowywane ustawy – mo¿emy pobraæ je dwa
piêtra ni¿ej z gablot, gdzie s¹ wy³o¿one. Druk
nr 2961, doœæ gruby, podaje szczegó³owo ca³y ten
program. Chcê wyeksponowaæ z tego tylko trzy
rzeczy. Na uniwersytecie poznañskim, czyli Uni-

wersytecie imienia Adama Mickiewicza Poznanio,
jak on siê oficjalnie nazywa w tej chwili, jest jeden
z najni¿szych wskaŸników powierzchni w przeli-
czeniu na studenta – 3 m2, a powierzchni u¿ytko-
wej – zaledwie 0,7 m2. Dlatego nie zgadzam siê
z pani¹ senator Liszcz, która mówi³a, ¿e Wielko-
polska jest bardzo bogatym regionem. Taki jest
mit, ale ja ubolewam nad tym, ¿e jest to mit. Prze-
jrzyjcie pañstwo roczniki statystyczne: ten do-
chód wcale nie jest najwy¿szy. Poza tym Wielko-
polska jest regionem du¿ym, wielce zró¿nicowa-
nym. Pó³nocne regiony Wielkopolski, pó³nocne
powiaty: chodzieski, pilski, czarnkowsko-trzcian-
ecki, z³otowski, maj¹ bezrobocie siêgaj¹ce 30%.
I tam w³aœnie, z inicjatywy siedz¹cego tu pana re-
ktora, ma powstaæ oddzia³ zamiejscowy. Pan re-
ktor pozyska³ grunty z Agencji Mienia Wojskowe-
go. I dla tego regionu, który bêdzie obejmowa³ nie
tylko Wielkopolskê, ale te¿ spor¹ czêœæ Pomorza
Œrodkowego, Pomorza Zachodniego, powstanie no-
woczesny oœrodek uniwersytecki.

Poznañski uniwersytet prowadzi Collegium
Polonicum powsta³e na mocy porozumienia
rz¹du niemieckiego i polskiego dos³ownie na gra-
nicy nad Odr¹, gdzie mamy wystawne budynki
niemieckie i w tej chwili coraz wiêcej porówny-
walnych do nich budynków polskich. Ale tê inwe-
stycjê trzeba skoñczyæ.

Kolejny oœrodek ma powstaæ w Kaliszu, mie-
œcie o bogatej historii, o du¿ym potencjale ludno-
œciowym i te¿ w regionie, gdzie brakuje wy¿szej
uczelni. I wed³ug mnie to nie jest tak, ¿e uniwer-
sytet chce zaw³aszczyæ pieni¹dze.

Generalnie rzecz¹ wa¿n¹ jest, ¿eby nauka uzy-
ska³a wiêksze wsparcie ni¿ to, które ma do tej po-
ry. I ten precedens – bo jest to swojego rodzaju
precedens czy kontynuacja precedensu – jest jak
najbardziej s³uszny.

Popatrzcie pañstwo, jak jest w waszym otocze-
niu. Równanie, z regu³y do ni¿szego poziomu, nie
prowadzi do postêpu. Tworzenie silnych oœrod-
ków powoduje, ¿e zarówno œci¹gn¹ one zdolniej-
sz¹ m³odzie¿, jak i bêd¹ motorami postêpu nau-
kowego, postêpu technicznego, a to siê liczy we
wspó³czesnym œwiecie.

Oczywiœcie by³bym przeciwny tej ustawie, gdy-
by ona mia³a spowodowaæ przejêcie wszystkich
œrodków na inwestycje uczelniane w Polsce. Ale
mo¿e ona sprawiæ, ¿e szkolnictwo wy¿sze dodat-
kowo uzyska pewne œrodki. Poza tym z tego mate-
ria³u wynika, ¿e jedn¹ czwart¹ œrodków uniwersy-
tet zamierza wypracowaæ w³asnymi si³ami. To jest
bardzo du¿o. I wspieranie tych, którzy maj¹ ini-
cjatywê, powinno byæ naszym obowi¹zkiem.

Mimo pewnych, niew¹tpliwie, zastrze¿eñ bar-
dzo proszê panie i panów senatorów o wsparcie
tego. To nie jest tylko sprawa Poznania. To jest
sprawa ca³ego naszego kraju – tworzenie silnych
jednostek naukowych, motorów postêpu, które
s¹ bardzo wa¿ne.
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Móg³bym jeszcze powiedzieæ o tym, ¿e wie-
lu z nas… No, mo¿e my nie, ale znaczna czêœæ
spo³eczeñstwa obawia siê utraty naszej to¿-
samoœci. U nas, w Wielkopolsce, to siê mówi,
¿e wykupi¹ nas Niemcy. Ja siê tego specjal-
nie nie obawiam, ale z kolei my musimy byæ
czujni.

Wielkopolska otoczona jest mitem regionu go-
spodarnego, dobrze zarz¹dzanego, ale jest to za-
s³uga wieku dziewiêtnastego, kiedy w tym spo³e-
czeñstwie znalaz³o siê wiele jednostek, które
przeciwstawi³y siê potêdze pruskiej, a póŸniej
niemieckiej, które rzuci³y has³o: ¿eby pokonaæ
Niemców, trzeba byæ lepszym od nich. I to siê
uda³o. Pierwszy by³ Ch³apowski, który stworzy³
szko³ê, w której nawet Niemcy siê uczyli. PóŸniej
– ca³y system spó³dzielczoœci i edukacji; eduka-
cji, która w pewnych sekwencjach nie mog³a
dzia³aæ oficjalnie. Ale gdy wybuch³a Polska,
w 1919 r., parê miesiêcy po zwyciêskim Powsta-
niu Wielkopolskim, utworzony zosta³ Uniwersy-
tet Poznañski.

Pomin¹wszy wiele racjonalnych argumentów,
które pozwoli³em sobie tutaj przedstawiæ, uwa-
¿am, ¿e jest pewien subiektywny element: uczel-
ni, która ma wielki dorobek naukowy, patriotycz-
ny, spo³eczny, nale¿y siê jakiœ prezent na czte-
rechsetlecie. I myœlê, ¿e jeœli te wszystkie elemen-
ty po³¹czyæ, to powinniœmy g³osowaæ za t¹ usta-
w¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, pan senator Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwolê sobie na wstêpie zastrzec, ¿e moje wy-

st¹pienie te¿ nie bêdzie do koñca obiektywne,
a wrêcz bêdzie subiektywne z tej racji, ¿e tak¿e je-
stem Wielkopolaninem, poznaniakiem, absol-
wentem uczelni odszczepionej w jakimœ sensie
z uniwersytetu, poniewa¿ po wojnie Akademia
Medyczna uzyska³a samodzielnoœæ, ale tak na-
prawdê jest ca³y czas w orbicie kszta³cenia uni-
wersyteckiego w Poznaniu. I byæ mo¿e wzorem
Uniwersytetu Jagielloñskiego kiedyœ dojdziemy
do tego, ¿e te od³amane, odszczepione uczelnie
bêd¹ znowu razem pracowaæ pod sztandarem
uniwersytetu.

Proszê pañstwa, co do tych danych o uniwer-
sytecie, które tutaj pad³y, to chcia³bym jeszcze
raz wróciæ do Tajnego Uniwersytetu Ziem Zacho-

dnich. To w³aœnie ta piêkna inicjatywa, tak po po-
znañsku, tak po wielkopolsku realizowana pod-
czas wojny, pozwoli³a zaraz po wojnie na formal-
ne wydanie dyplomów dwóm tysi¹com fachow-
ców wykszta³conych w³aœnie w okresie okupacji.
Dwa tysi¹ce osób z wy¿szym wykszta³ceniem od
razu po wojnie mia³o dyplom ukoñczenia wy¿-
szych studiów.

Dzisiaj uczelnia zatrudnia siedmiuset profe-
sorów, kszta³ci na dwustu kierunkach i specjal-
noœciach, a o jej dobrej opinii w œrodowisku m³o-
dzie¿y œwiadczy fakt, ¿e w tym roku na osiem i pó³
tysi¹ca miejsc zg³osi³o siê trzydzieœci dwa tysi¹ce
maturzystów. I wreszcie, potwierdzam informa-
cje o 0,7m2 na jednego studenta. Uczelnia szczyci
siê – i to te¿ jest jej wielki walor – ¿e co roku dwie-
œcie piêædziesi¹t osób koñczy przewody doktor-
skie.

Ale nie dlatego zabieram g³os. Zabieram g³os
przede wszystkim dlatego, ¿e to jest po prostu do-
bra uczelnia i ka¿da z³otówka przeznaczona na
dobry cel bêdzie z³otówk¹ wydan¹ s³usznie, sen-
sownie i gospodarnie. I niestety, mam przykre
przyk³ady z ostatnich dziesiêciu lat, kiedy dane
mi by³o mieæ dostêp chocia¿by do ustaw bud¿eto-
wych – w Wielkopolsce potrafiono budowaæ na
przyk³ad szpitale o po³owê taniej ni¿ takie same
szpitale, o takiej samej powierzchni, o takiej sa-
mej kubaturze, w innych czêœciach Polski. Ob-
serwujê to, co uniwersytet zrobi³ w minionych la-
tach, i jestem przekonany, ¿e tak samo gospo-
darnie bêd¹ wydawane pieni¹dze w³aœnie na
obiekty uniwersyteckie.

Mówiono tutaj, ¿e ustawa jest naganna, wrêcz
niemoralna – w kuluarach pad³o takie stwierdze-
nie – ale, proszê pañstwa, wyrywanie œrodków
dla Krakowa czy Wroc³awia te¿ by³o w jakimœ
sensie naganne.

A tym, co przes¹dza ju¿ definitywnie, i¿ bêdê
g³osowa³ za t¹ ustaw¹, jest to, ¿e nie chcia³bym
prze¿yæ na tej sali po raz drugi sytuacji, w któ-
rej znaleŸliœmy siê, uchwalaj¹c pierwszy bu-
d¿et po wyborach 2001 r., kiedy to metod¹
szeptan¹, metod¹ nacisków, metod¹ w jakimœ
sensie po prostu nie³adn¹, próbowano w³aœnie
przepompowaæ tu, z tej trybuny i na tej sali,
czêœæ pieniêdzy z Uniwersytetu imienia Adama
Mickiewicza w Poznaniu na rzecz Uniwersyte-
tu Jagielloñskiego. I niestety z ubolewaniem
mówiê, ¿e wtedy g³osowa³em przeciw tej po-
prawce, ale ta poprawka przesz³a. Na naszym
zamkniêtym spotkaniu klubu nazwa³em to
dzia³aniami gangsterskimi. Nie chcia³bym
czegoœ takiego drugi raz prze¿ywaæ. Je¿eli tê
ustawê uchwalimy, to bêdziemy mogli z pod-
niesionym czo³em patrzeæ potem na przysz³oœæ
tego uniwersytetu i nie podbieraæ – tak jakby
jeden kolega senator drugiemu koledze sena-
torowi – pieniêdzy. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a…
(G³os z sali: Nie, nie.)
…nie zosta³a wyczerpana, bowiem pan sena-

tor Bielawski prosi o g³os.
Bardzo proszê.

Senator Janusz Bielawski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Muszê siê przyznaæ, ¿e podczas zadawania py-

tañ, w ci¹gu debaty, narasta³o we mnie zdumie-
nie, jak to mo¿liwe, ¿eby w tej Izbie, gdzie jest –
no, nie wiem dok³adnie – oko³o trzydziestu profe-
sorów, tego typu debata mog³a mieæ miejsce.

Ja w ca³oœci popieram to, co przedstawili
w swoim wyst¹pieniu pan senator M¹sior, pan
senator £êcki, pan senator Kulak. Ale to wcale
nie zmniejsza mojego zdziwienia, bo ca³a ta dys-
kusja i wszystkie te pytania by³y ukierunkowane
w jedn¹ stronê: dlaczego ma dostaæ uniwersytet
poznañski, a nie mój? A przecie¿ je¿eli bêdziemy
rozwijaæ któr¹kolwiek z uczelni w Polsce, to bê-
dzie to nasz polski kapita³ wniesiony w edukacjê.

I jeszcze do tego wszystkiego pragn¹³bym do-
daæ, ¿e jest bardziej uzasadnione ekonomicznie
inwestowaæ w te przedsiêwziêcia, które daj¹ real-
n¹ szansê, ¿e za z³otówkê uzyska siê jakieœ kon-
kretne wartoœci, a w innym miejscu, powiedzmy,
trzeba na to…

(G³os z sali: 2 z³.)
…wy³o¿yæ 5 z³.
Ten rachunek ekonomiczny musi byæ te¿ bra-

ny pod uwagê, a nie tylko sentymenty.
Oczywiœcie bêdê g³osowa³ za t¹ ustaw¹, dlate-

go ¿e ona jest warta przeg³osowania. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-

braæ g³os w debacie? Nie ma zg³oszeñ.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Rze-

mykowski z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*, a wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piœmie z³o¿y³a pani Teresa Liszcz.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do informacji przedstawionej w toku debaty
przez senatorów?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: Nie, dziêkujê

bardzo.To, co mia³em do powiedzenia, powie-
dzia³em.)

Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie! O g³os prosi re-

ktor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu, pan Stanis³aw Lorenc.

Bardzo proszê.

Rektor Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Stanis³aw Lorenc:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Jestem ogromnie wzruszony, przemawiaj¹c

do najwy¿szego gremium w naszej Rzeczypospo-
litej. Proszê mi jednak pozwoliæ na powiedzenie
kilku s³ów o projekcie.

Otó¿ projekt spina jak gdyby klamr¹ dwie wa¿-
ne dla nas okolicznoœci. Pierwsza, ju¿ tutaj poru-
szana, to wydarzenie z roku 1611, a druga to
stan dzisiejszy uniwersytetu, to potrzeby zwi¹za-
ne z jego rozwojem i zapewnienie naszej m³odzie-
¿y mo¿liwie najlepszych warunków nauki.

Ka¿dego roku przyjmujemy coraz wiêcej stu-
dentów, mamy coraz wiêcej kandydatów.
W ubieg³ym roku przyjêliœmy dwa tysi¹ce wiêcej
osób ni¿ w roku 2002. W tym roku przyjmiemy na
studia stacjonarne o ponad tysi¹c piêæset osób
wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. To i tak kropla w mo-
rzu potrzeb, które siê ujawniaj¹ ze strony zainte-
resowanych studiowaniem w Poznaniu.

Czy uniwersytet jest dobry? Ja myœlê, ¿e nasz
uniwersytet na pewno nale¿y do tych uniwersy-
tetów, które wyznaczaj¹ standardy, standardy
polskie, standardy miêdzynarodowe zarówno
nauczania, jak i nauki. To bardzo wa¿ne, musz¹
byæ takie uniwersytety, musz¹ byæ punkty odnie-
sienia, do których zmierzamy. Uniwersytet nie
zamyka siê w Poznaniu jak w wie¿y z koœci s³onio-
wej, wychodzi na zewn¹trz, tworz¹c mo¿liwoœci
studiowania wielu dziesi¹tkom studentów, któ-
rzy nigdy nie mogliby sobie pozwoliæ na studio-
wanie w Poznaniu. Dziesiêæ oœrodków zamiejsco-
wych kszta³ci ponad osiem tysiêcy studentów.
Do nich powinien do³¹czyæ oœrodek zamiejscowy
w Pile.

W ci¹gu kilkunastu lat przekszta³ciliœmy zak³ad,
którypozosta³ poWy¿szejSzkolePedagogicznejwKa-
liszu,aw³aœciwieStudiumNauczycielskimwKaliszu,
w Wydzia³ Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, gdzie
pracuje dwudziestu piêciu profesorów.

Myœlê, Szanowni Pañstwo, ¿e ka¿dy z obec-
nych ma wystarczaj¹c¹, pe³n¹ informacjê co do
tego, jak kszta³towa³ siê rozwój oœrodków akade-
mickich w poszczególnych regionach. Uniwersy-
tet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu nie-
w¹tpliwie zasili kadr¹ naukow¹ ca³¹ pó³noc-
no-zachodni¹ Polskê, stanowi¹c równoczeœnie
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miejsce, gdzie prowadzone s¹ badania naukowe.
Gdyby nie Uniwersytet imienia Adama Mickiewi-
cza, dzisiaj nie by³oby z pewnoœci¹, albo nie by³o
w takim stopniu rozwiniêtego, œrodowiska nau-
kowego Zielonej Góry, Gorzowa, Szczecina.

Uniwersytet obejmuje opiek¹ wiele pañstwo-
wych wy¿szych szkó³ zawodowych. Z szeœcioma,
³¹cznie z Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹
w Legnicy, mamy podpisane umowy. Uniwersytet
patronuje wielu kolegiom nauki jêzyków obcych,
a tak¿e kolegiom nauczycielskim w ca³ej
pó³nocno-zachodniej czêœci Polski i stanowi ich za-
plecze merytoryczne.

Wreszcie uniwersytet wspó³pracuje bardzo
blisko, bardzo dobrze, ze szko³ami niepubliczny-
mi. Z wieloma z nich mamy podpisane umowy
i przejmujemy od nich kszta³conych przez nich li-
cencjatów, czyli tych, którzy ukoñcz¹ studia
pierwszego stopnia.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e inne regiony Polski ró-
wnie¿ zosta³y zasilone kadr¹ Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu: pier-
wszy rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego to pro-
fesor Lulek z Poznania; z Poznania pochodzi³ te¿
jeden z wa¿nych twórców Uniwersytetu Œl¹skie-
go, póŸniejszy rektor, marsza³ek Senatu, profe-
sor August Che³kowski.

Wszystko to sprawia, ¿e uniwersytet dzia³a
nie tylko dla œrodowiska poznañskiego, wielko-
polskiego, ale równie¿ ogólnopolskiego. A oœ-
mielam siê powiedzieæ, ¿e równie¿ na arenie
miêdzynarodowej jesteœmy bardzo znacz¹cym
œrodowiskiem.

I na koniec jedna rzecz, któr¹ te¿ chcia³bym pod-
kreœliæ: wspania³a wspó³praca z samorz¹dem –
samorz¹dem wojewódzkim, samorz¹dami powia-
towymi. Te samorz¹dy zg³aszaj¹ w³aœnie wnioski
o utworzenie oœrodków zamiejscowych, wspieraj¹
finansowodzia³anie tychoœrodków,przygotowuj¹c
odpowiednie pomieszczenia, bazê.

Samorz¹d województwa wielkopolskiego,
o czym dzisiaj informowa³ na posiedzeniu komi-
sji pan marsza³ek Stefan Miko³ajczak, podj¹³
specjaln¹ uchwa³ê, mieszcz¹c¹ siê w ramach
strategii rozwoju województwa wielkopolskiego,
dotycz¹c¹ wspierania starañ Uniwersytetu
imienia Adama Mickiewicza.

Jeœli mogê, chcia³bym szanowne panie sena-
tor i szanownych panów senatorów prosiæ rów-
nie¿ o pewne uznanie dla historii. Otó¿, jak tu zo-
sta³o powiedziane, w 1611 r. obok króla Zygmun-
ta III akt elekcyjny uniwersytetu w Poznaniu
podpisali solidarnie senatorowie ma³opolscy,
mazowieccy, kujawscy, warmiñscy i oczywiœcie
senatorowie wielkopolscy.

Bardzo dziêkujê, ¿e mog³em tych kilka s³ów po-
wiedzieæ.

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê, Panie Rektorze.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym. Tym samym zgod-
nie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê
Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunko-
wanie siê do przedstawionego w toku debaty nad
tym punktem wniosku i przygotowanie sprawo-
zdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ustanowieniu programu wieloletniego „Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004–2011” zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê serdecznie, Panie Ministrze.
Dziêkujê przedstawicielom Uniwersytetu

imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest mi ogromnie mi³o przekazaæ dalsze pro-

wadzenie obrad panu marsza³kowi Kutzowi.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-

³ek Kazimierz Kutz)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Pani Marsza³ek!
To nie by³ zamach, tylko takie dosta³em pole-

cenie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji zno-
sz¹cej wymóg legalizacji zagranicznych doku-
mentów urzêdowych, sporz¹dzonej w Hadze dnia
5 paŸdziernika 1961 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 22 lipca 2004 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 26 lipca 2004 r. Marsza-
³ek Senatu w dniu 26 lipca tego roku, zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulamin Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje spra-
wozdanie w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 760, a sprawozdanie komisji w druku
nr 760A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Zbigniewa Kulaka, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w tej sprawie.

Senator Zbigniew Kulak:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tak, chodzi o druk senacki nr 760, ale w za-

sadzie ca³oœæ konwencji i towarzysz¹ce jej do-
kumenty zawarte s¹ w druku sejmowym
nr 3024.
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Przedmiotem konwencji jest zniesienie wymo-
gu legalizacji zagranicznych dokumentów urzê-
dowych, a wiêc czynnoœci stosowanej w sytuacji,
gdy dokument sporz¹dzony w jednym kraju ma
byæ u¿yty czy przedstawiony w innym. W prakty-
ce rozwin¹³ siê dobrze znany ³añcuch uwierzytel-
nieñ wieñczony legalizacj¹ dokumentu – proce-
dur¹ powoln¹ i kosztown¹, dokonywan¹ przez
obce przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzêdy
konsularne. Istnienie ³añcucha czynnoœci legali-
zacyjnych stanowi niedogodnoœæ znacz¹co
utrudniaj¹c¹ miêdzynarodowy obrót dokumen-
tami.

Tworz¹c konwencjê, autorzy, którzy postulo-
wali zniesienie tradycyjnej legalizacji, zapropo-
nowali zast¹pienie jej inn¹ procedur¹, która z je-
dnej strony zapewni³aby posiadaczowi doku-
mentu po¿¹dany efekt w postaci dowodu auten-
tycznoœci dokumentu, z drugiej zaœ w razie po-
trzeby dawa³a mo¿liwoœæ stosunkowo ³atwej we-
ryfikacji autentycznoœci jego pochodzenia. No-
wa czynnoœæ sama w sobie musia³a jednak ofe-
rowaæ znacz¹ce uproszczenie procedur, co
osi¹gniêto poprzez ca³kowite zniesienie legaliza-
cji dokonywanej przez przedstawicielstwa dyp-
lomatyczne i urzêdy konsularne i jednoczeœnie
wprowadzenie wystawiania przez w³adze w kra-
ju pochodzenia dokumentu pojedynczego po-
œwiadczenia, zwolnionego z jakichkolwiek ju¿
dalszych poœwiadczeñ. Poœwiadczenie to podle-
ga oznaczeniu indywidualnym numerem oraz
rejestracji, co przy jednoczesnym utworzeniu
mechanizmu prostego sprawdzania stosowa-
nych rejestrów daje gwarancjê autentycznoœci
dokumentu.

Konwencja znosz¹ca wymóg legalizacji zagra-
nicznych dokumentów sporz¹dzona zosta³a
5 paŸdziernika 1961 r., a wesz³a w ¿ycie 24 stycz-
nia 1965 r.

W rozumieniu konwencji legalizacja oznacza
jedynie czynnoœæ, przez któr¹ przedstawiciel
dyplomatyczny lub urzêdnik konsularny pañ-
stwa, w którym dokument ma byæ przed³o¿ony,
poœwiadcza autentycznoœæ podpisu, charakter,
w jakim dzia³a³a osoba podpisuj¹ca dokument,
i w razie potrzeby to¿samoœæ pieczêci lub stem-
pla, którym jest on opatrzony.

Jedn¹ z konsekwencji przyst¹pienia naszego
kraju do tej umowy bêdzie znacz¹ce ograniczenie
czynnoœci legalizacyjnych wykonywanych przez
niektóre polskie przedstawicielstwa dyplomaty-
czne i urzêdy konsularne, co wi¹zaæ siê bêdzie je-
dnoczeœnie ze zmniejszeniem dochodów bud¿e-
towych z op³at konsularnych za wykonywanie
tych czynnoœci. Przynios³y one w 2002 r. – bo z te-
go roku s¹ najœwie¿sze dane – zysk w wysokoœci
ponad 2 milionów euro, czyli w przeliczeniu na
z³otówki ponad 8 milionów z³.

Na posiedzeniu komisji w dniu wczorajszym
poinformowano nas, ¿e oczywiœcie rozwa¿ana
jest sprawa odp³atnoœci za tego typu œwiadcze-
nia, za poœwiadczenie z tak¹ specjaln¹ adnotacj¹
„Apostille”. Op³aty od tych poœwiadczeñ s¹ ró¿ne
w ró¿nych krajach. Podano nam, ¿e s¹ dwie
skrajnoœci: na przyk³ad w Grecji, Hiszpanii i Por-
tugalii czyni siê to bezp³atnie, a w Niemczech ko-
sztuje to nawet 130 euro. Zak³ada siê, ¿e w Polsce
op³ata taka bêdzie skalkulowana na kwotê oko³o
15 euro, czyli oko³o 60 z³. Ale te decyzje dopiero
zapadn¹, kiedy ulegnie znowelizowaniu ustawa
o op³acie skarbowej, bo tam dopiero mo¿na tê
kwotê uwzglêdniæ. Na to z kolei po ratyfikacji
obecnej konwencji nasze pañstwo, parlament
bêd¹ mieli szeœæ miesiêcy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z regulaminem mo¿na senatorowi

sprawozdawcy zadawaæ pytania.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie widzê

zg³oszeñ. Dziêkujê.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa…
(G³os z sali: Jest pytanie.)
To dlaczego tak póŸno?
(Senator Jan Szafraniec: Przepraszam, Panie

Senatorze, trochê siê zagapi³em.)
Nie bêdê tego komentowa³. Bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Byæ mo¿e umknê³o mi to w wypowiedzi pana

senatora, ale chcia³bym zapytaæ, jaki organ bê-
dzie wydawa³ te poœwiadczenia, które by, ¿e tak
powiem, potwierdza³y autentycznoœæ dokumen-
tu.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Senatorze.

Senator Zbigniew Kulak:
To pytanie powinien pan senator skierowaæ do

pana ministra i wola³bym, ¿eby mo¿e tak faktycz-
nie zrobiæ.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Przeniesiemy to pytanie, wkrótce je przenie-

siemy.
Ale w³aœnie, czy s¹ jeszcze pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
Zaraz do tego dojdziemy.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

projektem rz¹dowym. Do reprezentowania sta-
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nowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zo-
sta³ upowa¿niony minister spraw zagranicznych.

Witam podsekretarza stanu w ministerstwie
spraw zagranicznych, pana Jakuba Wolskiego.

Chcia³bym zapytaæ, czy pan zechcia³by
w zwi¹zku z tym zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych
Jakub Wolski:
Tak jest, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mo¿e naj-

pierw odpowiem na pytanie pana senatora: tym
organem bêdzie nasze ministerstwo. By³y
wprawdzie w toku debat miêdzy nami a minister-
stwem sprawiedliwoœci pewne w¹tpliwoœci w tym
zakresie, ale przewa¿y³ argument, ¿e my w prak-
tyce te legalizacje robiliœmy i po prostu mamy ju¿
gotowe procedury. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
W³aœnie, czy s¹ zapytania do pana ministra?
Proszê bardzo.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, o ile mi wiadomo, nie wszyst-

kie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej przyjê³y
tê konwencjê, mimo ¿e konwencja zosta³a spo-
rz¹dzona czterdzieœci trzy lata temu. Czy pan mi-
nister móg³by powiedzieæ mi, jakimi motywami
kierowa³y siê te kraje, ¿e do tej pory tej konwencji
nie przyjê³y?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych
Jakub Wolski:
Panie Senatorze, jedynym takim krajem op-

rócz Polski jest Dania, dlatego ¿e tam w ogóle nie
istnieje wymóg legalizacji. Tak wiêc oni tego nie
przyjêli, bo takie procedury u nich po prostu nie
funkcjonuj¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy pana zadowala takie rozwik³anie tej ta-

jemnicy?

(Senator Jan Szafraniec: Niezupe³nie.)
S¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê panu ministrowi.
W tym miejscu powinienem otworzyæ dysku-

sjê, ale nikt siê nie zapisa³ do dyskusji, wiêc…
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o ratyfikacji Konwencji znosz¹cej wymóg legali-
zacji zagranicznych dokumentów urzêdowych,
sporz¹dzonej w Hadze dnia 5 paŸdziernika
1961 r., zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u…

Czy pan minister opuszcza ju¿…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Zagranicznych Jakub Wolski: Nie, nie, ja wracam
na miejsce.)

Aha.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Fa-
kultatywnego do Konwencji o prawach dziecka
w sprawie anga¿owania dzieci w konflikty zbroj-
ne, przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja
2000 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 23 lipca, a do Senatu zosta³a
przekazana w dniu 26 lipca. Tego samego dnia,
czyli 26 lipca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu, pan marsza³ek skierowa³ j¹ do Komisji
Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci. Komisje po rozpatrzeniu
ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej
sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 761, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 761A i 761B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, senatora Zbigniewa Kulaka, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Kulak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Protokó³ Fakultatywny do Konwencji o pra-

wach dziecka w sprawie anga¿owania dzieci
w konflikty zbrojne ma na celu zapewnienie szer-
szej ochrony praw dziecka gwarantowanych przez
konwencjê. Ratyfikowanie protoko³u stanie siê
dla Polski wyrazem troski o jak najlepsz¹ ochronê
praw dziecka w ustawodawstwie polskim oraz po-
twierdzi i rozszerzy prawa, jakie gwarantuje obec-
nie polskie ustawodawstwo, jak równie¿ zapo-
biegnie ewentualnym próbom obni¿enia standar-
dów ochrony tych praw w przysz³oœci.

Wed³ug ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 1967 r., z licz-
nymi modyfikacjami i nowelizacjami, obowi¹zko-
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wi s³u¿by wojskowej podlegaj¹ obywatele polscy
pocz¹wszy od 1 stycznia roku kalendarzowego,
w którym koñcz¹ osiemnaœcie lat. Oznacza to, ¿e
w wiêkszoœci wypadków obowi¹zek ten powstaje
przed ukoñczeniem przez podlegaj¹c¹ mu osobê
osiemnastego roku ¿ycia. Niemniej jednak tak
naprawdê pobór do si³ zbrojnych w Polsce doty-
czy osób, które ukoñczy³y dziewiêtnasty rok ¿y-
cia. Ratyfikacja protoko³u spowoduje zmianê za-
sad przez wyeliminowanie mo¿liwoœci powo³ywa-
nia do si³ zbrojnych m³odych mê¿czyzn, którzy
nie ukoñczyli osiemnastego roku ¿ycia. Wydaje
siê, ¿e jest to obecnie do zrealizowania w³aœciwie
bez ¿adnych problemów. Chodzi o to, ¿eby chro-
niæ w ten sposób dzieci, tê barierê osiemnastu
lat, nawet gdyby chcia³y one ochotniczo pode-
jmowaæ s³u¿bê wojskow¹.

Ja na posiedzeniu komisji mówi³em, i dlate-
go pozwolê sobie w tej chwili wspomnieæ o tym
jeszcze raz, ¿e my wielokrotnie w przesz³oœci
mieliœmy sytuacje, w których m³odzi ludzie
chcieli odbywaæ s³u¿bê wojskow¹ bardzo szyb-
ko, czasami nawet przed ukoñczeniem osiem-
nastego roku ¿ycia. Ale z mojego w³asnego po-
naddziesiêcioletniego doœwiadczenia w komi-
sji poborowej wiem, i mogê pañstwa o tym za-
pewniæ, ¿e by³y to osoby bardzo infantylne i
przez psychologów, do których je kierowaliœ-
my, by³y dyskwalifikowane w³aœnie ze wzglêdu
na swoj¹ niedojrza³oœæ. I to, ¿e my dzisiaj naj-
prawdopodobniej podejmiemy decyzjê o ratyfi-
kacji tego protoko³u… W gruncie rzeczy odru-
chowo staraliœmy siê to robiæ ju¿ tak¿e w mi-
nionych latach.

Tak wiêc absolutnie zalecam pañstwu senato-
rom przyjêcie wniosku o ratyfikacjê protoko³u do
konwencji o prawach dziecka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Przepraszam bardzo, jest pan wprawdzie go-

œciem, ale chcia³bym panu zwróciæ uwagê, ¿e
w tej Izbie nie u¿ywa siê telefonu komórkowego.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, senatora Andrzeja
Jaeschkego – w³aœciwie powinno siê mówiæ:
Jaeschke – o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej
ustawy.

Senator Andrzej Jaeschke:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Co do odmiany nazwiska, to trwa spór doktry-

nalny, no ale to ju¿ jest inna sprawa.
Szanowni Pañstwo!

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
wczoraj pochyli³a siê nad tym projektem. Oczy-
wiœcie opinia komisji by³a jednoznaczna. Komi-
sja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy
o ratyfikacji Protoko³u Fakultatywnego do Kon-
wencji o prawach dziecka, przyjêtego w Nowym
Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Do tego, o czym mój przedmówca mówi³, wypa-
da dodaæ, ¿e ratyfikowanie tego protoko³u fakul-
tatywnego, a przecie¿ nie ka¿dy go musi ratyfiko-
waæ, z jednej strony ma istotny wymiar politycz-
ny, poniewa¿ umacnia obraz Polski w Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych jako tego pañstwa,
które do praw dziecka przywi¹zuje szczególn¹
uwagê. Pamiêtajmy, ¿e konwencja o prawach
dziecka w ogóle by³a przyjêta przez Zgromadze-
nie Ogólne z inicjatywy Polski. Z drugiej strony
jest ten wymiar, który mo¿na by okreœliæ wymia-
rem moralnym. Wszyscy mamy przed oczyma
ró¿nego typu lokalne konflikty, szczególnie w Azji
i Afryce, gdzie w walkach uczestnicz¹ po prostu
dzieci, które ledwo ten karabin dadz¹ radê pod-
nieœæ. Karabin w rêku dziecka poci¹ga za sob¹ je-
szcze wiêksze spustoszenia psychiczne i moralne
ni¿ karabin w rêkach osoby doros³ej, nawet ten
trzymany w s³usznej sprawie.

Ratyfikacja tego protoko³u fakultatywnego bê-
dzie wymaga³a nowelizacji ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r., ale nie jest to sprawa bardzo pilna,
poniewa¿ wykaz Ÿróde³ prawa zawarty w konsty-
tucji wskazuje, ¿e po konstytucji nastêpnym
Ÿród³em prawa s¹ ratyfikowane umowy miêdzy-
narodowe, a wiêc nie bêdzie tu zachodzi³a ¿adna
sprzecznoœæ.

Jeszcze raz proszê o wyra¿enie zgody na ratyfi-
kacjê. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê senatorowi Jaeschkemu za sprawo-

zdanie.
Zgodnie z naszym regulaminem przed przy-

st¹pieniem do dyskusji mo¿na zadawaæ pytania
senatorom sprawozdawcom.

Czy s¹ pytania do sprawozdawców? Nie widzê
zg³oszeñ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zostali upowa¿nieni minister spraw zagrani-
cznych oraz minister edukacji narodowej i sportu.

Witam obydwóch przedstawicieli rz¹du, pod-
sekretarza stanu, którego ju¿ wita³em, pan Ja-
kuba Wolskiego, i sekretarza stanu, pana Tadeu-
sza Szulca, z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu.

Czy panowie chcieliby zabraæ g³os?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Na-

rodowej i Sportu Tadeusz Szulc: Nie.)
Dziêkujê.
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Czy zgodnie z regulaminem pañstwo senatoro-
wie chcecie zadaæ pytania obecnym panom mini-
strom? Nie.

Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, wiêc
nie ma potrzeby, ¿eby j¹ otwieraæ.

Zgodnie z regulaminem informujê, ¿e g³osowa-
nie w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Fa-
kultatywnego do Konwencji o prawach dziecka
w sprawie anga¿owania dzieci w konflikty zbroj-
ne, przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja
2000 r., zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o po-
mocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r.,
oraz Protoko³u do Konwencji o pomocy prawnej
w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja
2000 r., sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
16 paŸdziernika 2001 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zo-
sta³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym
posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. Do Senatu
zosta³a przekazana w dniu 26 lipca 2004 r.,
a marsza³ek Senatu tego samego dnia, zgodnie
z art. 68 ust. 1 regulaminu, skierowa³ j¹ do Ko-
misji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci. Komisje po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawo-
zdania w tej sprawie.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 762, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 762A i 762B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pani¹ senator Dorotê Simonides, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Dorota Simonides:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Konwencja, której tytu³ pan marsza³ek w ca³o-

œci przeczyta³, zmierza do tego, ¿eby uzupe³niæ
ju¿ istniej¹ce umowy miêdzynarodowe regulu-
j¹ce pomoc prawn¹ w sprawach karnych, w tym
zw³aszcza Europejsk¹ konwencjê o pomocy pra-
wnej w sprawach karnych.

Przyjêcie obu tych aktów, i konwencji, i proto-
ko³u, ma doprowadziæ do bardziej skutecznego
zwalczania przestêpstw ponadnarodowych,
zw³aszcza przestêpstw gospodarczych i finanso-
wych, przy czym ta pomoc i ta wspó³praca ponad-
pañstwowa w obrêbie Unii Europejskiej mog¹
przyj¹æ nowe formy, a mianowicie chodzi o spec-
jalne techniki œledcze, nowe, wspólne, miêdzyna-

rodowe zespo³y œledcze. Dlatego ratyfikacja ta
jest konieczna.

Pragnê nadmieniæ, ¿e nie obci¹¿a ona naszego
bud¿etu ¿adnymi œrodkami poza tymi, które i tak
by³yby wydane i s¹ zabezpieczone na nasze po-
trzeby wewnêtrzne.

Na posiedzeniu komisji przyjêto ustawê jedno-
g³oœnie i dlatego myœlê, ¿e uchwa³ê o ratyfikacji
tak¿e przyjmiemy jednog³oœnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci, pana senatora Zbigniewa
Romaszewskiego, o zabranie g³osu i przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moja przedmówczyni w sposób doœæ zasadni-

czy scharakteryzowa³a tê ustawê. Ja myœlê, ¿e
tylko tak po prostu dla zorientowania siê przed-
stawiê pañstwu problemy, które tutaj powstaj¹.

Wydaje mi siê, ¿e najistotniejsz¹ kwesti¹ jest
pewne uelastycznienie sposobu kontaktowania
siê podmiotów ró¿nych pañstw w sprawie prowa-
dzenia wspólnych dzia³añ dotycz¹cych pomocy
prawnej. A wiêc pierwsz¹ kwesti¹ jest elastycz-
noœæ, jeœli chodzi o sposób porozumiewania siê.

Trzeba równie¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e zosta³
poszerzony kr¹g problemów, co do których mo¿-
na zwracaæ siê o pomoc prawn¹. Zosta³ on posze-
rzony o problemy postêpowañ administracyj-
nych, w których równie¿ mo¿na wystêpowaæ,
a tak¿e o problemy dotycz¹ce postêpowañ prze-
ciwko osobom prawnym, co jest pewnym novum
w naszym ustawodawstwie.

Wydaje siê, ¿e takim elementem, który w zasa-
dzie funkcjonowa³ dotychczas, jest kwestia
art. 9, czyli tymczasowe przekazywanie osób po-
zbawionych wolnoœci na potrzeby œledztwa, przy
czym nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pañstwo polskie
zg³osi³o tutaj zastrze¿enie, ¿e przekazywanie
osób w celu przeprowadzenia œledztwa odbywa
siê za zgod¹ osoby przekazywanej.

Pañstwo polskie odrzuci³o art. 10. Powiedzia-
³o, ¿e nie bêdzie korzystaæ z przes³uchañ w formie
wideokonferencji, jak równie¿ takich wideokon-
ferencji nie bêdzie przeprowadzaæ. Po prostu by³a
taka nowa idea przeprowadzania œledztwa na od-
leg³oœæ przy u¿yciu œrodków wideo.

Bardzo istotnym elementem jest mo¿liwoœæ
powo³ywania wspólnych zespo³ów œledczych,
przy czym problem ten zosta³ uregulowany rów-
nie¿ w sferze odpowiedzialnoœci karnej i odpo-
wiedzialnoœci cywilnej funkcjonariuszy oddele-
gowanych do takich œledztw na terytorium inne-
go pañstwa.
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Uwzglêdnione w konwencji operacje pod przy-
kryciem, jak równie¿ operacje dostawy niejawnie
nadzorowanej to problemy, które dotychczas
funkcjonowa³y, ale funkcjonowa³y w³aœciwie na
poziomie umów bezpoœrednich, natomiast w tym
momencie znajduj¹ one uregulowanie w kon-
wencji.

W konwencji uregulowany jest równie¿ sposób
przechwytywania przekazów telekomunikacyj-
nych, przy czym muszê powiedzieæ, ¿e jêzyk jest
tu tak z³o¿ony, ¿e nie wszystko by³em w stanie
zrozumieæ.

Oczywiœcie konwencja przewiduje, ¿e prowa-
dzone wspólnie dzia³ania s¹ objête obowi¹zu-
j¹cymi w Europie konwencjami dotycz¹cymi
ochrony danych osobowych.

Myœlê, ¿e to jest podstawowy zakres konwencji.
Do rzeczy, które przynajmniej dla mnie by³y

ciekawe, nale¿y kwestia wyznaczenia organów
centralnych odpowiedzialnych za pomoc praw-
n¹. W tej dziedzinie organem w³aœciwym do dzia-
³añ zwi¹zanych zarówno z dostaw¹ niejawnie
nadzorowan¹, jak i operacjami prowadzonymi
pod przykryciem okazuje siê komendant g³ówny
Policji, a w wypadkach du¿ych przestêpstw rów-
nie¿ minister finansów. Zwracam na to uwagê
z tego wzgl¹du, ¿e jest to jednak pewne novum.
Namno¿yliœmy bowiem bardzo du¿o instytucji,
które posiadaj¹ uprawnienia do prowadzenia
dzia³añ operacyjnych, a skoncentrowanie tego
pod kontrol¹ komendanta g³ównego Policji wyda-
je mi siê dosyæ istotnym krokiem. Nie wiem, czy
ABW, które prowadzi bardzo powa¿ne dzia³ania,
nie bêdzie protestowa³o, wiêc nie wiem, czy to nie
bêdzie oprotestowane przez ABW. No ale tak zo-
sta³o zdecydowane i taka konwencja jest ratyfi-
kowana.

Argumenty te zosta³y przedstawione komisji
na wczorajszym posiedzeniu i zosta³y przyjête je-
dnog³oœnie, tak ¿e w imieniu Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci rekomendujê przyjê-
cie tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê panu senatorowi.
Zgodnie z regulaminem teraz jest mo¿liwoœæ

zadawania sprawozdawcom zapytañ.
Czy s¹ takie? Nie.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister spraw zagra-
nicznych oraz minister sprawiedliwoœci.

Pytam jeszcze raz pana ministra Wolskiego,
jak równie¿ przedstawiciela ministra sprawiedli-
woœci, podsekretarza stanu w tym ministerstwie,

pana Sylweriusza Królaka, czy zechcieliby coœ
powiedzieæ. A pan minister Królak? Chcia³by pan
coœ powiedzieæ? Nie. Dziêkujê panom.

Zgodnie z regulaminem chcia³em zapytaæ, czy
szanowne gremium ma pytania do panów mini-
strów? Nie ma.

Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, to
w tej sytuacji mogê tylko powiedzieæ, ¿e g³osowa-
nie w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiê-
dzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europej-
skiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 29 maja
2000 r., oraz Protoko³u do Konwencji o pomocy
prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañ-
stwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia
29 maja 2000 r., sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 16 paŸdziernika 2001 r. zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji od-
nosz¹cej siê do ekstradycji miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 26 lipca 2004 r. Marsza-
³ek Senatu w dniu 26 lipca 2004 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji
Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci. Komisje po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje spra-
wozdania.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 763, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 763A i nr 763B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, senatora Bogus³awa M¹siora, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Bogus³aw M¹sior:
Panie Marsza³ku, mam pytanie, a zarazem

proœbê: czy mo¿na po³¹czyæ debatê nad t¹ usta-
w¹ z debat¹ nad nastêpn¹ ustaw¹, bo one doty-
cz¹ tej samej materii i w³aœciwie argumentacja
jest ta sama.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Panie Senatorze, nie mo¿emy, jesteœmy
w trakcie procedowania.

(Senator Bogus³aw M¹sior: Nie mo¿na, czyli
prawo czasami jest uci¹¿liwe.)

Nie, o to chodzi.
(Senator Bogus³aw M¹sior: Nie, ja oczywiœcie

rozumiem, Panie Marsza³ku.)
Chodzi o porz¹dek, jest regulamin.

67 posiedzenie Senatu w dniu 28 lipca 2004 r.
72 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji…

(senator Z. Romaszewski)



Senator Bogus³aw M¹sior:

Tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o ratyfikacji Konwencji odnosz¹cej siê

do ekstradycji miêdzy Pañstwami Cz³onkowski-
mi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Dublinie
27 wrzeœnia 1996 r. jest zwi¹zana z dostosowa-
niem polskiego prawa do uzgodnieñ, które za-
war³y pañstwa ratyfikuj¹ce wymienion¹ kon-
wencjê.

Celem tej konwencji by³a potrzeba zdynami-
zowania obrotu prawnego w zakresie realizo-
wania wniosków pañstw cz³onkowskich o eks-
tradycjê, opartego do roku 1996 na przepisach
Europejskiej Konwencji o ekstradycji Rady Eu-
ropy z 13 grudnia 1957 r. oraz konwencji o up-
roszczonej procedurze ekstradycji miêdzy pañ-
stwami Unii Europejskiej z dnia 10 marca
1995 r.

Przyjêcie tej konwencji da³o pañstwom
cz³onkowskim mo¿liwoœæ poszukiwania no-
wych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do bardziej
kompleksowego uregulowania problematyki
ekstradycyjnej. Konwencja wp³ynê³a na popra-
wê wspó³pracy pañstw cz³onkowskich w zakre-
sie œcigania osób w wymiarze ponadnarodo-
wym i wykonywania wobec sprawców prze-
stêpstw orzeczeñ o pozbawieniu wolnoœci.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w obecnym stanie praw-
nym konwencja straci³a istotne znaczenie. Wa¿-
ne jest równie¿, ¿e ta konwencja nie wesz³a w ¿y-
cie, poniewa¿ ratyfikowa³o j¹ tylko trzynaœcie
pañstw wtedy, kiedy w Unii Europejskiej by³o
piêtnaœcie pañstw. Ale pañstwa ratyfikuj¹ce zo-
bowi¹za³y siê do przestrzegania konwencji
w przypadku wszystkich spraw do czasu jej wej-
œcia w ¿ycie.

Przyczyn¹ ratyfikowania przez Polskê obecnie
omawianej konwencji jest fakt z³o¿enia przez
kilka pañstw, na podstawie wymienionej ju¿ de-
cyzji, oœwiadczeñ, ¿e do spraw dotycz¹cych czy-
nów pope³nionych przed dat¹ okreœlon¹ w oœ-
wiadczeniu w dalszym ci¹gu bêd¹ stosowaæ do-
tychczasowe procedury ekstradycyjne. Do dzi-
siaj czêœæ pañstw bêd¹cych cz³onkami Unii nie
dokona³a implementacji decyzji ramowej do
krajowych systemów prawnych, w zwi¹zku
z czym w dalszym ci¹gu bêd¹ one stosowaæ rów-
nie¿ tê konwencjê. A Polska jest zobowi¹zana do
wywi¹zania siê z postanowieñ aktu o przy-
st¹pieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Euro-
pejskiej.

Wysoki Senacie, w imieniu Komisji Spraw
Zagranicznych, która jednog³oœnie przyjê³a
uchwa³ê o ratyfikacji wymienionej konwen-
cji, co jest zawarte w druku nr 763A, zwra-
cam siê z proœb¹ o to, aby Wysoki Senat wyra-
zi³ zgodê na ratyfikowanie wymienionej kon-
wencji.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Ewê Seroc-
k¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozda-
nia.

Senator Ewa Serocka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Mój przedmówca powiedzia³ ju¿ bardzo du¿o

na temat tej konwencji. Ja tylko dodam, ¿e wczo-
raj odby³o siê posiedzenie Komisji Ustawodaw-
stwa i Praworz¹dnoœci, która zajê³a siê t¹ kon-
wencj¹, dotycz¹c¹ ekstradycji miêdzy pañstwa-
mi cz³onkowskimi. Dodam te¿, ¿e konwencja,
o której mowa, ma na celu uproszczenie i przy-
spieszenie procedury ekstradycyjnej miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej.
Konwencja sporz¹dzona prawie osiem lat temu
wp³ynê³a na wyraŸn¹ poprawê wspó³pracy ów-
czesnych pañstw cz³onkowskich w œciganiu
przestêpców oraz skutecznego wykonywania kar
pozbawienia wolnoœci w wymiarze ponadnarodo-
wym.

Mimo i¿ konwencja straci³a swoje znaczenie,
o czym mówi³ pan senator M¹sior, w zwi¹zku
z obowi¹zuj¹cym w Unii Europejskiej od czerwca
2002 r. nakazem aresztowania i stosowania pro-
cedur przekazywania przestêpców miêdzy cz³on-
kami Unii Europejskiej, jej ratyfikacja jest wyj¹t-
kowo uzasadniona. Powodem tego jest fakt, i¿
czêœæ pañstw dotychczas stosuje procedurê eks-
tradycyjn¹ w stosunku do czynów pope³nionych
przed dat¹ okreœlon¹ przed europejskim naka-
zem. Ponadto do dzisiaj czêœæ pañstw bêd¹cych
cz³onkami Unii nie dokona³a implementacji de-
cyzji ramowej do krajowych systemów praw-
nych, w zwi¹zku z czym w dalszym ci¹gu bêd¹
one stosowaæ tê konwencjê.

Polska jako pe³noprawny cz³onek Unii Euro-
pejskiej ma obowi¹zek stosowaæ postanowienia
konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji. W tej
sytuacji Komisja Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci na wczorajszym posiedzeniu, 27 lipca,
jednog³oœnie przyjê³a omawian¹ ustawê i wnosi
do Wysokiego Senatu o przyjêcie jej bez popra-
wek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z regulaminem mo¿na zadawaæ pyta-

nia senatorom sprawozdawcom.
Czy s¹ pytania do sprawozdawców? Nie widzê

chêtnych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem. Do reprezentowania sta-
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nowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zo-
sta³ upowa¿niony minister spraw zagranicznych
oraz minister sprawiedliwoœci.

Czy pani minister Wolski chcia³by zabraæ g³os?
A pan minister Królak?
Dziêkujê.
Szkoda, bo ja bym chcia³ us³yszeæ przynaj-

mniej g³os pana ministra Królaka.
(Rozmowy na sali)
Zgodnie z regulaminem mo¿na zadawaæ mini-

strom pytania.
Bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Marsza³ku, chcia³bym powo³aæ siê na

art. 55 naszej konstytucji…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale do kogo

pan adresuje pytanie?
Do pana ministra.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Ale którego,

bo jest dwóch?)
Spraw zagranicznych, mo¿e.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: O, spraw za-

granicznych. No w³aœnie, moje pragnienie zosta-
nie zaspokojone.)

Dziêkujê bardzo.
Art. 55 mówi, ¿e ekstradycja obywatela polskie-

go jest zakazana, natomiast konwencja, któr¹
mam przed sob¹, odnosz¹ca siê do ekstradycji
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi Unii Europej-
skiejmówiwart. 7, ¿eka¿depañstwocz³onkowskie
w drodze powiadomienia sekretarza generalnego
Rady Unii Europejskiej mo¿e z³o¿yæ oœwiadczenie,
¿e nie wyrazi zgody na wydanie swoich obywateli.
Z tego zapisu skorzysta³a Portugalia, która, powo-
³uj¹c siê na przytoczony przed chwil¹ art. 7 ust. 2
konwencji, oœwiadczy³a, ¿e wyrazi zgodê na ekstra-
dycjê obywateli portugalskich z w³asnego teryto-
rium tylko pod pewnymi warunkami, zapisanymi
w konstytucji Republiki Portugalskiej.

Czy mo¿emy nie wyraziæ zgody na ekstradycjê
naszych obywateli, powo³uj¹c siê na art. 55 kon-
stytucji, który mówi, ¿e ekstradycja obywatela
polskiego jest zakazana, i jednoczeœnie ratyfiko-
waæ tê konwencjê? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jakub Wolski:
Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie, nie tylko mo¿emy, ale to robimy.

Oœwiadczenie, które Polska zg³osi w tej sprawie,

jest nastêpuj¹ce: na podstawie art. 7 ust. 2 kon-
wencji Rzeczpospolita Polska oœwiadcza, i¿ zgod-
nie z art. 55 ust. 1 konstytucji ekstradycja oby-
wateli polskich jest zakazana. I w zwi¹zku z tym
w ka¿dym przypadku odmówi wykonania wnios-
ków zawieraj¹cych ¿¹dania ich wydania, czyli
mamy to samo podejœcie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze zapytania?
(Senator Jan Szafraniec: Ale jednoczeœnie…

Mogê jeszcze?)
Bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Chcia³bym króciutko… Ale jednoczeœnie kon-

wencja w art. 7 mówi, ¿e mo¿na wydaæ obywatela
pod pewnymi warunkami.

Czy Polska okreœla, pod jakimi warunkami
mo¿e wydaæ swojego obywatela?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jakub Wolski:
Definitywnie, Panie Senatorze. ¯adnych wa-

runków nie dajemy, odmawiamy w ka¿dym uk³a-
dzie.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Czy s¹ jeszcze zapytania? Nie ma chêtnych.
Poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, nie

pozostaje mi nic innego, jak tylko poinformowaæ,
¿e g³osowanie w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Dublinie dnia 27 wrzeœnia
1996 r., zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej miê-
dzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europej-
skiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca
1995 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. Do Senatu zo-
sta³a przekazana w dniu 26 lipca 200. Marsza³ek
Senatu w dniu 26 lipca 2004, zgodnie z art. 68
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ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komi-
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawo-
dawstwa i Praworz¹dnoœci. Komisje po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozda-
nia.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 764, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 764A i 764B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych senatora Bogus³awa M¹siora o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania.

Senator Bogus³aw M¹sior:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jak mówi³em przy omawianiu poprzedniej usta-

wy, ustawa o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej
procedurze ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
wBrukseli dnia10marca1995 r.,wsposób istotny
upraszcza procedury ekstradycji.

Zosta³a ona zawarta pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi Unii Europejskiej na podstawie
art. K.3 traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht
oraz w oparciu o akt Rady Unii Europejskiej
nr 95/C/78 z dnia 10 marca 1995 r.

Wprowadza istotne uproszczenia procedural-
ne poprzez ustanowienie osobnego mechanizmu
prawnego na podstawie nowej konwencji. Nowa
procedura uwzglêdnia równie¿ w wiêkszym stop-
niu prawa osoby œciganej: po pierwsze, poprzez
wydatne skrócenie okresu jej pobytu w areszcie;
po drugie, poprzez umo¿liwienie jej w krótkim
czasie odwo³ywania siê od decyzji o tymczaso-
wym aresztowaniu w pañstwie wzywaj¹cym.

Ustawa czy konwencja zosta³a przyjêta przez
piêtnaœcie pañstw, ratyfikowana zaœ przez trzy-
naœcie, czyli równie¿ wesz³a w ¿ycie. Te pañstwa,
które tê konwencjê podpisa³y, zobowi¹za³y siê do
stosowania jej przepisów do czasu wejœcia tej
ustawy w ¿ycie.

Komisja Spraw Zagranicznych jednog³oœnie
przyjê³a stanowisko na swoim posiedzeniu
w dniu wczorajszym, podjê³a decyzjê zawart¹
w druku nr 764A o ratyfikowaniu Konwencji
o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej miê-
dzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europej-
skiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca
1995 r. I o tak¹ decyzjê proszê Wysoki Senat.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-

stwa i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Aleksan-
drê Koszadê, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Aleksandra Koszada:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panowie Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci stanowisko tej
komisji o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 lipca
2004r.ustawieo ratyfikacjiKonwencji ouproszczo-
nej procedurze ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 10 marca 1995 r., druk nr 764.

Poniewa¿ pan senator M¹sior przedstawi³ ju¿
tê ustawê – tekst konwencji znajduje siê w druku
sejmowym nr 3042 – w zwi¹zku z tym ja ju¿ nie
bêdê powtarza³a tych wszystkich kwestii. Posie-
dzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dno-
œci odby³o siê w dniu 27 lipca.

Komisja jednog³oœnie rekomenduje Wysokiej
Izbie przyjêcie ustawy zgodnie z drukiem
nr 764B. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z regulaminem mo¿na stawiaæ pyta-

nia sprawozdawcom.
Czy s¹ pytania do sprawozdawców? Nie ma.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister spraw zagra-
nicznych oraz minister sprawiedliwoœci.

Po raz któryœ z kolei pytam pana ministra Wol-
skiego, czy chcia³by zabraæ g³os. Nie.

Pan minister Królak? Nie. Nie mam szczêœcia
dzisiaj.

Czy s¹ – zgodnie z regulaminem mog¹ byæ – za-
pytania do panów ministrów?

Panie Senatorze, pan chce przejœæ do historii…
Bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Ta ratyfikacja trochê mnie niepokoi i w zwi¹zku

z tym zadajê pytania. Pan senator M¹sior powie-
dzia³ mianowicie, ¿e spoœród Piêtnastki trzynaœcie
krajów ratyfikowa³o konwencjê. Okazuje siê, ¿e tej
konwencji nie ratyfikowa³y W³ochy i Francja,
w koñcu kluczowe pañstwa w Unii Europejskiej.
I st¹d pytanie: czy pan minister móg³by odpowie-
dzieæ, wskazuj¹c na przes³anki, dlaczego te pañ-
stwa oci¹gaj¹ siê z ratyfikacj¹? W koñcu to s¹
sztandarowe pañstwa unijne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Rozumiem, ¿e pan pyta ministra spraw zagra-

nicznych?
(Senator Jan Szafraniec: Tak.)
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Jakub Wolski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, dok³adnie to samo pytanie

zadano mi w izbie sejmowej. I muszê odpowie-
dzieæ tak samo: niestety, nie mogê powiedzieæ,
dlaczego, gdy¿ tego nie wiem. Nawet nie bardzo
wypada nam o to pytaæ, bo to pañstwa suweren-
ne decyduj¹ o tym, czy coœ ratyfikuj¹, czy nie.
Tak samo my nie odpowiedzielibyœmy, gdyby nas
zapytano, dlaczego nie ratyfikowaliœmy konwen-
cji, gdy¿ taka by³aby decyzja suwerennych orga-
nów Polski. Tak wiêc, niestety, tego nie wiemy
i nie musimy wiedzieæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma. Dziêkujê.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji, w zwi¹zku

z tym informujê, ¿e g³osowanie w sprawie
ustawy o ratyfikacji Konwencji o uproszczo-
nej procedurze ekstradycyjnej miêdzy Pañ-
stwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca
1995 r., zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Kon-
wencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjo-
nariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjona-
riuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 26 maja
1997 r.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na osiemdziesi¹tym po-
siedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r.

Czy pan minister ju¿ nas opuszcza?
Nie s³ysza³.
Przypominam, ¿e ustawa ta by³a uchwalona

przez Sejm na osiemdziesi¹tym posiedzeniu
w dniu 23 lipca. Do Senatu zosta³a przekazana
w dniu 26 lipca 2004 r. Marsza³ek Senatu tego
samego dnia, czyli 26 lipca 2004 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 regulaminu, skierowa³ j¹ do Ko-
misji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Usta-
wodawstwa i Praworz¹dnoœci. Komisje po roz-
patrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawo-
zdania.

Przypominam, ¿e tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 765, a sprawozdania komisji w dru-
kach nr 765A i 765B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych senatora Zygmunta Cybulskiego o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zygmunt Cybulski:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagra-

nicznych przedstawiæ propozycjê uchwa³y.
Chcê jednoczeœnie powiedzieæ, ¿e w dyskusji

nad Konwencj¹ w sprawie zwalczania korupcji
funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i fun-
kcjonariuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 26 maja
1997 r., zastanawialiœmy siê nad spraw¹ wolno-
œci dzia³alnoœci gospodarczej, nad spraw¹ wolno-
œci dzia³alnoœci cz³owieka i potrzeb¹ czy koniecz-
noœci¹ ograniczania tej wolnoœci w niektórych
przypadkach.

Otó¿ sprawa prowizji przy kontaktach gospo-
darczych posunê³a siê tak daleko, ¿e pracownicy
s³u¿b pañstwowych, pracownicy organizacji miê-
dzynarodowych zapomnieli, i¿ nie s¹ osobami
prywatnymi, i¿ spe³niaj¹ funkcje publiczne i ma-
j¹ obowi¹zek dbania o dobro publiczne.

Konwencja w tej sytuacji sprecyzowa³a defini-
cjê albo pojêcie – tak bym powiedzia³ – korupcji.
Otó¿ wyró¿nia dwa rodzaje korupcji. Jedna to ko-
rupcja bierna. I tutaj pozwolê sobie przytoczyæ tê
konwencjê: za korupcjê biern¹ uznaje siê umyœ-
lne dzia³anie funkcjonariusza, który bezpoœre-
dnio lub poœrednio ¿¹da lub otrzymuje korzyœci
dowolnego rodzaju. I drugie pojêcie, korupcja
czynna: przez korupcjê czynn¹ rozumie siê
umyœlne dzia³anie jakiejkolwiek osoby w postaci
dawania obietnicy lub przekazywania w sposób
bezpoœredni lub poœredni korzyœci dowolnego ro-
dzaju funkcjonariuszowi pañstwowemu, fun-
kcjonariuszowi publicznemu. I na tej podstawie
trzeba dzia³aæ w kierunku ograniczenia swobód
dotycz¹cych dzia³alnoœci cz³owieka.

Prace nad konwencj¹ rozpoczê³y siê w 1992 r.
Wówczas to, konkretnie w lutym, zosta³a spo-
rz¹dzona konwencja. Do dzisiaj wiele pañstw ra-
tyfikowa³o sam¹ konwencjê, jak i protoko³y
zwi¹zane z t¹ konwencj¹. W zwi¹zku z tym, ¿e
Polska od 1 maja jest cz³onkiem Unii Europej-
skiej, wypada, ¿ebyœmy równie¿ my zaakcepto-
wali ten kierunek dzia³ania walki z przestêpczo-
œci¹ gospodarcz¹, bo tak konkretnie trzeba to na-
zywaæ. To s¹ sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ go-
spodarcz¹, a czasem tak¿e i dzia³alnoœci¹ polity-
czn¹, o czym mogliœmy siê przekonaæ niejedno-
krotnie na arenie miêdzynarodowej. By³y bo-
wiem przypadki, ¿e byli w to wmieszani równie¿
powa¿ni politycy. Nie chcê tutaj wymieniaæ sy-
tuacji w Niemczech, gdzie, powiedzmy sobie,
swego czasu to by³o najwyraŸniej widoczne.

Tak wiêc Komisja Spraw Zagranicznych podjê-
³a uchwa³ê, by Senat po rozpatrzeniu uchwalonej
przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca
2004 r. ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie
zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot
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Europejskich i funkcjonariuszy Pañstw Cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 26 maja 1997 r., przyj¹³ tê usta-
wê bez poprawek. Bardzo proszê o to w imieniu
komisji. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawstwa

i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Krystynê Sien-
kiewicz, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie!
Drugi mówca w przypadku ustawy wyra¿a-

j¹cej zgodê na ratyfikacjê konwencji o d³ugiej
i skomplikowanej nazwie, a s³usznym przes³a-
niu, w zasadzie ma niewiele do powiedzenia.

Celem konwencji jest usprawnienie wspó³pra-
cy s¹dowej krajów Unii w zwalczaniu korupcji
funkcjonariuszy organów zarówno Unii, jak
i krajów cz³onkowskich.

Na podstawie art. 3 pkt 4 traktatu o przy-
st¹pieniu Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej
z dnia 14 kwietnia 2003 r. Polska zobowi¹za³a siê
do zwi¹zania siê konwencjami z dziedziny wy-
miaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych po
akcesji do Unii, w tym miêdzy innymi Konwencj¹
w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy
Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Pañ-
stw Cz³onkowskich Unii Europejskiej.

Konwencja wskazuje dwie postaci korupcji,
czynn¹ i biern¹, i podaje ich zakres definicyjny,
ju¿ zreszt¹ przedstawiony przez pana senatora.
Istotne jest jednak to, ¿e wed³ug tej konwencji
funkcjonariuszem krajowym jest funkcjonariusz
publiczny w rozumieniu prawa karnego pañstwa
cz³onkowskiego Unii.

Korupcja to niew¹tpliwie rak, bardzo groŸny,
rozbudowany w ekspansywnej, inwazyjnej po-
staci na tkance spo³ecznej. Rzeczpospolita Pol-
ska stara siê tê groŸn¹ przypad³oœæ likwidowaæ
b¹dŸ ograniczaæ poprzez zmiany czy to w kodek-
sie karnym, czy to w kodeksie postêpowania kar-
nego, dlatego nasze ustawodawstwo nie wymaga
jakichœ istotnych, wielkich zmian, chocia¿ rze-
czywistoœæ zdawa³aby siê temu przeczyæ. Jednak
dla spotêgowania tej walki z korupcj¹ – ¿e u¿yjê
takiego wojennego terminu – niezbêdna jest raty-
fikacja konwencji.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci je-
dnog³oœnie zaaprobowa³a ustawê wyra¿aj¹c¹
zgodê na ratyfikacjê Konwencji w sprawie zwal-
czania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Euro-

pejskich i funkcjonariuszy Pañstw Cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Na koniec
anegdota – na koniec dnia i koniec wyst¹pienia –
zas³yszana w radiu „Biznes”. Otó¿ im wiêksza
wiara w piek³o, tym wiêcej korupcji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê, Pani Senator. Choæ od¿egnywa³a siê
pani dzisiaj od wspania³ego nazwiska klasyka, to
jednak coœ siê przenosi… Dziêkujê.

Zgodnie z regulaminem mo¿emy zadawaæ py-
tania senatorom sprawozdawcom.

Czy s¹ chêtni do zadawania 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 spraw zagra-
nicznych oraz minister sprawiedliwoœci.

Zgodnie z art. 50 regulaminu pytam po raz ko-
lejny, czy pan minister Wolski chcia³by zabraæ
g³os? Nie.

Czy pan minister Królak chcia³by zabraæ g³os?
Te¿ nie.

Czy senatorowie, zgodnie z regulaminem,
chcieliby zadaæ jakieœ pytania obecnym mini-
strom?

Panie Senatorze, pan nie?
(Senator Jan Szafraniec: Ja ju¿ wyrobi³em

swoj¹ normê.)
(Weso³oœæ na sali)
Nie jestem pewien. Dziêkujê.
W zwi¹zku z tym, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dys-

kusji, informujê, ¿e g³osowanie w sprawie usta-
wy o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania
korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europej-
skich i funkcjonariuszy Pañstw Cz³onkowskich
Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia
26 maja 1997 r. zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Czy panowie ministrowie ju¿ zakoñczyli swój
obrz¹d? (Weso³oœæ na sali)

Bardzo dziêkujê za obecnoœæ, zw³aszcza mini-
strowi Królakowi, którego g³osu nie mia³em za-
szczytu us³yszeæ, zreszt¹ jak my wszyscy…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Sylweriusz Królak:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku, dziêku-
jê Wysokiej Izbie i przy³¹czam siê do g³osu komi-
sji w sprawie rekomendacji.

W imieniu ministra sprawiedliwoœci uprzej-
mie proszê o uchwalenie tych ustaw. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê. Jestem szczêœliwy, ¿e us³ysza³em
pana w koñcu.

Komunikaty.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wielo-
letniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu 2004–2011” odbêdzie siê 29 lipca 2004 r., to
jest w czwartek, o godzinie 8.00 w sali nr 176.

(G³os z sali: O 9.00.)
Jak to o 9.00? Ja mam o 8.00.
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Proszê czytaæ

komunikaty, a nie uprawiaæ literaturê.)
Oczywiœcie.
Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Prawo-

rz¹dnoœci poœwiêcone rozpatrzeniu wniosków
zg³oszonych w drugim czytaniu do projektu
uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego – druk nr 758S – odbêdzie siê
w dniu dzisiejszym w sali nr 179 bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach Senatu.

Uprzejmie informujê, i¿ marsza³ek Senatu
zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu
jutrzejszym, we czwartek, to jest 29 lipca 2004 r.,
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia
Konwentu Seniorów odbêdzie siê posiedzenie
Prezydium Senatu.

Posiedzenie Komisji Skarbu Pañstwa i Infra-
struktury w sprawie rozpatrzenia wniosków
zg³oszonych do ustawy o zmianie ustawy o auto-
stradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym i do ustawy o zmianie ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa mie-
szkaniowego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach Senatu w sali nr 182.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê w posiedzeniu do godziny

9.00 rano dnia jutrzejszego.
Dziêkujê. ¯yczê pañstwu spokojnej nocy.
(G³os z sali: Wzajemnie, Panie Marsza³ku.)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 28)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³kowie
Kazimierz Kutz, Jolanta Danielak i Ryszard Ja-
rzembowski)

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dzieñ dobry.
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Nie widzê drugiego sekretarza.
(Senator Gerard Czaja: Trudno go nie zauwa-

¿yæ.)
Tak. No, on ma tak¹ wagê, ¿e wolniej siê przy-

tacza. To nic, damy sobie jakoœ radê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

piêtnastego porz¹dku obrad: informacja Rzecz-
nika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2003 wraz
z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu rzecznika praw dziecka, pana Paw³a Jaro-
sa, oraz osoby mu towarzysz¹ce.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 12 ust. 1 usta-
wy z dnia 6 stycznia 2000 r. o rzeczniku praw
dziecka rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi
corocznie informacjê o swojej dzia³alnoœci i uwa-
gi o stanie przestrzegania praw dziecka.

Przypominam, ¿e marsza³ek Senatu otrzyma-
n¹ od rzecznika praw dziecka informacjê, zawar-
t¹ w druku nr 741, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 10
Regulaminu Senatu skierowa³ do Komisji Polity-
ki Spo³ecznej i Zdrowia. Komisja Polityki Spo³e-
cznej i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 27 lipca
2004 r. zapozna³a siê z przedstawion¹ przez
rzecznika praw dziecka informacj¹ i poinformo-
wa³a o tym marsza³ka Senatu.

Proszê o zabranie g³osu rzecznika praw dziec-
ka, pana Paw³a Jarosa.

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-

nie i Panowie Senatorowie!
Przekazanie Senatowi informacji o dzia³alno-

œci rzecznika praw dziecka wraz z uwagami o sta-

nie przestrzegania praw dziecka, zwartej w dru-
ku nr 741, stanowi wype³nienie obowi¹zku, jaki
nak³ada na rzecznika art. 12 ustawy z dnia 6 sty-
cznia 2000 r. o rzeczniku praw dziecka.

Rzecznika praw dziecka powo³ano w ustawie,
by sta³ on na stra¿y praw dziecka okreœlonych
w Konstytucji Rzeczypospolitej, konwencji o pra-
wach dziecka i w innych przepisach prawa z po-
szanowaniem praw, obowi¹zków i odpowiedzial-
noœci rodziców. Rzecznik dzia³a na rzecz ochrony
praw dziecka, a w szczególnoœci prawa do ¿ycia
i do ochrony zdrowia, prawa do nauki, do godzi-
wych warunków socjalnych, do wychowania
w rodzinie. Ponadto podejmuje dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do ochrony dziecka przed przemoc¹,
okrucieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, za-
niedbaniem oraz innym z³ym traktowaniem.

Pakiet uprawnieñ, jakie przyznano rzeczniko-
wi praw dziecka, mo¿na skategoryzowaæ w nastê-
puj¹cy sposób.

Do uprawnieñ kontrolnych nale¿y zaliczyæ te
uprawnienia, które pozwalaj¹ zwróciæ siê do or-
ganów w³adzy publicznej, organizacji lub insty-
tucji o z³o¿enie wyjaœnieñ, udzielenie niezbêd-
nych informacji, a tak¿e udostêpnienie akt i do-
kumentów, równie¿ tych, które zawieraj¹ dane
personalne. Rzecznik praw dziecka nie mo¿e je-
dnak zast¹piæ organów i instytucji, którym usta-
wodawca powierza ró¿nego typu zadania z dzie-
dziny pomocy rodzinie i dziecku. Z tego te¿ powo-
du okreœlono, i¿ rzecznik mo¿e zwróciæ siê do
w³aœciwych organów, w tym do rzecznika praw
obywatelskich, o podjêcie dzia³añ na rzecz dziec-
ka nale¿¹cych do ich kompetencji. Pkt 2 tego ar-
tyku³u stanowi, ¿e rzecznik praw obywatelskich
ma obowi¹zek podj¹æ sprawy skierowane przez
rzecznika praw dziecka, a pozosta³e instytucje
musz¹ mu udzieliæ odpowiedzi w ci¹gu trzydzie-
stu dni.

Ustawa przyzna³a te¿ rzecznikowi kompeten-
cje do przedstawiania w³aœciwym organom w³a-
dzy publicznej, organizacjom i instytucjom ocen
i wniosków zmierzaj¹cych do skutecznej ochrony
praw i dobra dziecka oraz usprawniania trybu
za³atwiania spraw w tym zakresie. Rzecznik mo-
¿e wystêpowaæ do w³aœciwych organów z wnios-



kami o podjêcie inicjatywy ustawodawczej b¹dŸ
o wydanie lub zmianê innych aktów prawnych
ani¿eli ustawa.

Wykonuj¹c te zadania, podejmowa³em przewi-
dziane w ustawie dzia³ania z w³asnej inicjatywy –
wystosowa³em szeœædziesi¹t siedem wyst¹pieñ
generalnych – bior¹c pod uwagê w szczególnoœci
informacje wskazuj¹ce na naruszenie prawa lub
dobra dziecka. Zwraca³em siê wielokrotnie do or-
ganów w³adzy publicznej, organizacji lub insty-
tucji o z³o¿enie wyjaœnieñ, udzielenie niezbêd-
nych informacji oraz o podjêcie dzia³añ na rzecz
dziecka w sprawach nale¿¹cych do ich kompe-
tencji. Te wyst¹pienia dotyczy³y miêdzy innymi
nastêpuj¹cych zagadnieñ.

Jeœli chodzi o prawo dziecka do ¿ycia i do
ochrony zdrowia, to zwracaliœmy uwagê na ob-
ni¿enie standardów wczesnego wspierania roz-
woju dziecka, czyli odejœcie od finansowania
szkó³ rodzenia, co jest odejœciem od za³o¿eñ Na-
rodowego Programu Zdrowia, i brak przepisów
dotycz¹cych organizacji wczesnego wspomaga-
nia rozwoju dzieci. Poza tym wskazywaliœmy, ¿e
brakuje jednoznacznych regulacji prawnych
dotycz¹cych wykorzystywania instytucji za-
jmuj¹cych siê opiniowaniem merytorycznej
i zdrowotnej przydatnoœci produktów dla dzieci
do czynnej reklamy produktów. Chodzi³o te¿
o ograniczenie praw dziecka jako pacjenta do
kontaktu z rodzin¹ oraz prawa do dodatkowej
opieki pielêgnacyjnej sprawowanej przez osoby
bliskie, a tak¿e ograniczenie konstytucyjnego
prawa dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej
w wyniku narastania zjawiska hospitalizowa-
nia dzieci na oddzia³ach dla doros³ych – jest to
sprzeczne z obowi¹zkiem zagwarantowania
dziecku prawa do najwy¿szego poziomu ochro-
ny zdrowia i udogodnieñ w zakresie leczenia,
które s¹ przewidziane w art. 24 konwencji
o prawach dziecka. Brakuje wystarczaj¹cej li-
czby oœrodków leczniczych i placówek dla dzie-
ci z zaburzeniami zachowania – nie sprzyja to
resocjalizacji, terapii oraz reintegracji spo³ecz-
nej nieletnich i jest sprzeczne z wymogami
art. 39 konwencji o prawach dziecka. Nieregu-
lowana jest kwestia prawa do ochrony zdrowia
dzieci cudzoziemskich przebywaj¹cych w pla-
cówkach opiekuñczo-wychowawczych – taki
obowi¹zek nak³ada art. 24 konwencji o pra-
wach dziecka.

Jeœli chodzi o obszar prawa dziecka do wycho-
wania w rodzinie, to zwracaliœmy uwagê na likwi-
dacjê Funduszu Alimentacyjnego zagra¿aj¹c¹
dobru dziecka i dobru rodziny oraz w sposób is-
totny obni¿aj¹c¹ standardy zabezpieczenia inte-
resów dziecka. Problem ten by³ szczegó³owo
przedstawiany parlamentowi i prezydentowi.
Apelowa³em o reformê Funduszu Alimentacyjne-

go, a nie o jego likwidacjê. W przed³o¿onym ra-
porcie przestrzega³em przed negatywnymi skut-
kami rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o œwiadcze-
niach rodzinnych. Nieskuteczna by³a te¿ egzeku-
cja administracyjno-prawnych obowi¹zków nie-
których rodziców wobec dzieci, a wiêc brakowa³o
skutecznej egzekucji obowi¹zku szkolnego, obo-
wi¹zku nauki, obowi¹zku szczepieñ i badañ
okresowych, co dobitnie wykaza³y g³oœne afery,
czyli te zwi¹zane ze znalezieniem zabitych dzieci
w beczkach w £odzi czy Mart¹ z Babic. Nast¹pi³
równie¿ wzrost liczby dzieci podlegaj¹cym insty-
tucjonalnym formom opieki, co jest sprzeczne
z tendencjami obowi¹zuj¹cymi w Europie oraz
zaleceniami instytucji miêdzynarodowych –
wskazuje na to raport z badañ podjêtych przeze
mnie we wspó³pracy z Instytutem Spraw Publicz-
nych zatytu³owany „Od instytucjonalnych do ro-
dzinnych form opieki”. Chodzi te¿ o nierespekto-
wanie prawa dziecka do obojga rodziców w przy-
padku deportacji jednego z rodziców. To jest pro-
blem procedur: powinny one byæ bardzo szybkie,
ale niestety to siê wyd³u¿a i czasami trwa po kil-
kanaœcie miesiêcy. Brakuje tak¿e uregulowañ
prawnych dotycz¹cych dzia³añ interwencyjnych
wobec dzieci powy¿ej trzynastego roku ¿ycia wy-
magaj¹cych natychmiastowej opieki. Chodzi tu
o przekazanie czêœci zadañ zwi¹zanych z opiek¹
zastêpcz¹ nad dzieckiem do resortu edukacji –
placówki resocjalizacyjne, oœrodki socjoterapii –
i istnienie luki prawnej w zakresie okreœlenia za-
sad kierowania dowozu dzieci do placówek.

Jeœli chodzi o obszar prawa do godziwych wa-
runków socjalnych, to brakuje zabezpieczenia
materialnego nale¿nych dzieciom œwiadczeñ –
szczególnie niepokoj¹ce jest niedoszacowanie
bud¿etowe œrodków na zadania zwi¹zane z rodzi-
nami zastêpczymi, usamodzielnieniem wycho-
wanków, brakuje te¿ œrodków na nale¿ne formy
pomocy w kasach gminnych i powiatowych oœ-
rodków pomocy spo³ecznej. Nie ma te¿ systemo-
wego podejœcia do problemu przeciwdzia³ania
marginalizacji czêœci m³odzie¿y. Zjawisko to
wskutek transformacji spo³eczno-ekonomicznej
przybiera coraz wiêksze rozmiary. Doskonale
ukaza³ to program „Likaon – przeciw bezradnoœci
m³odzie¿y” realizowany z udzia³em organizacji
pozarz¹dowych, Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i Sportu oraz Ministerstwa Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej. Wyniki by³y prezentowa-
ne podczas konferencji w siedzibie Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej.

Jeœli chodzi o obszar prawa dziecka do nauki,
to zwracamy uwagê na nierównoœæ szans eduka-
cyjnych, przede wszystkim na niski wskaŸnik
edukacji przedszkolnej – mniej wiêcej 30% dzieci
jest objêtych t¹ form¹ edukacji – zwiêkszanie siê
liczby gmin bez ¿adnej oferty wychowania przed-
szkolnego, zjawisko segregacji dzieci w szko³ach
wed³ug miejsca zamieszkania i statusu material-
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nego czy spo³ecznego rodziców. Chodzi te¿ o ra-
mowe statuty szkó³, które pozostawiaj¹ du¿¹ do-
wolnoœæ w traktowaniu praw ucznia – w tym mie-
œci siê brak jednoznacznego okreœlenia procedur
prawnych i mo¿liwoœci stosowania przez szko³y
„zawieszania w prawach ucznia”; czêsto prowa-
dzi to do tego, ¿e w ogóle uczniowie ci nie korzy-
staj¹ z prawa do edukacji. W przepisach prawa
oœwiatowego brakuje te¿ jasnego okreœlenia ka-
talogu podstawowych praw dziecka, ucznia oraz
trybu ich egzekwowania. Brakuje równie¿ reali-
zacji zasady podmiotowoœci rodziców w systemie
edukacji. Istniej¹ tak¿e bariery utrudniaj¹ce do-
stêp do pomocy dziecku, bo wszystkie formy po-
mocy psychologicznej i terapeutycznej s¹ uzale¿-
nione od zabezpieczenia w bud¿ecie szko³y œrod-
ków przez organ prowadz¹cy.

Jeœli chodzi o obszar prawa dziecka do ochro-
ny przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem,
demoralizacj¹, zaniedbaniem oraz innym z³ym
traktowaniem, to nale¿y wskazaæ na brak jasne-
go okreœlenia procedur postêpowania nauczycie-
li i metod wspó³pracy szkó³ z Policj¹ oraz innymi
s³u¿bami i instytucjami w sytuacjach zagro¿enia
przestêpczoœci¹ i demoralizacj¹. Brakuje te¿
skutecznego systemu przeciwdzia³ania wykorzy-
stywaniu seksualnemu dzieci i m³odzie¿y – obo-
wi¹zek taki wynika z realizacji postanowieñ
dwóch œwiatowych kongresów przeciwko sek-
sualnemu wykorzystywaniu dzieci w celach ko-
mercyjnych, po pierwsze, kongresu w Sztokhol-
mie w 1996 r., a po drugie, kongresu w Jokoha-
mie w 2001 r., oraz protoko³u opcjonalnego do
konwencji o prawach dziecka dotycz¹cego han-
dlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej
pornografii. Brakuje równie¿ skutecznego egzek-
wowania obowi¹zuj¹cych przepisów prawa kar-
nego w zakresie eliminowania kar cielesnych wo-
bec dzieci. W moim przekonaniu, nale¿y d¹¿yæ do
zaostrzenia odpowiedzialnoœci karnej za prze-
stêpstwo znêcania siê nad dzieckiem. Nast¹pi³
równie¿ wzrost zagro¿enia bezpieczeñstwa dzieci
jako konsumentów, szczególnie nara¿onych na
negatywne zjawiska rynkowe, dzia³ania rekla-
mowe na terenie szkó³, przedszkoli, wykorzysty-
wanie reklamy jako formy nacisku na rodziców.
Konieczna jest ochrona dziecka przed przemoc¹
w mediach i w programach komputerowych. Tu-
taj potrzebne s¹ regulacje dotycz¹ce klasyfikacji
wiekowej programów telewizyjnych, filmowych
i gier komputerowych. Brakuje te¿ spójnego sys-
temu przeciwdzia³ania przemocy – w dalszym
ci¹gu w pe³ni aktualne s¹ zg³oszone przeze mnie
w latach ubieg³ych propozycje dotycz¹ce syste-
mu przeciwdzia³ania przemocy.

Jeœli chodzi o obszar praw dzieci niepe³no-
sprawnych, to wystêpuj¹ tu: ograniczenie prawa
do nauki dzieci niepe³nosprawnych, szczególnie

w kszta³ceniu ponadgimnazjalnym – problem do-
jazdu dzieci do szkó³, problem mo¿liwoœci wypo-
sa¿enia ich w odpowiednie podrêczniki, w sprzêt
rehabilitacyjny, problem usuwania barier archi-
tektonicznych – i utrudnienia w dostêpie do us-
³ug specjalistycznych, d³ugotrwa³ej rehabilitacji.
Brakuje przygotowania niektórych powiatów,
w tym powiatowych centrów pomocy rodzinie, do
realizacji nowych zadañ w zakresie orzecznictwa
o niepe³nosprawnoœci, dysponowania fundusza-
mi Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych, ustalenia kryteriów kwalifi-
kacji na turnusy rehabilitacyjne, uwzglêdnienia
problematyki niepe³nosprawnych w powiato-
wych strategiach rozwoju.

W 2003 r. do Biura Rzecznika Praw Dziecka
wp³ynê³o dziewiêæ tysiêcy szeœædziesi¹t jeden
spraw indywidualnych dotycz¹cych wymienio-
nych obszarów, co stanowi dwukrotny wzrost li-
czby skierowanych spraw w stosunku do roku
poprzedniego.

W zakresie prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia
do rzecznika wp³ynê³o piêæset trzydzieœci piêæ
spraw, w 2002 r. – trzysta siedem, a wiêc nast¹pi³
wzrost o 74%.

W zakresie prawa do wychowania w rodzinie
wp³ynê³o trzy tysi¹ce trzysta czterdzieœci osiem
spraw, w 2002 r. – tysi¹c piêæset szeœædziesi¹t
osiem, a wiêc nast¹pi³ wzrost o 113%.

W zakresie prawa do godziwych warunków so-
cjalnych wp³ynê³y tysi¹c sto dziewiêæset trzy
sprawy, w 2002 r. – piêæset czterdzieœci siedem,
a zatem ich liczba wzros³a o 118%.

W zakresie prawa do ochrony dziecka przed
przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem, demora-
lizacj¹, zaniedbywaniem oraz innym z³ym trakto-
waniem wp³ynê³y ogó³em tysi¹c siedemset piêæ-
dziesi¹t dwie sprawy, w 2002 r. – piêæset szeœæ-
dziesi¹t piêæ, a wiêc ich liczba wzros³a o 210%.

Ogó³em podjêto osiem tysiêcy dziewiêæset
czterdzieœci piêæ spraw, w tym: siedemset dwa-
dzieœcia szeœæ spraw w wyniku wizyt indywidual-
nych, siedemset dziewiêtnaœcie spraw w wyniku
wspó³pracy z instytucjami i jednostkami organi-
zacyjnymi, dwa tysi¹ce piêæset trzy sprawy zo-
sta³y skierowane do biura pisemnie, a cztery ty-
si¹ce dziewiêæset dziewiêædziesi¹t siedem spraw
zg³oszono telefonicznie.

Gdy chodzi o telefon informacyjno-interwencyjny,
spe³nia on nastêpuj¹ce funkcje: informacyjn¹, inter-
wency jn¹ , wsp iera j¹co- terapeutyczn¹ ,
sygnalizuj¹co-inicjuj¹c¹ – w sytuacjach, gdy przed-
stawione problemy mia³y wymiar ogólny i wymaga³y
podjêcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej
b¹dŸ przedstawienia organizacjom i instytucjom
wniosków zmierzaj¹cych do zapewnienia skutecznej
ochrony praw lub dobra dziecka.

Posiadaj¹c bazê danych, co roku aktualizowa-
n¹ i uzupe³nian¹ o instytucje i organizacje mo-
g¹ce nieœæ pomoc dziecku i rodzinie, specjaliœci
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dziêki znajomoœci prawa, psychologii i posiada-
niu wiedzy na temat kompetencji poszczegól-
nych podmiotów na szczeblu centralnym i samo-
rz¹dowym mogli szybko zdefiniowaæ problem
i podj¹æ odpowiednie dzia³ania.

Zarejestrowano trzy tysi¹ce czterysta siedem-
dziesi¹t szeœæ rozmów telefonicznych doty-
cz¹cych indywidualnych spraw dzieci. Ci, którzy
najczêœciej korzystali z telefonu informacy-
jno-interwencyjnego w biurze, to: rodzice –
47,5%, instytucje – ponad 14%, rodzina i krewni
– 12%, dzieci – ponad 13%, media, radio, telewiz-
ja i prasa – 7,5%, inni obywatele – 6%.

W wyniku trzech tysiêcy czterystu siedemdzie-
siêciu dziewiêciu rozmów podjêto cztery tysi¹ce
dziewiêæset dziewiêædziesi¹t siedem szczegó³o-
wych problemów, które mo¿na umieœciæ w nastê-
puj¹cych obszarach tematycznych.

Najwiêksza grupa problemów, a¿ 25,5%, doty-
czy³a relacji miêdzy rodzicami a dzieæmi, a wiêc
problemu w³adzy rodzicielskiej – zawieszenia,
powierzenia, przywrócenia tej w³adzy; i proble-
mu wyegzekwowania prawa do kontaktów
z dzieckiem – chodzi tu o s¹dowe ustalenie kon-
taktów z dzieckiem, s¹dowe zmiany formy kon-
taktów, egzekwowanie orzeczeñ s¹du. Do tej gru-
py zaliczaj¹ siê tak¿e problemy odnosz¹ce siê do
dochodzenia roszczeñ alimentacyjnych, jak rów-
nie¿ przysposobienia dzieci.

Nastêpnym obszarem, 20,46% spraw, by³a
przemoc fizyczna, psychiczna czy seksualna
w rodzinach lub w œrodowisku spo³ecznym.
Z tym wi¹za³o siê te¿ zaniedbanie emocjonalne,
fizyczne i intelektualne dzieci. Mniej wiêcej 0,3%
spraw dotyczy³o przemocy w mediach.

Osobnymi problemami poruszanymi w inter-
wencjach, ponad 13,5%, to by³y problemy
zwi¹zane z oœwiat¹. Dotyczy³y one likwidacji
szkó³ lub przedszkoli b¹dŸ tworzenia nowych
placówek oœwiatowych. Domagano siê te¿ inter-
wencji w sprawach dowozu uczniów do szkó³, jak
te¿ zwracano uwagê na problemy wychowawcze
w placówkach oœwiatowych, na relacje nauczy-
ciel – uczeñ i odwrotnie oraz sygnalizowano pro-
blem przemocy rówieœniczej.

7% spraw dotyczy³o obszaru zagadnieñ
zwi¹zanych z opiek¹ zdrowotn¹. Mo¿na tu wy-
szczególniæ problemy uzyskania prawa do ubez-
pieczenia i opieki zdrowotnej, zwrotu kosztów le-
czenia dzieci b¹dŸ uzyskania odszkodowania za
b³êdy lekarskie. Domagano siê tak¿e interwencji
w sprawach zwi¹zanych z organizacj¹ i warunka-
mi socjalno-bytowymi w placówkach s³u¿by
zdrowia.

Ponad 6% problemów sygnalizowanych w in-
terwencjach stanowi³y problemy zwi¹zane z za-
stêpczymi formami opieki nad dzieckiem, a wiêc
problem udzielenia pomocy pieniê¿nej dziecku

w rodzinie zastêpczej lub problem braku œrod-
ków finansowych w poszczególnych powiatach
i miastach na realizacjê œwiadczeñ dla rodzin za-
stêpczych. Domagano siê te¿ interwencji w spra-
wach dotycz¹cych funkcjonowania placówek
opiekuñczo-wychowawczych.

Inny obszar problemów zg³aszanych do rzecz-
nika praw dziecka to problemy dotycz¹ce uzys-
kania œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej dla dzieci
i m³odzie¿y oraz ich rodzin; stanowi³y one ponad
6,16% spraw.

4,36% spraw wymagaj¹cych interwencji doty-
czy³o problemów mieszkaniowych, a wiêc uzys-
kania mieszkañ zastêpczych lub socjalnych.

Blisko 2% spraw to sprawy dotycz¹ce uprowa-
dzenia dziecka poza granice kraju przez jednego
z opiekunów b¹dŸ sprawy zwi¹zane ze statusem
dzieci cudzoziemców w Polsce.

Grupa spraw okreœlonych jako inne stanowi
11,5% spraw. By³y to sprawy dotycz¹ce skiero-
wania zainteresowanych do instytucji rz¹do-
wych, pozarz¹dowych, udzielania informacji
o pracy rzecznika, kontaktu z mediami czy inter-
pretacji przepisów prawa.

Gdy chodzi o dzia³ania na rzecz implementacji
miêdzynarodowych standardów ochrony praw
dziecka, rzecznik praw dziecka jako organ nieza-
le¿ny prowadzi sta³y monitoring wdra¿ania miê-
dzynarodowych standardów ochrony praw
dziecka w prawie polskim, w tym przede wszyst-
kim standardów wynikaj¹cych z konwencji
o prawach dziecka. Wystêpujemy do w³aœciwych
organów pañstwowych ze stosownymi ocenami
w tym zakresie, a tak¿e z konkretnymi propozy-
cjami dotycz¹cymi zmian systemowych.
W zwi¹zku z tym wiele moich wyst¹pieñ przyjmu-
je formê uwag i postulatów zg³aszanych w odnie-
sieniu do rz¹dowych projektów sprawozdañ
z wykonywania przez Polskê postanowieñ miê-
dzynarodowych instrumentów prawnych.

Powo³uj¹c siê na uwagi Komitetu Praw Dziecka
Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawarte
w sprawozdaniu dotycz¹cym realizacji w Rzeczy-
pospolitej Polskiej konwencji o prawach dziecka
w latach 1993–1998, w 2003 r. ja i rzecznik praw
obywatelskich wspólnie wyst¹piliœmy do prezesa
Rady Ministrów o stworzenie w strukturach rz¹du
jednego, silnego oœrodka koordynuj¹cego i reali-
zuj¹cego politykê dotycz¹c¹ dziecka i rodziny.

Braliœmy udzia³ w wypracowaniu przez rz¹d
narodowych standardów w sprawach wykony-
wania przez Polskê postanowieñ Europejskiej
Karty Spo³ecznej oraz opiniowaliœmy kolejny
projekt sprawozdania przygotowanego przez
rz¹d RP. Przedstawi³em ministrowi sprawiedli-
woœci stanowisko wobec projektu sprawozdania
rz¹dowego z realizacji postanowieñ Miêdzynaro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych. Wyst¹pi³em do sekretarza Komitetu Inte-
gracji Europejskiej oraz pozosta³ych cz³onków
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Konwentu Europejskiego z ramienia Polski z pro-
œb¹ o podjêcie stosownych dzia³añ zmierza-
j¹cych do umieszczenia w zasadniczym tekœcie
projektu konstytucji Unii Europejskiej przepi-
sów chroni¹cych prawa dziecka. Do ministra
edukacji narodowej i sportu wyst¹pi³em o podjê-
cie stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych do szyb-
kiej ratyfikacji Protoko³u Opcjonalnego do Kon-
wencji o prawach dziecka dotycz¹cego handlu
dzieæmi, dzieciêcej prostytucji, dzieciêcej porno-
grafii oraz realizacji postanowieñ dwóch œwiato-
wych kongresów przeciwko seksualnemu wyko-
rzystywaniu dzieci. W wyst¹pieniu do ministra
gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej odnios³em
siê pozytywnie do propozycji powo³ania Komitetu
Ekspertów Na Rzecz Dzieci i Rodzin Rady Euro-
py. Przekaza³em ministrowi spraw zagranicz-
nych informacjê oraz uwagi i opinie zwi¹zane
z ochron¹ i promocj¹ praw dziecka w Polsce na tle
rozwi¹zañ miêdzynarodowych.

Gdy chodzi o wspó³pracê z parlamentem, chcê
powiedzieæ, ¿e jest ona dobra, mo¿e nawet bardzo
dobra – to jest lepsze okreœlenie. Wielokrotnie
uczestniczy³em osobiœcie albo delegowa³em
swoich przedstawicieli do prac w nastêpuj¹cych
komisjach sejmowych i senackich: Komisji Poli-
tyki Spo³ecznej i Rodziny, Komisji Edukacji, Na-
uki i M³odzie¿y, Komisji Sprawiedliwoœci i Praw
Cz³owieka, Podkomisji Sta³ej do spraw m³odzie-
¿y, Komisji Polityki Spo³ecznej i Zdrowia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej; w wielu nadzwyczaj-
nych podkomisjach przygotowuj¹cych projekty
zmian do obowi¹zuj¹cych ustaw, na przyk³ad
Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, powo³anej przy Komisji Edukacji,
Nauki i M³odzie¿y. Moi przedstawiciele brali
udzia³ w konferencjach organizowanych przez
sejmowe komisje, miêdzy innymi Komisjê Spra-
wiedliwoœci i Praw Cz³owieka, pod tytu³em „Czy
w polskiej szkole jest bezpiecznie?” oraz „Media-
cja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce”. Wie-
lokrotnie spotyka³em siê z parlamentarzystami,
pos³ami, senatorami. Spotkania te dotyczy³y
zmian w ustawach reguluj¹cych problemy dzieci
oraz funkcjonowanie rodzin, a tak¿e interpelacji
i interwencji odnosz¹cych siê do tych kwestii.
Wielokrotnie przedstawia³em komisjom sejmo-
wym i senackim opinie, ekspertyzy, opracowania
w sprawach dotycz¹cych miêdzy innymi: ochro-
ny dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem,
realizacji ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, finansowania
programów skierowanych do dzieci i m³odzie¿y
realizowanych przez organizacje dzia³aj¹ce na
rzecz dzieci. Wypowiedzia³em siê tak¿e na temat
strategii rz¹du wobec m³odzie¿y. W Senacie Rze-

czypospolitej Polskiej odby³a siê zorganizowana
przeze mnie konferencja „Likaon – przeciw bezra-
dnoœci m³odzie¿y”, która by³a podsumowaniem
programu maj¹cego na celu zdiagnozowanie pro-
blemu i przeciwdzia³anie marginalizacji tak zwa-
nej trudnej m³odzie¿y w wielkich miastach.

Tradycyjnie bardzo dobra by³a wspó³praca
z rzecznikiem praw obywatelskich oraz Najwy¿-
sz¹ Izb¹ Kontroli.

Wspólnie z rzecznikiem praw obywatelskich
analizowaliœmy obywatelski projekt ustawy o za-
kazie promowania przemocy w œrodkach maso-
wego przekazu, zg³oszony do Sejmu przez Komi-
tet Inicjatywy Ustawodawczej w Przemyœlu. Moi
przedstawiciele wielokrotnie brali udzia³ w robo-
czych spotkaniach organizowanych przez rzecz-
nika praw obywatelskich. Spotkania te dotyczy³y
miêdzy innymi udzia³u rodziców w polskim sys-
temie edukacji, opieki nad dzieckiem, pracy dzie-
ci w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
ochrony dzieci przed przemoc¹ w mediach oraz
likwidacji Funduszu Alimentacyjnego. Wspólnie
z rzecznikiem praw obywatelskich uczestniczy-
liœmy w seminariach i konferencjach doty-
cz¹cych na przyk³ad obywatelskiej odpowiedzial-
noœci za edukacjê narodow¹, realizacji obywatel-
skiego prawa do informacji publicznej, roli bib-
liotek w budowaniu spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.

Gdy chodzi o wspó³pracê z Najwy¿sz¹ Izb¹
Kontroli, wyst¹pi³em do prezesa Najwy¿szej Izby
Kontroli o uznanie problemów z zakresu praw
dziecka wymagaj¹cych kontroli jako prioryteto-
we. W tym roku wyst¹pi³em o uznanie problemu
niepodejmowania przez absolwentów gimnazjów
dalszej nauki jako priorytetowego przedmiotu
badañ w 2004 r. Mamy zapewnienie, ¿e problem
realizacji obowi¹zku nauki przez m³odzie¿ w wie-
ku od szesnastu do osiemnastu lat zostanie do-
k³adnie zbadany przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.
Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli regularnie infor-
mowa³ rzecznika o wynikach kontroli z zakresu
realizacji praw dziecka. Moi przedstawiciele brali
udzia³ w roboczych spotkaniach z kierowni-
ctwem i urzêdnikami Najwy¿szej Izby Kontroli.
S³u¿y³y one przekazywaniu informacji dociera-
j¹cych do rzecznika praw dziecka na temat nie-
prawid³owoœci w funkcjonowaniu systemu opie-
ki nad dzieckiem oraz na temat ³amania b¹dŸ na-
ruszania praw dziecka.

Gdy chodzi o wspó³pracê z administracj¹
rz¹dow¹, dotyczy³a ona problemów prewencji
przemocy i komercji seksualnej z wykorzysta-
niem dzieci i m³odzie¿y, rozpoczêcia prac nad Na-
rodowym Planem Dzia³añ na rzecz Dzieci, zdol-
nych uczniów, partnerstwa dzieci, nauczycieli
i rodziców w procesie edukacji oraz przemocy do-
mowej. Moi przedstawiciele jako niezale¿ni ob-
serwatorzy brali udzia³ w pracach rz¹dowych ze-
spo³ów, miêdzy innymi do spraw opracowania
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programu zapobiegania niedostosowaniu spo³e-
cznemu i przestêpczoœci wœród dzieci i m³odzie¿y,
do spraw opracowania Narodowego Planu Dzia³añ
na rzecz Dzieci, do spraw opracowania Krajowego
Programu Przeciwdzia³ania Dyskryminacji Raso-
wej, Ksenofobii i Zwi¹zanej z Nimi Nietolerancji.
Wspó³pracujemy te¿ z wieloma agendami rz¹dowy-
mi, na przyk³ad z Centrum Metodycznym Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej, podleg³ym Mini-
sterstwu Edukacji Narodowej i Sportu. Zorganizo-
waliœmy dla kadry konferencje, na przyk³ad na te-
mat „Szko³a równych szans – rodzicom”, „Przeciw-
dzia³anie agresji i przemocy wœród dzieci i m³odzie-
¿y”. Wspólnie z Pañstwow¹ Agencj¹ Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych propagowaliœmy ak-
cjê „Alkohol – nieletnim dostêp wzbroniony”. Zo-
sta³em zaproszony do uczestnictwa w Radzie
OchronyKonkurencji iKonsumentów. Inicjatorem
postania tej rady by³ Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Utrzymywa³em sta³e robocze kon-
takty z wieloma ministerstwami i urzêdami cen-
tralnymi, konsultuj¹c projekty aktów prawnych
oraz dokonuj¹c oceny dzia³añ zwi¹zanych z pro-
blematyk¹ dziecka i rodziny. Tego rodzaju
wspó³praca podejmowana by³a w szczególnoœci
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Mi-
nisterstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Urzê-
dem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Gdy chodzi o wspó³pracê z samorz¹dami tery-
torialnymi, rzecznik praw dziecka w 2003 r. po-
dejmowa³ dzia³ania na rzecz powstawania lokal-
nych systemów przeciwdzia³ania przemocy,
opartych na strukturach samorz¹dowych powia-
tów. W wielu powiatach podjêto dzia³ania zbie¿ne
z wypracowanym przez rzecznika i zg³oszonym
ju¿ w 2001 r. Sejmowi i prezydentowi systemo-
wym planem przeciwdzia³ania przemocy. Moni-
torowa³em tak¿e stan systemu opieki nad dziec-
kiem na szczeblu powiatowym. Przedstawiciel
rzecznika uczestniczy³ w konferencji „Pomoc
dziecku i rodzinie w zadaniach powiatu”, która
odby³a siê z inicjatywy wielu starostw powiato-
wych. Raport „Od instytucjonalnych do rodzin-
nych form opieki” zosta³ przekazany do wyko-
rzystania w pracy powiatowych centrów pomocy
rodzinie na rzecz budowy lokalnych systemów
opieki. Moi przedstawiciele oraz ja sam braliœmy
udzia³ w licznych spotkaniach organizowanych
przez w³adze samorz¹dowe ró¿nych szczebli.
Dotyczy³y one miêdzy innymi problematyki inte-
gracji europejskiej, pomocy rodzinie, promocji
dzia³alnoœci kulturalnej i artystycznej z udzia-
³em dzieci i m³odzie¿y, dofinansowania wypo-
czynku wakacyjnego dzieci pochodz¹cych z ro-
dzin najubo¿szych, roli sportu w wychowaniu
dzieci i m³odzie¿y, bezpieczeñstwa dzieci w ru-
chu drogowym.

Wspó³pracazorganizacjamipozarz¹dowymioraz
œrodowiskiem naukowym. Szanowni Pañstwo, do
tej wspó³pracy przywi¹zujê szczególn¹ wagê.
W2003r.powsta³y radyopiniodawczo-doradcze, je-
dna – organizacji pozarz¹dowych, druga – rada na-
ukowa przy rzeczniku praw dziecka. Jak co roku
rzecznik oraz przedstawiciele biura brali udzia³ w li-
cznych konferencjach, seminariach, sympozjach
organizowanych przez organizacje pozarz¹dowe.
Tematyka tych spotkañ by³a bardzo bogata i obe-
jmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia: prawa osób nie-
pe³nosprawnych, rolê harcerstwa w wychowaniu
dzieci im³odzie¿y, prawodo ¿yciadzieci nienarodzo-
nych, prawa ucznia, wychowanie poprzez sport,
problemy polskiej rodziny, prawa dziecka w Unii
Europejskiej, prorodzinne formy opieki nad dziec-
kiem, przemoc wobec dzieci, w tym przemoc o pod-
³o¿u seksualnym, marginalizacjê dzieci i m³odzie¿y,
ubóstwo, mediacjê, udzia³ dzieci w przedsiêwziê-
ciach artystycznych, uzale¿nienia, rolê bibliotek
w budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego. Oma-
wialiœmy istotne problemy dotycz¹ce funkcjono-
wania tych organizacji i ochrony praw dziecka
w Polsce, a tak¿e kierunki dzia³añ urzêdu rzecz-
nika. Reprezentanci wielu instytucji pozarz¹do-
wych bardzo licznie uczestniczyli we wszystkich
konferencjach i spotkaniach organizowanych
przez rzecznika praw dziecka.

Aktywnie przebiega³a tak¿e wspó³praca z za-
granicznymi organizacjami pozarz¹dowymi.
Kontynuowa³em aktywn¹ wspó³pracê z Europej-
sk¹ Sieci¹ Rzeczników Praw Dziecka. Jestem
cz³onkiem grupy roboczej Europejskiej Sieci
Rzeczników Praw Dziecka. Uczestniczê w opra-
cowywaniu statusu materialnego. Podczas sesji
zgromadzenia ENOC wyg³osi³em programowe
wyst¹pienie na temat „Wymiar sprawiedliwoœci
dla nieletnich w prawie polskim”. Wyst¹pienie to
zosta³o wysoko ocenione, zaœ rozwi¹zania pol-
skie przyjête z zadowoleniem. W wyniku dyskusji
plenarnej przyjêto stanowisko w sprawie prze-
stêpczoœci nieletnich oraz promocji w³aœciwych
standardów wymiaru sprawiedliwoœci dla nielet-
nich.

Na marginesie chcê powiedzieæ, i¿ te rozwi¹za-
nia s¹ wzorcowe dla wielu pañstw Unii Europej-
skiej, poniewa¿ w polskim prawie – jak pañstwo
doskonale wiedz¹ – próg odpowiedzialnoœci kar-
nej zasadniczo wynosi siedemnaœcie lat, wyj¹t-
kowo piêtnaœcie, a w niektórych pañstwach Unii
Europejskiej, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii,
jest to dziesiêæ lat, a na Cyprze – osiem.

Na zaproszenie Departamentu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Sztokholmskiego w dniach 12-
–15 maja moi przedstawiciele wziêli udzia³
w II Miêdzynarodowej Konferencji „Dzieci i opie-
ka instytucjonalna” w Sztokholmie. W konferen-
cji tej uczestniczy³o ponad szeœciuset przedsta-
wicieli rz¹dów, instytucji publicznych, organiza-
cji pozarz¹dowych, pracowników instytucji opie-
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kuñczych oraz grup m³odzie¿y – wychowanków
instytucji opiekuñczych z ca³ego œwiata. Tema-
tem obrad by³o opracowanie strategii dzia³ania
na rzecz zastêpowania opieki instytucjonalnej
szeroko rozumianymi formami prorodzinnymi.

Wzi¹³em tak¿e udzia³ w nieformalnym spotka-
niu ministrów odpowiedzialnych za sprawy dzie-
ci z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
oraz z pañstw kandyduj¹cych, a przedmiotem te-
go spotkania by³a problematyka seksualnego
wykorzystywania i stosowania przemocy wobec
dzieci w œrodowisku rodzinnym oraz poza nim,
a tak¿e zagadnienia zwi¹zane z zatrudnianiem
m³odocianych. Dyskutowano równie¿ o propozy-
cji powo³ania europejskiego rzecznika praw
dziecka. Nieformalne spotkania ministrów Unii
Europejskiej odpowiedzialnych za sprawy dzieci
bêd¹ kontynuowane i temat ten na pewno bêdzie
przedmiotem dalszych rozmów. Wydaje siê, ¿e
jest to konieczne, ¿eby ujednoliciæ rozwi¹zania
prawne w tym zakresie, ¿eby skutecznie walczyæ
z wykorzystywaniem seksualnym, w szczególno-
œci z pedofili¹, pornografi¹, w tym pornografi¹
dzieciêc¹.

Szanowni Pañstwo, du¿¹ wagê przywi¹zujê do
popularyzacji praw dziecka. Dostrzegaj¹c wagê
problemów i wyzwañ, jakie stoj¹ przed Polsk¹
w najbli¿szych latach na drodze do tego, aby
uczyniæ Polskê krajem przyjaznym dla dzieci, 23-
–24 maja 2003 r. we wspó³pracy z Rz¹dow¹ Rad¹
Ludnoœciow¹, G³ównym Urzêdem Statystycz-
nym i UNICEF zwo³a³em Ogólnopolski Szczyt
w Sprawach Dzieci oraz towarzysz¹ce mu Ogól-
nopolskie Forum Organizacji Pozarz¹dowych.
By³o to wydarzenie bez precedensu w dziejach
Polski. Spotkali siê na nim przedstawiciele naj-
wy¿szych w³adz pañstwowych Rzeczypospolitej
Polskiej, rzecznika praw dziecka, rzecznika praw
obywatelskich, wymiaru sprawiedliwoœci, samo-
rz¹dów terytorialnych wszystkich szczebli, ko-
œcio³a, ponad stu dwudziestu organizacji poza-
rz¹dowych, œwiata nauki, mediów. Po raz pier-
wszy tak kompleksowo dyskutowano o proble-
mach polskich dzieci, po to aby wspólnie wypra-
cowaæ propozycje konkretnych rozwi¹zañ we
wszystkich obszarach, w których podnoszenie
standardów ochrony praw dziecka jest potrzeb-
ne. Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci wraz
z Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarz¹do-
wych by³ donios³ym wydarzeniem, podejmu-
j¹cym tak¿e problematykê dziecka niepe³nospra-
wnego. Rok 2003, jak pañstwo wiecie, by³ Euro-
pejskim Rokiem Osób Niepe³nosprawnych.
Uczestnicy konferencji opracowali wiele materia-
³ów dotycz¹cych praw dziecka niepe³nosprawne-
go, zawartych w deklaracji przyjêtej na zakoñcze-
nie obrad. Dokument koñcowy szczytu „Polska
dla dzieci” dokonuje pe³nej diagnozy sytuacji

dzieci i m³odzie¿y w Polsce oraz ustala szczegó³o-
wy harmonogram dzia³añ na nastêpne lata.
W opinii rzecznika powinien on staæ siê podstaw¹
do opracowania Narodowego Planu Dzia³añ na
rzecz Dzieci. Na w³adzach polskich spoczywa
obowi¹zek wypracowania takiego planu, co wy-
nika z dokumentu „Œwiat dla dzieci”, podpisane-
go przez Polskê podczas specjalnej sesji Zgroma-
dzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych
w sprawach dzieci w dniach 8–10 maja 2002 r.
Wypracowane podczas ogólnopolskiego szczytu
oraz forum organizacji pozarz¹dowych materia³y
i dokumenty koñcowe zosta³y przestawione mi-
nistrowi edukacji narodowej i sportu, który by³
koordynatorem odpowiedzialnym za przygoto-
wanie Narodowego Planu Dzia³añ na rzecz Dzie-
ci, w celu uwzglêdnienia ich w tekœcie tego planu.
Z tego, co wiem, prace te trwaj¹ nadal – po wstêp-
nym zaakceptowaniu tego programu przez mini-
sterstwo i przekazaniu go do konsultacji miêdzy-
resortowych, ale tak¿e spo³ecznych. Tylko mój
urz¹d zg³osi³ ponad trzysta uwag. Poprosiliœmy
o przepracowanie tego programu. Jest to bardzo
wa¿ne. Terminy minê³y, ale chodzi o to, ¿eby ten
program by³ jakoœciowo dobry, a nie szybko zro-
biony.

Proszê pañstwa, by³em inicjatorem bardzo
wa¿nego programu „Likaon – przeciw bezradno-
œci m³odzie¿y”. Realizacjê rozpoczêto w 2003 r.
Celem tego programu jest redukowanie zjawisk
marginalizacji dzieci i m³odzie¿y poprzez tworze-
nie szerokich koalicji buduj¹cych programy dla
takich skupisk jak: œrodowiska wielkomiejskie,
miasta powiatowe, miasta gminne, obszary wiej-
skie. Program koncentruje siê na znalezieniu
praktycznych rozwi¹zañ dla ka¿dego z tych sku-
pisk. Edycja w 2003 r. by³a skierowana do œrodo-
wisk wielkomiejskich. Program ten jest realizo-
wany przez rzecznika i Stowarzyszenie Wspiera-
nia Inicjatyw Spo³ecznych „Asocjacje” przy
wspó³pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej oraz Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i Sportu. Sk³ada siê on z cyklu lokalnych
debat i konferencji. Zosta³y one zwieñczone
w dniu 1 grudnia ogólnopolsk¹ konferencj¹
w siedzibie parlamentu Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Du¿a czêœæ naszej aktywnoœci polega na dzia-
³alnoœci wydawniczej. W Biurze Rzecznika Praw
Dziecka przygotowano i zredagowano nowy uzu-
pe³niony „Informator Rzecznika Praw Dziecka
2003”, który zosta³ wydrukowany w dziesiêciu
tysi¹cach egzemplarzy i jest przekazywany do
kolejnych szkó³, a tak¿e zainteresowanych osób
i instytucji. Ja jeszcze raz przypomnê: dlatego
dziesiêæ tysiêcy egzemplarzy, ¿e z uwagi na
skromne œrodki finansowe nie mo¿emy od razu
wydrukowaæ trzydziestu trzech tysiêcy egzem-
plarzy, a tyle jest szkó³. Chcemy, ¿eby do wszyst-
kich szkó³ dotar³ taki informator, ale co roku
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otrzymuje go 1/3 szkó³. Wydaliœmy tak¿e publi-
kacjê „Dziecko w rodzinie”, stanowi¹c¹ pierwszy
tom serii wydawniczej „Ochrona prawna dziec-
ka”, oraz publikacjê „Ochrona praw dziecka cho-
rego. Prawa pacjenta” bêd¹c¹ drugim tomem se-
rii. W 2004 r. seria zostanie wzbogacona o anali-
zê kolejnych wa¿nych standardów ochrony praw
dziecka. Podczas wszystkich spotkañ rzecznika
i jego przedstawicieli uczestnikom tych spotkañ
by³y rozdawane ulotki zawieraj¹ce podstawowe
informacje o prawach dziecka. Dzia³alnoœæ rzecz-
nika oraz inne materia³y dotycz¹ce ró¿nych
aspektów ochrony praw dziecka by³y na tych
spotkaniach szeroko propagowane.

Niemal od chwili powo³ania przedstawiam
swoj¹ misjê i bie¿¹ce dzia³ania w Internecie na
stronie www.brpd.gov.pl. W 2003 r. pod moim
patronatem powsta³ równie¿ serwis Strefa M³o-
dych, skierowany do dzieci i m³odzie¿y. Strefa
M³odych to jedna z najwa¿niejszych metod dotar-
cia do dzieci – Internet dociera wszêdzie tam,
gdzie rzecznik nie mo¿e dotrzeæ osobiœcie. Serwis
poœwiêcony jest w ca³oœci prawom dziecka. S¹
one przedstawione w przystêpny i zrozumia³y dla
dzieci sposób. Na konto e-mailowe rzecznika ka¿-
dego dnia nap³ywaj¹ dziesi¹tki skarg w sprawie ³a-
mania praw dziecka, przemocy lub z³ego traktowa-
nia. Postanowi³em wykorzystaæ popularnoœæ Inter-
netu wœród dzieci i m³odzie¿y i stworzy³em w ra-
mach Strefy M³odych mo¿liwoœæ bezpoœredniego
kontaktowania siê z m³odymi internautami poprzez
forum i czat. Na forum Strefy M³odych codziennie
pojawiaj¹ siê skargi w sprawie ³amania praw dziec-
ka, opinie, pytania, proœby o fachowe porady. Na
posty odpowiadaj¹ pracownicy Biura Rzecznika
Praw Dziecka, psycholodzy, prawnicy, pedagodzy,
sami internauci. W 2003 r. na forum strefy pojawi³o
siê dziewiêædziesi¹t w¹tków i oko³o tysi¹c postów.
20 listopada 2003 r. z okazji Œwiatowego Dnia
Dziecka, przypadaj¹cego w rocznicê uchwalenia
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych Konwencji o prawach dziecka, w Strefie M³o-
dych przeprowadzono czat z moim udzia³em. Inter-
nauci zadawali mi wiele pytañ na temat instytucji
rzecznika i organizacji jego pracy. To wirtualne
spotkanie zm³odzie¿¹by³ookazj¹do zaprezentowa-
nia misji rzecznika praw dziecka nieograniczonej li-
czbie odbiorców w tym samym czasie. Planujê bu-
dowê tak zwanego sieciowego wolontariatu, czyli
spo³ecznoœci m³odych ludzi aktywnie zaanga¿owa-
nych na rzecz popularyzacji praw dzieci i sposobów
ich ochrony, zwi¹zanego ze Stref¹ M³odych. Dziêki
temu wiedza o prawach dziecka mog³aby docieraæ
w obszary dotychczas jej niedostêpne.

Chcia³em te¿ powiedzieæ, ¿e coraz lepiej prze-
biega wspó³praca z mediami. Nie oznacza to je-
dnak, ¿e rzecznik pozostaje bezkrytyczny wobec
tego, co w mediach siê dzieje. Wiele moich kryty-

cznych wyst¹pieñ dotyczy³o programów zarówno
telewizji publicznej, jak i stacji prywatnych. Cho-
dzi³o o takie programy jak „Kochaj mnie”, „Stop.
Reporta¿” – „Dlaczego”, „Przedszkolandia”, „Bal-
lada o lekkim zabarwieniu erotycznym” i szereg
innych. To tylko przyk³ady.

Dobra jest wspó³praca z pras¹. Artyku³y o pracy
instytucji rzecznika praw dziecka ukaza³y sie miê-
dzy innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Trybunie”,
„¯yciu Warszawy”, „Naszym Dzienniku”, „Wprost”,
„Polityce”, „Newsweeku”, „Przegl¹dzie”, „Niedzieli”,
„Goœciu Niedzielnym” czy „Integracjach”. Chcemy
dotrzeæ poprzez prasê do ka¿dego œrodowiska
w Polsce. Publikujemy tak¿e w prasie specjalisty-
cznej poœwiêconej oœwiacie iwychowaniu,w takich
pismach jak „G³os Nauczycielski”,Problemy
Opiekuñczo-Wychowawcze” czy „Remedium”. Od-
bywaj¹ siê œniadania prasowe, konferencje praso-
we, spotkania z dziennikarzami.

Gdy chodzi o bezpoœrednie spotkania rzecznika
oraz jego pracowników z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz
z organizacjami zajmuj¹cymi siê ochron¹ ich praw,
to chcia³bym powiedzieæ, ¿e tych spotkañ by³y ju¿
setki – spotkaliœmy siê z tysi¹cami dzieci i m³odzie-
¿y. By³y to konferencje, koncerty, konkursy, wysta-
wy, festyny, zloty skautowe i inne przedsiêwziêcia.
Zawsze wi¹za³y siê one z prawami dziecka oraz sys-
temem ich ochrony w Polsce i na œwiecie, prawami
i obowi¹zkami rodziców, zdrowym stylem ¿ycia
wœród dzieci i m³odzie¿y, przyst¹pieniem Polski do
Unii Europejskiej, integracj¹ dzieci niepe³nospra-
wnych, prawami dziecka w szkole, wypoczynkiem
letnim i zimowym dzieci i m³odzie¿y, Internetem
w szko³ach czy wsparciem dla dzieci z rodzin naju-
bo¿szych. Sukcesywnie, proszê pañstwa, przepro-
wadzamy wizytacje i kontrole, które dotycz¹ wypo-
czynku letniego i zimowego dzieci umieszczonych
w oœrodkach opiekuñczo-wychowawczych i zak³a-
dach poprawczych. W tym roku bêdziemy zwracaæ
szczególn¹ uwagê na dzieci niepe³nosprawne prze-
bywaj¹ce w oœrodkach wychowawczych i domach
pomocy spo³ecznej.

Szanowni Pañstwo! Przed³o¿ona Senatowi in-
formacja o dzia³alnoœci rzecznika praw dziecka
za 2003 r. stanowi podstawê do sformu³owania
trzydziestu jeden uwag o stanie przestrzegania
praw dziecka w Polsce, wskazanych na pocz¹tku
mojej wypowiedzi, a szczegó³owo omówionych
w opracowaniu zawartym w druku senackim.
Ten materia³ stanowi dobr¹ podstawê do szero-
kiej debaty publicznej o stanie przestrzegania
praw dziecka w naszym kraju. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê panu rzecznikowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

jakieœ pytania rzecznikowi praw dziecka Paw³owi
Jarosowi w zwi¹zku z przedstawion¹ informacj¹?

Bardzo proszê.
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Senator Kazimierz Pawe³ek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie: co pewien czas niczym

bumerang powraca sprawa kar cielesnych,
w tym ch³osty, wymierzanych dzieciom przez ro-
dziców. Jest to szczególnie nag³aœniane, nawet
publicznie, przez niektórych skrajnie prawico-
wych polityków, chocia¿ nie tylko. Chcia³bym pa-
na zapytaæ – to jest sprawa bardzo delikatna – ja-
ki jest stosunek pana i pana urzêdu do tego pro-
blemu?

Drugie pytanie dotyczy dzieci cudzoziemskich
znajduj¹cych siê w aresztach deportacyjnych,
w obozach dla uchodŸców czy wrêcz ¿ebrz¹cych
na ulicach. Czy ten problem jest dostrzegany
przez pana urz¹d? A je¿eli tak, to co pañstwo ro-
bicie w tej sprawie?

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Teraz pani senator Szyszkowska.
(Senator Maria Szyszkowska: Ja siê nie zg³a-

sza³am.)
Wydawa³o mi siê, ¿e pani siê zg³asza³a. Prze-

praszam.
Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dziêki czêstym kontaktom z panem rzeczni-

kiem mam pogl¹d na ogrom pracy, jak¹ pañstwo
wykonuj¹ – pan osobiœcie i pañskie biuro.
W zwi¹zku z tym chcia³abym zapytaæ, czy uwa¿a
pan za w³aœciwe ustanowienie swoich pe³nomoc-
ników terenowych, a jeœli tak, to czy podejmowa³
pan w zwi¹zku z tym jakieœ starania? Czy wystar-
cza panu wspó³praca z rzadko rozsianymi od-
dzia³ami terenowymi Komitetu Ochrony Praw
Dziecka czy innymi tego typu organizacjami? Czy
uwa¿a³by pan za w³aœciwe podjêcie przez Senat
na przyk³ad uchwa³y w sprawie ustanowienia
pe³nomocników terenowych rzecznika praw
dziecka? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pan senator S³awiñski.

Senator Ryszard S³awiñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nie us³ysza³em w pana wypo-

wiedzi odpowiedzi na pytanie – w sprawozdaniu
te¿ trudno j¹ znaleŸæ – jak uk³ada siê wspó³praca
rzecznika praw dziecka z Towarzystwem Przyja-

ció³ Dzieci. Myœlê, ¿e zarówno dorobek TPD, jak
i wiele akcji, które ono prowadzi, mo¿na by
skoordynowaæ i na przyk³ad poprowadziæ
wspólnie.

I druga kwestia, dotycz¹ca takiego pojêcia czy
takiej kategorii „dzieci ulicy”, któr¹ pos³uguje siê
miêdzy innymi TPD. Jaki to jest z pañskiego pun-
ktu widzenia problem pod wzglêdem iloœciowym
i jak ta kategoria jest kwalifikowana w obszarze,
którym pan zawiaduje? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pan senator Jurgiel.
(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Jeszcze

jedno pytanie, Panie Marsza³ku, i chcia³bym od-
powiedzieæ.)

Jeszcze jedno pytanie, tak?
(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Tak, bo

to s¹ obszerne pytania.)
Dobrze.
Proszê, senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kiedy w roku 2000 powo³ywaliœmy urz¹d

rzecznika praw dziecka, zosta³y te¿ okreœlone je-
go ustawowe zadania i kompetencje. Od tego cza-
su, jak wiadomo, zebraliœmy nowe doœwiadcze-
nia, poza tym, jak wynika ze sprawozdania, licz-
ba spraw coraz bardziej siê zwiêksza. Pani sena-
tor Sienkiewicz postuluje te¿ powo³anie tereno-
wych oddzia³ów rzecznika praw dziecka.

W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, jak œrod-
ki finansowe, które s¹ w bud¿ecie planowane
przez parlament, zabezpieczaj¹ funkcjonowanie
pana urzêdu i czy widzi pan potrzebê zwiêkszenia
iloœci tych œrodków na rok 2005, w stosunku do
roku 2004? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Zgodnie z ¿yczeniem pana rzecznika bêdziemy

zadawaæ pytania etapami.
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:
Jeœli chodzi o kary cielesne czy kary ch³osty

wymierzane przez rodziców – choæ ch³osta to
akurat pewien anachronizm – to s¹ one, mo¿na
powiedzieæ, a raczej trzeba powiedzieæ, zakazane
przez konstytucjê.

Ale pyta³ pan o moje zdanie. Muszê powie-
dzieæ, ¿e doktryna prawna w Polsce w tym wzglê-
dzie nie jest jednolita, bo s¹ ró¿ne zdania na ten
temat. Na przyk³ad zdanie profesora Skrzyd³y,
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znanego konstytucjonalisty, z którym ja siê zga-
dzam, jest takie, ¿e skoro konstytucja zakazuje
stosowania kar cielesnych, to s¹ one zakazane
wszêdzie i ka¿dy musi siê do tego zakazu dosto-
sowaæ. Tak wiêc kary cielesne s¹ zakazane nie
tylko w szkole, w instytucjach, ale te¿ w domu.
Niektórzy z wychowawców, prawników twierdz¹,
¿e jest dopuszczalna mo¿liwoœæ stosowania kary
cielesnej wobec dziecka na zasadzie kontratypu
wychowawczego – tak mówi¹ ci naukowcy. Kon-
tratyp wychowawczy polega na tym, ¿e mo¿na
daæ dziecku klapsa w sytuacjach zagro¿enia dla
niego, ¿eby je uratowaæ przed jeszcze wiêkszym
zagro¿eniem.

Jak mówiê, zarówno jeden, jak i drugi pogl¹d
jest bardzo kontrowersyjny, w nauce ciêgle jesz-
cze trwa w tej sprawie spór. Ja, bior¹c pod uwagê
nasze zaostrzenia w przepisach kodeksu karne-
go, w którym zakazuje siê poni¿ania czy bicia ko-
gokolwiek, co dotyczy ka¿dego obywatela bez
wzglêdu na jego wiek, twierdzê – i tak¹ interpre-
tacjê przekazujê cia³om miêdzynarodowym – ¿e
w Polsce stosowanie kar cielesnych jest prawnie
zakazane . Ale praktyka – zdajê sobie z tego spra-
wê i mówiê o tym jasno – jest inna. Wskazuj¹ na
to chocia¿by te przypadki, których jest oko³o sie-
demdziesiêciu rocznie i które rozstrzyga komisja
dyscyplinarna w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej i Sportu. Tam te¿ mamy do czynienia
z tym, ¿e nauczyciele w dalszym ci¹gu stosuj¹
przemoc wobec dzieci. Niestety, to jest ³amanie
prawa.

Wydaje mi siê – ¿eby ju¿ niejako zejœæ na ziemiê –
¿e ca³kowite wyeliminowanie tego problemu
w ci¹gu najbli¿szych lat bêdzie bardzo trudne. Nie-
mniej jednak powinna zostaæ przedsiêwziêta bar-
dzo du¿a kampania edukacyjna informuj¹ca
o prawie, jakie obowi¹zuje w Polsce, i o karach, ja-
kie gro¿¹ tym,którzynieprzestrzegaj¹ tegoprawa.

Ja, proszê pañstwa, mam swoje osobiste, bar-
dzo przykre doœwiadczenia ze stosowaniem kar
cielesnych. Kiedy by³em sêdzi¹, wielokrotnie sty-
ka³em siê ze zwyrodnialcami, którzy odbili dzie-
ciom nerki, a potem t³umaczyli siê, ¿e dawali im
po prostu klapsa. Ja nie bêdê popiera³ tej metody
wychowawczej – mówi³em o tym ju¿ na samym
pocz¹tku, kiedy obejmowa³em urz¹d. Sam te¿ jej
nie stosujê i nigdy nie stosowa³em, bo nie by³o to
potrzebne. Mo¿na inaczej.

Kary cielesne s¹ bardzo niebezpieczne. Ja
wiem, ¿e je¿eli ktoœ bardzo lekko uderzy, prawie
¿e dotknie, to nic siê nie stanie w sensie fizycz-
nym, ale jaki jest rozmiar szkód psychologicz-
nych? Czy ³atwo to oceniæ? To jest doœæ ryzyko-
wne, zbyt ryzykowne, ¿eby siê przy tym upieraæ.
Powtarzam wiêc, ¿e nie polecam tej metody.

Jeœli chodzi o dzieci cudzoziemskie znajduj¹ce
siê w obozach dla uchodŸców, przebywaj¹ce

w polskich instytucjach, to jest to du¿y problem.
Nawi¹zaliœmy wspó³pracê z organizacjami poza-
rz¹dowymi, równie¿ zagranicznymi, z organiza-
cjami zrzeszonymi w ONZ i w tym roku bêdziemy
dokonywaæ kontroli w tych jednostkach. Oczywi-
œcie stale nap³ywaj¹ do nas ró¿ne sygna³y, inter-
weniujemy w konkretnych, indywidualnych
sprawach. Interweniujemy u wojewodów, gdy
wobec tych dzieci nie jest przestrzegany obo-
wi¹zek nauki, gdy nie zapewnia im siê realizacji
prawa do nauki, a tak¿e gdy siê ich nie leczy.
Chcê powiedzieæ, ¿e te interwencje s¹ zawsze
skuteczne, nasze uwagi s¹ realizowane. Niemniej
jednak wydaje siê, ¿e obecnie skala tego zjawiska
wymaga systemowej kontroli, zwrócenia na to
sta³ej uwagi.

Dziêkujê za pytanie dotycz¹ce ustanowienia
pe³nomocników terenowych. Potencja³ ludzi,
którzy chc¹ zajmowaæ siê prawami dziecka i ro-
bi¹ w terenie tak du¿o dla dzieci, liczba organiza-
cji pozarz¹dowych, wspania³ych, dobrych nau-
czycieli, wychowawców – bo takich mamy wiêk-
szoœæ – s¹ takie, ¿e to rozwi¹zanie po prostu a¿ siê
prosi o wprowadzenie w ¿ycie. Liczba skarg, jakie
nap³ywaj¹ do instytucji centralnej, która jest tyl-
ko jedna – jest ni¹ Biuro Rzecznika Praw Dziecka
– w zasadzie przeros³a nasze mo¿liwoœci. To drugi
argument za tym, ¿eby utworzyæ pe³nomocników
terenowych czy biura terenowe. Ja by³bym bar-
dzo za takim rozwi¹zaniem.

Chcê powiedzieæ, ¿e patrz¹c na ten problem
z perspektywy naszego urzêdu, poprosiliœmy
o zamieszczenie w Narodowym Planie Dzia³añ na
rzecz Dzieci odpowiednich passusów, które po-
zwoli³yby na wzmocnienie tej instytucji, równie¿
poprzez tworzenie oddzia³ów terenowych, biur
terenowych. W jaki sposób to zrobiæ, to rzecz do
dyskusji, jednak¿e ten kierunek dzia³ania wyda-
je siê wrêcz nieunikniony w sytuacji, jaka jest,
w zwi¹zku z tak du¿¹ nieznajomoœci¹ prawa i po-
trzeb¹ jego poznawania. Wydaje mi siê, ¿e mog³o-
by to rozwi¹zaæ wiele problemów, mo¿e nawet ju¿
by ich nie by³o.

Jak uk³ada siê wspó³praca rzecznika z TPD?
Bardzo dobrze. Jest w Polsce kilka silnych od-
dzia³ów terenowych Towarzystwa Przyjació³
Dzieci. S¹ to: region koszaliñski, czy raczej po-
morski, mo¿na powiedzieæ, a tak¿e warszawski,
trzeba te¿ wspomnieæ o by³ym województwie ko-
niñskim.

Powiat koszaliñski, jako pierwszy w Polsce –
w³aœnie dziêki dobrej wspó³pracy z Towarzy-
stwem Przyjació³ Dzieci – podj¹³ realizacjê nasze-
go programu systemowego przeciwdzia³ania
p r z e m o c y . T o w ³ a œ n i e t a m u t w o r z o n o
informacyjno-interwencyjny telefon zaufania, to
tam powsta³y odpowiednie zespo³y z³o¿one z pro-
fesjonalistów, fachowców, którzy w porê reaguj¹
na ka¿dy sygna³ zg³oszony przez dziecko. Chcê
te¿ powiedzieæ, ¿e z tamtych terenów nap³ywa do
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nas najmniej spraw dotycz¹cych przemocy wo-
bec dzieci. To jest wzorcowy powiat. Podchwyci³y
ten pomys³ równie¿ inne powiaty, miêdzy innymi
bia³ogardzki i be³chatowski, które sukcesywnie
go realizuj¹, choæ nie wszystkie s¹ zwi¹zane
z TPD. Ale to TPD zrobi³o ten pierwszy krok.

Obecnie rozmawiamy ze Zwi¹zkiem Powiatów
Polskich, gdy¿ chcemy to rozwi¹zanie upowsze-
chniæ na ca³¹ Polskê. Rozmawia³em z panem mar-
sza³kiem Pastusiakiem, z pani¹ przewodnicz¹c¹
Sienkiewicz, ¿eby w ca³ej Polsce rozpowszechniæ
telefon zaufania w powiatowych centrach pomocy
rodzinie, tak ¿eby jego numer by³ znany ka¿demu
dziecku, ¿eby to dziecko mog³o w porê zawo³aæ
o pomoc, jeszcze zanim pojawi siê bezpoœrednie za-
gro¿enie dla jego ¿ycia lub zdrowia. Dokonamy
w tym celu przegl¹du ustawodawstwa, zobaczymy,
czy bêd¹ potrzebne jakieœ zmiany legislacyjne,
a nastêpnie poprosimy o pomoc, równie¿ Senat.

Pyta³ pan równie¿ o dzieci ulicy. Odpowiedni
program bardzo dobrze realizuje warszawski oœ-
rodek TPD. S¹ pod Warszaw¹ oœrodki, które po-
magaj¹ dzieciom ulicy, zapewniaj¹c im nie tylko
podstawy materialne bytu, ale tak¿e dobr¹ opie-
kê i edukacjê. Wydaje siê, ¿e mo¿na by tê dzia³al-
noœæ propagowaæ jako dobry wzór.

I pytania pana senatora Jurgiela: jak obecne
œrodki finansowe, w sytuacji zwiêkszaj¹cej siê li-
czby spraw, zabezpieczaj¹ funkcjonowanie urzê-
du? No w³aœnie, jest problem liczby spraw, która
przekroczy³a nasze wyobra¿enia. Sprawy te s¹
zwi¹zane nie tylko z tym, co nap³ywa do nas z Pol-
ski, ale tak¿e z zagranicy. Musimy byæ bardzo ak-
tywni, musimy opiniowaæ bardzo wiele aktów
prawnych, konwencji, w tym równie¿ aktów pra-
wnych z zakresu prawa miêdzynarodowego.

Wszystko to powoduje, ¿e ju¿ teraz bardzo pro-
si³bym Wysoki Senat o wsparcie moich wnios-
ków finansowych. Chcemy utworzyæ dla dzieci
centrum informacyjne o prawach dziecka, z bib-
liotek¹ i mediatek¹, w siedzibie rzecznika praw
dziecka. Chcia³bym, ¿eby ono powsta³o, bo wtedy
ka¿dy, kto do nas przyjdzie po informacje, a przy-
chodzi coraz wiêcej zorganizowanych grup… Ta-
kie centrum informacyjne jest nam po prostu po-
trzebne jak woda. Na razie nie ma czegoœ takiego
w Polsce, a z ca³¹ pewnoœci¹ by siê przyda³o.

Zwiêksza siê równie¿ liczba spotkañ i próœb
o spotkania. Rzecznik praw dziecka powiedzia³
kiedyœ publicznie, ¿e nie odmówi nikomu, i nie
odmawia. Ale próœb o spotkania ze strony szkó³,
kadry pedagogicznej, organizacji pozarz¹dowych
i instytucji samorz¹dowych jest w tej chwili tak
du¿o, ¿e w obecnym sk³adzie nie dajemy rady te-
go wszystkiego obs³u¿yæ. Zatory s¹ w pewien spo-
sób roz³adowywane przez organizowanie konfe-
rencji, na które mo¿na zaprosiæ wszystkich zain-
teresowanych danym tematem i przedstawiæ im

najnowsze badania, najnowsze wyniki, najnow-
sz¹ wiedzê, dziêki czemu ludzie mog¹ lepiej reali-
zowaæ zadania zwi¹zane chocia¿by z ich prac¹.
Niemniej jednak to te¿ wydaje siê dzisiaj niewy-
starczaj¹ce – tak szalenie zwiêksza siê zapotrze-
bowanie na tê wiedzê. Tak wiêc bardzo bym prosi³
o wsparcie takich wniosków.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Panie Rzeczniku, widzê jeszcze siedmiu sena-

torów chêtnych do zadania pytania. Jako pier-
wszy w tej drugiej turze zada pytanie pan senator
Szafraniec.

Proszê bardzo.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, w ostatnim czasie zosta³y

przeprowadzone w szko³ach badania ankietowe
autorstwa pana profesora Izdebskiego, oprote-
stowane zreszt¹ bardzo szeroko przez uczniów,
rodziców i nauczycieli. Wiem, ¿e zwróci³ siê pan
do ministra edukacji z zapytaniem o okolicznoœci
i zasadnoœæ tych bardzo – co tu du¿o mówiæ
– kontrowersyjnych i spo³ecznie oprotestowa-
nych badañ. Ciekaw jestem, jak¹ pan otrzyma³
odpowiedŸ od ministra edukacji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Najpierw chcê podziêkowaæ za bardzo bogat¹

i szczegó³ow¹ informacjê pisemn¹ przedstawion¹
w za³¹czonym materiale. Mam te¿ dwa pytania.

Pierwsze pytanie dotyczy uwag o stanie prze-
strzegania praw dzieci. Jest tam mowa o prawie
do nauki. Jedn¹ z podstawowych uwag, któr¹
pan tam zawar³, jest nierównoœæ szans edukacyj-
nych, miêdzy innymi segregacja uczniów w szko-
³ach wed³ug miejsca zamieszkania – miasto
i wieœ. Czy móg³by pan to rozwin¹æ? Jak to rozu-
mieæ i ewentualnie jak temu zaradziæ?

Drugie pytanie wi¹¿e siê z tym, ¿e mówi³ pan
równie¿ o bogactwie ró¿nych form aktywnoœci,
programach, konferencjach, spotkaniach,
a z drugiej strony na przyk³ad o ma³ej znajomoœci
prawa w spo³eczeñstwie. Czyli z jednej strony
mamy bogactwo oferty, a z drugiej – sytuacjê, ja-
ka jest. Czy móg³by pan w zwi¹zku z tym powie-
dzieæ jednym zdaniem, czy w ci¹gu pana wielolet-
niej praktyki sytuacja w Polsce siê poprawia, czy
pogarsza? I jak sytuacja w Polsce – te¿ jednym
zdaniem – ma siê do sytuacji w innych pañ-
stwach Europy i œwiata?
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Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Dziêkujê.
Pani Kurzêpa.

Senator Irena Kurzêpa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zasadzie pytania, które chcia³am zadaæ,

czêœciowo zada³ ju¿ pan senator Wittbrodt, dlate-
go tylko je rozszerzê.

Panie Rzeczniku, z danych wynika, ¿e ponad
25% ró¿nego rodzaju interwencji dotyczy relacji
rodzice – dzieci. Poniewa¿ mówi³ pan równie¿
o szerokiej wspó³pracy miêdzynarodowej, chcia-
³abym zapytaæ, jak okreœli³by pan sytuacjê w Pol-
sce w zakresie relacji rodzice – dzieci wobec in-
nych krajów europejskich? Czy tam tak¿e wystê-
puj¹ takie problemy i na jak¹ skalê? Czy jest ich
wiêcej, czy mniej ni¿ u nas? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê, pan G³adkowski.

Senator Witold G³adkowski:
Dziêkujê.
Na pocz¹tku chcia³bym wyraziæ uznanie dla

pana, Panie Rzeczniku, i pana urzêdu za wykona-
n¹ pracê, za informacjê. I nie jest to rewan¿ za mi³e
s³owa, które skierowa³ pan pod adresem Koszali-
na, ziemi œrodkowopomorskiej, sk¹d pochodzê.

Mam dwa pytania.
Po pierwsze, analizuj¹c materia³, odnios³em

wra¿enie, i¿ na pierwszym miejscu stawia pan
poziom edukacji, œwiadomoœci prawnej rodziców
i jakoœci szko³y, jeœli chodzi o poprawê przestrze-
gania praw nieletnich. Na drugim miejscu w tym
dziele jest praca Policji czy te¿ ca³ego wymiaru
sprawiedliwoœci. Byæ mo¿e jestem w b³êdzie; bar-
dzo bym prosi³ o krótki komentarz w tej kwestii.

A drugie pytanie dotyczy oceny przestrzegania
praw nieletnich w zak³adach poprawczych
i w schroniskach dla nieletnich. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Proszê, pan Wielowieyski.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam kilka pytañ do pana rzecznika, ale naj-

pierw, podobnie jak pan senator Wittbrodt, wy-
ra¿ê wdziêcznoœæ za skalê raportu, za podniesie-
nie wielu spraw, o których szeroka opinia czasem
wie z mediów, ale te¿ czêsto nie wie.

Chcia³bym jednak mieæ parê uœciœleñ, a zw³a-
szcza, Panie Rzeczniku, pewnych wniosków.
Opisuje pan bowiem pewne groŸne sytuacje,
a w ka¿dym razie budz¹ce obawy, ale nie zawsze
towarzysz¹ temu wnioski. Wydaje mi siê, ¿e w pa-
na sprawozdaniu powinno byæ ich wiêcej. Wnios-
ków zarówno odnoœnie do pana pracy, do tego, co
powinno siê zrobiæ i z jakimi sprawami wyst¹piæ,
jak równie¿ byæ mo¿e odnoœnie do naszej pracy,
do tego, co wymaga pilnego podjêcia prac legisla-
cyjnych. No, je¿eli chodzi o Sejm i rz¹d, to od nich
mo¿na ¿¹daæ wielu rzeczy, a od nas mo¿na ¿¹daæ
przede wszystkim legislacji. I s¹dzê, ¿e w pana
sprawozdaniu chyba s¹ przes³anki, z których
mo¿na wyci¹gn¹æ konkluzje legislacyjne.

Pierwsza sprawa. Pisze pan o niezaspokaja-
niu, nierealizowaniu praw rodziców do wycho-
wania, do uczestnictwa w szkolnym procesie wy-
chowawczym. I w³aœnie tego dotyczy moje pier-
wsze pytanie: czy, po pierwsze, w tym zakresie
bêdzie podjêta jakaœ inicjatywa, ¿eby zabezpie-
czyæ te prawa rodziców czy instytucjonalnie to
wesprzeæ, a po drugie, jak to skutecznie monito-
rowaæ? No bo je¿eli pewne ustalenia zostan¹ do-
konane przez odpowiednie organy rz¹dowe, to
¿eby by³o to wykonywane, a sprawa wcale nie bê-
dzie ³atwa i prosta, zale¿y to od wielu czynników,
zw³aszcza od szkó³ i nauczycieli…

Po drugie, stwierdza pan miêdzy innymi w wy-
niku sugestii czy ocen komitetu ONZ brak dosta-
tecznych danych statystycznych, brak rozpozna-
nia statystycznego problemów, które dostrzega
siê sk¹din¹d. I jakie st¹d wnioski, Panie Rzeczni-
ku? Co i kiedy nale¿y zrobiæ i kto móg³by to zro-
biæ? Czy nie powinien pan oczekiwaæ czegoœ od
parlamentu czy te¿ ¿¹daæ od parlamentu, ¿ebyœ-
my to pobudzili? No, skoro nie ma rozpoznania,
a my wiemy z praktyki, ¿e jakieœ zjawisko wystê-
puje, to trzeba to jakoœ rozpoznawaæ. Wydaje mi
siê, ¿e ta sprawa jest nagl¹ca.

Po trzecie, sprawa bardzo ogólna, ale zupe³nie
zasadnicza. Wyra¿a pan, ale w³aœnie w sposób
zbyt generalny, ubolewanie, ¿e brakuje jednego
oœrodka, który by koordynowa³. Wiemy, ¿e s¹
przynajmniej dwa oœrodki: jest pe³nomocnik do
spraw rodziny i jest minister edukacji.

(G³osyzsali:Niemaju¿ministradosprawrodziny…)
Ale czy w ogóle nie ma? Kto jest spadkobierc¹

pani Jolanty Banach? No, jakieœ biuro od tych
spraw istnieje, jakiœ aparat…

(Rozmowy na sali)
Te¿ zosta³ przeniesiony do ministerstwa edu-

kacji? Skoro tak, to tym bardziej te sprawy nale¿¹
do kompetencji ministra edukacji.

Wobec tego, Panie Rzeczniku, mówmy kon-
kretnie, w jakich dziedzinach i co ten rz¹dowy oœ-
rodek, który jest, je¿eli nie w pe³ni, to przede
wszystkim odpowiedzialny za sprawy dzieci
i m³odzie¿y, powinien podj¹æ. Wydaje mi siê, ¿e
musi pan mówiæ konkretnie, co, kiedy i w jaki
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sposób, ¿eby dzia³ania w zakresie tej¿e koordy-
nacji by³y podejmowane, a w wielu dziedzinach
s¹, podkreœlam, ¿e mo¿e nie w pe³ni, ale s¹. Na
przyk³ad je¿eli chodzi o tak wa¿n¹ wspó³pracê
z organizacjami m³odzie¿owymi, stowarzyszenia-
mi i ich finansowe zasilanie, to jest robione; mo¿e
niedostatecznie, mo¿e nie doœæ sprawnie, ale te
funkcje, zreszt¹ przy pomocy doœæ s³abo rozwi-
niêtych, ¿e tak powiem, komórek, ministerstwo
edukacji wykonuje, realizuje, kieruje na to pew-
ne œrodki, w ka¿dym razie wspó³dzia³a z tymi or-
ganizacjami. Co byœmy chcieli mieæ wiêcej…

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Proszê zmie-
rzaæ do zadania pytania, bo pan zaczyna wyg³a-
szaæ przemówienie, Panie Senatorze.)

Nie, to s¹ konkretne pytania. Czy pan, Panie
Marsza³ku, uwa¿a, ¿e nale¿y bardzo ograniczaæ
liczbê pytañ?

(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Nie, tylko…)
Problemów jest tutaj mnóstwo…
(Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz: Tak, ale jest

na to wszystko minuta i ja po prostu…)
Mam jeszcze dwa pytania.
Panie Rzeczniku, czy ma pan opiniê, je¿eli cho-

dzi o kwestie ustawowe? Ostatnio parlament
podj¹³ decyzjê w sprawie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych. W wielu œrodowiskach uznaje siê to
za wyraŸne pokrzywdzenie rodziny i dzieci,
a sprawa dotyczy dzieci. Zosta³ zmieniony sys-
tem dofinansowania alimentacyjnego. Jaka jest
w tej kwestii opinia rzecznika, który chyba powi-
nien mieæ jak¹œ opiniê? Czy wypowiada³ tê opi-
niê? Je¿eli nie, to czy móg³by nam powiedzieæ, jak
to ocenia, poniewa¿ s¹ obawy, ¿e pewna liczba
dzieci zostanie przez to pokrzywdzona.

I ostatnia sprawa. Jak pan… Bardzo ogólnie
pan o tym mówi³, a my z praktyki du¿o o tym wie-
my. Otó¿ chodzi o problemy z samorz¹dami
w kwestii szkó³. Jak pan ocenia, ile tego jest?
W dalszym ci¹gu dochodz¹ takie sygna³y, ¿e s¹
konflikty pomiêdzy mieszkañcami a wójtem czy
burmistrzem, którzy nie s¹ w stanie dofinanso-
waæ wszystkich szkó³, a mieszkañcy siê broni¹.
Jak pan ocenia skalê konfliktu w tym zakresie?

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Panie Rzeczniku, mo¿e pan teraz odpowie na

te pytania.
(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Tak, bo

jest du¿o pytañ.)
A potem bêdzie jeszcze jedna tura.

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:
Postaram siê odpowiadaæ po kolei.
Pierwsze pytanie zada³ pan senator Szafra-

niec. Chodzi³o o badanie ankietowe przeprowa-

dzone miêdzy innymi przez profesora Izdebskie-
go. Ono spotka³o siê rzeczywiœcie z bardzo du¿¹
krytyk¹, szczególnie ze strony rodziców, wielu
œrodowisk nauczycielskich. Te skargi do mnie
dotar³y. Swoj¹ opiniê na ten temat ju¿ wypowie-
dzia³em publicznie. Zauwa¿y³em, ¿e gdy przepro-
wadzano te badania, rzeczywiœcie nie respekto-
wano praw rodziców. Chodzi o to, ¿e nale¿a³o za-
pytaæ rodziców, czy wyra¿aj¹ zgodê na przepro-
wadzenie tego badania, jest to podstawowy wa-
runek przy przeprowadzaniu ka¿dego badania.

Chcê powiedzieæ, ¿e przy okazji wysz³o na jaw,
i¿ w ogóle nie trzeba siê nikogo pytaæ, ¿eby na te-
renie polskich szkó³ przeprowadzaæ ró¿nego ro-
dzaju badania naukowe, a bojê siê, ¿e i inne.
Okaza³o siê, ¿e jest tu chyba pewna luka. Dyrek-
tor szko³y rzeczywiœcie zawsze musi wyraziæ zgo-
dê, i to jest zabezpieczenie. Ale czy w wypadku
badañ naukowych – trzeba sobie bardzo mocno
zadaæ to pytanie – wyra¿enie zgody przez dyrek-
tora jest wystarczaj¹ce? Czêsto w praktyce odby-
wa siê to bowiem tak, ¿e nawet nie zapoznaj¹ siê
z pytaniami, zawartoœci¹ ankiet, treœci¹ bada-
nia, a wyra¿aj¹ zgody. A wiêc chcê powiedzieæ, ¿e
to nie jest wyra¿enie zgody. Je¿eli nie wiemy, na
co siê zgadzamy, bo pomijamy to, to nie jest to
w sensie prawnym wyra¿enie zgody, to jest tylko
sformalizowanie, ale nie ma odpowiednika mate-
rialnego. Nie dosta³em w tej sprawie odpowiedzi
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Do-
sta³em odpowiedŸ od OBOP, ale ona potwierdza
moj¹ dotychczasow¹ opiniê, dlatego nic nie mogê
zmieniæ w tym, co dotychczas powiedzia³em.
Chcê otrzymaæ jeszcze odpowiedŸ od Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Sportu i dopiero wte-
dy formu³owaæ wnioski.

Pan profesor Wittbrodt – prawo do nauki i nie-
równoœæ szans edukacyjnych. Tak, wielokrotnie
zwracaliœmy na to uwagê, równie¿ Komitetowi
Praw Dziecka w Genewie. Wskazujemy na nieró-
wnoœæ szans edukacyjnych dzieci ze œrodowisk
ma³ych miast i wsi oraz dzieci ze œrodowisk wiel-
komiejskich. Myœlê, ¿e to jest bardzo, bardzo ³at-
wo zauwa¿alne. Chocia¿ chcê powiedzieæ, ¿e
w ostatnim czasie, Panie Profesorze, nast¹pi³a
i nastêpuje widoczna poprawa, jeœli chodzi o bu-
dowê w ma³ych miejscowoœciach, we wsiach,
w gminach sal i hal gimnastycznych w szko³ach.
Jest ich coraz wiêcej. Trzeba wiêc tê dzia³alnoœæ
oceniæ pozytywnie. Bo jest to wyraŸny krok w kie-
runku likwidacji tych ró¿nic. I to jest dobre. Wy-
daje mi siê, ¿e poprawia siê te¿ jakoœæ bazy mate-
rialnej szkó³ na wsiach. Oczywiœcie, jest jeszcze
daleko do wymarzonego idea³u, ale kierunek jest
widoczny. Wydaje mi siê, ¿e to dobrze. Naciski na
zmniejszenie tych ró¿nic trzeba zatem kontynuo-
waæ, po to ¿eby wysi³ki zmierzaj¹ce w kierunku
ich likwidacji zosta³y jeszcze bardziej zintensyfi-
kowane. Myœlê, ¿e te¿ naciski Komitetu Praw
Dziecka, rzecznika praw dziecka i wielu innych
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organizacji spowodowa³y takie zorganizowanie
finansowe w strukturach pañstwowych, ¿e by³a
mo¿liwoœæ przeznaczenia tych pieniêdzy na bu-
dowê sal, hal gimnastycznych czy poprawienie
bazy materialnej niektórych szkó³ wiejskich.

Ma³a œwiadomoœæ prawa. Czy sytuacja w Pol-
sce poprawia siê, czy te¿ pogarsza? Proszê pañ-
stwa, generalnie jeœli chodzi o prawa dzieci, po-
wiedzia³bym, ¿e jest kilka takich priorytetów.
Mówi³em o tym na posiedzeniu senackiej Komisji
Polityki Spo³ecznej i Zdrowia i tutaj nale¿y to po-
wtórzyæ. Wydaje mi siê, ¿e najwa¿niejszym prio-
rytetem, z którego realizacj¹ jest najgorzej, jest
ochrona zdrowia dzieci, prawo do ochrony zdro-
wia dzieci. 70% polskich dzieci cierpi na próchni-
cê, a wiele dziesi¹tków procent na skoliozê. S¹
rzadkie… To jeden biegun spraw. Drugi to rzad-
kie choroby genetyczne, które wymagaj¹ niekie-
dy wielomilionowych nak³adów w skali roku, ¿e-
by wyleczyæ dziecko. Pod tym wzglêdem jesteœmy
bardzo s³abo zorganizowani. Wydaje mi siê, ¿e
wrêcz lekcewa¿ymy potrzeby w tym zakresie. Nie
mo¿na doprosiæ siê te¿ powrotu medycyny szkol-
nej, ale nie tego skompromitowanego systemu,
jaki by³, bo chodzi o rzeczywisty nadzór lekarski
nad dzieckiem, o to, ¿eby on by³ w szkole. Uwa-
¿am, ¿e to jest jeden z bardzo wa¿nych prioryte-
tów.

Drugi problem, który jest bardzo wa¿ny, a te¿
lekcewa¿ony, to sytuacja sierot w domach dziec-
ka. Proszê pañstwa, wzrasta liczba dzieci w do-
mach dziecka. Mimo to – i to jest pozytywny trend
– wzrasta te¿ liczba dzieci w rodzinach zastêp-
czych. My chcielibyœmy, ¿eby nie by³o domów
dziecka, a by³y domy. Chcielibyœmy, ¿eby by³y ro-
dziny zastêpcze b¹dŸ rodzinne domy dziecka,
b¹dŸ inne formy opieki rodzinnej. Nigdzie w Eu-
ropie, w krajach Unii Europejskiej nie ma domów
dziecka. To jest jakiœ prze¿ytek. Jest to w ogóle
niepotrzebne i tylko szkodliwe, a w dodatku bar-
dzo niewydajne finansowo. Ja zgadzam siê z ty-
mi, którzy mówi¹, ¿e nie zlikwidujemy wszyst-
kich domów dziecka. Tak, oni maj¹ racjê. Nie
zlikwidujemy, bo teraz s¹ takie dzieci, które nie
bêd¹ – przepraszam za sformu³owanie – nadawa-
³y siê do tego, ¿eby byæ w rodzinach zastêpczych
czy w rodzinnych domach dziecka, gdy¿ s¹ po ta-
kich przejœciach, ¿e trudno bêdzie, ¿eby tam by-
³y. A wiêc pewna liczba dzieci bêdzie musia³a byæ
w domach dziecka. Ale na Boga, nie a¿ tak wiel-
ka, nie przekraczaj¹ca dwadzieœcia tysiêcy. Bo to
jest za du¿o, zdecydowanie za du¿o. Reforma sys-
temu opieki instytucjonalnej w Polsce jest po
prostu zagro¿ona.

Nastêpna sprawa, na któr¹ chcê zwróciæ uwa-
gê, i to mnie bardzo boli, bo my reagujemy w Po-
lsce… Przemoc wobec dzieci to jest ta sprawa. My
reagujemy na tê przemoc dopiero wtedy, gdy coœ

siê pojawia, i to ju¿ jest takie tradycyjne. A ja ju¿
dwa i pó³ roku temu wyst¹pi³em o system prze-
ciwdzia³ania przemocy. Pokaza³em, ¿e jest kilka
luk. Bardzo dobrze porozumia³em siê ze wszyst-
kimi œrodowiskami, które zajmuj¹ siê tym pro-
blemem, a wiêc: sêdziami, prokuratorami, nau-
czycielami, pracownikami organizacji poza-
rz¹dowych. Wszystkie konferencje potwierdzi³y
s³usznoœæ za³o¿eñ tego kierunkowego planu
rzecznika w sprawie zwalczania przemocy wobec
dzieci. By³y te¿ bardzo dobre opinie naukowe
w tej sprawie. Nie mog³em siê tego jednak dopro-
siæ na szczeblach centralnych. W zwi¹zku z tym
zacz¹³em wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Powiatów
Polskich. Ju¿ wczeœniej mówi³em o przyk³adzie
powiatu koszaliñskiego, gdzie ta wspó³praca uk-
³ada siê dobrze. Podchwyci³y to te¿ inne powiaty
i ten system jest tam wdra¿any. Na pewno trzeba
bêdzie dokonaæ zmian legislacyjnych. I dlatego
prawdopodobnie we wrzeœniu, paŸdzierniku, bo
tak uk³adamy prace ze Zwi¹zkiem Powiatów Pol-
skich, bêdziemy prosili o wsparcie.

Boli takie wyrywkowe podejœcie do tego pro-
blemu. Bo jak pojawia siê problem pedofilii, to
wtedy zaostrzamy kary, wnosimy o leczenie.
Bardzo dobrze, ale to nie za³atwi sprawy. Pro-
blem wykorzystywania seksualnego jest frag-
mentem przemocy. Trzeba wiêc na to popatrzeæ
ca³oœciowo. W zwi¹zku z tym trzeba nie tylko
przepisów zaostrzaj¹cych, co jest poci¹gniê-
ciem, jak s¹dzê, s³usznym, lecz tak¿e przepisów
prewencyjnych, które bêd¹ – gdy mówimy o pe-
dofilach – zakazywa³y w sposób jednoznaczny
pracy tych ludzi z dzieæmi. Trzeba te¿ dokonaæ
sprawdzenia kadry, która ju¿ wykonuje swoje
obowi¹zki wobec dzieci, jak i tych ludzi, którzy
obecnie staraj¹ siê o tak¹ pracê. Zwróci³em siê
o to do premiera i mam obietnicê, ¿e praca ta zo-
stanie wykonana. Trzeba by³o a¿ takiego szoku,
¿eby to siê sta³o, mimo ¿e mówiliœmy o tym zna-
cznie wczeœniej.

Trzeba te¿ zwróciæ uwagê na pracê resocjaliza-
cyjn¹, koniecznie. Wskazywa³em przyk³ad, ¿e po
wybuchu afery Dutroux w Belgii przedstawiono
odpowiednie plany dzia³ania. Tam jest nie tylko
leczenie sprawców przestêpstw tego typu, ale
wrêcz monitorowanie ich przez ca³y czas po opu-
szczeniu zak³adu karnego. Wydaje mi siê, ¿e trze-
ba rozpocz¹æ nad tym prace, a my ich jeszcze nie
rozpoczêliœmy. Zastanawiamy siê tylko, czy roz-
pocz¹æ prace, czy nie rozpoczynaæ takich prac.

Kwestia biedy wœród dzieci. Po raz pierwszy
w Polsce przeprowadzi³em te badania. Na moje
zlecenie przeprowadzi³ je Instytut Socjologii Uni-
wersytetu £ódzkiego, pani profesor Warzywo-
da-Kruszyñska. Odby³a siê konferencja i, ¿e tak
powiem, ma³o by³o po tym konkretnych dzia³añ.
W dalszym ci¹gu mamy takie przypadki jak ten,
¿e w czerwcu domowi pomocy spo³ecznej dla
dzieci chorych umys³owo skoñczy³y siê œrodki
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i nie mia³ ich za co nakarmiæ. Oczywiœcie wtedy
organizujemy pomoc, najczêœciej jest to pomoc
obywatelska. Zawsze te œrodki siê zorganizuje.
To nie jest tak, ¿e ich potem braknie, ¿e te dzieci
nie maj¹ co jeœæ. Ale to pokazuje niedow³ad orga-
nizacyjny pañstwa, bo skoro w czerwcu koñcz¹
siê œrodki… Tak samo jest z rodzinami zastêpczy-
mi. Z roku na rok coraz mniej œrodków przezna-
czanych jest na rodziny zastêpcze, a jednoczeœ-
nie olbrzymie œrodki przeznaczane s¹ na domy
dziecka. Bardzo g³oœno jednak mówimy, jesteœ-
my tego pewni, ¿e reforma w styczniu, lutym
2006 r. siê dope³ni. A ja jestem pe³en obaw, jes-
tem w tej chwili pe³en obaw, czy siê dope³ni, czy
bêdziemy mieli zgodnie z zak³adanym schema-
tem trzydzieœci osób w domu dziecka. Bo dzisiaj
jest ich po sto dwadzieœcia i wiêcej.

Edukacja, jakoœæ szko³y, Policja, wymiar spra-
wiedliwoœci, hierarchia spraw. Myœlê, ¿e tê hie-
rarchiê spraw przedstawi³em przed chwil¹, mó-
wi¹c o podejœciu do tych problemów czy mo¿e
czasami wrêcz lekcewa¿eniu praw dziecka w tych
g³ównych obszarach. Ja bym tak widzia³ tê hie-
rarchiê spraw, a wiêc zaczyna³ w³aœnie od zdro-
wia.

Ocena sytuacji dzieci w schroniskach dla nie-
letnich. No, proszê pañstwa, ona jest katastrofal-
na. Ponad dwa tysi¹ce dzieci oczekuj¹ na to, ¿eby
skierowaæ je do MOW i do MOS, czyli m³odzie¿o-
wych oœrodków wychowawczych i oœrodków so-
cjalizuj¹cych, dlatego ¿e jest luka w prawie.
Oczywiœcie, zwróciliœmy na to uwagê Minister-
stwa Sprawiedliwoœci i ministerstwa edukacji.
Chcemy, ¿eby starostowie jak najszybciej mogli
okreœliæ tryb i zasady kierowania nieletnich do
m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych i oœ-
rodków socjalizuj¹cych. Proszê pañstwa, prze-
cie¿ to potencjalna armia m³odocianych prze-
stêpców, wiêc je¿eli nie bêd¹ poddani wp³ywom
profesjonalnej opieki, profesjonalnej kadry, któ-
ra umie wychowaæ tego typu ludzi, i dalej bêd¹
przebywaæ w œrodowisku, które ma na nich z³y
wp³yw…

Proszê pañstwa, tak, razem z profesorem Zol-
lem zwróci³em siê do premiera, ¿eby utworzyæ je-
den oœrodek koordynuj¹cy dzia³ania na szczeblu
wykonawczym w celu zapewnienia dobrej reali-
zacji praw dziecka. No i co siê sta³o? Minister
edukacji narodowej i sportu otrzyma³ kompeten-
cje do koordynowania wszystkich spraw z zakre-
su wdra¿ania miêdzynarodowych aktów praw-
nych dotycz¹cych praw dziecka, miêdzy innymi
konwencji o prawach dziecka, konwencji haskiej
– ale jest to niewystarczaj¹ce, absolutnie niewy-
starczaj¹ce. Podaj¹c poprzedni przyk³ad, zwróci-
³em uwagê na to, na jak wielu resortach spoczy-
waj¹ obowi¹zki zwi¹zane z dobr¹ realizacj¹ praw
dziecka. Te dwa tysi¹ce dzieci, które nie s¹ skie-

rowane do m³odzie¿owych oœrodków wychowaw-
czych i socjalizuj¹cych, to w³aœnie przyk³ad na
to, jak potrzebna jest wspó³praca pomiêdzy mini-
sterstwami: spraw wewnêtrznych, edukacji,
sprawiedliwoœci. £atwo sobie wyobraziæ, jak bar-
dzo bêdzie potrzebna wspó³praca tych resortów
na przyk³ad przy wdra¿aniu systemu przeciw-
dzia³ania przemocy. Tak¿e trzeba tu dodaæ Mini-
sterstwo Zdrowia, gdy bêdziemy mówili o medy-
cynie szkolnej – jasne, ¿e musi wspó³pracowaæ
Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu. Nie ma innych mo¿liwoœci.
W wielu pañstwach Unii Europejskiej istniej¹ ta-
kie urzêdy.

Dochodzi dzisiaj, proszê pañstwa, do tego, ¿e
nie mam dobrze zorganizowanego partnera po
stronie rz¹dowej, kiedy chcê za³atwiæ konkret-
n¹ sprawê dla du¿ej grupy dzieci. To siê rozbija
w³aœnie o brak owego organu, bo rozmywaj¹ siê
kompetencje, bo s¹ podzielone kompetencje na
wiele ministerstw. To jest du¿y problem, ale jak
mówiê, rzecznik praw obywatelskich tak¿e go
zauwa¿a – na pocz¹tku nasze wyst¹pienia sz³y
oddzielnie, póŸniej zblokowaliœmy to w jedno
wyst¹pienie. Ale chyba nikt nie ma ochoty, ¿eby
coœ takiego zrealizowaæ, a to niedobrze. Byæ
mo¿e trzeba bêdzie powtórzyæ proœbê do obec-
nego premiera, ¿eby zastanowi³ siê nad tym
problemem.

Teraz sugestie… Aha, dane statystyczne. Tak,
nie mamy dobrych danych statystycznych,
w sensie wiarygodnoœci. Wiele ministerstw ma
swoje dane statystyczne, G³ówny Urz¹d Staty-
styczny ma swoje, organizacje krajowe – swoje,
organizacje pozarz¹dowe – swoje, organizacje
miêdzynarodowe – swoje. Trzeba by to ujednoli-
ciæ i dlatego zwróci³em siê w tej sprawie do preze-
sa G³ównego Urzêdu Statystycznego. Skierowa-
³em taki wniosek i chcê powiedzieæ, ¿e zosta³y
podjête prace, ale, Panie Senatorze, dopiero
w 2005 r. bêdzie widoczny efekt tych prac. Tak
d³ugo bowiem trwaj¹ prace nad utworzeniem ka-
tegorii statystycznej „dziecko”, obejmuj¹cej
dziecko we wszystkich dziedzinach jego aktyw-
noœci; dzisiaj jeszcze tego nie mamy. Je¿eli mo¿-
na by³oby to przyspieszyæ, je¿eli mog³yby pomóc
pañstwa wysi³ek, staranie, poparcie, to by³oby
bardzo dobrze. No bo jak podejmowaæ decyzje,
kiedy nie ma siê wiarygodnych danych statysty-
cznych? W skali makro jest to po prostu niezbêd-
ne i dlatego zwróciliœmy na to uwagê.

Problemy samorz¹dów dotycz¹ce zbyt ma³ych
szkó³ – jaki jest na dzisiaj stan konfliktu? Rzeczy-
wiœcie istnieje konflikt pomiêdzy wieloma samo-
rz¹dami a spo³ecznoœciami lokalnymi dotycz¹cy
likwidacji szkó³, czêsto te¿ tworzenia nowych
szkó³. Chcê powiedzieæ, ¿e zawsze – i to jest moim
obowi¹zkiem – gdzie jest ³amane prawo, gdzie s¹
³amane procedury, kiedy likwiduje siê szko³ê,
rzecznik praw dziecka rzetelnie o tym informuje
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i protestuje przeciwko takiemu trybowi likwida-
cji szkó³, bo nie mo¿e byæ to dokonywane z naru-
szeniem prawa. Je¿eli zauwa¿amy, ¿e istnieje
w spo³ecznoœci lokalnej potencja³, by taka szko³a
zosta³a uratowana – s¹ odpowiednie finanse, od-
powiednia kadra i dobrze siê tam kszta³ci dzieci –
pomagamy, pomagamy takim œrodowiskom. Ale
trzeba spojrzeæ na to obiektywnie. Niekiedy jest
tak, ¿e s¹ wyra¿ane tylko dobre chêci, a nie ma
potencja³u. Nie ma mo¿liwoœci, by na danym te-
renie nadal funkcjonowa³a szko³a, która fun-
kcjonowa³a Ÿle. Lepiej jest stworzyæ jeden oœro-
dek, wiêkszy, z lepsz¹ kadr¹, z lepszym wyposa-
¿eniem, ale wówczas trzeba zapewniæ dzieciom
odpowiedni dojazd, nie za d³ugi – wtedy na pewno
jest lepiej. Wydaje mi siê, ¿e nie mo¿na tutaj przy-
j¹æ zasady, która obejmowa³aby wszystkich,
trzeba patrzeæ na problemy indywidualnie – i tak
patrzymy, tak do tego podchodzimy.

(G³os z sali: Jaka jest liczba tych spraw, kilka-
dziesi¹t czy kilkaset?)

Do mnie w ci¹gu roku nap³ywa kilkadziesi¹t… Ale
ja mogê mówiæ tylko o swoim urzêdzie. To jest ten
rz¹d wielkoœci, teraz dok³adnej liczby nie podam.

Chyba to wszystkie pytania…

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:

Jeszcze na liœcie pytaj¹cych jest zapisanych
szeœciu senatorów. Bardzo chcia³bym jednak
prosiæ, ¿eby pañstwo swoje pytania ograniczyli
do minuty, bo przecie¿ jeœli ktoœ chce siê wypo-
wiedzieæ szerzej, bêdzie jeszcze dyskusja, mo¿na
siê do niej zapisaæ. Bardzo o to proszê. Bêdê
ostrzej tego pilnowa³.

Pierwsz¹ pytaj¹c¹ bêdzie pani senator Ferenc.

Senator Genowefa Ferenc:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, najpierw chcia³abym wyka-

zaæ swoje zdziwienie, ¿e mówi pan wpierw o spo-
³eczeñstwie – ¿e nie reagujemy – a póŸniej o nie-
dow³adzie organizacyjnym pañstwa, w³adzy.
Przecie¿ pan równie¿ stanowi w³adzê w tym pañ-
stwie. W zwi¹zku z tym chyba troszeczkê w inny
sposób powinien pan podchodziæ do swojej fun-
kcji i w inny sposób siê wypowiadaæ. Chyba nie
jest pana celem mówienie nam, ¿e funkcjonowa³
skompromitowany system s³u¿by zdrowia, bo na
ten temat my sporo wiemy.

Wracaj¹c do meritum: uwa¿am, ¿e powo³anie
centrum praw dziecka to chyba nie ten kierunek,
który powinien byæ przyjêty. Kiedy powo³ywaliœ-
my pañski urz¹d, ja osobiœcie uwa¿a³am, ¿e pan
bêdzie koordynatorem wielu dzia³añ. Czy nie do-
strzega pan potrzeby takiej koordynacji, tego, ¿e-

by pan móg³ byæ jedynie koordynatorem dzia³añ
w pana urzêdzie, dzia³añ centrów informacyj-
nych, które funkcjonuj¹ w kraju, ¿eby pan wie-
dzia³, gdzie, w którym rejonie i jakie informacje
mo¿e uzyskaæ dziecko?

Uwa¿am te¿, ¿e jest zbyt ma³o informacji,
zbyt s³abo zaakcentowana jest pana dzia³al-
noœæ, jeœli chodzi o prewencjê i wspó³pracê z Po-
licj¹. Czy nie dostrzega pan potrzeby wiêkszej
wspó³pracy, szczególnie na tym szczeblu pod-
stawowym?

I ostatnie moje pytanie dotyczy domów
dziecka, systemu, jak pan okreœla, który jest
ju¿ prze¿ytkiem. W sposób jednoznaczny
w przepisach okreœlono, w jakim kierunku
pañstwo w tej kwestii zmierza, a trzeba braæ
pod uwagê równie¿ œrodki, którymi pañstwo
dysponuje. I mam do pana takie pytanie: czy
nie zamierza pan w swojej dzia³alnoœci wyko-
rzystaæ ustawy o po¿ytku publicznym i wolon-
tariacie, ¿eby rozszerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ bez
wo³ania o œrodki z bud¿etu? Wiadomo bowiem,
jaka jest sytuacja w bud¿ecie, wiêc oczekiwa-
nia w tym kierunku nie powinny byæ zbyt du¿e.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pani Koszada.

Senator Aleksandra Koszada:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, rzeczywiœcie przygotowany

materia³ jest bardzo obszerny i myœlê, ¿e on mo¿e
byæ podstaw¹ wielu dzia³añ, wielu inicjatyw.
Chcia³abym jeszcze raz poruszyæ pewn¹ kwestiê
– co prawda ju¿ pan na ten temat odpowiada³ –
chodzi o to, co jest bardzo niebezpieczne, a co
w tej chwili media bardzo nag³aœniaj¹: sprawa
przemocy seksualnej – co najgorsze stosuj¹ j¹
osoby, które wspó³pracuj¹ z dzieæmi. S¹dzê, ¿e
bêd¹ tu podjête zdecydowane dzia³ania, bo rze-
czywiœcie jest to tragedia.

Nastêpna sprawa. W ubieg³ym roku mówiliœ-
my równie¿ o funkcjonowaniu powiatowych cen-
trów pomocy rodziny. Jak pan ocenia po pewnym
czasie dzia³ania tych oœrodków powiatowych?
Czy jest lepiej, czy nie?

I jeszcze jedno pytanie. Równie¿ w ubieg³ym
roku sporo czasu poœwiêcaliœmy sprawie nierea-
lizacji obowi¹zku szkolnego i braku kontroli sa-
morz¹dów w tej kwestii. Czy w tym zakresie s¹ ja-
kieœ istotne zmiany, na dobre albo na z³e? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Kazimierz Kutz:
Dziêkujê.
Pani Liszcz.
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Senator Teresa Liszcz:

Dziêkujê bardzo.
Ja mam kilka pytañ i z góry przepraszam, jeœli

któreœ siê powtórzy, bo nie mog³am byæ obecna
od pocz¹tku. Jeœli by³a ju¿ udzielona na któreœ
z moich pytañ odpowiedŸ, to ja sobie znajdê j¹
w stenogramie, nie bêdê zabiera³a czasu.

Chodzi mi o takie kwestie. Po pierwsze: dzie-
ci romskie. Czy rzecznik zajmowa³ siê proble-
mem dzieci romskich, zw³aszcza ich kszta³ce-
niem? Wiem, ¿e to jest trudna sprawa i ze wzglê-
du na panuj¹ce w tej spo³ecznoœci obyczaje pew-
nie nie jest ³atwo interweniowaæ w tych rodzi-
nach.

Nastêpna sprawa to oœrodki szkolno-wycho-
wawcze czy m³odzie¿owe oœrodki wychowawcze.
Ja nie dok³adnie zrozumia³am – czy te dwa ty-
si¹ce dzieci czeka dlatego, ¿e brakuje miejsc, czy
dlatego, ¿e w zwi¹zku ze zmian¹ kompetencji nie
ma trybu kierowania?

(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Tak, nie
ma trybu.)

I jeszcze à propos tych oœrodków. Czy jest tu-
taj dostateczny podzia³, czy nie jest tak, ¿e w ta-
kim oœrodku spotykaj¹ siê dzieci mocno zdemo-
ralizowane i dzieci dopiero zagro¿one demorali-
zacj¹? Bo z moich doœwiadczeñ wynika, ¿e do ta-
kich oœrodków trafiaj¹ dzieci, które po prostu nie
maj¹ dostatecznej opieki rodzicielskiej, samotnie
wychowuj¹ca matka sobie z nimi nie radzi, mog¹
ulec z³ym wp³ywom, nie chodz¹ do szko³y itp. –
i to ca³a ich wina. Te dzieci spotykaj¹ siê w tych
oœrodkach z dzieæmi, które ju¿ na swoim koncie
maj¹ orzeczenia s¹du dla nieletnich w powa¿-
nych sprawach. I te dzieci niezdemoralizowane
w³aœciwie trac¹ na tym towarzystwie, na takim
kontakcie.

Jeszcze jedna sprawa: do¿ywianie. W pañ-
stwie cywilizowanym skandalem jest, ¿e dzieci
mdlej¹ z g³odu, a to siê niestety w naszych szko-
³ach zdarza – kradzie¿e kanapek itd. Czy jest ja-
kaœ skoordynowana w skali kraju, czy te¿ mo¿e
powinna byæ, akcja do¿ywiania? Chodzi o to, ¿e-
by wszystkie dzieci, o których wiadomo, ¿e w do-
mu nie s¹ dostatecznie ¿ywione, mog³y dostaæ
posi³ek. Czy tylko Polska Akcja Humanitarna to
robi, czy jest to organizowane tak¿e w skali pañ-
stwa? Co my moglibyœmy ewentualnie zrobiæ
w tej sprawie, poza uchwaleniem wiêkszych pie-
niêdzy?

I jeszcze jedno. Pan rzecznik zauwa¿y³ zmiany
w kodeksie postêpowania cywilnego dotycz¹ce
rodziny – likwidacja art. 433, obowi¹zek wyda-
wania przez s¹d z urzêdu w sprawie rozwodowej
wszystkich potrzebnych postanowieñ doty-
cz¹cych opieki nad dzieæmi itd. Jak pan to oce-
nia? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Jolanta Danielak)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, pan senator Dro¿d¿.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Rzeczniku, mam do pana dwa pytania.

Po pierwsze, by³ pan uprzejmy mówiæ o wspó³pra-
cy z Towarzystwem Przyjació³ Dzieci, a ja
chcia³bym siê zapytaæ, jak uk³ada siê wspó³praca
z harcerstwem, z Polskim Komitetem Pomocy
Spo³ecznej, poniewa¿ te struktury s¹ w ca³ej Pol-
sce i w ka¿dej gminie.

Drugie pytanie dotyczy wykorzystywania dzie-
ci do pracy ponad si³y, chodzi mi te¿ o prostytu-
cjê, o handel dzieæmi. Jak pan ocenia ten pro-
blem i czy widzi pan potrzebê i mo¿liwoœci zaan-
ga¿owania siê rzecznika praw dziecka w jego roz-
wi¹zanie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator Matuszak.

Senator Grzegorz Matuszak:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zapytaæ pana rzecznika o rzecz na-

stêpuj¹c¹. W pañskiej informacji i wypowiedzi
dziecko czy osoba ma³oletnia jest, mo¿na powie-
dzieæ: ex definitione, ofiar¹, pozbawion¹ praw,
niedo¿ywion¹, która wymaga pomocy. Ja
chcia³bym siê zapytaæ o pewne zjawisko spo³ecz-
ne. Na ile pan jako rzecznik i pañski urz¹d za-
jmujecie siê problemem tych dzieci, tych osób
ma³oletnich, które s¹ ju¿ wyraŸnie zdemoralizo-
wane, które nie tyle s¹ drêczone, ile same drêcz¹,
rówieœników, s¹siadów, a w domu, gdzie miesz-
kaj¹, swoj¹ rodzinê, które ¿ebrz¹, kradn¹, pro-
stytuuj¹ siê? Bo kiedy zajmuje siê nimi Policja
i wymiar sprawiedliwoœci, to jest ju¿ w³aœciwie
tylko prawna represja. Czy tego rodzaju narasta-
j¹cymi zjawiskami patologicznymi wœród dzieci
pañski urz¹d zajmuje siê i w jakiej mierze? Co
w tej materii robicie? Gdyby pan móg³, proszê ge-
neralnie wskazaæ, jakie kierunki dzia³ania s¹ po-
dejmowane. To jedno pytanie.

I drugie pytanie: czy rzecznik praw dziecka
podj¹³, jeœli tak, to w jakiej mierze, jakiekolwiek
dzia³ania w sprawie zatrudniania dzieci na wsi
do ciê¿kiej pracy – a jest to zjawisko nagminne –
podczas której czêsto ulegaj¹ okaleczeniu, trac¹
rêce, nogi? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Pani senator Krzy¿anowska.
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Senator Olga Krzy¿anowska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym spytaæ, jak wygl¹da sprawa ad-

opcji. Z tego, co widzimy, jest to bardzo d³ugi pro-
ces, dzieci, które nadaj¹ siê, w rozumieniu pra-
wa, do adopcji, bardzo d³ugo na ni¹ czekaj¹. Czy
wed³ug pana problem tkwi w procedurach,
w tym, ¿e procedury s¹ zbyt skomplikowane, czy
po prostu, powiedzia³abym, w inercji naszego
wymiaru sprawiedliwoœci, w rêkach którego to
spoczywa? Byæ mo¿e rozwi¹zanie tego problemu
pozwoli³oby zlikwidowaæ problem czêœci dzieci,
które czekaj¹ na adopcjê albo w szpitalach, albo
w domach dziecka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator Szafraniec.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê.
Panie Rzeczniku, pe³nomocnik rz¹du do

spraw równego statusu kobiet i mê¿czyzn opra-
cowa³a taki roczny program dzia³añ, w którym
planuje rozbudowê opieki instytucjonalnej nad
dzieæmi, chodzi tutaj miêdzy innymi o ¿³obki, po
to, aby kobiety, kobiety matki, mog³y realizowaæ
siê w pracy zawodowej. Co pan s¹dzi o opiece in-
stytucjonalnej nad dzieckiem we wczesnym
okresie jego rozwoju? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê.
Pan senator Biela.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym nawi¹zaæ do poprzednich pytañ

i zapytaæ, czy istnieje w Polsce jakiœ instytucjo-
nalny problem choroby sierocej ma³ych dzieci,
czy s¹ jeszcze takie instytucje, w których ten pro-
blem jest w jakiejœ skali widoczny?

Drugie pytanie. Jak¹ pan rzecznik widzi rolê
praw rodziców i nauczycieli w kontekœcie praw
dziecka? Bardzo wyraŸne jest os³abienie autory-
tetu nauczycieli, sk³adaj¹ siê na to ró¿ne przy-
czyny, jak równie¿ autorytetu rodziców, czêsto
z winy samych rodziców, lecz nie tylko. Czy rzecz-
nik ma jak¹œ ogóln¹ politykê w zakresie ochrony
praw dziecka poprzez wzmocnienie autorytetu
rodziców i nauczycieli?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, pan senator…
(Senator Adam Biela: Jeszcze trzecie pytanie.)
Przepraszam. Bardzo proszê.

Senator Adam Biela:

Jaka jest instytucjonalna wspó³praca pana
urzêdu z poradniami psychologicznymi? Na jak¹
skalê, wed³ug pana danych, ma miejsce prze-
stêpstwo okreœlane jako pornografia dzieciêca?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, pan senator Cybulski.

Senator Zygmunt Cybulski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam do pana rzecznika nastêpuj¹ce pyta-

nie – najpierw przedstawiê problem, potem wyni-
kaj¹ce z tego pytanie. Dziecko ma prawo do
ochrony przed demoralizacj¹, przemoc¹ oraz
przed przyk³adami przemocy. W wielu publika-
cjach, w telewizji, w filmach, filmach science fi-
ction i w filmach animowanych widzimy bardzo
drastyczne sceny, sceny nieraz wrêcz, powie-
dzia³bym, przera¿aj¹ce. Równie¿ w prasie zamie-
szczane s¹ przera¿aj¹ce fotografie zdarzeñ, które
wytwarzaj¹ w dziecku przekonanie, ¿e zamordo-
wana czy pobita osoba wstaje i dalej funkcjonuje
– w takim razie równie¿ mojego kolegê mogê ude-
rzyæ, pobiæ czy pchn¹æ no¿em, bo on tak samo jak
ten na obrazku, wstanie.

Moje pytanie jest takie: ile mo¿e pan podaæ
przyk³adów, ¿e interweniowa³ pan, aby wycofaæ
z telewizji takie przera¿aj¹ce obrazy filmowe, in-
formacje telewizyjne i ca³e filmy? Czy w tym za-
kresie pan w ogóle coœ robi³? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czy s¹ jeszcze pytania do pana rzecznika?
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Bartos:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Chcia³bym siê przy³¹czyæ do moich przedmów-

ców i serdecznie, gor¹co podziêkowaæ panu za
wyczerpuj¹c¹ informacjê.

Mam dwa pytania. Jaka jest struktura… Ilu
ludzi pan zatrudnia ze wzglêdu na ogromny za-
kres zadañ, jakie ci¹¿¹ na pana urzêdzie? Pan ju¿
odpowiada³, co prawda, je¿eli chodzi oddzia³y te-
renowe, ale ja bym od tego odst¹pi³; gdyby te od-
dzia³y pana instytucji by³y nawet regionalne, na
szczeblach wojewódzkich, by³by mo¿e lepszy
kontakt m³odzie¿y i dzieci z pana instytucj¹, a za
poœrednictwem tych oddzia³ów terenowych bez-
poœrednio z panem. Dziêkujê.

(RzecznikPrawDzieckaPawe³Jaros:Dziêkujê.)
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Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czy s¹ dalsze pytania?
Bardzo proszê, jeszcze pani senator Kurska

i pan senator Wielowieyski, tak?
Pani senator Kurska, bardzo proszê.

Senator Anna Kurska:
Chcia³abym zapytaæ pana rzecznika, czy po-

siada jakieœ dane dotycz¹ce klas integracyjnych,
a w szczególnoœci tego, czy ta koncepcja zdaje eg-
zamin. Czy dzieci niepe³nosprawne, które siê
w tych klasach znajduj¹, nie s¹ Ÿle traktowane,
czy nie ma skarg ze strony rówieœników? I czy
w ogóle dysponuje pan jakimiœ danymi liczbowy-
mi w tej kwestii?

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Pan senator Wielowieyski. Proszê.

Senator Andrzej Wielowieyski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Rzeczniku, nie odpowiedzia³ mi pan na

pytanie dotycz¹ce pana stanowiska w sprawie tej
trudniej i kontrowersyjnej ustawy o zasi³kach
i o pomocy alimentacyjnej, która uleg³a zmianie.

(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Tak, tak.
Ma pan racjê.)

Jakie by³y tego skutki?
(G³os z sali: W sprawozdaniu by³o szczegó³owo.)
(G³os z sali: Szczegó³owo mówi³ o tym.)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Bardzo proszê, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:

Dobrze. Ju¿, ju¿, tylko sobie pouk³adam, Pani
Marsza³ek.

Ja muszê jednak z³o¿yæ pani senator Ferenc
wyjaœnienie. Rzecznik praw dziecka jest orga-
nem kontroli pañstwa i prawa, takie ma miejsce
w strukturze organów pañstwowych. I wydaje mi
siê, ¿e z tego punktu widzenia mogê, a nawet po-
winienem – to jest mój obowi¹zek tak¿e wobec
pañstwa, ¿ebyœcie poznali moje stanowisko – do-
konywaæ ocen, wyra¿aæ opinie, stawiaæ wnioski
co do dzia³añ poszczególnych struktur pañstwa,
bo my przecie¿ na tym poziomie rozmawiamy.
Dlatego z mojej pozycji chyba jest jak najbardziej
w³aœciwie, a wrêcz obowi¹zkowe, wyra¿anie ta-
kich opinii.

Centrum praw dziecka, koordynacja wielu
dzia³añ. Ja, proszê pañstwa, muszê zajmowaæ

siê koordynacj¹ dzia³añ wielu instytucji i organi-
zacji. Muszê to jeszcze robiæ w taki sposób, by nie
naraziæ siê na zarzut, ¿e jest to robione zbyt wyra-
ziœcie. Mam takie kompetencje, które pozwalaj¹
mi w sposób dyskrecjonalny prowadziæ koordy-
nacjê dzia³añ wielu instytucji. I ja to robiê. To jest
ogromny wysi³ek ekspercki moich pracowników
oraz wszystkich tych, którym zlecamy pracê:
wielu polskich uniwersytetów, instytutów nau-
kowych, PAN. I tak to siê odbywa. Nie jest to je-
dnak robione na wystarczaj¹c¹ skalê i we wszyst-
kich sprawach, które by tego wymaga³y.

Z jednej strony bierze siê to tylko i wy³¹cznie
z ograniczeñ, jakie s¹ na mnie na³o¿one w spo-
sób, ¿e tak powiem, mo¿e nieco naturalny, ale
w znacznej mierze tak¿e z ograniczeñ finanso-
wych. W dalszej czêœci powiem o tym, jak gospo-
darujê pieniêdzmi, które mam, bo tu pad³o takie
pytanie sugeruj¹ce, ¿e móg³bym poszukaæ pie-
niêdzy gdzieœ indziej, poza bud¿etem pañstwa.
Nie trzeba zwracaæ mi na to uwagi, bo ja to robiê.
Ja tylko za pieni¹dze, które dostajê od pañstwa,
na pewno nie zrobi³bym tego, co zrobi³em.

A z drugiej strony te trudnoœci z koordynowa-
niem wynikaj¹ w³aœnie z braku dobrze zorgani-
zowanego partnera po stronie wykonawczej;
wspomina³em o tym wczeœniej. To jest pewna
trudnoœæ organizacyjna. Nie mówiê tego po to,
¿eby krytykowaæ czy ¿aliæ siê, tylko po to, ¿eby
poprawiæ mo¿liwoœci dzia³ania. Ja w ogóle nie-
chêtnie siê ¿alê i je¿eli mogê, to sam podejmujê
takie dzia³anie, którym móg³bym coœ naprawiæ.
I tak siê te¿ dzieje w zakresie finansów. Umiem
zwróciæ siê do Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, kiedy mi brakuje œrodków na publikacjê
i dostajê stamt¹d pieni¹dze. Umiem wspó³pra-
cowaæ… Najlepszym przyk³adem mo¿e byæ
wspó³praca z Senatem. Wtedy, kiedy jest potrze-
ba chocia¿by wynajêcia sali, ja zawsze – i za to
dziêkujê, bo to jest przyk³ad dobrej wspó³pracy,
a dla mnie du¿a oszczêdnoœæ – mogê tutaj za
darmo uzyskaæ miejsce na konferencje, narady,
spotkania. To jest bardzo du¿o. Dzisiaj w War-
szawie ceny czasami potrafi¹ siêgaæ kilkudzie-
siêciu tysiêcy z³otych, a tu mam to za darmo. I za
to dziêkujê.

Wspó³pracujê te¿ z innymi instytucjami, insty-
tutami, nie tylko w zakresie materialnym, lecz
tak¿e przy publikacji wielu materia³ów. Na przy-
k³ad mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e oszczêdnoœæ
z tytu³u billboardowej akcji „Prawa cz³owieka za-
czynaj¹ siê od praw dziecka” wynios³a kilkaset
tysiêcy z³otych, bo tak firma, z któr¹ wspó³praco-
waliœmy, zgodzi³a siê z nami podpisaæ umowê.

Wspó³praca z Policj¹, szczególnie z wydzia³ami
i z pionem prewencji, jest bardzo dobra.
Wspó³pracujemy na bie¿¹co. Wszystkie zg³osze-
nia, jakie przekazujemy Policji, mogê powiedzieæ,
ju¿ tradycyjnie s¹ rozpoznawane w pierwszej ko-
lejnoœci, doœæ szybko. Jest te¿ dobra wspó³praca
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ekspercka, doradcza. Wiele danych wypracowu-
jemy, uzyskujemy wspólnie. Mogê mówiæ
o wspó³pracy z Policj¹ na moim poziomie dobrze
albo bardzo dobrze, nie inaczej. Tak bym to oceni³.

Pani senator Koszada – przemoc seksualna,
zdecydowane dzia³ania. Tak, ja te¿ mam nadzie-
jê, ¿e takie zdecydowane dzia³ania ju¿ teraz bêd¹
podjête. Tyle zosta³o zrobione, stara³em siê tak
kierowaæ t¹ spraw¹, by uzyskaæ przede wszyst-
kim ju¿ na tym wstêpnym poziomie powszechn¹
zgodê, tak ¿ebyœmy mogli w pracach, które za
chwilê siê potocz¹, nie dyskutowaæ zbyt d³ugo,
tylko ¿eby wszystkie zainteresowane resorty
przedstawi³y jednolity projekt. O to chodzi³o.
I wtedy bêdzie szybko. Gdybyœmy tutaj dochodzi-
li do zgody, wypracowywali ró¿ne pomys³y – czte-
ry resorty, ka¿dy mo¿e co innego… Nie. Tu ju¿
mamy bardzo… Koncepcja i kierunek ju¿ s¹ te
same. Jest do przepracowania problem zwi¹zany
z tymi wszystkimi ludŸmi, którzy mog¹ przyje-
chaæ z krajów Unii Europejskiej do nas do pracy,
a to te¿ wymaga przegl¹du ustawodawstwa euro-
pejskiego. Tu mo¿e troszeczkê siê to przed³u¿yæ.
Ale je¿eli te prace odpowiednio wczeœnie siê za-
czn¹, to chyba bêdzie dobrze. Bêdzie problem wy-
konawczy, bo to bêdzie kilkaset tysiêcy ludzi do
przegl¹du, ale to trzeba zrobiæ.

Powiatowe centra pomocy rodzinie. Coraz wiê-
ksza liczba powiatowych centrów pomocy rodzi-
nie ma swoje plany walki z patologiami spo³ecz-
nymi i innymi zagro¿eniami spo³ecznymi, ale
w dalszym ci¹gu nie jest to liczba wystarczaj¹ca.
Oni w dalszym ci¹gu borykaj¹ siê te¿ ze swoimi
problemami finansowymi, kompetencyjnymi
i kadrowymi. To s¹ takie trzy g³ówne problemy,
na które zawsze zwraca³em uwagê.

Ja myœlê, ¿e by³oby doœæ dobrym rozwi¹za-
niem, ratunkiem dla powiatów, gdyby wszystkie
przyjê³y koncepcjê rzecznika o wdra¿aniu syste-
mowego planu przeciwdzia³ania przemocy. Oka-
za³oby siê, ¿e one mog¹ byæ bardzo potrzebne.
Takie miejsce wspaniale nadaje siê do koordyno-
wania tego typu dzia³añ i sprawdza siê w prakty-
ce.

Brak obowi¹zku szkolnego. Nie. W dalszym
ci¹gu tutaj jest regres. W dalszym ci¹gu, to nam
mówi¹ wspó³pracuj¹cy z nami wójtowie i burmi-
strzowie, jest du¿a liczba dzieci, które nie chodz¹
do szkó³. Ja nie wiem, czy jeszcze raz powtórzyæ
badanie moje i NIK, bo tak robiliœmy poprzednio,
¿eby to sprawdziæ. Sygna³y, które do nas nap³y-
waj¹ z terenu, wcale nie s¹ ciekawe. Wrêcz prze-
ciwnie, dochodz¹ nawet takie g³osy – niektórzy
radni nam opowiadaj¹ – ¿e s¹ dzieci, które ju¿
w szkole podstawowej nie realizuj¹ obowi¹zku
szkolnego. Wiêc to jest jakaœ… Albo koñcz¹ edu-
kacjê na szkole podstawowej. Tu zauwa¿amy re-
gres.

Pani Senator Liszcz pyta³a o dzieci romskie
i ich kszta³cenie. Proszê pañstwa, jest du¿y pro-
blem, je¿eli chodzi o dzieci romskie. Wystêpuje
on szczególnie na po³udniu Polski. Wi¹¿e siê
z bardzo niepokoj¹cym zjawiskiem: te dzieci kie-
rowane s¹ do klas specjalnych. Uznaje siê je bo-
wiem za nierozwiniête jak na swój wiek na tyle, by
mog³y chodziæ do odpowiedniej klasy, odpowie-
dniej szko³y. Zbadaliœmy dobrze ten problem.
Proszê pañstwa, to nie s¹ dzieci na nieodpowied-
nim poziomie rozwoju. To s¹ dzieci, które by³y
wychowywane w œrodowisku, gdzie nie mówiono
jêzykiem polskim, mimo ¿e mieszka³y w Polsce.
Romowie stanowi¹ doœæ zamkniêt¹ grupê spo³e-
czn¹. Ale trzeba nauczyæ te dzieci mówiæ po po-
lsku, a nie uznawaæ je za nierozwiniête na takim
poziomie jak pozosta³e dzieci. To jest innego ro-
dzaju zagadnienie. Ale to tylko jeden problem
z tym zwi¹zany.

Drugi jest taki. Znaczna czêœæ spo³ecznoœci
romskiej ¿yje w bardzo z³ych warunkach, w bie-
dzie. I ¿eby pozyskaæ dodatkowe pieni¹dze, nie-
kiedy sami rodzice wnosz¹ o to, by tak zakwalifi-
kowaæ te dzieci, bo oni w zwi¹zku z tym dostaj¹
zasi³ek. To oczywiœcie t³umaczy, ale nie uspra-
wiedliwia. I nie mo¿na siê na coœ takiego zgodziæ.

Trzecia rzecz niepokoj¹ca – skala zjawiska.
W K³odzku – ja patrzê na pana dyrektora, bo wi-
zytowaliœmy K³odzko – na trzydzieœci dwoje dzie-
ci dwadzieœcioro siedmioro chodzi do klas spec-
jalnych. Na trzydzieœcioro dwoje romskich dzieci
dwadzieœcioro siedmioro jest w klasach specjal-
nych! Czyli to jest po prostu jakieœ przek³amanie,
to jest niemo¿liwe – wynika to chocia¿by nawet
z samej statystyki – aby tyle by³o dzieci niepe³no-
sprawnych czy nierozwiniêtych na odpowiednim
poziomie, które by³yby kierowane do klas spec-
jalnych.

Umówiliœmy siê z panem profesorem Zollem,
¿e bêdziemy ten problem w dalszym ci¹gu podno-
siæ i wyjaœniaæ. Nasza interwencja w K³odzku po-
winna siê skoñczyæ tym, ¿e te dzieci bêd¹ jeszcze
raz przebadane. S¹ komisje, które te dzieci bada-
j¹, ale taka sytuacja to jest coœ nieprawdopodob-
nego.

Oœrodki szkolno-wychowawcze. Dzieci…
Mo¿e najpierw o do¿ywianiu. Akcja do¿ywia-

nia w skali ca³ego pañstwa – co mo¿emy robiæ.
No, doskonale orientujemy siê, jak przebiega do-
¿ywianie. Uczestnicz¹ w tym samorz¹dy, organi-
zacje pozarz¹dowe. Czêœæ kosztów pokrywa pañ-
stwo. My wiemy doskonale, ¿e ta akcja nie jest
wystarczaj¹ca. Proszê pañstwa, skoro s³yszymy,
i¿ s¹ œrodki unijne skierowane na do¿ywianie,
miêdzy innymi na mleko, a jest niewielkie zainte-
resowanie ze strony polskiej, ¿eby te œrodki pozy-
skaæ, to te¿ wydaje mi siê, ¿e w tym wszystkim
tkwi pewien mankament.

Bardzo dobrze chyba widaæ, jaka jest sytuacja
z tym do¿ywianiem teraz, kiedy odwiedzamy, wi-
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zytujemy oœrodki wypoczynku letniego. I dzieci,
które przyje¿d¿aj¹, przez pierwsze trzy dni jedz¹
tak du¿o, ¿e czasami potrafi¹ siê rozchorowaæ. To
jest ewidentny wynik wczeœniejszego niedo¿y-
wienia. Wydaje mi siê, ¿e mo¿na wskazaæ miejsca
w Polsce, gdzie ta akcja przebiega bardzo dobrze
dziêki po³¹czonym wysi³kom, dziêki po³¹czonej
koordynacji dzia³añ pañstwa, samorz¹du, orga-
nizacji pozarz¹dowych. Ale s¹ takie miejsca
w kraju, gdzie, wydaje siê, ten problem jest lekce-
wa¿ony, mimo ¿e wystêpuje.

Ja mogê siê tymi danymi chêtnie podzieliæ
z pani¹ senator, moglibyœmy tê sprawê podnieœæ
w taki sposób, który, jak myœlê, pozwoli³by za³at-
wiæ problem. Bo wszêdzie, gdzie jest on podno-
szony, bardzo czêsto jest uznawany za wstydli-
wy, tym bardziej wtedy, kiedy pokazuje siê, ¿e s¹
pieni¹dze na realizacjê do¿ywiania. Bo to nie-
prawda, ¿e jesteœmy tak biedni, by u nas dzieci
chodzi³y g³odne albo niedo¿ywione. To jest po
prostu nieprawda. Albo nie chcemy zauwa¿yæ
problemu, albo go lekcewa¿ymy, albo Ÿle siê
rz¹dzimy. Ale nigdy nie jest tak, ¿eby nawet naj-
biedniejsza gmina w Polsce nie by³a w stanie po-
kryæ kosztów do¿ywienia dziecka.

Pani Senator, przepraszam bardzo, ja sam na-
pisa³em, ale nie mogê tego odczytaæ – oœrodki
szkolno-wychowawcze, m³odzie¿owe oœrodki wy-
chowawcze. O co chodzi³o?

(Senator Teresa Liszcz: Czy mogê, Pani Mar-
sza³ek, przypomnieæ pytania?)

Ja mam Ÿle zapisane.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Teresa Liszcz:
Chodzi o dwie sprawy.
Pierwsza sprawa: czy jest obiektywny brak

miejsc, czy to tylko zamieszanie z trybem kiero-
wania w zwi¹zku ze zmian¹?

(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Ju¿.)
A druga sprawa: czy jest w ustawie standary-

zacja tych oœrodków, podzia³ na takie, gdzie s¹
dzieci zdemoralizowane i takie, gdzie s¹ dzieci
dopiero zagro¿one demoralizacj¹?

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:
Nie ma z ca³¹ pewnoœci¹ rozporz¹dzenia, które

by okreœla³o tryb kierowania do tych oœrodków.
I czekamy na to rozporz¹dzenie, czekamy ju¿ trzy
miesi¹ce – przynajmniej po moim wyst¹pieniu
tyle czasu up³ynê³o. Ja mam obietnice, ¿e tocz¹
siê prace i ¿e zostanie ono jak najszybciej wyda-

ne, ¿e ja to przyœpieszy³em. Ale w dalszym ci¹gu
nie jest tak jak byæ powinno, bo to ju¿ dawno po-
winno byæ zrobione. Zobaczymy, czy teraz stan-
daryzacja miejsc bêdzie dokonywana w odpowie-
dni sposób, czy nieletni bêd¹ kategoryzowani,
umieszczani w odpowiednich grupach, tak ¿eby
nie ³¹czyæ tych, którzy s¹ bardzo mocno zdemo-
ralizowani, z tymi, którzy objawów tak silnego
zdemoralizowania nie wykazuj¹. No, ale to bêdzie
teraz kwestia praktyczna, która siê pojawi po we-
jœciu w ¿ycie tego rozporz¹dzenia.

(Senator Teresa Liszcz: A rodzajów oœrodków
nie ma?)

S¹ m³odzie¿owe…
(Senator Teresa Liszcz: …pod tym k¹tem?)
S¹ ró¿nego rodzaju oœrodki – m³odzie¿owe oœ-

rodki wychowawcze, oœrodki socjalizacyjne i nale-
¿y teraz dobrze do nich kierowaæ. Oœrodki
szkolno-wychowawcze. S¹ problemy z kierowa-
niem, s¹ problemy z traktowaniem tych oœrodków,
szczególnie oœrodków szkolno-wychowawczych.
Czy one maj¹ byæ bardziej wychowawcze, eduka-
cyjne? Niekiedy s¹ one przecie¿ traktowane jako
normalne szko³y, co nie powinno mieæ w ogóle
miejsca i my zwracamy na to uwagê. Chcê zape-
wniæ, ¿e zwracamy na to uwagê Ministerstwu Edu-
kacji Narodowej i Sportu.

Jak uk³ada siê wspó³praca z Komitetem
Ochrony Praw Dziecka, z TPD, z harcerstwem
itd.? Proszê pañstwa, przy rzeczniku praw dziec-
ka powsta³y dwa organy opiniodawczo-doradcze.
Jeden to rada naukowa, a drugi to rada organiza-
cji pozarz¹dowych. I tam siê spotykaj¹ wszystkie
wiod¹ce organizacje pozarz¹dowe; tak¿e harcer-
stwo, ZHP i ZHR, ma swoich przedstawicieli.
Oczywiœcie równie¿ Komitet Ochrony Praw
Dziecka, TPD, Fundacja Dzieci Niczyje, Towarzy-
stwo Nasz Dom – bardzo szeroko, bardzo szero-
ko. Praktycznie wszystkie wiod¹ce organizacje
tam siê znajduj¹. Tak¿e organizacje charytaty-
wne, które pracuj¹ na rzecz dzieci, na przyk³ad
Caritas. Jest ich kilkadziesi¹t, zbyt du¿o czasu
by zajê³o wymienienie ich wszystkich.

Handel dzieæmi, prostytucja, pornografia. No,
proszê pañstwa, tymi sprawami rzecznik praw
dziecka zajmuje siê od dawna, przedstawia swoje
opinie, wypracowuje wnioski, wspó³pracuje
w Polsce z wieloma organizacjami pozarz¹dowy-
mi, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
naukowymi. I mogê powiedzieæ tak. Polska jest
oceniana jako kraj tranzytowy w handlu dzieæmi.
W Europie koncentruje siê on g³ównie w Albanii
i w Mo³dawii. Najwiêksza liczba dzieci pochodzi
z Mo³dawii. Ja jednak obawiam siê, ¿e bardzo
szybko bêdziemy mieli do czynienia z tym proble-
mem tak¿e w Polsce. Pewnie w jakimœ stopniu
bêd¹ siê przyczynia³y do tego: bieda, zanik warto-
œci i inne problemy. I to nas spotka. Musimy
w zwi¹zku z tym jak najszybciej ujednoliciæ prze-
pisy dotycz¹ce tego, co uznajemy za handel
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dzieæmi, dopasowaæ siê pod tym wzglêdem do
standardów miêdzynarodowych, tak ¿eby mo¿na
by³o go traktowaæ w sposób jednolity. Wydaje siê,
¿e bardzo wa¿nym zagadnieniem bêdzie wiek
dziecka, bo w ró¿nych pañstwach w Europie jest
to ró¿nie traktowane. A handel dzieæmi ma
przede wszystkim to znaczenie, ¿e siê odbywa
w skali miêdzynarodowej. Dlatego to ujednolice-
nie jest konieczne. To jest najwiêksze zagro¿enie.

Wystêpuje ju¿ na terenach przygranicznych
Polski prostytuowanie siê, sprzedawanie swoje-
go cia³a za pieni¹dze przez nieletnich. Jest to bar-
dzo trudno uchwytne, ale ju¿ wystêpuje. Jaka
jest skala tego zjawiska? Trudno okreœliæ, nie-
mniej jednak wydaje mi siê, ¿e bêdziemy musieli
siê bardzo mocno przygotowaæ do walki z tego ty-
pu zjawiskiem, do walki w sposób zdecydowany.

A ¿e pornografia dzieciêca, proszê pañstwa,
istnieje… Ja pañstwu mogê powiedzieæ, ¿e mu-
sia³em zawiadamiaæ o przestêpstwie ukazania
siê pornografii dzieciêcej na stronach interneto-
wych Komendy G³ównej Policji. S¹ takie sytua-
cje. I w tej sprawie prowadzone jest dochodzenie.

Ile razy ja wystêpowa³em o zdjêcie programów
telewizyjnych z anteny, wycofanie gier kompute-
rowych z rynku? Wiele razy. Ja teraz nie umiem
powiedzieæ, ile tego by³o, ale niektóre audycje pa-
miêtam. Na przyk³ad mieliœmy do czynienia z tak
zwanym sekstelerankiem – to by³ chyba najwiêk-
szy skandal. Pomiêdzy programami dzieciêcymi
by³y wystêpy promuj¹ce bardzo wyrafinowane
sposoby prostytucji. „Ballada o lekkim zabarwie-
niu erotycznym” – ten program na pewno zosta³
zdjêty z anteny telewizyjnej. Przyk³ady… No gry
komputerowe. Pamiêtam, jak zdjêliœmy z rynku
grê, która nosi³a nazwê „Europejska zadyma” – to
by³a instrukcja, jak zachowywaæ siê na stadio-
nach, ¿eby by³a bójka. Nie zosta³o to prawie
w ogóle wprowadzone na rynek, by³y tylko jakieœ
œladowe iloœci, a po naszych interwencjach wszy-
stko zosta³o wycofane.

Przysparza mi to wielu k³opotów. Ja wiem, ¿e
w ten sposób uderzam w wielkie pieni¹dze,
w wielki biznes i czasami za to mi siê dostaje, ale
trudno.

Zatrudnienie dzieci na wsi. Bardzo dobrze, jeœ-
li chodzi o zatrudnienie dzieci na wsi, sprawuje
siê kuratorium lubelskie. Bardzo dobry program
przedstawi³o w tej sprawie i chcielibyœmy, ¿eby
on by³ rozpowszechniony. Chodzi o przeprowa-
dzenie w ka¿dej szkole, a szczególnie w wiejskich
szko³ach, odpowiednich zajêæ, które mog³yby
propagowaæ bezpieczeñstwo i higienê pracy na
wsi. Chcia³bym pañstwu jednak powiedzieæ, ¿e
z naszych danych wynika, i¿ najwiêksza liczba
dzieci, które ulegaj¹ wypadkom przy pracy, to
wcale nie s¹ dzieci wiejskie, tylko dzieci z miasta,
które przyje¿d¿aj¹ na wieœ. One rzadko bywaj¹

na wsi, nie umiej¹ znaleŸæ siê w tak zwanym obe-
jœciu i st¹d siê bior¹ wypadki, przynajmniej naj-
wiêksza liczba tych wypadków. Wydaje mi siê, ¿e
w szko³ach powinno byæ przeprowadzone kilku-
godzinne szkolenie programowe, szczególnie
bezpoœrednio przed wakacjami, przed tym okre-
sem najintensywniej prowadzonych prac w go-
spodarstwach rolnych. W ka¿dym razie kurato-
rium lubelskie ma bardzo dobrze opracowany ta-
ki program.

Adopcje, proces przebiega bardzo d³ugo… Tak,
procesy adopcyjne w Polsce przebiegaj¹ bardzo
d³ugo. Ja, proszê pañstwa, patrz¹c na to, zauwa-
¿am, ¿e jest to du¿y problem, ale te¿ zauwa¿am,
¿e przy obecnie funkcjonuj¹cym prawodawstwie
zdarzaj¹ siê pomy³ki. Na przyk³ad jedna rodzina
w³oska – ja pani senator to opowiada³em, ale po-
wtórzê tutaj ten przyk³ad – chcia³a zaadoptowaæ
polskie dziecko i okaza³o siê, ¿e mimo d³ugotrwa-
³ego procesu nie to dziecko przyjecha³o do W³och,
o które ci rodzice siê starali. To jest skandaliczna
historia. Teraz to dziecko jest we W³oszech i cze-
ka. Tu jest jeszcze rola pewnych organizacji po-
zarz¹dowych, szczególnie zagranicznych, które
przecie¿ za pieni¹dze oferuj¹ swoje us³ugi. Ale
akurat w tym przypadku wyst¹pi³o kompletne
zaniedbanie z ich strony.

Nie wiem, czy w ca³oœci nie powinno byæ to or-
ganizowane przez polskie s³u¿by pañstwowe.
Mo¿e wtedy by³oby lepiej. To rodzi w dalszym
ci¹gu bardzo du¿o kontrowersji. To nie jest jesz-
cze takie bardzo czyste i bardzo jasne. Ale maj¹
z kolei racjê wszyscy ci, którzy mówi¹, ¿e ten pro-
ces rzeczywiœcie trwa za d³ugo, bo dziecko nie
mo¿e tak d³ugo oczekiwaæ na swoich rodziców,
którzy z ca³¹ pewnoœci¹ je kochaj¹ i ju¿ dawno za-
pewniliby mu w³aœciw¹ opiekê i w³aœciwe warun-
ki, a proces adopcji siê przed³u¿a. Ja obiecujê pa-
ni senator, ¿e w najbli¿szym czasie bêdziemy sta-
rali siê bardzo dobrze rozpoznaæ wszystkie zagro-
¿enia i niepotrzebne byæ mo¿e obostrzenia, które
przed³u¿aj¹ terminy adopcyjne. Po prostu szcze-
gó³owo siê tym zajmiemy.

Rozbudowa opieki instytucjonalnej. Co ja
s¹dzê o opiece instytucjonalnej nad dzieckiem
w okresie wczesnego jego rozwoju? Panie Senato-
rze, tu nie potrzeba chyba wielkich wywodów, by
powiedzieæ, ¿e we wczesnym okresie rozwoju naj-
lepszym wsparciem, najlepsz¹ opiek¹ mog¹ oto-
czyæ dziecko naturalni rodzice. Chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e mog¹ byæ sytuacje wyj¹tkowe i te¿
doskonale sobie zdajemy sobie z tego sprawê.

Rola rodziców i nauczycieli w kontekœcie praw
dziecka. O przedstawienie mojego pogl¹du na ten
temat prosi³ pan profesor Biela. No on wynika
bezpoœrednio z ustawy o rzeczniku praw dziecka,
Panie Profesorze. Poza ten schemat nie wolno
wyjœæ rzecznikowi w jego dzia³alnoœci praktycz-
nej, wiêc ja tu przyjmujê koncepcjê ustawodaw-
cy, przyjmujê do realizacji. Rzecznik praw dziec-
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ka w pierwszym rzêdzie – i tak dzia³am, uznajê to
za g³ówn¹ zasadê – ma na uwadze dobro dziecka,
jest to dla niego rzecz najwa¿niejsza, ale – to jest
te¿ takie zobowi¹zanie, taka zasada kierunkowa
tej ustawy – swoj¹ pracê musi wykonywaæ w zgo-
dzie z prawami, odpowiedzialnoœci¹ i obowi¹zka-
mi rodziców. To trzeba jednak rozdzieliæ: prawa,
odpowiedzialnoœæ i obowi¹zki rodziców. Tak chce
polski ustawodawca, wiêc ja te¿ bêdê zwraca³
uwagê i na prawa, i na obowi¹zki.

Mamy potê¿ny kryzys rodziny w Polsce, dobrze
o tym wiemy. Toczy siê dyskusja, czy jest to kry-
zys rodziny, czy ludzi, którzy tworz¹ rodzinê – te¿
odró¿niam te niuanse. Niemniej jednak z punktu
widzenia formalnoprawnego tych obowi¹zków
nikt nie zdejmie z rodziców. Je¿eli ma siê prawa,
to ma siê te¿ i obowi¹zki. Tak te¿ bêdziemy do te-
go podchodziæ. Szanujê rodzinê jako naturalne
œrodowisko rozwoju dziecka, ale te¿ chcia³bym,
¿eby ona mog³a wykonywaæ swoje wszystkie obo-
wi¹zki wobec dziecka, a prawa – jak najlepiej.

Jaka jest struktura urzêdu, ile ludzi pracuje
w regionalnych oddzia³ach? Urz¹d sk³ada siê
z trzech zespo³ów. Jeden – musi byæ taki w ka¿-
dym urzêdzie – to zespó³ administracyjny; drugi –
zespó³ badañ i analiz; trzeci – zespó³ informacji
i interwencji. Zatrudniam ludzi na trzydziestu
piêciu etatach i to jest wszystko, oczywiœcie w ca-
³ej Polsce. Pracowników merytorycznych dwu-
dziestu dwóch, dwudziestu trzech. Reszta… No
muszê wype³niæ pewne obowi¹zki, musi byæ wiêc
zaopatrzeniowiec, musi byæ radca prawny, musi
byæ dyrektor, konsultant do spraw mediów – wia-
domo. Na pewno nie jest to wystarczaj¹ca liczba
ludzi do rozwi¹zywania spraw, które do nas ju¿
w tym roku wp³ynê³y. To by³o mo¿liwe jeszcze
w tamtym roku, ostatnimi wysi³kami… Ale nie te-
raz. I z tego punktu widzenia regionalne oddzia³y
jawi¹ siê jako potrzebne.

Czy posiadam dane dotycz¹ce klas integracyj-
nych? Je¿eli chodzi o dane, to ja zobowi¹zujê siê
pani senator na piœmie je przedstawiæ.

Stanowisko w sprawie ustawy o zasi³kach ali-
mentacyjnych. Chodzi o Fundusz Alimentacyj-
ny, o zasi³ki rodzinne…

(Senator Teresa Liszcz: O tê now¹ ustawê.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: O tê now¹.)
Chodzi o tê now¹ ustawê. Ja o tym mówi³em

wczeœniej bardzo krytycznie, ta ustawa wprowa-
dzi³a wiele zamieszania, jest ona bardzo nieeko-
nomiczna, obci¹¿a w sposób znacz¹cy fundusze
pañstwowe, przynosi wielk¹ szkodê dzieciom
i chyba te¿ samej instytucji rodziny. Oko³o trzy-
stu tysiêcy dzieci zostanie finansowo poszkodo-
wanych, a jak du¿o poprzez zwiêkszaj¹c¹ siê licz-
bê separacji i rozwodów, jeszcze nie wiemy,
zwiêksza siê w ka¿dym razie z miesi¹ca na mie-
si¹c w sposób gwa³towny liczba wniosków sk³a-

danych do s¹dów polskich o separacjê i rozwody.
To g³ówne punkty krytyki tych rozwi¹zañ, jakie
zosta³y wprowadzone.

Proszê pañstwa, mamy bardzo dobre roz-
wi¹zanie wynikaj¹ce z kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego, mówi¹ce o drugiej kolejnoœci ali-
mentacyjnej. To rozwi¹zanie nale¿a³oby wprowa-
dziæ. Dlaczego tego nie ma w praktyce tej ustawy?
No to jest rzecz dla mnie zupe³nie niezrozumia³a.
Mielibyœmy i system prawa spójny, i od dawna
uznan¹ w Polsce instytucjê, ¿e to najbli¿si maj¹
p³aciæ alimenty, a nie pañstwo. Tak wiêc jest to
dla mnie rzecz zupe³nie niezrozumia³a.

Chyba odpowiedzia³em na wszystkie pytania,
je¿eli na któreœ nie odpowiedzia³em, to najmoc-
niej przepraszam, ale stara³em siê odpowiedzieæ
na wszystkie.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie chc¹ jeszcze o coœ

zapytaæ?
Bardzo proszê, pan senator Bachleda-Ksiêdzu-

larz.

Senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Rzeczniku, ja mam takie pytanie. Czy

zbyt czêsto nie dzia³a pan jako grzecznik praw
dziecka, czyli cz³owiek zbyt ugrzeczniony? Uwa-
¿am, ¿e powinien pan przemyœleæ swoje dzia³a-
nia. Na przyk³ad ka¿dego roku jest takie œwiêto
1 czerwca jak Dzieñ Dziecka i wówczas powinny
siê pojawiæ z pana strony, czy te¿ odbywaæ pod
pana, ¿e tak powiem, kierunkiem bardziej spek-
takularne imprezy czy uroczystoœci. Moim zda-
niem jest to konieczne. Ja wiem, ¿e trudno panu
siê czasem przebiæ przez media, przez telewizjê,
przez prasê, jako ¿e czêsto s¹ one panu nieprzy-
chylne, ale warto to przemyœleæ. A w tej chwili
proponowa³bym i niech pan to przemyœli… To
jest moje pytanie. Czy pan nie uwa¿a za stoso-
wne… Dzisiaj ponios³a klêskê akcja „Szklanka
mleka” dla ka¿dego dziecka, od rana przebija siê
to w telewizji, w dziennikach i by³oby chyba dob-
rze, aby pan podj¹³ z tym walkê od dnia dzisiej-
szego, aby przez te instytucje, z którymi pan
wspó³pracuje, spróbowa³ pan chocia¿ w czêœci
dla tych najbardziej potrzebuj¹cych ten program
uratowaæ. Pieni¹dze s¹. Pan powinien jako pier-
wszy stan¹æ do walki o to. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Czeka³am, Panie Senatorze, na pytanie, ale ro-
zumiem, ¿e na tej opinii pan poprzestanie.
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Pani senator Kurska…
(Senator Anna Kurska: Mnie pan rzecznik nie

odpowiedzia³ na moje pytanie dotycz¹ce klas in-
tegracyjnych.)

(Senator Teresa Liszcz: Obieca³ odpowiedzieæ
na piœmie.)

(RzecznikPrawDzieckaPawe³Jaros:Nobo toby-
³o pytanie o dane statystyczne, dlatego chcia³bym to
zrobiæ dok³adnie, przeœlê to na piœmie.)

(Senator Anna Kurska: Aha, bo chcia³abym
wiedzieæ, czy ta koncepcja w ogóle zdaje egzamin.
Dziêkujê.)

Pan senator Matusiak, proszê.

Senator Ryszard Matusiak:
Panie Rzeczniku, mam pytanie zwi¹zane

z pañsk¹ odpowiedzi¹ na pytanie dotycz¹ce
zmiany ustawy o alimentach i zasi³kach. Czy do-
brze zrozumia³em, ¿e do polskich organów wy-
miaru sprawiedliwoœci wp³ywa coraz wiêcej
spraw o separacjê i ma to, pana zdaniem, bezpo-
œredni zwi¹zek ze zmian¹ tej ustawy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:
Oczywiœcie, ¿e tak, Panie Senatorze. Nie by³o

innych przyczyn w tym czasie, które mog³yby
spowodowaæ zmianê liczby wniosków o separacjê
czy o rozwody. Tylko ta jedna przyczyna wyst¹pi-
³a w naszym ¿yciu spo³ecznym, nie by³o wiêcej.

(Senator Ryszard Matusiak: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê serdecznie.
(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Dziêkujê

bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
i o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówców.

Informujê, ¿e g³os zabierze pan senator Sza-
franiec.

Bardzo proszê.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowny Pa-

nie Rzeczniku!
Otó¿ na wstêpie pragnê wyraziæ uznanie dla

pana za wielostronn¹ dzia³alnoœæ i empatyczn¹

wrêcz wra¿liwoœæ na potrzeby dziecka, a tak¿e za
owocn¹ wspó³pracê z rzecznikiem praw obywa-
telskich, o czym zreszt¹ rzecznik praw obywatel-
skich mówi³ na tej sali.

Chêtnie zmieni³bym nazwê pana instytucji
z rzecznika praw dziecka na rzecznika praw i po-
winnoœci dziecka, bowiem tworzymy stereotyp
praw przys³uguj¹cych dziecku bez wymogu po-
winnoœci ze strony dzieci i to mnie trochê niepo-
koi, zreszt¹ chcê temu poœwiêciæ swoje wyst¹pie-
nie.

Podczas dyskusji nad sprawozdaniem rzeczni-
ka praw dziecka za rok 2002 zg³osi³em pod pana
adresem postulat wprowadzenia w informacji za
2003 r. rozdzia³u poœwiêconego przemocy ucz-
niów wobec nauczycieli. W dostarczonej nam in-
formacji o dzia³alnoœci rzecznika za ten rok nie
znalaz³em takiego podrozdzia³u, a sytuacja w re-
lacji uczeñ – nauczyciel staje siê coraz bardziej
dramatyczna. Badania naukowe tego dotycz¹ce,
przeprowadzone przez pana Szurzykiewicza i pa-
ni¹ Krystynê Ostrowsk¹ sygnalizuj¹ obecnoœæ
aspo³ecznych zachowañ uczniów wobec nauczy-
cieli, takich jak na przyk³ad oszukiwanie nauczy-
cieli, co ma miejsce w 48,2%, utrudnianie prowa-
dzenia lekcji – 44,2%, bazgranie, pisanie po œcia-
nach i ³awkach – 38,1%, upijanie siê uczniów –
32,5%. Przeprowadzone badania sygnalizuj¹ ró-
wnie¿, ¿e nauczyciele coraz czêœciej obawiaj¹ siê
agresji werbalnej ze strony uczniów, a tak¿e
agresji fizycznej.

Na stronie 79 informacji znajduje siê rozdzia³
zatytu³owany „Przemoc wobec ucznia”, na tej
stronie i na stronie nastêpnej opisane s¹ kon-
kretne przejawy tej przemocy, na przyk³ad poni-
¿anie uczniów, stawianie im wysokich wymagañ
ze strony nauczycieli, poszturchiwanie, uderza-
nie, zmuszanie do wysi³ku fizycznego ponad si³y
dziecka, nakazywanie wykonywania niebezpie-
cznych æwiczeñ fizycznych, niebezpiecznych
prac porz¹dkowych itd., itd. I tego typu przemoc
w porównaniu do roku ubieg³ego zwiêkszy³a siê.
Okazuje siê przy tym, ¿e na interwencjê rzeczni-
ka kuratorzy oœwiaty i organy prowadz¹ce pla-
cówki oœwiatowe reaguj¹ zbyt ³agodnie. I ¿eby
zrozumieæ tê ³agodnoœæ zachowañ kuratorów,
nale¿a³oby zdefiniowaæ zjawisko przemocy szkol-
nej i odró¿niæ je od zachowania agresywnego,
które ma charakter incydentalny, czy mo¿e mieæ
charakter incydentalny, i jest zjawiskiem ponie-
k¹d normalnym.

Otó¿ przemoc szkolna – to nie jest moja defini-
cja, ale definicja badaczy, którzy zajmuj¹ siê tym
problemem – ma miejsce, kiedy osoba lub grupa,
a wiêc sprawca albo sprawcy, w odniesieniu do
innej osoby, ofiary systematycznie, co podkreœ-
lam, wykazuj¹ zachowania agresywne. Jest to
agresja fizyczna, werbalna, emocjonalna w celu
zdominowania ofiary. W efekcie takich dzia³añ
ofiara doznaje trwa³ej, powtarzam, trwa³ej
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krzywdy materialnej, emocjonalnej i fizycznej
i wówczas rzeczywiœcie szko³a staje siê dla ofiary
miejscem, w którym doznaje cierpienia.

Moim zdaniem, podane w informacji przy-
k³ady ilustruj¹ce zachowania nauczycieli nie
spe³niaj¹ wymogów przemocy wobec uczniów,
a jedynie s¹ egzemplifikacj¹ incydentalnych
zachowañ – byæ mo¿e agresywnych, niemniej
jednak czêsto usprawiedliwionych aspo³eczn¹
postaw¹ uczniów. Czy¿ mo¿na na przyk³ad ne-
gatywn¹ reakcjê nauczyciela na fakt farbowa-
nia w³osów czy nietypowego ubioru uczniów uj-
mowaæ w kategoriach przemocy? Czy mo¿na na
przyk³ad negatywn¹ reakcjê nauczycieli na fakt
bazgrania po œcianie traktowaæ jako przemoc?
Czy mo¿na w kategoriach przemocy traktowaæ
podniesiony g³os nauczyciela w stosunku do u-
cznia, który bazgrze po œcianie, czy te¿ ¿³obi ja-
kieœ esy-floresy na ³awce? Nie generalizujmy te-
go, nie rozpatrujmy dyscyplinuj¹cych zacho-
wañ nauczycieli w kategoriach przemocy.

Moje wyst¹pienie ma trochê charakter obro-
ny tych nauczycieli. W³aœciwie pozostaj¹ w tej
sytuacji bezbronni, zw³aszcza w sytuacji inter-
wencji pana rzecznika, bo wtedy uruchamia siê
postêpowanie wyjaœniaj¹ce, czêsto po³¹czone
z interwencjami wyjazdowymi, które koñcz¹ siê
po prostu jednym – spacyfikowaniem nauczy-
cieli. I w wiêkszoœci przypadków prowadzone
postêpowania, jak czytamy zreszt¹ w informa-
cji, koñczy³y siê wydawaniem zleceñ zwiêksza-
j¹cych dyscyplinê pracy, oczywiœcie zaleceñ
pod adresem nauczycieli. Chodzi na przyk³ad
o instruowanie, ¿eby nauczyciel kierowa³ siê
dobrem ucznia, a tak¿e – i tutaj nastêpuje sze-
reg werbalizmów – zasadami demokracji, soli-
darnoœci, tolerancji, sprawiedliwoœci i wolno-
œci. I te zalecenia, moim zdaniem, maj¹ czy mo-
g¹ mieæ charakter pacyfikuj¹cy, do tego stop-
nia, ¿e nauczyciel po prostu – to jest bardzo du-
¿y skrót myœlowy – nie mo¿e podnieœæ g³osu na
ucznia, bo zostanie pos¹dzony o przemoc, nie
mo¿e pog³askaæ go po g³owie, bo zostanie po-
s¹dzony o molestowanie seksualne. Jednym
s³owem, czêsto pozostaje bezradny w swej fun-
kcji dydaktyczno-wychowawczej. Dziêkujê
bardzo.

(Sygna³ telefonu komórkowego)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê wszystkich pañstwa o wy³¹czenie tele-

fonów komórkowych, bo mamy ogromne trudno-
œci z rejestracj¹ zapisów melodii w tych notat-
kach stenograficznych.

Bardzo proszê, pani senator Janowska.

Senator Zdzis³awa Janowska:

Pani Marsza³ek! Panie Rzeczniku! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Chcia³abym, a¿eby mój g³os zosta³ potrakto-
wany jako protest wobec niehonorowania praw
dziecka.

Chcê wypowiedzieæ siê na temat niehonorowa-
nia trzech praw, a mo¿e i czterech, a wiêc nieho-
norowania prawa do godnego ¿ycia, we w³aœci-
wych warunkach socjalnych, ekonomicznych,
niehonorowania prawa do edukacji, nauki, do
ochrony zdrowia. Chcia³abym równie¿ wyraziæ
swój pogl¹d na temat prawa do ¿ycia w rodzinie.
I tutaj mój g³os bêdzie wyra¿a³ trochê inne spo-
jrzenie, w³aœnie tutaj bêdzie to g³os dotycz¹cy te-
go, czy za wszelk¹ cenê mamy honorowaæ prawo
do ¿ycia w rodzinie, w rodzinie, która niestety
czasem na to nie zas³uguje.

Chcia³abym równie¿ wyraziæ swoje zdanie na
temat patologii, która szerzy siê w procesie wy-
chowawczym. Przede wszystkim chodzi o prawo
do godnego ¿ycia. To, coœmy zgotowali ludziom
przez ostatnie lata, jest zjawiskiem niedopusz-
czalnym. Bieda siêga bardzo g³êboko; poziom
ubóstwa, poziom biedy, równie¿ wœród dzieci –
pan rzecznik s³usznie siê powo³uje na badania
mojej kole¿anki z Uniwersytetu £ódzkiego, pani
profesor Warzywody-Kruszyñskiej – obliczany
procentowo siêga 40%. £ódŸ z tego s³ynie, ale s¹
równie¿ inne miejsca w kraju, choæby oœrodki
popegeerowskie, gdzie ubóstwo rodzin, najczê-
œciej wielodzietnych, jest przera¿aj¹ce. Jeœli cho-
dzi o ¿ycie poni¿ej poziomu egzystencji – a do-
szliœmy ju¿ tu dzisiaj do 12% – to ono dotyka 40,
50, 60% rodzin wielodzietnych. Najczêœciej s¹ to
rodziny z jednym rodzicem, z matk¹ lub ojcem,
rodziny wielodzietne z czwórk¹, pi¹tk¹, szóstk¹
czy nawet dziesi¹tk¹ dzieci. Wiadomo, ¿e tam jest
straszliwa nêdza. Tam nie ma mo¿liwoœci, ¿eby
byæ ubranym, a przede wszystkim, ¿eby byæ ¿y-
wionym, a co dopiero leczonym. I to jest coœ, cze-
go powinniœmy siê ogromnie wstydziæ. Tego, ¿e
zarówno w oœrodkach wielkomiejskich, jak
i w oœrodkach, ¿e tak powiem, na pustyni, na pu-
styni powsta³ej po zlikwidowaniu, niejako
w ci¹gu jednej nocy, pegeerów, nie potrafiliœmy
stworzyæ godziwych warunków ¿ycia rodzinom
i ich potomstwu.

I oczywiœcie to pierwsze rodzi nastêpne skutki.
Mianowicie bieda czyni wszystko. Bieda czyni
wszystko, poniewa¿ ona nie daje mo¿liwoœci god-
nego ¿ycia, nie daje mo¿liwoœci w³aœciwego rozwo-
ju fizycznego, psychicznego, umys³owego. Bieda
oznacza niedo¿ywienie, brak podstawowych pro-
duktów, które gwarantuj¹ prawid³owy rozwój
m³odego cz³owieka, oznacza szerzenie siê chorób
zwi¹zane z niedo¿ywieniem. Te choroby, których
ju¿ nie mieliœmy, równie¿ s¹ zwi¹zane z niedo¿y-
wieniem – to choæby gruŸlica. Myœmy doprowa-
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dzili do tego, ¿e znowu mamy gruŸlicê. Ponownie
mamy gruŸlicê szerz¹c¹ siê wœród dzieci, równie¿
w oœrodkach wielkomiejskich. To niedo¿ywienie
i taki stan m³odego pokolenia wi¹¿e siê z nieprze-
strzeganiem prawa do ochrony zdrowia.

Ale pragnê jeszcze powiedzieæ, ¿e to ubóstwo,
brak pracy, brak szans na pracê, sprawiaj¹, ¿e ro-
dziny faktycznie nie maj¹ mo¿liwoœci op³acania
czynszu. I tym¿e rodzinom prêdzej czy póŸniej –
one ¿yj¹ na kredyt, pod ka¿dym wzglêdem – gro¿¹
eksmisje, te rodziny s¹ eksmitowane. Jest ochro-
na kobiet w ci¹¿y i dzieci do osiemnastego roku ¿y-
cia, ale ¿adna ochrona nie obejmuje ju¿ dziecka,
które aktualnie ma osiemnaœcie lat i na przyk³ad
przygotowuje siê do matury. To nas ju¿ zupe³nie
nie obchodzi. Wysy³amy kobiety do domu samo-
tnej matki, ale tylko na trzy miesi¹ce; patrzymy na
to doœæ obojêtnie, nie tworz¹c warunków w zakre-
sie mieszkañ socjalnych. Takie s¹ skutki nieprze-
strzegania pierwszego prawa, skutki, powiedzia-
³abym, najbardziej tragiczne w swoim wymiarze.

Prawo do ochrony zdrowia. Jedno z drugim
jest powi¹zane, ale tutaj, o czym wielokrotnie
wspomina³am i przy okazji ustawy o funduszu
zdrowia, dosz³o do takiej sytuacji, ¿e przestaliœ-
my chroniæ dziecko, które siê nie uczy. Trzeba
by³o tu dokonaæ wielkiej sztuki… Po pierwsze,
jak mogliœmy dopuœciæ do tego, ¿eby dziecko siê
nie uczy³o? A po drugie, chcieliœmy dopuœciæ do
sytuacji, ¿eby dziecko, które nie jest ubezpieczo-
ne – a nie jest ubezpieczone dziecko, które siê nie
uczy – nie by³o objête pomoc¹ zdrowotn¹.
W ubieg³ym roku przy uchwalaniu ustawy o fun-
duszu zdrowia uda³o nam siê wprowadziæ tu
zmianê i oczywiœcie trzeba tego pilnie przestrze-
gaæ w tej¿e ustawie. Ale to dziecko, które mo¿e
byæ objête pomoc¹ lekarsk¹, choæ nie jest ubez-
pieczone, najczêœciej o tym nie wie, bo chodzi tu
o dzieci b³¹kaj¹ce siê po ulicach, po dworcach,
wêdruj¹ce po Polsce. One nawet nie uœwiada-
miaj¹ sobie tego, ¿e mog¹ iœæ do poradni, ¿e mog¹
poddaæ siê szczepieniu itd. Odbiorca nie mo¿e
wzi¹æ tej informacji z Internetu czy nawet z tele-
wizji albo z gazety, wiêc taka informacja do tych
dzieci nie trafia.

Tragedi¹ jest to, do czegoœmy doprowadzili,
czyli sytuacja medycyny szkolnej – wyprowadze-
nie ze szko³y pracowni profilaktycznych, opieki
stomatologicznej. Pan siê powo³uje na tragediê
dotycz¹c¹ uzêbienia naszych dzieci, ubytków
w uzêbieniu ma³ych dzieci. To jest tragedia –
próchnica, gruŸlica, wady postawy, niepodda-
wanie siê szczepieniom. Chodzi nawet o dzieci,
które powinny z rodzicami chodziæ do lekarza
rodzinnego; rodzice równie¿ tego nie czyni¹.
A wiêc s¹ to przyk³ady nieprzestrzegania i nieho-
norowania podstawowego prawa, prawa do
ochrony zdrowia.

Tutaj chcia³abym poruszyæ inny problem,
o którym pan wspomina. Tak jak zauwa¿y³am,
niezbyt szeroko pragnie pan siê odnieœæ do profi-
laktyki w zakresie lepszego stanu zdrowia dzieci,
stanu zdrowia, ale równie¿ stanu œwiadomoœci.
Mówi pan o zachorowaniach na ki³ê, mówi pan
o upowszechnieniu informacji dotycz¹cych cho-
rób przenoszonych drog¹ p³ciow¹, zachorowañ
na AIDS. Nie porusza pan natomiast problemu,
który jest ogromnie wa¿ny, zwi¹zanego z nie-
œwiadomoœci¹ dzieci, z prostytucj¹, ze stacza-
niem siê, z wchodzeniem na tê bardzo trudn¹
drogê przy braku opieki wychowawczej, rodzin-
nej, szkolnej. Nie mówi pan nic o koniecznoœci
wprowadzenia obligatoryjnej, dostosowanej do
poziomu i wieku dziecka, podstawowej edukacji
na temat w³asnej seksualnoœci. Dzieci s¹ nieœwia-
dome. Dzieci naprawdê nie maj¹ o tym pojêcia.
I dalej ucz¹ siê na podwórku o tym, co im wolno,
a czego im nie wolno, kto im mo¿e zagroziæ, a kto
im nie zagra¿a. I o tym, jak maj¹ reagowaæ na tego
doros³ego, który chce je zabraæ i przekupuj¹c cze-
kolad¹, wykorzystywaæ póŸniej do swoich nie-
cnych dzia³añ lub te¿ zaprosiæ je do dzia³añ pro-
stytucyjnych. Uciekamy od tego tematu. Uwa¿a-
my, ¿e to jest œwiête prawo rodziny, ale rodzina nie
umie sobie z tym poradziæ, bo na przyk³ad jest nie-
zwykle konserwatywna i udaje, ¿e nic o tym nie
wie. To jest coœ, przed czym nie przestrzegamy.
A uwa¿am, ¿e powinniœmy przestrzegaæ, oczywi-
œcie dostosowuj¹c przekaz do wieku dziecka.

Myœmy niedawno prowadzili w Senacie dysku-
sjê z m³odzie¿¹. I m³odzie¿ szkolna œmia³a siê z tych
fakultatywnych lekcji edukacji seksualnej – chodzi
o m³odzie¿, która ju¿ mia³a szesnaœcie, osiemna-
œcie lat – z tego, co im siê proponowa³o w szkole
podstawowej czy póŸniej, œmia³a siê z tego, jak na-
uczyciele, a najczêœciej katecheci, opowiadaj¹ w³a-
œnie o seksualnoœci dziecka. Jest tu tak, jakbyœmy
siê cofnêli do dziewiêtnastego wieku.

Wreszcie prawo do nauki. Przygotowaliœmy re-
formê. Uwa¿am, ¿e z jednej strony reforma jest
bardzo pozytywna, boœmy ustalili okreœlone eta-
py nauki, ale z drugiej strony zgubiliœmy maleñ-
kie szko³y wiejskie, które z trudem siê odradzaj¹.
Zabraliœmy dziecko z jego miejsca zamieszkania,
tego najbardziej podstawowego, tworz¹c dla nie-
go coœ bardzo niebezpiecznego. Wejœcie do gim-
nazjum, wy³¹czenie dziecka z ma³ej miejscowo-
œci, wy³¹czenie z tej w³aœnie spo³ecznoœci lokal-
nej, wywóz tego dziecka o szóstej rano do gimnaz-
jum, najczêœciej molochu, powrót w godzinach
wieczornych – skutki tego s¹ ju¿ nam wszystkim
znane. Po pierwsze, z³a organizacja, po drugie,
nieprzemyœlane dzia³ania i ponowny powrót do
szkó³, gdzie dziecko jest pod w³aœciw¹ opiek¹.
Mianowicie zamiast woziæ dziecko do gimnaz-
jum, dawno mówiono – wtedy mówili o tym opo-
zycjoniœci, ja do nich nale¿a³am – ¿e to nauczy-
ciele powinni doje¿d¿aæ do tych dzieci, to nauczy-
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ciele powinni byæ dowo¿eni. By³oby to daleko ko-
rzystniejsze i daleko tañsze. Tak siê teraz dzieje,
ale po paru latach.

Wreszcie prawo do ¿ycia w rodzinie. Pan tutaj
³askawie podkreœla, zgodnie z prawami dziecka,
uznanie podmiotowoœci dziecka w wymiarze pra-
wnym, istnienie obowi¹zku rodziców wzglêdem
dziecka, prawo dziecka do wychowania w rodzi-
nie. Ale rodzina rodzinie nierówna. Rodzina, któ-
ra kiedyœ by³a rodzin¹ normaln¹, w kolejnym po-
koleniu staje siê rodzin¹ patologiczn¹, i to nie
swej winy, tylko dlatego, ¿e rodzice przestali pra-
cowaæ, przestali mieæ œrodki do ¿ycia i zaczêli
kombinowaæ, aby ta rodzina w ogóle mog³a fun-
kcjonowaæ. W zwi¹zku z tym propagowane s¹
wzory przestêpcze, propagowane s¹ wzory pato-
logiczne, na przyk³ad uczestnictwa w ¿ebractwie,
zdobywania œrodków w ró¿ny sposób, ¿eby
w ogóle da³o siê ¿yæ. Nie s¹ to dobre wzory, nie s¹
dobre, gdy siê za³o¿y, ¿e te dzieci równie¿…

(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Pani Sena-
tor, czas min¹³.)

… nie chodz¹ do szko³y. A wiêc nie za wszelk¹
cenê trzeba utrzymywaæ to prawo do ¿ycia w ro-
dzinie. Podobnie równie¿, tak jak pan rzecznik
dobrze to uj¹³, nie zawsze za wszelk¹ cenê, kiedy
dziecko jest w domu dziecka, nale¿y staraæ siê,
a¿eby wróci³o do swojego domu.

I ostatnia kwestia – patologia, patologia…
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Pani Senator,

jauprzedzam,¿eczaspaniwyst¹pienia ju¿min¹³…)
Tylko, jedno zdanie, Pani Marsza³ek.
Patologia w procesie wychowawczym. Spój-

rzmy odwa¿nie na to, co siê dzieje w szko³ach,
spójrzmy odwa¿nie na to, co robi¹ nauczyciele,
jakie dzia³ania korupcjogenne maj¹ tam miejsce,
jak one patologizuj¹, nie kszta³tuj¹ w³aœciwych
wzorów u dziecka. Spójrzmy, jak ¿¹daj¹ prezen-
tów na koniec roku szkolnego, jakie maj¹ wyma-
gania wobec okreœlonych grup uczniowskich.
Równie¿ prawa ucznia nie s¹ honorowane.
Wspomnê tylko o ³ódzkim przypadku, równie¿
panu znanym, szko³y plastycznej, gdzie w dziwny
sposób foruje siê na stanowiska dyrektorów
szkó³ takie osoby, które absolutnie, absolutnie
nie honoruj¹ praw m³odzie¿y do normalnego ¿y-
cia i funkcjonowania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pani senator Kurzêpa.
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Irena Kurzêpa:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Rzeczniku Praw Dziecka!

W spo³eczeñstwie obywatelskim niezwykle is-
totne jest poszanowanie prawa wszystkich oby-
wateli bez wzglêdu na ich wiek, p³eæ, status spo-
³eczny i materialny.

Rzecznik praw dziecka jako instytucja fun-
kcjonuje w naszym pañstwie od czterech lat.
Wszystko wskazuje na to, ¿e jest to instytucja
niezwykle potrzebna.

Z uwag¹ wys³ucha³am pana wyst¹pienia.
Pragnê siê odnieœæ do niektórych w¹tków. Wielo-
krotnie mia³am okazujê uczestniczyæ w ró¿nego
rodzaju konferencjach i spotkaniach, w których
uczestniczyli pana pracownicy b¹dŸ których by³
pan organizatorem. Chcê podkreœliæ, ¿e popula-
ryzacja praw dziecka jest niezwykle wa¿na i po-
trzebna. Niedawno uczestniczy³am w konferen-
cji, która dotyczy³a praw dziecka w Polsce w kon-
tekœcie integracji europejskiej. Sala by³a pe³na
m³odzie¿y, bardzo zainteresowanej omawian¹
problematyk¹. Pragnê to z ogromnym uznaniem
podkreœliæ.

Jak powiedzia³am, odniosê siê do niektórych
kwestii, miêdzy innymi do bardzo wa¿nego pra-
wa do ¿ycia w rodzinie. Ka¿dy cz³owiek pragnie
byæ zdrowy, chce funkcjonowaæ w zdrowej rodzi-
nie. To jest nasze pragnienie, ale niestety, z in-
formacji pana rzecznika wynika, ¿e ponad 25%
ró¿nego rodzaju skarg dotyczy relacji rodzice –
dzieci. A jeœli tak, to chyba z t¹ rodzin¹ nie jest
najlepiej. Czy zawsze mo¿emy t³umaczyæ pro-
blemy w rodzinie tylko i wy³¹cznie bied¹? Bar-
dzo czêsto tak jest, ale œmiem zauwa¿yæ, ¿e nie-
poprawne, niew³aœciwe relacje miêdzy dzieæmi
i rodzicami czy rodzicami a dzieæmi maj¹ tak¿e
inne przyczyny. Mo¿e powodem jest w³aœnie po-
goñ za pieni¹dzem, mo¿e niezrozumienie roli ro-
dzicielskiej, mo¿e z³e przygotowanie. Czyli ta po-
pularyzacja wiedzy pedagogicznej jest niezwyk-
le istotna.

I w tym kontekœcie chcia³abym odnieœæ siê do
instytucji domów dziecka. Wielokrotnie zetknê-
³am siê z t³umaczeniem, ¿e s¹ to instytucje niepo-
trzebne. Otó¿ postrzegam domy dziecka tak sa-
mo jak niektóre inne instytucje, do których wcale
nie chcielibyœmy trafiæ. I s¹ osoby, które nigdy
w ¿yciu tam nie trafiaj¹, ale s¹ te¿ takie, które
musz¹ z nich skorzystaæ. Podobnie jest z domami
dziecka. Jestem przekonana, ¿e to instytucja po-
trzebna, ona musi istnieæ. Znane jest mi z auto-
psji co najmniej kilka przypadków, kiedy adopcja
skoñczy³a siê niepowodzeniem i m³odzi ludzie
wrócili do domu dziecka. W takich sytuacjach ta
instytucja by³a zbawienna. Znam tak¿e przypad-
ki, ¿e dzieci z rodziny patologicznej chcia³y iœæ do
domu dziecka. Dla nich to by³o rozwi¹zanie ich
problemów. By³o to stworzenie szansy, z jakiej
mo¿e skorzystaæ dziecko.

Pragnê równie¿ zwróciæ uwagê na problem
opieki przedszkolnej. Otó¿, Panie i Panowie Se-
natorowie, w naszym kraju mamy stosunkowo
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niski odsetek dzieci objêtych opiek¹ przedszkol-
n¹. I myœlê, ¿e tu w niektórych kwestiach, w nie-
których sytuacjach, ¿adna interwencja nic nie
pomo¿e. Jakie s¹ tego przyczyny? Otó¿ opiekê
przedszkoln¹ organizuj¹ samorz¹dy – jest to ich
zadanie w³asne. W miejscowoœciach, w których
jest bardzo niewielkie zaludnienie, samorz¹dy,
niestety, nie s¹ w stanie zorganizowaæ takiej
opieki. Tak ¿e te równe szanse, niestety, nie bêd¹
równe dla wszystkich dzieci. Tutaj wszelkie dzia-
³ania pana rzecznika – gdyby one nawet by³y po-
dejmowane, choæ co do tego to akurat jestem
sceptycznie usposobiona – nie odnios¹ skutku.
Oczywiœcie o wiele lepiej jest w wiêkszych oœrod-
kach.

Pragnê siê te¿ podzieliæ spostrze¿eniami doty-
cz¹cymi klas integracyjnych. Otó¿ mia³am nie-
dawno okazjê goœciæ w przedszkolu z oddzia³ami
integracyjnymi i pragnê powiedzieæ, ¿e jest to do-
skona³e rozwi¹zanie, i¿ dzieci zdrowe, pe³nospra-
wne mog¹ wychowywaæ siê razem z dzieæmi z de-
ficytami rozwojowymi. Ale pewne moje zaniepo-
kojenie wzbudza fakt funkcjonowania w tych
klasach dzieci o wyraŸnych, bardzo wyraŸnych
deficytach w zakresie rozwoju umys³owego. Ka¿-
de dziecko ma prawo do godziwej opieki, do wy-
chowania, do rozwoju w³asnego, ale nale¿a³oby
siê zastanowiæ, w jakim stopniu jest to korzy-
stne, a w jakim niekorzystnie wp³ywa to na dzieci
zdrowe, jako ¿e w takiej grupie – a liczba dzieci
bêd¹cych pod opiek¹ jednej nauczycielki jest
w takiej grupie obni¿ona – nauczycielka musi za-
jmowaæ siê prawie wy³¹cznie dzieckiem upoœle-
dzonym, co jest niekorzystne dla dzieci zdro-
wych. Tak wiêc o ile fizyczne deficyty oczywiœcie
nie maj¹ na to wp³ywu – a nawet przeciwnie: maj¹
korzystny wp³yw na wychowanie – o tyle nad tym
nale¿a³oby siê zastanowiæ.

Na pewno wiele zjawisk, które w tej chwili do-
strzega pan rzecznik praw dziecka, mo¿e wystê-
powa³o i wczeœniej, choæ nie w takim nasileniu.

Pragnê zwróciæ uwagê równie¿ na sprawê klas
elitarnych. Pada³y ju¿ dzisiaj pytania w tej spra-
wie, skierowane do pana rzecznika. Otó¿ zdarza
siê, ¿e klasy elitarne powstaj¹ wskutek nacisku
œrodowiska – rodzice, którzy s¹ dobrze sytuowa-
ni, którzy mieni¹ siê elit¹ finansow¹ i intelektual-
n¹ tego œrodowiska, wymuszaj¹ takie dzia³ania.
Ale oczywiœcie szko³a nie powinna ulegaæ takim
naciskom. Tak wiêc interwencja instytucji jest
tutaj jak najbardziej na miejscu.

Teraz korepetycje. Korepetycje s¹ niekorzy-
stnym przejawem transformacji ustrojowej. Kie-
dyœ w szkole korepetycji byæ nie mog³o i nie by³o.
Ale od pewnego czasu szko³y mog¹ prowadziæ ta-
k¹ dzia³alnoœæ, pojawiaj¹ siê wiêc korepetycje,
tak¿e bardzo czêsto w odpowiedzi na zapotrzebo-
wanie i pod wp³ywem rodziców, a niekiedy, bo

i tak bywa, nauczycieli. No, w ka¿dym œrodowis-
ku s¹ bardzo ró¿ni ludzie.

Koñcz¹c, pragnê podkreœliæ, ¿e wiele dzia³añ
podejmowanych przez pana rzecznika i kierowa-
nych do ró¿nego rodzaju instytucji odnosi skutek
czy te¿ odniesie skutek w przysz³oœci. S¹ to cen-
ne, po¿yteczne dzia³ania. Pan rzecznik wiele
uwagi poœwiêca popularyzacji praw dziecka,
dzia³aniom prewencyjnym. Ja ze swej strony
dziêkujê za przekazywane publikacje i informa-
cje o poczynaniach pana rzecznika. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
Pani Marsza³ek! Panie Rzeczniku! Szanowni

Pañstwo Senatorowie!
Zacznê od tego, ¿e jestem wrêcz zdumiona, po-

zytywnie zdumiona, zakresem dzia³añ rzecznika,
skal¹ jego dzia³añ. W³aœciwie nie by³o pytania,
nie by³o problemu, którym da³oby siê rzecznika
zaskoczyæ. Obszar tych bardzo zró¿nicowanych
zagadnieñ jest niezwykle szeroki, ale w³aœciwie
na ka¿de pytanie – mo¿e czasem z wyj¹tkiem tych
dotycz¹cych liczb, statystyki – dostaliœmy rze-
czow¹ i konkretn¹ odpowiedŸ.

Jednoczeœnie zdumiewa nas proporcja zadañ
i oczekiwañ do œrodków, które zosta³y oddane do
dyspozycji rzecznika. Trzydzieœci parê osób,
w tym dwudziestu kilku pracowników merytory-
cznych… Bo sposób organizacji i wymagania do-
tycz¹ce ksiêgowoœci narzucaj¹ okreœlone stano-
wiska administracyjne itd.

Do tego czasem widaæ, ¿e nie wszyscy rozumie-
j¹ istotê pracy rzecznika, jego zadañ i kompeten-
cji. By³o to wyraŸnie widoczne w pytaniach i za-
rzutach pani senator Ferenc. Rzecznik praw
dziecka, tak jak i rzecznik praw obywatelskich,
jest od tego, ¿eby kontrolowaæ poczynania w³adz
wykonawczych i innych, ¿eby zwracaæ uwagê na
problemy, ¿eby interweniowaæ. Rzecznik nie jest
od rozwi¹zywania problemów dzieci – z natury
rzeczy nie jest do tego powo³any, niezale¿nie ju¿
od tego, ¿e nie ma ku temu ¿adnych œrodków.
Musimy wiêc mieæ œwiadomoœæ tego, do czego
rzecznik jest powo³any.

Jasno wynika – i to nie tylko z tej informacji,
ale tak¿e z tego, co wczeœniej mówi³ rzecznik praw
obywatelskich – ¿e mimo i¿ wszyscy zgadzamy
siê, ¿e rodzina jest podstawow¹ komórk¹ spo³e-
czn¹, ¿e od jakoœci rodziny, od si³y rodziny zale¿y
si³a narodu i si³a pañstwa, to nie ma we w³adzy
wykonawczej oœrodka, który w sposób szczegól-
ny, ca³oœciowo zajmowa³by siê problematyk¹ ro-
dziny i który by obserwowa³ wszystkie dotycz¹ce
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tego poczynania legislacyjne. WeŸmy jako przy-
k³ad ostatni¹ zmianê kodeksu postêpowania cy-
wilnego – mog³oby siê komuœ zdawaæ, ¿e to jest
odleg³e od spraw rodziny, ale tak nie jest. W ra-
mach tej zmiany zlikwidowano przepis bardzo
dla rodziny wa¿ny, zobowi¹zuj¹cy s¹d do pode-
jmowania z urzêdu okreœlonych postanowieñ,
zarz¹dzeñ w celu zorganizowania opieki nad
dzieckiem, funkcjonowania rodziny. I to przesz³o
prawie niezauwa¿one. Trudno jednak, ¿eby i tym
zajmowa³ siê rzecznik.

Wydaje mi siê, ¿e po ró¿nych doœwiadczeniach
i po wahaniach polegaj¹cych na tym, ¿e gdy do-
chodz¹ do w³adzy tak zwane si³y prawicowe, to
likwiduj¹ stanowisko pe³nomocnika do spraw
równego statusu kobiet i mê¿czyzn, a gdy przy-
chodzi opcja lewicowa, to likwiduje stanowisko
pe³nomocnika do spraw rodziny… No, chyba
wspólnym przekonaniem lewicy i prawicy, ¿ywot-
nie zainteresowanych si³¹ narodu i pañstwa, po-
winno byæ to, ¿e powinien istnieæ organ do spraw
rodziny, i to nie tylko pe³nomocnik, ale pe³nopra-
wny cz³onek Rady Ministrów, z kompetencjami do
koordynacji dzia³añ ró¿nych ministrów resorto-
wych, a jednoczeœnie obserwator prac legislacyj-
nych. To jest niezbêdne, konieczne. Powtarzam:
do spraw rodziny i dziecka jako szczególnego
cz³onka rodziny. Wtedy i rzecznik praw obywatel-
skich, i rzecznik praw dziecka, mieliby we w³adzy
wykonawczej partnera, mieliby adresata wiêkszo-
œci swoich wniosków i poczynañ. Na ten urz¹d nie
mo¿e brakowaæ pieniêdzy. I niech sobie oprócz te-
go bêdzie pe³nomocnik do spraw równego statusu
kobiet i mê¿czyzn – bo w rzeczywistoœci, mimo ró-
wnoœci w prawie, faktycznie tej równoœci nie ma –
i, moim zdaniem, nie jest to stanowisko szkodli-
we, a mo¿e byæ nawet po¿yteczne, ale niech ono
bêdzie oprócz organu ministra do spraw rodziny,
a nie zamiast niego.

Nastêpna kwestia to ubóstwo. Rzeczywiœcie
ubogie s¹ przede wszystkim rodziny wielodziet-
ne, cierpi¹ wiêc g³ównie dzieci. Procent dzieci ¿y-
j¹cych w warunkach ubóstwa jest nieporówna-
nie wy¿szy od procentu osób doros³ych, a jest tak
g³ównie ze wzglêdu na to, ¿e w nêdzy ¿yj¹ przede
wszystkim rodziny wielodzietne. Coœ z tym musi-
my zrobiæ. To nie mo¿e byæ tak, ¿e jest tylko dzia-
³alnoœæ pani Ochojskiej i Polskiej Akcji Humani-
tarnej, akcja „Pajacyk” czy podobne. To musi byæ
skoordynowane, jednakowe w skali ca³ego kraju.
I tu nie mo¿e byæ ¿adnej dyskryminacji. Powinien
byæ zwo³any jakiœ okr¹g³y stó³ w sprawie tego, jak
zapobiegaæ biedzie, ubóstwu dzieci i dziedzicze-
niu tej biedy. Bo dzieci dziedzicz¹ biedê po rodzi-
cach, nie kszta³c¹ siê i nie mog¹ siê z tego wy-
rwaæ. A wiêc to musi byæ priorytet. A poniewa¿
czêsto trzeba pomagaæ tak, ¿eby nie dawaæ pie-
niêdzy rodzicom do rêki – bo, niestety, czêsto s¹

to rodziny patologiczne – to trzeba przede wszyst-
kim precyzyjnie zorganizowaæ sieæ do¿ywiania,
tak ¿eby to by³o obowi¹zkowe w ka¿dej szkole
i ¿eby ¿adne dziecko nie wysz³o ze szko³y g³odne.
Potem: pomoc w nauce. Stypendia, to, co robi¹
fundacje, na przyk³ad „Dzie³o Nowego Tysi¹cle-
cia”, to powinna byæ akcja w skali ca³ego kraju,
koordynowana przez w³adze pañstwowe. Trzeba
pomóc dzieciom wyrwaæ siê z ubóstwa, trzeba za-
pobiegaæ ich g³odowi, ich niedo¿ywieniu. I kiedy
mówimy o pieni¹dzach na inne cele – a jesteœmy
przed ustalaniem bud¿etu – to musimy mieæ je-
dnak œwiadomoœæ priorytetów. To w³aœnie to po-
winno byæ priorytetem, a wszystko inne – rozbu-
dowa tego czy innego, nawet bardzo wa¿nego
uniwersytetu czy te¿ jeszcze wy¿sze wynagrodze-
nia dla mened¿erów pañstwowych – powinno
ust¹piæ w obliczu tego najwa¿niejszego proble-
mu, bo tu chodzi o przysz³oœæ narodu.

Kolejna sprawa, któr¹ chcia³abym poruszyæ,
to pewna segregacja maj¹ca miejsce w szko³ach.
Chodzi nie tylko o podzia³ na szko³y gorsze i lep-
sze w du¿ych miastach i w ma³ych miasteczkach
b¹dŸ wsiach, ale równie¿ o sprawy elitarnych
klas funkcjonuj¹cych w jednej szkole. To powin-
no byæ po prostu zabronione! Moim zdaniem, ta-
ki zakaz wynika z konstytucji, bowiem jest to po
prostu dyskryminacja. Je¿eli rodzice maj¹ pie-
ni¹dze i chc¹ p³aciæ za dodatkowe zajêcia dzieci,
to niech posy³aj¹ je do prywatnych szkó³, w któ-
rych te dzieci za pieni¹dze bêd¹ siê uczy³y jazdy
konnej itd., ale nie powinno siê prowadziæ selek-
cji wewn¹trz publicznej szko³y. To jest po prostu
nieprzyzwoite. I chocia¿by nawet rodzice dzieci
z klas elitarnych p³acili za dodatkowe zajêcia, to
i tak bêdzie to po prostu dyskryminacja i to musi
byæ stanowczo zabronione.

Jest jeszcze jedna kwestia: czy domy dziecka,
czy ¿ycie w rodzinie? Doœwiadczenie uczy, ¿e na-
wet w rodzinach, w których nie jest najlepiej, jest
lepiej ni¿ w domu dziecka. Dzieci z domów dziec-
ka czêsto wyrywaj¹ siê do swoich biednych ro-
dzin, do biednych domów, bo chc¹ byæ z matk¹,
z ojcem, z rodzeñstwem. Ale nie znaczy to, ¿e tak-
¿e w rodzinie, w której bije siê dzieci, w której
kompletnie siê o nie nie dba, w której siê pije,
trzeba mimo wszystko trzymaæ dziecko – oczywi-
œcie nie. Tyle tylko, ¿e dom dziecka powinien byæ
ostatecznoœci¹. U nas jest za du¿o dzieci w do-
mach dziecka. S¹ przecie¿ inne formy opieki za-
stêpczej ni¿ domy dziecka – s¹ rodzinne domy
dziecka, rodziny zastêpcze, jest sprawna adopta-
cja. I to w sumie jest tañsze, kosztuje mniej, bo
zapewnienie utrzymania w domu dziecka, w któ-
rym jest przecie¿ rozbudowana administracja,
jest jednak dro¿sze. Czyli to przede wszystkim na
te formy, zbli¿one do rodzinnych form opieki, po-
winny byæ pieni¹dze. A domy dziecka nale¿y
traktowaæ jako ostatecznoœæ. Wydaje mi siê, ¿e,
je¿eli bêdzie zorganizowana inna opieka zastêp-
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cza, to w ca³ej Polsce powinno wystarczyæ najwy-
¿ej kilka domów dziecka.

Jeœli mam jeszcze chwilê, to chcia³abym na-
wi¹zaæ do wypowiedzi pana senatora Szafrañca,
który powiedzia³…

(G³os z sali: Czas.)
Ju¿ za chwilê skoñczê.
(Wicemarsza³ek Jolanta Danielak: Ale infor-

mujê, ¿e ta chwila nie jest za d³uga.)
Dobrze.
Robimy krzywdê dzieciom, kiedy nie nak³ada-

my na nie obowi¹zków. Ka¿dy z nas pamiêta swo-
j¹ szko³ê, w której by³ obowi¹zkowy fartuszek
i obowi¹zkowa by³a tarcza, w której stopniowo
ods³ania³o siê przed dzieæmi œwiat doros³ych
i rozszerza³o granice wolnoœci. A dzisiaj ma³e
dziecko w podstawówce wie wszystko. Widzê
umalowane dziewczynki na wysokich obcasach,
kokietuj¹ce, dla których ju¿ nie ma tabu. A prze-
cie¿ ogromn¹ krzywd¹ dla dziecka okazuje siê
brak ograniczeñ, brak restrykcji, brak obowi¹z-
ków.

I tu jest apel do ministerstwa edukacji, do
zwi¹zków nauczycielskich, o to, ¿eby wróciæ do
tradycyjnego programu, z pewn¹ dyscyplin¹,
z brakiem anonimowoœci dziecka, z obowi¹zkiem
noszenia odznak uczniowskich, odznak przyna-
le¿noœci do spo³ecznoœci szkolnej. Bez tego robi-
my dzieciom krzywdê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Czy pan rzecznik praw dziecka chcia³by jesz-

cze zabraæ g³os i ustosunkowaæ siê do wyst¹pieñ
pañstwa senatorów?

Bardzo proszê.

Rzecznik Praw Dziecka
Pawe³ Jaros:
Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo

Senatorowie! Wysoka Izbo!
Chcê podziêkowaæ za bardzo rzeczowe, kon-

kretne pytania, jakie pada³y, za dyskusjê, za su-
gestie i opinie, które pad³y w dyskusji po moich
odpowiedziach na pytania. Wszystkie one zosta-
n¹ wziête pod uwagê. Jak pañstwo zauwa¿yli,
czytaj¹c sprawozdanie, ja bardzo uwa¿nie i po-
wa¿nie traktujê to, co pañstwo mówicie. Bardzo
wiele z tego, co pañstwo mi przekazuj¹ – ¿a³ujê, ¿e
nie wszystko, ale bardzo wiele – zostaje wdro¿one
do realizacji. Z ca³¹ pewnoœci¹ odnajduj¹ pañ-
stwo tego œlady w informacji, jak¹ tu odczytujê.

Dziêkujê za poparcie dla g³ównych kierunków
mojego dzia³ania. To jest bardzo wa¿ne. To przy-

niesie z ca³¹ pewnoœci¹ rezultaty, bo wp³yw, jaki
wszyscy mamy na te kierunki polityki, jest na tyle
powa¿ny, ¿e musi przynieœæ dobre zmiany. Czasa-
mi jesteœmy niezadowoleni z tempa – ja osobiœcie
najbardziej niezadowolony jestem w³aœnie z tego,
¿e niektóre sprawy przebiegaj¹ zbyt wolno, a mog³y
byæ ju¿ dawno za³atwione. Widocznie jednak trze-
ba w ten sposób budowaæ zrozumienie. Wymaga to
czasu, wymaga to wielu sojuszników – chyba tak to
jest. Ale myœlê, ¿e z biegiem czasu bêdzie ich coraz
wiêcej. Ja jestem generalnie optymist¹.

Dziêkujê za deklarowan¹ pomoc, za tê, któr¹
ju¿ niejednokrotnie otrzymywa³em, i liczê na dal-
sz¹ wspó³pracê. Dziêkujê i ¿yczê wszystkiego do-
brego. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Jolanta Danielak:

Zamykam dyskusjê.
Dziêkujê rzecznikowi praw dziecka, panu

Paw³owi Jarosowi, za przedstawienie Senatowi
informacji o dzia³alnoœci za rok 2003 wraz z uwa-
gami o stanie przestrzegania praw dziecka.

(Rzecznik Praw Dziecka Pawe³ Jaros: Dziêku-
jê.)

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ infor-
macj¹.

Panie i Panowie Senatorowie, og³aszam piêæ
minut przerwy. Po tej przerwie rozpoczniemy g³o-
sowania. Wznawiamy obrady o godzinie 12.00.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 56
do godziny 12 minut 00)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu pi¹te-

go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Przypominam, ¿e Senat po przeprowadzeniu
drugiego czytania projektu uchwa³y skierowa³
ów projekt do Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci oraz zobowi¹za³ komisjê do przygoto-
wania, jeszcze na tym samym posiedzeniu, do-
datkowego sprawozdania.

Komisja odnios³a siê do zg³oszonych w toku
debaty wniosków i w czasie przerwy w posiedze-
niu przygotowa³a dodatkowe sprawozdanie, któ-
re mamy przed sob¹ w druku nr 758X. W zwi¹zku
z tym, ¿e procedury zosta³y dope³nione, mo¿emy
przyst¹piæ do trzeciego czytania projektu uchwa-
³y.

Przystêpujemy zatem do trzeciego czytania
projektu uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.

Przypominam, ¿e trzecie czytanie obejmuje
przedstawienie Senatowi dodatkowego sprawo-
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zdania komisji o projekcie uchwa³y oraz g³oso-
wanie.

Zapraszam pani¹ senator Annê Kursk¹ na
mównicê. Proszê, aby zechcia³a pani zabraæ g³os
i przedstawiæ dodatkowe sprawozdanie.

(G³os z sali: Nie ma pani senator.)
(G³os z sali: Trzeba przed³u¿yæ przerwê.)
Zarz¹dzam zatem przerwê do czasu odnalezie-

nia sprawozdawcy Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci, poniewa¿ nie ma przewodni-
cz¹cej i nie ma sprawozdawcy, a to blokuje nam
dalszy tok procedowania…

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Dyscypliny nie ma.)
(G³os z sali: Ju¿ jest pani senator.)
Powracamy zatem do obrad.
Zapraszam pani¹ senator na trybunê.
Pani senator Anna Kurska jest sprawozdawc¹

Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja ustawodawstwa uwzglêdni³a wczoraj

poprawki zg³oszone przez pani¹ senator Szysz-
kowsk¹, aczkolwiek s¹ to poprawki czysto kos-
metyczne: w akapicie czwartym zosta³y skreœlo-
ne wyrazy „ludnoœci cywilnej”, wyraz „narodu”
zosta³ napisany wielk¹ liter¹, a akapit czwarty
zosta³ po³¹czony z akapitem pi¹tym, czyli akapity
te maj¹ byæ nie oddzielone, tylko po³¹czone. Poza
tym nic siê nie zmieni³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pani senator Maria Szyszkowska mo-

¿e zabraæ g³os, proszê bardzo.
(SenatorMariaSzyszkowska:Dziêkujêbardzo.)
Teraz mo¿emy zadawaæ pytania pani senator

sprawozdawcy Annie Kurskiej.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pani sena-

tor pytanie? Pytania mo¿na zadawaæ tak¿e pani
senator Marii Szyszkowskiej. Nie ma chêtnych
do zadawania pytañ.

Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie
uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi przez senator Mariê Szyszkowsk¹ po-
prawkami popartymi przez komisjê.

Poprawka pierwsza ma charakter stylistycz-
ny.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.

Oddano 76 g³osów, wszystkie za. (G³osowa-
nie nr 20)

Poprawka jednog³oœnie przyjêta.
Poprawka druga zmierza do uœciœlenia, ¿e

wœród poleg³ych w Powstaniu Warszawskim by³a
nie tylko ludnoœæ cywilna.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Tym razem oddano 75 g³osów, równie¿ wszyst-

kie za. (G³osowanie nr 21)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka trzecia.
Kto jest za jej przyjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
75 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 22)
Poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Po-
wstania Warszawskiego w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za jej przyjêciem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
79 g³osów za. (G³osowanie nr 23)
Stwierdzam, ¿e Senat jednog³oœnie podj¹³

uchwa³ê w 60. rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego. (Oklaski)

Powracamy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Skarbu Pañstwa
i Infrastruktury, która odnios³a siê do wniosków
przedstawionych w toku debaty i przygotowa³a
stosowne sprawozdanie.

Zapraszam do mównicy pana senatora Kazi-
mierza Dro¿d¿a jako sprawozdawcê.

Senator Kazimierz Dro¿d¿:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Skarbu Pañstwa i Infrastruk-

turypragnêprzedstawiæ sprawozdanie zposiedzenia
komisji, która rozpatrzy³a wczoraj zg³oszone w toku
debaty wnioski do ustawy o zmianie ustawy o auto-
stradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Dro-
gowym.KomisjarekomendujeWysokiemuSenatowi
przyjêcie wniosku oznaczonego rzymsk¹ dwójk¹,
o wprowadzenie do ustawy szeœciu poprawek.

Do poprawek: pierwszej, trzeciej, czwartej
i pi¹tej, zarówno na pierwszym, jak i wczorajszym
posiedzeniu komisji, nie by³o ¿adnych uwag, dla-

67 posiedzenie Senatu w dniu 29 lipca 2004 r.
G³osowania 109

(wicemarsza³ek R. Jarzembowski)



tegoproponujê, abyprzeg³osowaæ je ³¹cznie. Powta-
rzam: poprawki pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹ i pi¹t¹
proponujemy przeg³osowaæ ³¹cznie, a poprawki
drug¹ i szóst¹ – oddzielnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy g³os chce zabraæ jeszcze pan senator Krzy-

sztof Jurgiel?
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
A pan senator Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Przypominam, ¿e przedstawiono dwa wnioski:
senatorowie wnioskodawcy wnosz¹ o odrzucenie
ustawy, a komisja infrastruktury o wprowadze-
nie poprawek do ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatorów Jana Szafrañca i Krzysztofa Jurgiela
o odrzucenie ustawy.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wniosku?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
8 g³osów za, 63 – przeciw, 9 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Pan senator Kazimierz Dro¿d¿ zg³osi³ propozy-

cjê ³¹cznego g³osowania nad poprawkami pier-
wsz¹, trzeci¹, czwart¹ i pi¹t¹.

Czy jest g³os sprzeciwu?
(Senator Tadeusz Rzemykowski: Tak.)
Pan senator Rzemykowski jest przeciw, wobec

czego g³osujemy po kolei.
Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 79 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 25)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka druga zmierza do tego, aby przepis

przewiduj¹cy mo¿liwoœæ zwolnienia z obowi¹zku
uiszczania op³aty paliwowej zawiera³ odes³anie
do ratyfikowanych przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
umów miêdzynarodowych jako Ÿróde³ prawa po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego, nie zaœ do wszelkich
umów miêdzynarodowych dotycz¹cych miêdzy-
narodowego transportu drogowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Wyœwietlamy wyniki.
80 g³osów za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do skorygowania

b³êdnego odes³ania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 78 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 27)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka czwarta zmierza do skorygowania

nieprecyzyjnego odes³ania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Tym razem oddano 81 g³osów, wszystkie za.

(G³osowanie nr 28)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka pi¹ta zmierza do dodania w ustawie

przepisu przejœciowego, zgodnie z którym do po-
stêpowañ administracyjnych w sprawach objê-
tych przepisami tej ustawy, wszczêtych, ale nie-
zakoñczonych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie,
stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Oddano 81 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 29)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka szósta zmierza do wyd³u¿enia vaca-

tio legis z czternastu do trzydziestu dni od dnia
og³oszenia ustawy z uwagi na to, ¿e oprócz zmia-
ny zasad i trybu pobierania op³aty paliwowej
ustawa dokonuje zmian o charakterze merytory-
cznym w systemie op³aty paliwowej, w tym posze-
rza katalog podmiotów podlegaj¹cych tej op³acie
oraz zmienia dzieñ powstania obowi¹zku zap³a-
ty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
Oddano 81 g³osów, wszystkie za. (G³osowanie

nr 30)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
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76 g³osów za, 2 – przeciw, 3 senatorów wstrzy-
ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Powracamy do rozpatrzenia punktu siódmego
porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja Skarbu Pañstwa i Infrastruktury po-
chyli³a siê nad poprawkami zg³oszonymi w toku
debaty, a co z tego wynik³o, us³yszymy od sprawo-
zdawcy, pana senatora W³odzimierza £êckiego.

Senator W³odzimierz £êcki:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Pragnê oznajmiæ, ¿e komisja pochyli³a siê nad

zg³oszonymi wnioskami bardzo g³êboko, a po je-
szcze g³êbszej analizie uzna³a…

(Wicemarsza³ek Ryszard Jarzembowski: Se-
natorowie pytaj¹, na czym polega to g³êbokie po-
chylenie. Na wykonaniu sk³onu, jak rozumiem?)

Tak, g³êbokiego sk³onu, siêgaj¹cego do 10 cm po-
wy¿ejpulpitusto³u,boby³y toobradyprzysto³ach.

Po analizie dwunastu zg³oszonych poprawek
komisja rekomenduje przyjêcie jedynej s³usznej
poprawki – poprawki jedenastej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz mo¿e zabraæ g³os pan senator Krzysztof

Jurgiel.
(Senator Krzysztof Jurgiel: Dziêkujê.)
Pan senator Jan Szafraniec?
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê.)
Pan senator W³odzimierz £êcki, jako wniosko-

dawca?
(Senator W³odzimierz £êcki: Dziêkujê.)
Pan senator Sergiusz Plewa, mimo ¿e wycofa³

swoje poprawki?
(Senator Sergiusz Plewa: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e senator Sergiusz Plewa wycofa³

swoje poprawki: trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹
i dziewi¹t¹, zawarte w druku nr 754Z.

Informujê, ¿e poprawki o tej samej treœci zg³osi³
senator Jan Szafraniec. Zostan¹ one poddane pod
g³osowanie, dlatego nie ma potrzeby ewentualne-
go podtrzymywania poprawek senatora Plewy,
który je wycofa³.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
Poprawka pierwsza pozwala na zaliczenie do ko-

sztów przedsiêwziêcia inwestycyjno-budowlanego
kosztów wykonania miejsc postojowych dla samo-
chodów osobowych.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
14 g³osów za, 53 – przeciw, 13 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Wynikmówisamzasiebie.Poprawkaodrzucona.
Poprawka druga usuwa przepis okreœlaj¹cy mak-

symaln¹ wysokoœæ kosztu przedsiêwziêcia polega-
j¹cego na nabyciu przez towarzystwo nieruchomoœci
wraz z inwestycj¹ lub budynkiem do adaptacji, które
bêdziemog³obyæ finansowaneprzypomocyœrodków
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
14 g³osów za, 59 – przeciw, 8 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 33)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzecia podnosi maksymaln¹ wyso-

koœækosztuprzedsiêwziêciapolegaj¹cegonanaby-
ciu przez towarzystwo nieruchomoœci wraz z inwe-
stycj¹ lub budynkiem do adaptacji, które bêdzie
mog³o byæ finansowane przy pomocy œrodków
z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
14 g³osów za, 57 – przeciw, 10 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czwarta usuwa zapis nakazuj¹cy stoso-

waæ do okreœlania wartoœci nieruchomoœci wskaŸnik
w³aœciwy dla miejsca po³o¿enia tej nieruchomoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
13 g³osów za, 61 – przeciw, 8 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
Poprawka odrzucona.
Poprawka pi¹ta pozbawia Radê Ministrów prawa

okreœlania w rozporz¹dzeniu maksymalnej wysoko-
œci oprocentowaniakredytów ipo¿yczekudzielanych
zeœrodkówfunduszuiustala têwysokoœæwustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
16 senatorów za, 61 – przeciw, 6 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 36)
Poprawka odrzucona.
Poprawka szósta przywraca usuwany przez

ustawê przepis, który pozwala na umorzenie kre-
dytu w wysokoœci 10% przedsiêwziêcia w przy-
padku terminowego zakoñczenia i rozliczenia
przedsiêwziêcia finansowanego z udzia³em œrod-
ków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
24 g³osy za, 55 – przeciw, 4 senatorów wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka odrzucona.
Poprawki siódma i ósma okreœlaj¹ w ustawie mak-

symaln¹ wysokoœæ oprocentowania kredytów i po¿y-
czek udzielanych ze œrodków funduszu, przywracaj¹
usuwany przez ustawê przepis, który pozwala na
umorzenie kredytu w wysokoœci 10% kosztów przed-
siêwziêcia w przypadku terminowego zakoñczenia
i rozliczenia przedsiêwziêcia finansowanego z udzia-
³em œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
oraz uchylaj¹ nowelizacjê ust. 10 w art. 19.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
25 g³osów za, 56 – przeciw, 2 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 38)
Poprawka odrzucona.
Poprawkadziewi¹tausuwazprzepisuogranicze-

nie, z którego wynika, ¿e powierzchnia budynków
niemieszkalnych, którymi mo¿e zarz¹dzaæ towarzy-
stwo, nie mo¿e przekraczaæ powierzchni budynków
mieszkalnych zarz¹dzanych przez to towarzystwo.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki widzimy.
17 g³osów za, 58 – przeciw, 8 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Poprawka odrzucona.
Poprawka jedenasta, rekomendowana przez

komisjê…
(G³os z sali: Dziesi¹ta.)
Przepraszam, dziesi¹ta. Jedenasta bêdzie po

dziesi¹tej, oczywiœcie.
Poprawka dziesi¹ta pozostawia prawo partycypo-

wania w kosztach budowy mieszkañ osobom fizycz-
nym maj¹cym interes prawny w uzyskaniu mieszka-
nia przez wskazane przez nie osoby trzecie oraz przy-
znajeosobom,które zawar³yumowywsprawieparty-
cypacji, prawo cedowania praw wynikaj¹cych z tych
umów na rzecz wskazanych przez nie najemców.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
21 g³osów za, 57 – przeciw, 5 senatorów

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 40)
Poprawka odrzucona.
Teraz poprawka jedenasta, która stanowi, ¿e

usuwane ustaw¹ prawo do umorzenia 10% kre-
dytu zachowaj¹ te podmioty, które z³o¿¹ wstêpne
wnioski o udzielenie kredytu przed dniem 1 sty-
cznia 2005 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 senatorów za, 1 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê

od g³osu. (G³osowanie nr 41)
Poprawka przyjêta.
Rzeczywiœcie ta poprawka okaza³a siê, jak na

razie, jedyn¹ s³uszn¹. A co do reszty, zobaczymy.
Poprawka dwunasta.
(G³osy z sali: Nie ma. Ju¿ nie ma.)
Aha, zosta³a wykluczona.
A wiêc sprawa jest oczywista: g³osujemy nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
82 g³osy za, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³osowanie nr 42)
Pozwala mi to stwierdziæ, ¿e Senat podj¹³ uchwa-

³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o ustanowieniu programu wielolet-
niego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu 2004-2011”.

O udzielenie g³osu w sprawie osobistej prosi³
pan senator Zbigniew Kulak.

Senator Zbigniew Kulak:
Tak jest, Panie Marsza³ku. Dziêkujê, ¿e mogê

zabraæ g³os.
W zwi¹zku z wczorajsz¹ debat¹ nad t¹ ustaw¹

chcia³bym z³agodziæ moj¹ ocenê zabiegów o pozy-
skanie œrodków z bud¿etu pañstwa dla Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego i uniwersytetu w Pozna-
niu. Moja wypowiedŸ, zdaniem kilku kolegów,
by³a zbyt emocjonalna. Jeœli faktycznie zosta³o to
tak odebrane, to przepraszam.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê, przyjmujemy.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-

by³o siê posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, która odnios³a siê do wniosków przed-
stawionych w toku debaty, a pan senator Jerzy
Smorawiñski przedstawi nam teraz sprawozda-
nie z tych obrad.

Senator Jerzy Smorawiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mam za-

szczyt przedstawiæ sprawozdanie z odbytego dzi-
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siaj posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu. Pragnê przekazaæ, ¿e wobec braku poparcia –
12 senatorów by³o przeciw, a 1 wstrzyma³ siê od
g³osu – zosta³ odrzucony wniosek o odrzucenie
ustawy, w zwi¹zku z czym komisja rekomenduje
przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Czy pani senator Teresa Liszcz chcia³aby siê

wypowiedzieæ?
(Senator Teresa Liszcz: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Teresa Liszcz:
Jeszcze raz apelujê do pañstwa, ¿ebyœmy nie

przeg³osowywali, nie popierali tej ustawy w sy-
tuacji, gdy Sejm koñczy prace nad ustaw¹ o fi-
nansowaniu nauki, gdy s¹ powszechnie znane
trudnoœci finansów publicznych, ¿ebyœmy nie
robili takich wyj¹tków, które nie maj¹ ¿adnego
szczególnego uzasadnienia.

Naszym obowi¹zkiem jest dbanie o interes ca-
³oœci nauki, wszystkich szkó³ wy¿szych, wszyst-
kich uniwersytetów i powinniœmy prowadziæ de-
batê w kontekœcie sytuacji i potrzeb ca³ego œro-
dowiska, a nie pozwalaæ na tak¹ partyzantkê i ta-
kie indywidualne wyrywanie, korzystanie ze
szczególnych mo¿liwoœci, uprzywilejowanie, jeœli
chodzi o œrodki, akurat jednej uczelni. Protestujê
przeciwko temu.

Jeszcze przy okazji… Jeden z mówców powie-
dzia³ wczoraj, ¿e Wielkopolska jest gospodarna
i wobec tego tam trzeba dawaæ pieni¹dze, a ca³a
reszta Polski, je¿eli jest w gorszej sytuacji, to sa-
ma sobie jest winna, bo pewnie jest bardziej leni-
wa czy mniej gospodarna. To nie s¹ argumenty,
które mo¿na by tutaj braæ serio. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
Mamy dwa wnioski: wniosek o odrzucenie

ustawy i wniosek o przyjêcie ustawy bez popra-
wek.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad wnios-
kiem pani senator Teresy Liszcz o odrzucenie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
dla Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

Kto z pañstwa jest za wnioskiem pani senator
Teresy Liszcz o odrzucenie ustawy?

Kto jest jemu przeciwny?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
14 senatorów g³osowa³o za, 56 – przeciw,

11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Zatem g³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie

ustawy bez poprawek.
Kto z pañstwa jest za tym wnioskiem?
Kto jest jemu przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
56 senatorów g³osowa³o za, 10 – przeciw,

14 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o ustanowieniu programu wielolet-
niego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu 2004–2011”.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji zno-
sz¹cej wymóg legalizacji zagranicznych doku-
mentów urzêdowych, sporz¹dzonej w Hadze dnia
5 paŸdziernika 1961 r.

Wszelkie procedury zosta³y przeprowadzone,
a wiêc mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.

Komisja Spraw Zagranicznych wnosi o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek.

Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wnios-
ku?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
80 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, a 1 nie g³osowa³, bo roz-
mawia akurat przez telefon. (G³osowanie nr 45)

Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³
uchwa³ê w sprawie ratyfikacji tej konwencji.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Fakulta-
tywnego do Konwencji o prawach dziecka w spra-
wie anga¿owania dzieci w konflikty zbrojne, przy-
jêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Wszelkie procedury zosta³y przeprowadzone.
Komisja Spraw Zagranicznych prosi o przyjê-

cie tej ustawy bez poprawek.
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
80 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 46)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

ustawy o ratyfikacji Protoko³u Fakultatywnego…
Powracamy do rozpatrzenia punktu jedena-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o po-
mocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r.,
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oraz Protoko³u do Konwencji o pomocy prawnej
w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja
2000 r., sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
16 paŸdziernika 2001 r.

Wszelkie procedury zosta³y przeprowadzone.
Komisja Spraw Zagranicznych wnosi o przyjê-

cie tej ustawy bez poprawek.
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
82 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 47)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej
w sprawach karnych…

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji odno-
sz¹cej siê do ekstradycji miêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r.

Wszelkie procedury zosta³y przeprowadzone,
a wiêc mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³y
jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wno-
sz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za tymi wnioskami?
Kto jest im przeciwny?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 senatorów g³osowa³o za, 2 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Upowa¿nia mnie to do stwierdzenia, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji miê-
dzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europej-
skiej…

Powracamy do rozpatrzenia punktu trzyna-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o upro-
szczonej procedurze ekstradycyjnej miêdzy Pañ-
stwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, spo-
rz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Debata zosta³a zakoñczona i wszelkie proce-
dury zosta³y wykonane, a wiêc mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
oraz Komisja Spraw Zagranicznych wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyœwietlamy wyniki.
82 senatorów g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)

A wiêc Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedu-
rze ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami Cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej…

Powracamy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Kon-
wencji w sprawie zwalczania korupcji fun-
kcjonariuszy Wspólnot Europejskich i fun-
kcjonariuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia
26 maja 1997 r.

Debata zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania.

Komisja Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci
oraz Komisja Spraw Zagranicznych zg³aszaj¹ je-
dnobrzmi¹ce wnioski o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 senatorów g³osowa³o za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 50)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o raty-

fikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji
funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i fun-
kcjonariuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej…

Informujê, ¿e porz¹dek obrad szeœædziesi¹te-
go siódmego posiedzenia Senatu zosta³ wyczer-
pany.

Bardzo proszê pana senatora sekretarza o od-
czytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Janusz Bargie³:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzej-
mie informuje, i¿ poszerzeniu o punkty drugi
i trzeci uleg³ porz¹dek sto piêædziesi¹tego
drugiego posiedzenia senackiej Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, które odbêdzie siê
w dniu 30 lipca, czyli w pi¹tek, o godzinie
10.30 w sali nr 182. W porz¹dku obrad s¹ na-
stêpuj¹ce punkty: informacja o aktualnej sy-
tuacji na krajowym rynku zbó¿ i przygotowa-
niach Agencji Rynku Rolnego do dzia³añ in-
terwencyjnych; informacja o aktualnej sytua-
cji na krajowym rynku owoców miêkkich oraz
rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Kon-
wencji o przysz³ej wielostronnej wspó³pracy
w rybo³ówstwie na pó³nocno-wschodnim At-
lantyku, sporz¹dzonej w Londynie dnia 18 lis-
topada 1980 r. – druki sejmowe nr 3021 i 2119
– punkt bêdzie rozpatrywany pod warunkiem
uchwalenia ustawy przez Sejm na osiemdzie-
si¹tym pierwszym posiedzeniu. W punkcie
czwartym s¹ sprawy organizacyjne.
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Bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków Prze-
kazu w sali nr 182.

W dniu 29 lipca 2004 r., czyli w czwartek, po
zakoñczeniu obrad odbêdzie siê w sali nr 217
wspólne posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Zdrowia oraz Komisji Ustawodawstwa i Prawo-
rz¹dnoœci. W porz¹dku obrad jest pierwsze czy-
tanie projektu ustawy o rejestrowanych zwi¹z-
kach partnerskich, zawartego w druku nr 548.

Kolejny komunikat. W dniu 11 sierpnia
2004 r., to jest w œrodê, odbêdzie siê wspólne po-
siedzenie Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹
oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworz¹dnoœci.
W porz¹dku obrad jest pierwsze czytanie projek-
tu uchwa³y Senatu w sprawie powstania pomni-
ka Polonii – druk nr 769. O, przepraszam, pomni-
ka „Macierz – Polonii” – druk nr 769. Pocz¹tek ob-
rad po zakoñczeniu obrad Senatu w dniu 11 sier-
pnia. Numer sali zostanie podany w odrêbnym
komunikacie.

Uprzejmie informujê, ¿e marsza³ek Senatu
zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu
dzisiejszym, to jest 29 lipca 2004 r., w czwartek,
bezpoœrednio po zakoñczeniu obrad Senatu.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia
Konwentu Seniorów odbêdzie siê posiedzenie
Prezydium Senatu. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
Pani senator Maria Szyszkowska.

Senator Maria Szyszkowska:
Panie Marsza³ku!
Moje oœwiadczenie kierujê do premiera Belki.
Chcê mianowicie prosiæ premiera o spowodo-

wanie wyjaœnienia…
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Przepraszam bardzo.
Bardzo proszê pañstwa senatorów o bezg³oœne

opuszczanie sali, tak abyœmy mogli œledziæ to, co
mówi pani senator Szyszkowska.

Proszê bardzo.

Senator Maria Szyszkowska:
Zwracam siê do premiera z proœb¹, a¿eby wy-

jaœni³, dlaczego pan Jacek Socha nie udzieli³ ab-

solutorium prezesowi zarz¹du Centrali Farma-
ceutycznej Cefarm za okres od kwietnia do gru-
dnia 2003 r., mimo ¿e spó³ka przynios³a du¿e do-
chody i prawdopodobnie decyzja powinna byæ in-
na. Przy tym nale¿y domniemywaæ, ¿e w zwi¹zku
z zaistnia³ym zamieszaniem na arenie politycz-
nej zapewne powróci³a koncepcja oddania za
bezcen pañstwowego maj¹tku farmaceutyczne-
go siêgaj¹cego 55 milionów z³ amerykañskiej fir-
mie, która chcia³aby, która zamierza w Polsce
eksperymentalnie przeprowadziæ próbê poczto-
wej sprzeda¿y leków. Uwa¿am, ¿e to zaszkodzi³o-
by Skarbowi Pañstwa i zaszkodzi³oby tak¿e pa-
cjentom. Ca³oœæ oœwiadczenia sk³adam do proto-
ko³u*. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krzysztof Jurgiel, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Jurgiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym z³o¿yæ trzy oœwiadczenia.
Pierwsze odnosi siê do nowych przepisów do-

tycz¹cych przyznania stypendiów studentom
szkó³ wy¿szych.

Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu,
w zwi¹zku z art. 16 i 20 ustawy o wykonywaniu
obowi¹zków pos³a i senatora, zwracamy siê, ja
i pan senator Adam Biela, do pana Miros³awa Sa-
wickiego, ministra edukacji narodowej i sportu,
z interwencj¹ dotycz¹c¹ przyznawania stypen-
diów studentom szkó³ wy¿szych.

W czerwcu bie¿¹cego roku wesz³a w ¿ycie usta-
wa o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym.
Zmiany daj¹ prawo do przyznawania stypendiów
równie¿ studentom studiów zaocznych, wieczoro-
wych i eksternistycznych, a tak¿e studentom
uczelni niepañstwowych. Problem z zastosowa-
niem przepisów nowelizacji wynika z art. 152i
ustawy, który daje ministrowi w³aœciwemu do
spraw szkolnictwa wy¿szego kompetencje do
okreœlania, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³o-
wych warunków oraz trybu przyznawania i wyp³a-
cania stypendiów. Jak dotychczas rozporz¹dzenia
takiego ministerstwo jeszcze nie wyda³o.

W tej sytuacji w³adze uczelni nie wiedz¹, jakie
œrodki zostan¹ przeznaczone na stypendia; nie
mog¹ wydawaæ szczegó³owych regulaminów we-
wnêtrznych przyznawania stypendiów; nie mog¹
w okresie wakacyjnym przeprowadziæ w tej spra-
wie konsultacji z samorz¹dem studenckim; nie
s¹ pewne, czy zapisy w ustawie o œwiadczeniach
rodzinnych dotycz¹ce definicji rodziny, niezbêd-
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ne w celu okreœlenia dochodów na cz³onka rodzi-
ny na cele stypendialne, nie zostan¹ zakwestio-
nowane przez Trybuna³ Konstytucyjny i czy
w zwi¹zku z tym ustalenie na ich podstawie sty-
pendium nie stanie siê powodem do sk³adania
odwo³añ.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do pana Miro-
s³awa Sawickiego, ministra edukacji narodowej
i sportu, z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Po pierwsze, kiedy zostanie wydane rozpo-
rz¹dzenie na podstawie art. 152i ustawy o szkol-
nictwie wy¿szym?

Po drugie, jakie œrodki zostan¹ przeznaczone
na nowe rozszerzone stypendia i po trzecie, ja-
kie przepisy nale¿y stosowaæ w celu okreœlenia
dochodów na cz³onka rodziny na cele stypen-
dialne?

Oœwiadczenie drugie dotyczy ponownej in-
terwencji w sprawie ponownego dokonania nie-
korzystnego dla województwa podlaskiego po-
dzia³u dodatkowych œrodków na opiekê zdro-
wotn¹.

Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu,
w zwi¹zku z art. 16 i 20 ustawy o wykonywaniu
obowi¹zków pos³a i senatora, zwracam siê do
pana Marka Balickiego, ministra zdrowia, z in-
terwencj¹ dotycz¹c¹ ponownego dokonania nie-
korzystnego dla województwa podlaskiego po-
dzia³u dodatkowych œrodków na opiekê zdro-
wotn¹.

Na pocz¹tku bie¿¹cego miesi¹ca mieszkañców
województwa podlaskiego zbulwersowa³ algo-
rytm zastosowany przy aprobacie resortu zdro-
wia przez Narodowy Fundusz Zdrowia do podzia-
³u pierwszej transzy œrodków ze zwiêkszonego
wp³ywu sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przypominam, ¿e województwo podlaskie
otrzyma³o wielokrotnie mniej pieniêdzy ni¿ inne
województwa o zbli¿onym lub nawet mniejszym
potencjale ludnoœciowym i poziomie infrastruk-
tury medycznej. Podj¹³em wówczas w tej sprawie
interwencjê, a lokalny dziennik „Kurier Poranny”
we wspó³pracy z organizacjami reprezentuj¹cy-
mi podlask¹ s³u¿bê zdrowia rozpocz¹³ akcjê zbie-
rania podpisów pod apelem do ministra zdrowia
o niezatwierdzanie ponownie niekorzystnego dla
naszego województwa algorytmu podzia³u œrod-
ków drugiej transzy. W ca³ym regionie zabrano
dwadzieœcia piêæ tysiêcy podpisów. Mieliœmy na-
dziejê, ¿e resort zdrowia uwzglêdni nasze wnios-
ki, tym bardziej ¿e w ubieg³ym tygodniu przed-
stawiciele podlaskiego NFZ zapowiadali, ¿e woje-
wództwo podlaskie otrzyma mniej wiêcej 10 mi-
lionów z³. Dziœ dowiadujemy siê jednak, ¿e woje-
wództwo podlaskie otrzyma³o w ramach drugiej
transzy tylko 6 milionów 600 tysiêcy z³. Jest to
znowu znacznie mniej ni¿ to, co otrzyma³y regio-
ny o zbli¿onej lub gorszej charakterystyce, jak na

przyk³ad województwa warmiñsko-mazurskie,
œwiêtokrzyskie czy podkarpackie.

W zwi¹zku z tym po raz kolejny apelujê do pa-
na Marka Balickiego, ministra zdrowia, o doko-
nanie sprawiedliwego podzia³u dodatkowych
œrodków na opiekê zdrowotn¹, z uwzglêdnieniem
interesu województwa podlaskiego.

Zwracam siê te¿ do niego z nastêpuj¹cymi py-
taniami.

Po pierwsze, dlaczego Ministerstwo Zdrowia
ponownie zatwierdzi³o niekorzystny dla wojewó-
dztwa podlaskiego algorytm podzia³u dodatko-
wych œrodków na s³u¿bê zdrowia?

Po drugie, jakie s¹ szczegó³owe zasady podzia-
³u pomiêdzy województwa dodatkowych œrodków
na opiekê zdrowotn¹ i jakie jest ich uzasadnie-
nie?

Po trzecie, w jaki sposób zamierza obecnie pan
minister zapewniæ mieszkañcom województwa
podlaskiego odpowiedni poziom œwiadczeñ me-
dycznych?

Po czwarte, jak Ministerstwo Zdrowia zamie-
rza rozwi¹zaæ powsta³y z winy ministra problem
zad³u¿enia szpitali w województwie podlaskim?

I po pi¹te, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza
op³aciæ udzielane w placówkach opieki zdrowot-
nej dodatkowe œwiadczenia, które s¹ wykonywa-
ne poza kontraktem?

Oœwiadczenie trzecie dotyczy infrastruktury
drogowej w województwie podlaskim w zwi¹zku
z przebiegiem transeuropejskiej trasy szybkiego
ruchu Via Baltica.

Na podstawie art. 49 Regulaminu Senatu,
w zwi¹zku z art. 16 i 20 ustawy o wykonywaniu
obowi¹zków pos³a i senatora, zwracam siê do pa-
na Krzysztofa Opawskiego, ministra infrastruk-
tury, z interwencj¹ dotycz¹c¹ infrastruktury dro-
gowej w województwie podlaskim w zwi¹zku
z przebiegiem transeuropejskiej trasy szybkiego
ruchu Via Baltica.

Sprawa infrastruktury drogowej województwa
podlaskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem
przebiegu transeuropejskiej trasy szybkiego ru-
chu Via Baltica by³a wielokrotnie przedmiotem
moich interwencji. Wydarzenia dotycz¹ce tej
sprawy, które nast¹pi³y w ostatnim czasie, budz¹
pewien niepokój co do ostatecznych losów tej in-
westycji. W po³owie bie¿¹cego miesi¹ca pan Ta-
deusz Topczewski, dyrektor bia³ostockiego od-
dzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad, przedstawi³ plany inwestycyjne na
2005 r. Zwi¹zane one s¹ z realizacj¹ inwestycji
Via Baltica, a dotycz¹ przede wszystkim moder-
nizacji drogi nr 8 oraz budowy obwodnicy w Wa-
silkowie, a tak¿e budowy obwodnicy w Augusto-
wie.

Tymczasem, jak siê dowiadujemy, raport doty-
cz¹cy ochrony œrodowiska w przypadku obwo-
dnicy wasilkowskiej zosta³ odrzucony przez Mi-
nisterstwo Œrodowiska, co mo¿e skutkowaæ
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przed³u¿eniem realizacji inwestycji. Wiadomo
te¿, ¿e organizacje ekologiczne rozpoczê³y pro-
test w sprawie budowy obwodnicy augustow-
skiej, kwestionuj¹c to, ¿e przecina ona rzekê
Rospudê. Jak dot¹d brak odpowiedniego uza-
sadnienia takiej decyzji i protestów, instytucje
zajmuj¹ce siê projektowaniem wspomnianej
inwestycji twierdz¹ zaœ, ¿e plany te by³y spo-
rz¹dzane z poszanowaniem zasad ochrony œro-
dowiska.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana Krzy-
sztofa Opawskiego, ministra infrastruktury,
z nastêpuj¹cymi pytaniami.

Po pierwsze, kto blokuje realizacjê trasy Via
Baltica?

Po drugie, czy istnieje ryzyko zablokowania in-
westycji zwi¹zanych z budow¹ transeuropejskiej
trasy Via Baltica i jakie jest stanowisko ministra
infrastruktury w tej sprawie?

Po trzecie, jakie dzia³ania planuje podj¹æ Mini-
sterstwo Infrastruktury wobec zablokowania
przez Ministerstwo Œrodowiska budowy obwo-
dnicy w Wasilkowie?

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Grzegorza Matu-

szaka.

Senator Grzegorz Matuszak:

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku!
Moje oœwiadczenie kierujê do prezesa Instytu-

tu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, pana profesora
Leona Kieresa. Ale wyg³oszenie tego oœwiadcze-
nia chcia³bym poprzedziæ s³owem komentarza na
temat tego, dlaczego je wyg³aszam, a nie jedynie
sk³adam do protoko³u.

Otó¿ zdarzy³a siê taka sytuacja, i¿ dwukrotnie
wystêpowa³em z oœwiadczeniami adresowanymi
do pana prezesa IPN i w wyniku tego IPN, a tak¿e
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, zaczê³y
zbieraæ na mój temat informacje, do których nie
mam aktualnie dostêpu, poniewa¿ mogê siê z ni-
mi zapoznaæ dopiero wtedy, gdy pan prezes wyra-
zi na to zgodê. S¹dzê, ¿e sprawa ma charakter
ogólniejszy i dlatego s¹dzê, ¿e dobrze by by³o,
gdyby Wysoka Izba zechcia³a siê zainteresowaæ
tym przypadkiem.

A oto treœæ oœwiadczenia adresowanego, jak
powiedzia³em, do prezesa IPN.

Dwukrotnie, to znaczy w paŸdzierniku 2003 r.,
na czterdziestym siódmym posiedzeniu Sena-

tu RP, oraz w grudniu 2003 r., na piêædziesi¹tym
pierwszym posiedzeniu, skierowa³em do pana
prezesa zapytanie dotycz¹ce odmowy wgl¹du
mecenasa Karola G³ogowskiego do archiwów IPN
dotycz¹cych jego osoby. Z przykroœci¹ muszê
skonstatowaæ, ¿e pañskie odpowiedzi na zawarte
w moich oœwiadczeniach senatorskich pytania
by³y na tyle ogólnikowe i niesatysfakcjonuj¹ce,
¿e ostatecznie sprawa mecenasa G³ogowskiego
trafi³a do Wojewódzkiego S¹du Administracyjne-
go w Warszawie, który uchyli³ postanowienie pa-
na prezesa odmawiaj¹ce zainteresowanemu do-
stêpu do jego teczek osobowych. W rozprawie
uczestniczy³ doktor Andrzej Malanowski, dyrek-
tor Zespo³u Prawa Konstytucyjnego i Miêdzyna-
rodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatel-
skich, co, jak s¹dzê, wskazuje na ogólniejszy
charakter problemu.

W zwi¹zku z rozpraw¹ w S¹dzie Administra-
cyjnym w aktach sprawy znalaz³a siê opinia na
mój temat, jako senatora Rzeczypospolitej, doty-
cz¹ca mojej dzia³alnoœci politycznej, pracy zawo-
dowej oraz pe³nionych przeze mnie funkcji publi-
cznych, a tak¿e pracy mojej córki, dziennikarki
jednej z ³ódzkich gazet. Opinia ta prawdopodob-
nie zosta³a przygotowana przez delegaturê ³ódz-
k¹ Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego na zle-
cenie ³ódzkiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Naro-
dowej.

Zwróci³em siê z proœb¹ do prezesa Wojewódz-
kiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
o umo¿liwienie mi zapoznania siê wy³¹cznie
z opini¹ na mój temat. W odpowiedzi sêdzia
Ma³gorzata Borowiec, zastêpca przewodnicz¹cej
Wydzia³u Informacji S¹dowej Wojewódzkiego
S¹du Administracyjnego w Warszawie, powiado-
mi³a mnie, ¿e aby zapoznaæ siê z t¹ opini¹, muszê
uzyskaæ zgodê prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej.

W zwi¹zku z powy¿szym, po pierwsze, uprzej-
mie proszê o udostêpnienie mi opinii na mój te-
mat, znajduj¹cej siê w aktach administracyj-
nych sprawy nr II SA 4678/03 w Wojewódzkim
S¹dzie Administracyjnym w Warszawie; a po
drugie, proszê o wyjaœnienie, jakie to wzglêdy
natury pañstwowej lub dotycz¹cej œcigania
zbrodni przeciwko narodowi polskiemu spowo-
dowa³y, ¿e ³ódzki oddzia³ IPN do³¹czy³ do akt
sprawy mecenasa Karola G³ogowskiego opiniê
na mój temat.

Zapoznanie siê ze wspomnian¹ opini¹ oraz
okolicznoœciami jej powstania pozwoli mi formal-
nie zareagowaæ na sytuacjê, kiedy to moje – zgod-
ne z prawem – wyst¹pienia jako senatora, osoby
zaufania publicznego, wywo³uj¹ gromadzenie
przez s³u¿by specjalne danych na mój temat,
a nastêpnie ich utajnianie na mocy ustawy o In-
stytucie Pamiêci Narodowej.

Oczekuj¹c odpowiedzi, ³¹czê wyrazy szacun-
ku. Podpis. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Ryszard Jarzembowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista senatorów zapisanych do

oœwiadczeñ zosta³a wyczerpana.
Dodam jeszcze, ¿e do protoko³u oœwiadczenia

swoje z³o¿yli senatorowie: W³adys³aw Mañkut,
Józef Sztorc, Adam Biela, Tadeusz Bartos, Ja-
nusz Bargie³, Henryk Stok³osa, Zbigniew Kru-
szewski, Stanis³aw Nicieja, Jan Szafraniec, Ma-
ria Szyszkowska i Marian Lewicki*.

Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego siód-
mego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej pi¹tej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Re-
gulaminu Senatu, zostanie udostêpniony se-
natorom w terminie trzydziestu dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Zamykam szeœædziesi¹te siódme posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê pañstwu bardzo. Do widzenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 46)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 J. Adamski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
4 M. Balicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 J.L. Bargie³ - + + + - - - ? ? + + ? ? + ? + + + - +
6 T. Bartos . . . . . . . . + + + + - + + + + + - +
7 M.T. Berny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
8 A. Biela + - + + + + + + + ? + + + + + ? + + + +
9 J.S. Bielawski - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +

10 J.B. Bieñ - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
11 F.B. Bobrowski - - + + - ? - - - + + + - + + + + + - +
12 K.W. Borkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
13 W. Bu³ka - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
14 C. Christowa - - + + - - - - - + + + - + + + + + ? .
15 A. Chronowski + - + + + + + + + + - + ? + + + + + . +
16 Z.A. Cybulski - - + + - - - - - + + + - + + + + + - +
17 G. Czaja - ? + + - - - - - + + + + + + + + + - +
18 J.R. Danielak . . . . . . . . - + + + - + + + + + - .
19 K. Doktorowicz - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
20 K. Dro¿d¿ - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
21 B. DrzêŸla - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
22 H. Dzido + - + + + + + + + + + + + ? ? - + + . +
23 J. Dziemdziela - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
24 G.M. Ferenc - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
25 W.F. G³adkowski - + + - - - - - - + + + - + + + + + - +
26 Z. Go³¹bek - + + + + - - - + + + + + + + + + + - +
27 A. Graczyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 S.T. Huskowski - + ? + - - - - - + + + - + + + + + + +
29 S. Izdebski + - + + + + + + + + + + + ? ? - + + . .
30 A. Jaeschke - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
31 Z. Janowska - - + + - + + + + + + + - + + + + + . .
32 Z. Jarmu¿ek - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
33 R. Jarzembowski - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
34 K. Jurgiel + - + + + + + + + - + + + + + + + + . +
35 D.M. Kempka - + + + - - - - ? + + + - + + + + + - +
36 A. Klepacz - + + + - - - - - + + + - + + + + + - .
37 J. Konieczny - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
38 A. Koszada - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
39 M. Koz³owski - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
40 Z.P. Kruszewski - - + + - - - - - + + + - + + + + + - +
41 O.T. Krzy¿anowska - - - + + + + + + + - + - + + + + + . +
42 Z.J. Kulak - . + + - - - - ? + + + + . + + + + - +
43 A.M. Kurska + - + + + ? + + + + + + ? + + + + + + +
44 I. Kurzêpa - + + + - - ? - - + + + - + + + + + - +
45 K.J. Kutz - - + + ? ? + + + + + + - + + + + + + +
46 G.B. Lato - ? + + - + + + - + + + - + + + + + - +
47 M.P. Lewicki - ? + + ? ? ? ? ? + + + ? + + + + + ? +
48 G.M. Lipowski - - + + - - ? - - + + + - + + + + + - +
49 T. Liszcz + - + + + + + + + ? - + ? + ? + + + + +
50 B. Litwiniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 J.J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 M. Lubiñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
53 W. £êcki - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
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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 W. Mañkut - ? + + - - - - - + + + - + + + + + - .
55 J. Markowski - + + + - - - - - + + + - + + + + + . +
56 R. Matusiak + - + + + + + + + + + + + + + - + + + +
57 G.J. Matuszak - + + + - - - - - + + + - + + + + + + +
58 B. M¹sior - + + + - - - - - + + + + + + + + + - .
59 M. Miet³a - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
60 S.S. Nicieja - + + + - - ? - - + + + - + + + + + - +
61 G.A. Niski - - + + - - - - - + + + - + + + + + - +
62 L.H. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 K.J. Pawe³ek - + + + - - - - + + + + - + + + + + - +
64 W.J. Paw³owski - + + + + - - - + + + + - + + + + + . +
65 J. Pieni¹¿ek - + + + + - ? - + + + + + + + + + + - +
66 K.M. Piesiewicz ? ? + + + ? + + + + ? + ? + + + + + . +
67 W.M. Pietrzak . . + + - - - - - + + + - + + + + + - .
68 Z. Piwoñski - + + + - - ? - - + + + - + . + + + - +
69 S. Plewa - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
70 B.L. Podgórski - + + + - - - - - + + + - + + + + + - +
71 L.P. Podkañski + - + + + + + + + - + + + + + + + + . +
72 J. Popio³ek - + + + - - ? - ? + + + - + + + + + - +
73 Z. Religa ? - + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + - + + + + + + + + - + - + + + + + + +
75 T. Rzemykowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
76 W.R. Sadowska - - + + - - + + + + + + - + + + + + . .
77 J. Sagatowska + - + + + + + + + + + + ? + + + + + . +
78 E.A. Serocka - + + + - - - - - + + + - + + + + + ? +
79 K.H. Sienkiewicz - + + + - - - - ? + + + - + + + + + - .
80 D.E. Simonides ? + - ? + + + + + + + + + + + + + + ? +
81 R.J. S³awiñski - ? + + - - - - - + + + - + . + + + - +
82 R.M. Smoktunowicz - + ? + - - - - + + + + - + + + + + . .
83 J.K. Smorawiñski ? - + + + + + + + + + + + + + + + + - +
84 A.K. Spychalski - - + + - - - - - + + + - + + + + + - +
85 H.T. Stok³osa - + + + - - - - - + + + + + + + + + - +
86 A. Stradomska - + + + - - - - - + + + - + + + + + - .
87 J.Z. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 J. Szafraniec + - + + + + + + + ? + + + ? ? - + + + +
89 J. Sztorc + - + + + + + + + + + + + + + ? + + . +
90 K. Szyd³owski - - + + ? ? + ? + ? + + ? + + + + + . +
91 M. Szyszkowska + ? + + + - + + + + + + + + + ? + + + +
92 A.J. Wielowieyski - + - ? + + + + + - - + - + + + + + ? +
93 E.K. Wittbrodt + - ? + + ? + + + + + + + + + + + + + +
94 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Z.S. Zychowicz - - + + ? + + + + + + + - + + + + + . +
96 M. ¯enkiewicz - + + + - - - - + + + + - + + + + + - +

Obecnych 80 79 81 81 81 81 81 81 83 83 83 83 83 82 81 83 83 83 61 76
Za 15 43 75 78 24 19 27 26 33 76 77 82 19 79 76 76 83 83 12 76
Przeciw 61 29 3 1 53 54 47 52 44 3 5 0 56 0 0 4 0 0 44 0
Wstrzyma³o siê 4 7 3 2 4 8 7 3 6 4 1 1 8 3 5 3 0 0 5 0
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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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.L. Bargie³ + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
6 T. Bartos . + + - + + + + + + + - - + - - - - - -
7 M.T. Berny + + + - + + + + + + + . . . . - + - - +
8 A. Biela + + + ? + + + + + + ? + + + + + + + + +
9 J.S. Bielawski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -

10 J.B. Bieñ + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
11 F.B. Bobrowski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
12 K.W. Borkowski + + + + + + + + + + + ? - - - ? + + ? +
13 W. Bu³ka + + + - + + + + + + + - - + - - - - - -
14 C. Christowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 A. Chronowski + + + ? + + + + + + + ? ? ? ? ? ? + ? +
16 Z.A. Cybulski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
17 G. Czaja + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
18 J.R. Danielak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 K. Doktorowicz + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
20 K. Dro¿d¿ + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
21 B. DrzêŸla + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
22 H. Dzido + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 J. Dziemdziela + + + - + + + + + + + - - - - - - - - +
24 G.M. Ferenc + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
25 W.F. G³adkowski + + + - + + . + + + + - - - - - - - - -
26 Z. Go³¹bek + + + - + + + + + + + - - - - - - - - +
27 A. Graczyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 S.T. Huskowski + + + - + + + + + + + ? ? - - - + + + -
29 S. Izdebski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 A. Jaeschke + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
31 Z. Janowska . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
32 Z. Jarmu¿ek + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
33 R. Jarzembowski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
34 K. Jurgiel + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
35 D.M. Kempka + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
36 A. Klepacz . . + - + + + + + + + - - - - - - - - -
37 J. Konieczny + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
38 A. Koszada + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
39 M. Koz³owski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
40 Z.P. Kruszewski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
41 O.T. Krzy¿anowska + + + - + + + + + + + + ? ? - + - - - -
42 Z.J. Kulak + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
43 A.M. Kurska + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
44 I. Kurzêpa + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
45 K.J. Kutz + + + - + + + + + + + ? - - ? + + + ? -
46 G.B. Lato + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
47 M.P. Lewicki + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
48 G.M. Lipowski + + + - + + + + + + + - ? - - - + + - -
49 T. Liszcz + ? + ? + + + + + + ? + + + + + + + + +
50 B. Litwiniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 J.J. Lorenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 M. Lubiñski + + + - + + + + + + + - - - - - + - - -
53 W. £êcki + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
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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 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 J. Markowski + + + - + + + + + + + ? - - - - - - - ?
56 R. Matusiak + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
57 G.J. Matuszak + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
58 B. M¹sior . . . - + + + + + + + - - - - - - - - -
59 M. Miet³a + + + - + + . + + + + - - - - - - - - -
60 S.S. Nicieja + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
61 G.A. Niski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
62 L.H. Pastusiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 K.J. Pawe³ek + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
64 W.J. Paw³owski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
65 J. Pieni¹¿ek + + + - + + + + + + + - - - - - - + + -
66 K.M. Piesiewicz + + + ? + + + + + + + + + ? ? + + + + +
67 W.M. Pietrzak . . + - + + + + + + + - - - - - - - - -
68 Z. Piwoñski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
69 S. Plewa + + + - + + + + + + + ? ? ? ? ? + + + -
70 B.L. Podgórski + + + - + + . + + + + - - - - - - - - -
71 L.P. Podkañski + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J. Popio³ek + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
73 Z. Religa + + + - + + + + + + + + + + ? - + + + +
74 Z. Romaszewski + + + ? + + + + + + + ? + ? + - + + - +
75 T. Rzemykowski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
76 W.R. Sadowska . . . . . . . . . . . . - - - - - - ? -
77 J. Sagatowska + + + ? + + + + + + + ? ? ? ? ? ? + ? +
78 E.A. Serocka + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
79 K.H. Sienkiewicz . + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
80 D.E. Simonides + + + ? + + + + + + + ? - ? + + + + ? ?
81 R.J. S³awiñski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
82 R.M. Smoktunowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 J.K. Smorawiñski + + + - + + + + + + + + - + + + + + - +
84 A.K. Spychalski + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
85 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + - - - - - - - - -
86 A. Stradomska . . . . . + + + + + + - - - - - - - - -
87 J.Z. Suchañski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 J. Szafraniec + + + + + ? + + + + - + + + + + + + + +
89 J. Sztorc + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K. Szyd³owski + + + - . + + + + + + ? ? - - - + + ? +
91 M. Szyszkowska + + + - + + + + + + + ? - ? - + ? ? + ?
92 A.J. Wielowieyski + + + - + + + + + + + ? ? ? ? + + + + ?
93 E.K. Wittbrodt + + + - + + + + + + + ? + ? ? ? ? ? ? ?
94 T. Wnuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Z.S. Zychowicz + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -
96 M. ¯enkiewicz + + + - + + + + + + + - - - - - - - - -

Obecnych 75 76 79 80 79 81 78 81 81 81 81 80 81 81 82 83 83 83 83 83
Za 75 75 79 8 79 80 78 81 81 81 76 14 14 14 13 16 24 25 17 21
Przeciw 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 2 53 59 57 61 61 55 56 58 57
Wstrzyma³o siê 0 1 0 9 0 1 0 0 0 0 3 13 8 10 8 6 4 2 8 5
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
1 J. Adamski . . . . . . . . . .
2 A. Anulewicz + + - + + + + + + +
3 F. Bachleda-Ksiêdzularz ? + . . + + + + + +
4 M. Balicki . . . . . . . . . .
5 J.L. Bargie³ + + - + + + + + + +
6 T. Bartos + + - + + . + . + +
7 M.T. Berny + + ? ? + + + + + +
8 A. Biela + + ? ? + + + + + +
9 J.S. Bielawski + + - + + + + + + +

10 J.B. Bieñ + + - + + + + + + +
11 F.B. Bobrowski + + - + + + + + + +
12 K.W. Borkowski + + ? ? + + + + + +
13 W. Bu³ka + + - + + + + + + +
14 C. Christowa . . . . . . . . . .
15 A. Chronowski + + - + + + + + + +
16 Z.A. Cybulski + + - + + + + + + +
17 G. Czaja + + ? ? + + + + + +
18 J.R. Danielak . . . . . . . + + +
19 K. Doktorowicz + + ? - + + + + + +
20 K. Dro¿d¿ + + - + + + + + + +
21 B. DrzêŸla + + - ? + + + + + +
22 H. Dzido + + + ? + + + + + +
23 J. Dziemdziela + + + ? + + + + + +
24 G.M. Ferenc + + - + + + + + + +
25 W.F. G³adkowski + + - + + + + + + +
26 Z. Go³¹bek + + - + + + + + + +
27 A. Graczyñski . . . . . . . . . .
28 S.T. Huskowski + + + - + + + + + +
29 S. Izdebski . . . . . . . . . .
30 A. Jaeschke + + - + + + + + + +
31 Z. Janowska + + - + + + + + + +
32 Z. Jarmu¿ek + + - + + + + + + +
33 R. Jarzembowski + + - + + + + + + +
34 K. Jurgiel + + + - ? ? ? ? ? ?
35 D.M. Kempka + + - + + + + + + +
36 A. Klepacz + + - + + + + + + +
37 J. Konieczny + + - + + + + + + +
38 A. Koszada + + - + + + + + + +
39 M. Koz³owski + + - + + + + + + +
40 Z.P. Kruszewski + + - + + + + + + +
41 O.T. Krzy¿anowska + + + - + + + + + +
42 Z.J. Kulak + + - + + + + + + +
43 A.M. Kurska + + - + + + + + + +
44 I. Kurzêpa + + - + + + + + + +
45 K.J. Kutz + + + - + + + + + +
46 G.B. Lato + + - + + + + + + +
47 M.P. Lewicki + + + - + + + + + +
48 G.M. Lipowski + + + - + + + + + +
49 T. Liszcz + ? + - + + + + + +
50 B. Litwiniec . . . . . . . . . .
51 J.J. Lorenz . . . . . . . . . .
52 M. Lubiñski + + - + + + + + + +
53 W. £êcki + + - + + . + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
54 W. Mañkut . . . . . . . . . .
55 J. Markowski + + ? ? + + + + + +
56 R. Matusiak - + + ? + + + + + +
57 G.J. Matuszak + + - + + + + + + +
58 B. M¹sior + + - + + + + + + +
59 M. Miet³a + + - + + + + + + +
60 S.S. Nicieja + + - + + + + + + +
61 G.A. Niski + + - + + + + + + +
62 L.H. Pastusiak . . . . . . . . . .
63 K.J. Pawe³ek + + + - + + + + + +
64 W.J. Paw³owski + + - + + + + + + +
65 J. Pieni¹¿ek + + - + + + + + + +
66 K.M. Piesiewicz ? + . . + + + + + +
67 W.M. Pietrzak + + - + + + + + + +
68 Z. Piwoñski + + - + + + + + + +
69 S. Plewa + + - + + + + + + +
70 B.L. Podgórski + + - + + + + + + +
71 L.P. Podkañski + + ? + + + + + + +
72 J. Popio³ek + + - + + + + + + +
73 Z. Religa ? + - + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + - + + + + + +
75 T. Rzemykowski + + - + + + + + + +
76 W.R. Sadowska + + - . + + + + + +
77 J. Sagatowska + + - + + + + + + +
78 E.A. Serocka + + - + + + + + + +
79 K.H. Sienkiewicz + + - + + + + + + +
80 D.E. Simonides + + - + + + + + + +
81 R.J. S³awiñski + + - + # + + + + +
82 R.M. Smoktunowicz . . . . . . . . . .
83 J.K. Smorawiñski + + - + + + + ? + +
84 A.K. Spychalski + + - + + + + + + +
85 H.T. Stok³osa + + - + + + + + + +
86 A. Stradomska + + - + + + + + + +
87 J.Z. Suchañski . . . . . . . . . .
88 J. Szafraniec + + ? ? - + + - - +
89 J. Sztorc + + ? + + + + - + +
90 K. Szyd³owski + + + ? + + + + + +
91 M. Szyszkowska + + + ? + + + + + +
92 A.J. Wielowieyski + + - + + + + + + +
93 E.K. Wittbrodt + + ? ? + + + + + +
94 T. Wnuk . . . . . . . . . .
95 Z.S. Zychowicz + + ? ? + + + + + +
96 M. ¯enkiewicz + + - + + + + + + +

Obecnych 83 83 81 80 83 81 83 83 84 84
Za 79 82 14 56 80 80 82 79 82 83
Przeciw 1 0 56 10 1 0 0 2 1 0
Wstrzyma³o siê 3 1 11 14 1 1 1 2 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 67. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Witolda G³adkowskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zabieraj¹c g³os w dyskusji nad projektem zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeñ Spo³ecznych, chcia³bym odnieœæ siê do kwestii likwidacji problemu tak zwanego starego
portfela. Uregulowania tej ustawy nale¿¹ do jednych z najbardziej oczekiwanych i wnikliwie
rozpatrywanych przez spo³eczeñstwo. Z tego powodu by³y ju¿ przedmiotem moich interpelacji do
cz³onków rz¹du. Osoby, które w latach 1993–1998 uzyska³y œwiadczenia z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, czekaj¹ na nowelizacjê, która pozosta³aby w zgodzie z duchem sprawiedliwoœci spo³ecznej
oraz poszanowaniem ich godnoœci.

Problem starego portfela powsta³ jeszcze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy to rz¹d premier
Hanny Suchockiej obni¿y³ kwotê bazow¹ œwiadczeñ emerytalnych i rentowych. Do dnia dzisiejszego
œwiadczeniobiorcy odczuwaj¹ negatywne skutki finansowe dzia³añ ówczesnej Rady Ministrów. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny wskazywa³ na niekonstytucyjnoœæ obni¿enia kwoty bazowej.

Niestety, kolejne próby nale¿ytego uregulowania omawianego zagadnienia nigdy nie zakoñczy³y siê
powodzeniem. Dlatego du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê rz¹dowi, który zgodnie z programem wyborczym
SLD-UP zdecydowa³ siê na rozwi¹zanie tego problemu i przedstawi³ projekt odpowiedniej podwy¿ki
kwoty bazowej. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e przes³anki, które leg³y u podstaw omawianej regulacji, uznajê
za s³uszne, poniewa¿ w pe³ni zgadzam siê z potrzeb¹ podwy¿szenia kwoty bazowej dla osób
otrzymuj¹cych œwiadczenia z tak zwanego starego portfela. Moje stanowisko jest to¿same z opini¹ osób
uprawnionych.

Rozczarowaniem dla wielu emerytów i rencistów okaza³y siê za to terminy ponownego przeliczania
œwiadczeñ. Z jednej strony nale¿y mieæ na uwadze du¿e obci¹¿enie bud¿etu w zwi¹zku z kilkuletnim
funkcjonowaniem nowelizowanych przepisów, a z drugiej strony postulaty emerytów i rencistów,
domagaj¹cych siê niezw³ocznego rozstrzygniêcia problemu i wyp³aty nale¿nych im œrodków
finansowych. Œwiadczeniobiorcy s³usznie podnosz¹, ¿e ze wzglêdu na zaawansowanie wiekowe mog¹
nie doczekaæ wyznaczonych terminów. Szczególnie odleg³y wydaje siê rok 2010. Wprawdzie logiczne
jest za³o¿enie projektodawcy przyznaj¹ce bli¿sze terminy osobom starszym, ale jednoczeœnie
niefortunny mo¿e wydawaæ siê a¿ siedemnastoletni okres oczekiwania osób urodzonych po dniu
31 grudnia 1929 r., którym przyznano œwiadczenia w 1993 r. Dlatego projekt ten, mimo pozytywnych
za³o¿eñ, w zakresie przeze mnie wskazanym jest negatywnie odbierany przez spo³eczeñstwo.

Bior¹c pod uwagê wspomniane uwagi, uzasadnione wnioski i zastrze¿enia œwiadczeniobiorców,
apelujê do pana ministra i rz¹du o pilne rozpoczêcie dzia³añ, które w konsekwencji przyœpiesz¹ terminy
podwy¿szenia kwoty bazowej dla roczników od 1930 r. w górê.
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Przemówienie senatora Józefa Sztorca
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych budzi wiele kontrowersji w œrodowiskach osób samotnie
wychowuj¹cych dzieci. Ustawa z listopada 2003 r. znios³a Fundusz Alimentacyjny, zastêpuj¹c go
œwiadczeniami dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci. Fundusz istnia³ od roku 1972, a liczba œwiad-
czeniobiorców w schy³kowej fazie jego dzia³alnoœci, czyli w kwietniu 2004 r., wynosi³a piêæset
piêædziesi¹t cztery tysi¹ce. Œrednie zad³u¿enie osób, które nie p³aci³y alimentów, wynosi³o 13 tysiêcy z³
na osobê. Rocznie kosztowa³o to bud¿et 1 miliard 500 milionów z³. Fundusz wyp³aca³ alimenty
w wysokoœci zas¹dzonej przez s¹d, st¹d ró¿nice w wysokoœciach wyp³acanych œwiadczeñ – waha³y siê
one nawet w granicach 500 z³. Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych mówi o pobieraniu œwiadczenia
w wysokoœci 170 z³ na ka¿de dziecko w rodzinie niepe³nej spe³niaj¹cej kryteria dochodowe i 250 z³ na
dziecko niepe³nosprawne.

W odniesieniu do osób, które przed likwidacj¹ funduszu, to znaczy do dnia 30 kwietnia 2004 r.,
pobiera³y œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wprowadza siê w ustawie zmiany ustalaj¹ce
w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. co nastêpuje: osoby te bêd¹ pobiera³y
w wymienionym terminie œwiadczenie w wysokoœci 70% przys³uguj¹cego w kwietniu 2004 r.
œwiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dodatek nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 170 z³ na dziecko albo 250 z³
na dziecko niepe³nosprawne.

Ustawa precyzuje te¿ pojêcie osoby ucz¹cej siê – okreœla siê j¹ jako osobê ucz¹c¹ siê w ka¿dym typie
szko³y i szko³y wy¿szej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia dwudziestego czwartego roku ¿ycia.

Ponadto rozszerza siê w zapisie ustawy definicjê rodziny, uznaj¹c za jej cz³onka dziecko, które
ukoñczy³o dwudziesty pi¹ty rok ¿ycia, je¿eli jest osob¹ niepe³nosprawn¹.

Najwa¿niejszym jednak krokiem zwi¹zanym z omawianym zagadnieniem wychowywania dzieci przez
osoby samotne wydaje siê kwestia p³acenia alimentów przez osoby zobowi¹zane do alimentacji. W roku
2003 œci¹galnoœæ alimentów wynosi³a 11%. Liczba ta nie wymaga komentarzy. Wysi³ki legislacyjne
powinny wiêc w g³ównej mierze byæ skierowane na rozwi¹zanie powy¿szego problemu.
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Przemówienie senatora Józefa Sztorca
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Projekt ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami okreœla ramy instytucjonalne i organizacyjne
do wykonania zadañ z zakresu miêdzynarodowego obrotu odpadami. W momencie wejœcia Polski
w struktury unijne nale¿a³o sporz¹dziæ ustawê umo¿liwiaj¹c¹ bezpoœrednie stosowanie przepisów Unii
Europejskiej w zakresie regulowanej materii. Mamy bowiem do czynienia z nowym zjawiskiem
– z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

W Unii Europejskiej zasady miêdzynarodowego gospodarowania obrotu odpadami reguluj¹
nastêpuj¹ce rozporz¹dzenia:

— rozporz¹dzenie rady nr 259/93/EWG z 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów
w obrêbie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar;

— rozporz¹dzenie rady nr 1420/99/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiaj¹ce wspólne zasady
i procedury stosowane do wysy³ek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienale¿¹cych
do OECD;

— rozporz¹dzenie komisji (WE) nr 1547/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. okreœlaj¹ce procedury
kontrolne na mocy rozporz¹dzenia rady (EWG) nr 259/93, maj¹cego zastosowanie do wysy³ek niektó-
rych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania decyzja OECD.

Ustawa ma charakter wykonawczy. Zawiera regulacje odnosz¹ce siê do zagadnieñ, w których akty te
odsy³aj¹ do prawa krajowego. Celem przepisów UE odnosz¹cych siê do miêdzynarodowego obrotu
odpadami jest ustanowienie kompleksowego systemu kontrolowania przesy³ania odpadów zarówno
w celu odzysku, jak i ich unieszkodliwienia.

Podstawowym organem w sprawie miêdzynarodowego obrotu odpadami jest g³ówny inspektor
ochrony œrodowiska. Wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska wspiera jego dzia³ania, sprawuj¹c
kontrolê nad prawid³owoœci¹ gospodarki odpadami bêd¹cymi przedmiotem miêdzynarodowego obrotu
odpadami. Ustawa okreœla administracyjne procedury wydawania zezwoleñ na obrót odpadami przez
g³ównego inspektora œrodowiska.

Bardzo cennym zapisem jest zapis o jawnoœci wniosków o wydawanie zezwoleñ odnosz¹cych siê do
miêdzynarodowego obrotu odpadami. Wynika z niego, ¿e ka¿dy bêdzie mia³ dostêp do zwi¹zanych z tym
informacji, og³aszanych na stronie internetowej.
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Przemówienie senatora Januarego Bienia
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Omawiana dzisiaj ustawa o miêdzynarodowym obrocie odpadami jest aktem prawnym, którego

celem jest okreœlenie ram instytucjonalnych i nakreœlenie zadañ organizacyjnych z zakresu obrotu
odpadami.

Ustawa zosta³a tak skonstruowana, ¿e w³aœciwym organem w sprawach miêdzynarodowego obrotu
odpadami jest g³ówny inspektor ochrony œrodowiska. Do jego zadañ nale¿eæ bêdzie przede wszystkim
wydawanie zezwoleñ, przyjmowanie zg³oszeñ, a tak¿e wydawanie decyzji w zakresie miêdzynarodowego
obrotu odpadami. Zawarte w ustawie przepisy umo¿liwiaæ bêd¹ g³ównemu inspektorowi ochrony
œrodowiska sprawowanie kontroli nad miêdzynarodowym obrotem odpadami.

Co wa¿ne, w ustawie zawarto przepisy dotycz¹ce zabezpieczenia roszczeñ z tytu³u mo¿liwoœci
wyst¹pienia negatywnych skutków w œrodowisku. W ustawie przewidziano tak¿e mo¿liwoœæ zwrotu
odpadów w przypadku, gdy gospodarowanie odpadami przywiezionymi legalnie na terytorium Polski
jest niemo¿liwe lub gdy odpady zosta³y przywiezione na terytorium Polski nielegalnie. Jest to bardzo
korzystne z punktu widzenia ochrony œrodowiska, gdy¿ umo¿liwiaj¹ GIOŒ podjêcie odpowiednich
kroków w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagañ w zakresie miêdzynarodowego obrotu
odpadami.

Ustawa opatrzona jest projektami rozporz¹dzeñ ministra œrodowiska w sprawie wzoru rejestru
wniosków o wydanie zezwoleñ i decyzji, ministra spraw wewnêtrznych i administracji w sprawie
wykazu przejœæ granicznych, gdzie bêdzie realny obrót odpadami, a tak¿e ministra finansów w sprawie
wykazu urzêdów celnych w³aœciwych w sprawach miêdzynarodowego obrotu odpadami. Tak wiêc
wszelkie zagadnienia zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ uchwalenia ustawy zosta³y spe³nione.

Jednoczeœnie pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e wejœcie w ¿ycie tych rozporz¹dzeñ nie
spowoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa, a regulacje prawne obejmuj¹ zakres spraw
nale¿¹cych do wy³¹cznej kompetencji prawa krajowego.

Jednak¿e, jak powiedzia³em na wstêpie, przepisy rozporz¹dzenia Rady EWG nr 259/93 z dnia
1 lutego 1993 r. nak³adaj¹ na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek wyznaczenia kompetentnych organów
do wykonania tego rozporz¹dzenia. Dotyczy to ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska. Dlatego te¿
wydaje siê s³usznym, by dokonaæ jeszcze zmiany dotycz¹cej listów przewozowych i w art. 7 ust. 4 oraz
art. 16 ust. 1 dokonaæ wpisu odpowiednich poprawek, które za³¹czam.
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Przemówienie senatora Józefa Sztorca
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Projekt omawianej ustawy zawiera zmianê przepisów dotycz¹cych dzia³alnoœci i funkcjonowania
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz towarzystw budownictwa spo³ecznego. Wprowadza siê rów-
nie¿ zmiany w ustawie o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu
premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp³aconych premii gwarancyjnych.

Najwa¿niejsze zmiany to: zabezpieczenie œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przed
stratami wynikaj¹cymi z niekorzystnych wahañ rynkowych stóp procentowych oraz kursów
walutowych w zwi¹zku z zaci¹gniêciem kredytu lub po¿yczki na rzecz funduszu; zaliczenie do kosztów
przedsiêwziêcia kredytowego z KFM zakupów inwestycji rozpoczêtych przez innych inwestorów, a tak¿e
kosztów adaptacji istniej¹cych budynków na cele mieszkalne; umo¿liwienie zaliczania wartoœci
wnoszonej aportem nieruchomoœci do kosztów przedsiêwziêcia inwestycyjno-budowlanego; skreœlenie
przepisu stanowi¹cego, ¿e kredyt podlega umorzeniu w wysokoœci 10% kosztów przedsiêwziêcia
finansowego z udzia³em œrodków KFM po jego terminowym zakoñczeniu i rozliczeniu, jako ¿e niska
stopa procentowa, wynosz¹ca 3,5%, jest wystarczaj¹co atrakcyjna dla kredytobiorców; wprowadzenie
obowi¹zku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówieñ publicznych do us³ug, dostaw i robót
budowlanych wykonywanych w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego
przez towarzystwa budownictwa spo³ecznego lub spó³dzielnie mieszkaniowe z udzia³em œrodków
funduszu; wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym minister w³aœciwy do spraw budownictwa mo¿e
wydaæ decyzjê pozbawiaj¹c¹ towarzystwo prawa do u¿ywania nazwy TBS, je¿eli w ci¹gu czterech lat od
dnia pierwszego zatwierdzenia statutu spó³ki nie rozpoczêto wynajmu lokali mieszkalnych
stanowi¹cych jego w³asnoœæ; zmiana kompetencji do ustalania czynszu, nale¿¹cych wczeœniej do
gminy, a obecnie przyznawanych zgromadzeniu wspólników; stworzenie mo¿liwoœci
wspó³uczestnictwa przysz³ego najemcy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokoœci nie
wiêkszej ni¿ 30%.

Konsekwencj¹ tej nowelizacji jest zmiana ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów
mieszkaniowych.
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Przemówienie senatora Tadeusza Rzemykowskiego
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Jako Wielkopolanin dzielê siê z wami radoœci¹ z przyjêcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
22 lipca bie¿¹cego roku ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 2004–2011”. Okazuje siê, ¿e w tym historycznym dla kraju dniu mo¿na
podejmowaæ wielkie decyzje, które bêd¹ dobrze s³u¿y³y naszej ojczyŸnie i pokoleniom Polaków.

Wielkopolska jest powszechnie znana z dobrej s³u¿by Polsce. Dobr¹ s³u¿bê pe³ni te¿ od trzystu
dziewiêædziesiêciu trzech lat poznañski uniwersytet. Tutaj od dawna rozwija siê na wysokim poziomie
nauka polska, krzewi siê narodowa kultura i kszta³c¹ siê setki tysiêcy rodaków z kraju i z zagranicy.

Uniwersytet przygotowuje siê do uroczystoœci jubileuszowych czterechsetlecia. Do roku 2011 chce
znacznie rozbudowaæ i unowoczeœniæ swoj¹ bazê naukow¹ i dydaktyczn¹. Chce te¿ wyjœæ w teren,
tworz¹c silne oœrodki w Pile, Koninie i GnieŸnie. Te wszystkie dzia³ania zas³uguj¹ na nasz¹ najwy¿sz¹
ocenê i wsparcie.

Jestem ca³kowicie przekonany, ¿e Senat RP poprze niniejsz¹ ustawê, dziêki czemu przyczyni siê do
dalszego rozwoju naszego kraju.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Bartosa

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki i pracy Jerzego
Hausnera

Nowo uchwalona ustawa o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej wed³ug za³o¿enia ma regulowaæ
podejmowanie, wykonywanie i zakoñczenie dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zadania i kompetencje organów administracji publicznej w tym zakresie. Sk³adaj¹c
oœwiadczenie, pragnê podkreœliæ, ¿e niestety nie chroni ona w pe³ni ani uczciwych obywateli, ani
interesów urzêdów pañstwowych, na przyk³ad urzêdów skarbowych, przed nieuczciwoœci¹ innych, któ-
rzy nielegalnie weszli w posiadanie cudzego lub sfa³szowanego dokumentu to¿samoœci, co – jak
wskazuj¹ statystyki – nie jest rzadkoœci¹.

Maj¹c to na uwadze, nale¿y opracowaæ procedurê rejestracji podmiotów gospodarczych, w której
nale¿y uwzglêdniæ dok³adne sprawdzenie osób rejestruj¹cych te podmioty poprzez na przyk³ad porów-
nanie wniosku o wydanie dowodu to¿samoœci lub jego kserokopii z dowodem osobistym, którym
pos³uguje siê taka osoba.

Nierzadkim zjawiskiem jest tak¿e tendencja do ukrywania dochodów pochodz¹cych z nielegalnych
Ÿróde³ i nabywanie mienia ruchomego i nieruchomego w innym, co do miejsca zameldowania, regionie
kraju.

Zasadne by³oby te¿, aby z chwil¹ przeniesienia w³asnoœci zobowi¹zaæ urzêdy skarbowe do
obligatoryjnego przesy³ania informacji o tym fakcie do w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zameldowania
urzêdów skarbowych w postaci kserokopii aktów przeniesienia w³asnoœci.

Uzasadniony niepokój budzi tak¿e dzia³alnoœæ podmiotów gospodarczych: fikcyjnych i legalnych,
które wy³udzaj¹ towary na tak zwany wyd³u¿ony termin p³atnoœci, powoduj¹c znaczne straty
pokrzywdzonych podmiotów lub doprowadzaj¹c w skrajnych przypadkach do upad³oœci tych¿e. Polskie
ustawodawstwo podatkowe, w istniej¹cym stanie prawnym, sprzyja temu procederowi, gdy¿ taki
„podatnik” mo¿e otrzymaæ zwrot podatku VAT, nie reguluj¹c nale¿noœci za pobrany towar. Wskazane
zatem by³oby, aby prawo do odliczenia wymienionego podatku mieli podatnicy, którzy w terminie
uregulowali nale¿noœci za pobrany towar, natomiast by nie mogli skorzystaæ z tego przywileju po
przekroczeniu na przyk³ad miesiêcznego terminu p³atnoœci.

Maj¹c na uwadze dobro obywateli, wyra¿am nadziejê, ¿e zasygnalizowane przeze mnie propozycje
zmian ustawy zostan¹ rozpatrzone, wszechstronnie rozwa¿one i za³atwione pozytywnie.

Szanowny Panie Premierze, proszê o zajêcie jednoznacznego stanowiska w przedmiotowej sprawie i –
o ile uzna pan to za zasadne – doprowadzenie do wszczêcia procesu zmierzaj¹cego do nasilenia
proponowanych zmian w ustawie, które uniemo¿liwi¹ lub w znacznym stopniu ogranicz¹ mo¿liwoœæ
pope³niania oszustw gospodarczych.

Z powa¿aniem
Tadeusz Bartos
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do generalnego inspektora ochrony danych osobowych Ewy Kuleszy

Uprzejmie proszê o autorytatywne ustalenie, czy akcja poszukiwania przez Centrum Szymona
Wiesenthala osób podejrzanych o wspó³udzia³ w mordowaniu ¯ydów w czasie drugiej wojny œwiatowej
w Polsce jest zgodna z polskim prawem, w szczególnoœci zaœ, na ile zgodne jest z tym prawem
prowadzenie w Polsce infolinii s³u¿¹cej zbieraniu informacji u³atwiaj¹cych poszukiwanie
domniemanych osób wspó³pracuj¹cych z Niemcami w przeœladowaniu ¯ydów – za takie informacje
Centrum Szymona Wiesenthala wyznacza nagrody pieniê¿ne. Okaza³o siê, i¿ na Wêgrzech dzia³alnoœæ
taka zosta³a uznana za niezgodn¹ z prawem w œwietle informacji rzecznika danych osobowych tego
kraju. Interesuj¹ce wiêc jest w tym kontekœcie, na ile dzia³alnoœæ ta jest zgodna z przepisami polskiego
prawa.

Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Marka Sadowskiego

Zwracam siê z proœb¹ o przyspieszenie toku postêpowania w sprawie ostatecznego przyznania pani
Genowefie Kudelskiej prawa do renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z pobytem
w obozie koncentracyjnym. Starania o przyznanie jej tego prawa podjê³a zainteresowana niezw³ocznie
po tym, gdy na podstawie wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 29 maja 1996 r. kierownik Urzêdu do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych wyda³ w dniu 8 paŸdziernika 1997 r. decyzjê o przyznaniu jej
uprawnieñ kombatanckich z tytu³u pobytu przez jeden miesi¹c – pierwszy trymestr jej ¿ycia p³odowego
– w obozie koncentracyjnym.

Od 30 grudnia 1997 r. podejmuje ona starania o przyznanie jej renty inwalidy wojennego, co ze
wzglêdów proceduralnych jeszcze siê nie zakoñczy³o.

VIII Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych S¹du Okrêgowego w Lublinie przyzna³ jej wyrokiem
z dnia 28 listopada 2003 r. takie uprawnienia, sygnatura akt: VIIIU-2456/98, jednak organ rentowy –
ZUS, oddzia³ w Lublinie – w dniu 19 stycznia 2004 r. zaskar¿y³ ten wyrok do S¹du Apelacyjnego
w Lublinie, III Wydzia³u Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Sprawa ta dalej przeci¹ga siê, a sama zainteresowana ma coraz mniej si³y, ¿eby dochodziæ swojego.
Z jej korespondencji z Maximilian-Kolbe-Werk we Fryburgu wynika, i¿ podobne sprawy s¹dy niemieckie
za³atwi³y ju¿ dawno temu, zaœ s¹dy polskie oraz organy rentowe maj¹ ci¹gle w¹tpliwoœci, czy ekspertyzy
psychologa prenatalnego, który wypowiedzia³ siê w sposób przekonuj¹cy na ten temat, nie s¹ „zbyt
teoretyczne” i czy nie maj¹ „cechy pracy naukowej” – patrz: uzasadnienie pozwanego Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, oddzia³ w Lublinie, do apelacji z dnia 19 stycznia 2004 r.

W tej sytuacji bardzo usilnie proszê o objêcie stosownym nadzorem tocz¹cego siê postêpowania
odwo³awczego w celu przyspieszenia toku procesowego i ostatecznego rozstrzygniêcia przedmiotowej
sprawy przyznania pani Genowefie Kudelskiej prawa do renty z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy
w zwi¹zku z jej pobytem w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w ramach tak zwanej pacyfikacji ziemi
zamojskiej.

Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Kruszewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Marka Sadowskiego

Proszê o informacjê, co stoi na przeszkodzie, ¿e œledztwo sprawy V Ds 290/02 prowadzone przez
Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie w sprawie uprowadzenia w nocy z 26 na 27 paŸdziernika 2001 r.
w Drabinie Krzysztofa Olewnikas nie mo¿e byæ przeniesione do Prokuratury Okrêgowej w Olsztynie.

Wed³ug moich informacji rodzina uprowadzonego wielokrotnie zwraca³a siê z tak¹ proœb¹.
W ostatnim okresie odby³a siê rozmowa Pana Ministra i siostry uprowadzonego, która równie¿ nie przy-
nios³a oczekiwanych efektów w prowadzeniu œledztwa.

Pragnê podkreœliæ, ¿e w tej sprawie wiele dzieje siê dziwnego, o czym wielokrotnie pisa³a prasa
ogólnopolska i regionalna. Proszê o powa¿ne potraktowanie proœby zainteresowanych i przeniesienie
tej sprawy do Prokuratury Okrêgowej w Olsztynie.

Z powa¿aniem
Zbigniew Kruszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariana Lewickiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jerzego Swatonia

Szanowny Panie Ministrze!
Jedn¹ z wa¿niejszych kwestii zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ ochron¹ œrodowiska naturalnego jest

bez w¹tpienia ekologiczna edukacja spo³eczeñstwa. Le¿y ona u podstaw kreacji wra¿liwoœci spo³ecznej
zwi¹zanej z przedmiotow¹ tematyk¹, a tak¿e kszta³tuje postawy i zachowania zwi¹zane z t¹ tematyk¹.
W³aœciwie prowadzona przyczynia siê tak¿e do obni¿ania kosztów zwi¹zanych z u¿ytkowaniem
œrodowiska naturalnego.

Obserwuj¹c dzia³ania rz¹du w zakresie ochrony œrodowiska, dostrzega siê bez w¹tpienia wiele
istotnych dokonañ, szczególnie w zakresie regulacji prawnych tej dziedziny ¿ycia. Niestety, jeœli chodzi
o przywo³an¹ kwestiê edukacji ekologicznej, odczuwam du¿y niedosyt. Zwi¹zany jest on z polityk¹
informacyjn¹ dotycz¹c¹ prostych zachowañ obywateli u¿ytkuj¹cych ró¿nego rodzaju dobra
konsumpcyjne – dobra, które po krótszym lub d³u¿szym okresie u¿ytkowania, trafiaj¹ w koñcu na
œmietnik. Moje poczucie niedosytu nie jest zwyk³ym malkontenctwem, lecz ma charakter
pragmatyczny. Dobre wykorzystanie mediów, szczególnie telewizji, jest moim zdaniem jak najbardziej
wskazane. Krótkie klipy w dobrym czasie antenowym mog¹ bardzo wiele uczyniæ dla osi¹gniêcia
za³o¿onego celu edukacyjnego.

Pozwolê sobie przywo³aæ tutaj przyk³ad obrotu opakowaniami typu PET, które sk³adowane do
specjalnych pojemników – o ile tam trafi¹ – w pierwotnym kszta³cie wype³niaj¹ w zbêdny sposób
objêtoœæ takiego pojemnika. Proste zgniecenie opakowania przed wrzuceniem znakomicie zwiêksza
objêtoœæ takiego pojemnika. Podobnych przyk³adów mo¿na oczywiœcie przywo³ywaæ wiêcej.

Istotna jest jednak kwestia wypracowania odpowiedniej polityki edukacyjnej prowadzonej przez
media, czego mo¿na oczekiwaæ od rz¹du. S¹dzê, ¿e prosta i sugestywna edukacja kszta³tuj¹ca
odpowiednie zachowania ekologiczne jest nakazem obecnej doby. Niechaj najlepszy czas antenowy
polskiej – pañstwowej – telewizji nie bêdzie tylko zarezerwowany dla reklam produktów, które de facto
czêsto przyczyniaj¹ siê do degradacji œrodowiska naturalnego.

Z powa¿aniem
Marian Lewicki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariana Lewickiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimoszewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Niedawne wejœcie Polski do rodziny krajów Unii Europejskiej to donios³y moment, w którym ¿ycie

obywateli naszego kraju uleg³o istotnemu przeobra¿eniu. Jednym z fundamentów, na których opiera
siê funkcjonowanie UE, jest zasada swobodnego przep³ywu osób, wyra¿aj¹ca siê przede wszystkim
w prawie do osiedlania siê, pracy – niestety, jeszcze w ograniczonym zakresie – i korzystania
z zabezpieczenia spo³ecznego w ka¿dym pañstwie nale¿¹cym do UE.

Gdy obserwuje siê pocz¹tki naszego funkcjonowania w grupie dwudziestu piêciu krajów nale¿¹cych
do UE, daje siê zauwa¿yæ pewne utrudnienia, do których mo¿na miêdzy innymi zaliczyæ: po pierwsze,
niejednoznacznoœæ okreœlenia wymaganych dokumentów uprawniaj¹cych do przekraczania granic
pañstwowych; po drugie, kwestiê ponoszonych przez naszych obywateli kosztów dostêpu do us³ug
s³u¿by zdrowia poza granicami kraju.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, i¿ po okresie du¿ej aktywnoœci instytucji rz¹dowych w zakresie edukacji
europejskiej przed nasz¹ akcesj¹, w ostatnim okresie takie dzia³ania wyraŸnie zosta³y wyhamowane.
S¹dzê, ¿e w kontekœcie pojawiaj¹cych siê ró¿nych problemów warto wróciæ do tej formy komunikacji,
pokusiæ siê o skatalogowanie tych problemów oraz przygotowaæ proste odpowiedzi, które pomog¹
obywatelom naszego kraju pewniej poruszaæ siê po obszarze krajów nale¿¹cych do UE.

Maj¹c na uwadze docelowy stan prawny, reguluj¹cy swobodê przep³ywu osób na obszarze
Dwudziestki pi¹tki, pozwalam sobie skierowaæ tak¿e pytanie o docelowy termin objêcia
postanowieniami uk³adu z Schengen naszych obywateli.

Z powa¿aniem
Marian Lewicki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Mañkuta

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Miros³awa Gronickiego

W nawi¹zaniu do z³o¿onego na szeœædziesi¹tym czwartym posiedzeniu Senatu RP w dniu 24 czerwca
2004 r. mojego oœwiadczenia w sprawie realizacji ustawy o grach i zak³adach wzajemnych,
a skierowanego do Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz Rady Ochrony Pracy, w zwi¹zku z nadzorem nad
realizacj¹ tej ustawy przez ministra finansów uprzejmie proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie
w nastêpuj¹cej kwestii.

Czy przepisy wy¿ej wymienionej ustawy, jak równie¿ kszta³towana praktyka, daj¹ podmiotom
prowadz¹cym gry i zak³ady wzajemne mo¿liwoœæ tak¹, aby przebieg jednostkowej gry by³
w jakimkolwiek stopniu odmienny od zapisanej charakterystyki gry wynikaj¹cej z ustawy lub
regulaminu?

W³adys³aw Mañkut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Niciejê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ryszarda Kalisza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra o ponowne zapoznanie siê ze spraw¹ dyscyplinarnego wydalenia ze

s³u¿by granicznej kapitana Stanis³awa Janika, zamieszka³ego obecnie w Goœcicach 2a, 48-370
Paczków w województwie opolskim.

Sposób, w jaki kierownictwo s³u¿b granicznych potraktowa³o bardzo sumiennie pracuj¹cego
kapitana, naprawdê wo³a o pomstê do nieba. Sprawa jest bardzo szeroko znana i komentowana, miêdzy
innymi w g³oœnych reporta¿ach emitowanych przez program TVP1 w cyklu „Zawsze po 21.00” pod
redakcj¹ Krystiana Przysieckiego, ostatnio w audycji telewizyjnej z 17 lipca 2004 r. WydŸwiêk tej
audycji by³ mia¿d¿¹cy dla odpowiedzialnych za tê sprawê. Nierespektowanie wyroku s¹dowego jest
niedopuszczalne.

Krótko przypomnê sprawê: w styczniu 1993 r. na skutek ciê¿kiego, spreparowanego zarzutu,
kapitana Janika usuniêto ze s³u¿by granicznej i wdro¿ono przeciwko niemu postêpowanie
prokuratorskie. Cz³owiek ten przeszed³ nastêpnie jedenastoletni¹ – nie waham siê u¿yæ tego s³owa –
gehennê ró¿nych dochodzeñ, przes³uchañ, procesów. W marcu 2000 r., po ponad siedmiu latach,
zapad³ wreszcie uniewinniaj¹cy go wyrok, który po raz trzeci siê uprawomocni³. Mimo to znaleziono
znów jakiœ pokrêtny kruczek prawny, aby na jego podstawie nie przyj¹æ pokrzywdzonego ponownie do
pracy, mimo ¿e jego osoba zosta³a oczyszczona z wszelkich zarzutów i pomówieñ.

Przez tych jedenaœcie lat wyniszczaj¹cej psychicznie kapitana Stanis³awa Janika walki, w której
bardzo precyzyjnie ujawnia³ sposoby manipulacji oficerów s³u¿b granicznych prowadz¹cych
postêpowanie dyscyplinarne wobec niego, obwiniony szuka³ sprawiedliwoœci wszêdzie: u pos³ów, sena-
torów, komendantów g³ównych Stra¿y Granicznej i wszystkich ministrów spraw wewnêtrznych
i administracji – Pana poprzedników. Bez rezultatu.

W Pañskiej kompetencji jest to, aby te ewidentne drwiny ze sprawiedliwoœci przeci¹æ jednym mêskim
zarz¹dzeniem. O to apelujê do Pana. Bardzo liczê na Pañsk¹ wra¿liwoœæ i wierzê, i¿ nie bêdzie Pan w tej
sprawie kluczy³, jak to czynili Pañscy poprzednicy.

Sprawa jest ewidentna – skrzywdzono cz³owieka. Szargano dobre imiê jego i jego rodziny. Ten
cz³owiek ¿y³ w permanentnym stresie przez prawie jedenaœcie lat. Jego prze³o¿eni manipulowali
faktami, aby go unurzaæ w podejrzeniach, os³aniaj¹c jednoczeœnie siebie.

Panie Ministrze, jeszcze raz proszê Pana: niech Pan nie zbagatelizuje tej sprawy, niech Pan przywróci
godnoœæ skrzywdzonemu cz³owiekowi, bo inaczej bêdzie mo¿na mówiæ, ¿e ¿yjemy w kraju bezprawia,
gdzie uniewinniaj¹ce wyroki s¹dowe s¹ œwistkami papieru, a w podleg³ych Panu s³u¿bach mo¿na kpiæ
ze sprawiedliwoœci, zas³aniaj¹c siê pokrêtnymi interpretacjami.

Z powa¿aniem i szacunkiem
prof. Stanis³aw S³awomir Nicieja
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Marka Balickiego

Moje oœwiadczenie dotyczy sprawy lekarskiego egzaminu pañstwowego.
Niedawno otrzyma³em list lekarzy sta¿ystów zatrudnionych w pilskim szpitalu, którzy w imieniu

swoich kolegów, lekarzy medycyny odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy, a równoczeœnie cz³onków
Ogólnopolskiej Akcji Lekarzy Sta¿ystów, prosili o zainteresowanie siê sposobem egzekucji przez
Ministerstwo Zdrowia ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r.

W ustawie tej, a œciœlej w rozdziale 2 art. 5 okreœlono warunki, na podstawie których okrêgowa rada
lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza. Jednym z nich jest zdanie lekarskiego
egzaminu pañstwowego jako uwieñczenie sta¿u podyplomowego.

Mimo ¿e ta ustawa wesz³a w ¿ycie w 1997 r., dot¹d nikt takiego egzaminu nie zdawa³, a jednak
wszyscy koñcz¹cy sta¿ otrzymywali prawo wykonywania zawodu. Dzia³o siê tak, poniewa¿, zdaniem
sta¿ystów, ministerstwo nie umia³o takiego egzaminu wprowadziæ. A teraz, po wst¹pieniu do Unii
Europejskiej, pomimo wci¹¿ z³ego przygotowania egzamin musi siê odbyæ i byæ dla m³odych lekarzy
warunkiem wykonywania zawodu.

Nie dziwiê siê, ¿e ta decyzja jest kontestowana przez m³odych – bo kto lubi byæ egzaminowany? Nie
dziwiê siê, choæ niekoniecznie muszê siê z nimi zgadzaæ.

Moje powa¿ne w¹tpliwoœci budzi jednak sposób przygotowania egzaminu, a przede wszystkim
ewidentne b³êdy i niedoróbki w rozporz¹dzeniu reguluj¹cym tryb jego przeprowadzania.

M³odzi lekarze w przywo³anym na wstêpie liœcie zwrócili mi uwagê na to, ¿e: od wprowadzenia ustawy
do dzisiaj nie zosta³a utworzona baza pytañ z odpowiedziami i ich wyjaœnieniami, co jest standardem
w cywilizowanych krajach; sta¿ysta nie bêdzie móg³ odwo³aæ siê od wyników egzaminu i nie bêdzie mia³
wgl¹du w jego wyniki; termin egzaminu zosta³ okreœlony tak niefortunnie, i¿ po ukoñczeniu sta¿u
lekarz pozostanie bezrobotnym przez czas od dwóch do czterech miesiêcy, a w przypadkach losowych
do piêciu miesiêcy; tak samo trudny egzamin bêd¹ zdawaæ zarówno m³odzi lekarze, aby uzyskaæ prawo
wykonywania zawodu, jak i doœwiadczeni lekarze chc¹cy otworzyæ podspecjalizacjê – ten sam egzamin
dla pierwszych bêdzie wiêc warunkiem podjêcia pracy w zawodzie, a dla drugich bêdzie otwarciem
mo¿liwoœci dalszego kszta³cenia siê.

Wobec tych przekonywaj¹cych, moim zdaniem, argumentów zwracam siê do ministra zdrowia, pana
Marka Balickiego, z nastêpuj¹cymi pytaniami. Czy i kiedy zostanie zmodyfikowane rozporz¹dzenie
reguluj¹ce zasady przeprowadzania lekarskiego egzaminu pañstwowego? W jakim stopniu
uwzglêdnione zostan¹ postulaty Ogólnopolskiej Akcji Lekarzy Sta¿ystów?

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Po 1 maja 2004 r. wesz³o w ¿ycie szereg nowych uregulowañ prawnych zwi¹zanych z przynale¿noœci¹
Polski do Unii Europejskiej. Teraz praktyka weryfikuje nasz¹, czêsto bardzo poœpieszn¹, dzia³alnoœæ
legislacyjn¹. Ujawnia niedoróbki i zwyk³e prawne buble, które niestety szkodz¹ polskiej gospodarce.
O jednym z takich b³êdów, powa¿nie utrudniaj¹cym dzia³alnoœæ na rynku mleka i przetworów
mlecznych, pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê w nadziei, ¿e podjête zostan¹ szybkie dzia³ania
naprawiaj¹ce ewidentny b³¹d.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych znalaz³ siê
art. 22, w którym czytamy: „1. Prawo do indywidualnej iloœci referencyjnej lub jego czêœæ mo¿e byæ
zbywane lub wydzier¿awiane wy³¹cznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej,
która dla swojej wa¿noœci wymaga zarejestrowania przez dyrektora w³aœciwego miejscowo oddzia³u
terenowego Agencji przez dokonanie wpisu do rejestru producentów. 2. Umowa zbycia, o której mowa
w ust. 1, jest zawierana do koñca lutego danego roku kwotowego miêdzy producentami posiadaj¹cymi
gospodarstwa na terenie tego samego oddzia³u terenowego Agencji”. W obu tych punktach mowa jest
oczywiœcie o Agencji Rynku Rolnego.

Z tego pozornie niegroŸnie brzmi¹cego zapisu wynikaj¹ powa¿ne utrudnienia w obrocie na rynku
kwotami mlecznymi w Polsce. Zabrania on bowiem producentowi zbycia kwot mlecznych na terenie
innego województwa ni¿ to, w którym znajduje siê siedziba jego zak³adu. Takiego ograniczenia nie
wymaga³a od nas Unia Europejska, nie ma go te¿ w ¿adnym z wchodz¹cych w jej sk³ad krajów. W ten
sposób sami strzeliliœmy sobie bramkê.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka z pytaniem:
czy i kiedy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie dzia³ania, które doprowadz¹ do szybkiej
nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych?

Nie muszê chyba uzasadniaæ, jak pilna jest to sprawa.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki Leszka Juchniewicza

Do mojego biura wp³ynê³o pismo autorstwa Bia³ostockiej Obywatelskiej Grupy Samoobrony z dnia
17 lipca 2004 r. skierowane do wschodniego oddzia³u terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Lublinie, dotycz¹ce anomalii w gospodarce cieplnej Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej w Bia³ymstoku. Pismo powy¿sze zosta³o równie¿ przes³ane do centralnego Urzêdu
Regulacji Energetyki w Warszawie.

W zwi¹zku z podejrzeniem nadu¿yæ zwi¹zanych z zawy¿onymi kosztami ogrzewania w Bia³ymstoku
autorzy pisma sugeruj¹ rozpatrzenie sprawy z udzia³em bieg³ych rzeczoznawców i Prokuratury
Okrêgowej w £om¿y. Jak wynika z doniesieñ prasowych („Kurier Poranny” z 7 maja 2004 r.),
prokuratura w £om¿y, badaj¹ca nieprawid³owoœci w MPEC, przedstawi³a siedmiu pracownikom Urzê-
du Regulacji Energetyki w Lublinie zarzuty miêdzy innymi fa³szowania dokumentów dotycz¹cych
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej w £om¿y. W ocenie prokuratury („Kurier Poranny”
z 16 maja 2004 r.) MPEC narzuca spó³dzielniom mieszkaniowym i administracjom budynków
komunalnych zbyt du¿e jak na ich potrzeby limity ciep³a, przez co zarobi³ o 3 miliony z³ wiêcej. Inny
zarzut pod adresem cz³onków zarz¹du MPEC dotyczy³ procedury tworzenia taryf, w których
umieszczane by³y ró¿ne koszty funkcjonowania firmy, a nie tylko te zwi¹zane z bezpoœrednim
wytwarzaniem energii.

W zwi¹zku z zarzutami zawy¿onych kosztów ogrzewania w Bia³ymstoku zwracam siê o stanowisko
resortu w sprawie postulatu powo³ania niezale¿nych bieg³ych rzeczoznawców w celu rozpatrzenia
zasadnoœci zarzutów dotycz¹cych gospodarki cieplnej w Bia³ymstoku.

Z wyrazami szacunku
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury Waldemara D¹browskiego

Zwracam siê do Pana Ministra o rozwa¿enie mo¿liwoœci finansowego wsparcia dzia³alnoœci
Bia³ostockiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych.

Towarzystwo istnieje od trzydziestu siedmiu lat i nieprzerwanie pe³ni mecenat nad amatorskim
ruchem artystycznym. Towarzystwo jest organizatorem konkursów plastycznych, wystaw, plenerów
interdyscyplinarnych itp. Skupia pasjonatów z ca³ego Podlasia, którzy ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêcaj¹
twórczoœci, pe³ni¹c pos³ugê spo³eczn¹ na rzecz dobra ogólnego. Stowarzyszenie podtrzymuje cenne
tradycje pracy twórczej oraz rozwija aktywne postawy spo³eczne, dziêki czemu ma powa¿ny wk³ad
w kszta³towanie korzystnych postaw cz³owieka w stosunku nie tylko do problemów kultury, ale tak¿e
w stosunku do drugiego cz³owieka, ¿ycia rodzinnego i spo³ecznego.

Znamienny i godny szczególnego podkreœlenia jest fakt, ¿e za swoj¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ BTPSzP
otrzyma³o miêdzy innymi dyplom uznania od ministra kultury i sztuki za zas³ugi w upowszechnianiu
sztuk plastycznych oraz odznakê „Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie” od wojewody za zas³ugi w dzia³alnoœci
na rzecz rozwoju kultury w województwie.

Roczne koszty dzia³alnoœci towarzystwa to oko³o 40 tysiêcy z³ kosztów sta³ych, w tym koszty
prowadzenia galerii – czynsz, energia elektryczna, op³aty telefoniczne, woda, c.o., p³ace trzech pracow-
ników, a w tym pensja ksiêgowej, sk³adki ZUS, podatki, oraz oko³o 60 tysiêcy z³ kosztów dzia³alnoœci
statutowej – organizacja wystaw, plenerów malarskich, rzeŸbiarskich, fotograficznych, konkursów
plastycznych, druk zaproszeñ, plakatów i katalogów wystaw itp.

Niestety wysokoœæ dotacji z Urzêdu Miejskiego w Bia³ymstoku, 3 tysi¹ce z³ za rok 2003, i brak
jakiegokolwiek wsparcia w roku 2003 ze strony urzêdu marsza³kowskiego stawiaj¹ pod znakiem
zapytania kulturotwórcz¹ dzia³alnoœæ towarzystwa.

W zwi¹zku z powy¿szym, maj¹c nadziejê na finansowe wsparcie ze strony resortu, oczekujê na
stanowisko Pana Ministra w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Obecnie panuje na wsi gor¹cy okres zbioru owoców miêkkich, a rolnicy, zamiast pracowaæ w polu,

strajkuj¹ i blokuj¹ punkty skupu i zak³ady przetwórcze. Powodem tego stanu rzeczy s¹ kilkakrotnie
mniejsze od zesz³orocznych, niepokrywaj¹ce nawet kosztów zbioru ceny skupu owoców.

Wobec tego uprzejmie zapytujê: jakie dzia³ania podejmuje kierowany przez Pana resort w celu
uspokojenia i unormowania sytuacji na rynku owoców miêkkich?

Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dwukrotnie interweniowa³em w sprawie naprawy elewacji dworca PKP w Tarnowie. Mimo

zapowiedzi, ¿e PKP ma w nieodleg³ym czasie wykonaæ te prace, ¿adne dzia³ania do dzisiaj nie zosta³y
podjête, a dworzec ulega totalnej dewastacji. Brakuje ju¿ nawet klamek w drzwiach. Wysiadaj¹cy
z poci¹gu na tym dworcu podró¿ni s¹ zbulwersowani takim stanem rzeczy i dlatego zapytujê pana
w imieniu zarówno swoim, jak i mieszkañców Tarnowa i okolic, jakie s¹ dalsze plany PKP co do dworca
kolejowego w Tarnowie.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

oraz senatora Janusza Bargie³a

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Spo³ecznej Leszka
Zieliñskiego

Oœwiadczenie sk³adamy w celu wyjaœnienia rozbie¿noœci pomiêdzy zapisem art. 31 ust. 4 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych a zapisem art. 38
ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Panie Ministrze!
Zarówno ustawa z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu

osób niepe³nosprawnych, jak i rozporz¹dzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 21 stycznia 2000 r.
stanowi¹, ¿e prowadz¹cy zak³ad aktywnoœci zawodowej przekazuje œrodki uzyskane z tytu³u zwolnieñ
na zak³adowy fundusz aktywnoœci. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi miêdzy
innymi w art. 38 ust. 2 o tym, ¿e zak³ady aktywnoœci zawodowej przekazuj¹ 10% kwoty pobranych
zaliczek na PFRON i 90% na ZFRON.

W zwi¹zku z tymi zapisami nasuwaj¹ siê dwa pytania. Czy zazy maj¹ obowi¹zek tworzenia obok
zak³adowego funduszu aktywnoœci zak³adowy fundusz rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, o którym
nic w przypadku zazów nie mówi ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych? Czy prowadz¹cy zazy p³atnicy maj¹ obowi¹zek przekazywania 10% pobranych
zaliczek na podatek od wynagrodzeñ, na PFRON?

Bêdziemy wdziêczni za przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Józef Sztorc
Janusz Bargie³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Sztorca

oraz senatora Janusza Bargie³a

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Krzysztofa Opawskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana w imieniu kilkuset klubów sportowych dzia³aj¹cych jako stowarzyszenia

kultury fizycznej, których statutowym celem jest szkolenie m³odzie¿y w zakresie kultury fizycznej.
Wiêkszoœæ z nich to kluby pi³karskie, które prowadz¹ rozgrywki na terenach swoich powiatów czy

dawnych województw i potrzebny jest im autobus w celu przewo¿enia zawodników na mecze. Te kluby
czy te¿ stowarzyszenia nie prowadz¹ ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej, utrzymuj¹ siê wy³¹cznie z dotacji
gmin i sk³adek cz³onkowskich. Z powodu braku œrodków pos³uguj¹ siê niejednokrotnie
dwudziestoletnimi autobusami, których stan techniczny odpowiada przepisom o ruchu drogowym, ale
brakuje w tych autobusach tachografów, co uniemo¿liwia od 1 maja 2004 r. poruszanie siê ich po
drogach publicznych – naruszona by³aby bowiem ustawa o czasie pracy kierowców.

Panie Ministrze, dostosowanie takiego autobusu do wymogów wymienionej ustawy czêsto
przekracza mo¿liwoœci finansowe wspomnianych klubów sportowych, a niejednokrotnie jest dro¿sze od
ca³ego autobusu.

W zwi¹zku z tym zapytujemy, czy widzi Pan mo¿liwoœæ, aby do wy³¹czeñ, o których mówi siê w art. 13,
dodaæ jeszcze to jedno odstêpstwo i dopisaæ sformu³owanie: autobusy bêd¹ce w u¿ytkowaniu
stowarzyszeñ nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej, a s³u¿¹ce do wy³¹cznego przewozu cz³onków
stowarzyszenia na imprezy i zawody sportowe przez nie organizowane. Myœlimy, ¿e nie naruszy to ani
zapisów ustawy o czasie pracy kierowców, ani rozporz¹dzenia EWG nr 3821/85 i 3820/85 z 1985 r.

Z wyrazami szacunku
Józef Sztorc
Janusz Bargie³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Szyszkowsk¹

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Marka Belki

Uprzejmie proszê Pana Premiera o spowodowanie, aby minister Skarbu Pañstwa, pan Jacek Socha,
wyjaœni³, dlaczego nie udzieli³ absolutorium prezesowi zarz¹du Centrali Farmaceutycznej Cefarm SA za
okres od 1 kwietnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., pomimo ¿e zatwierdzi³ sprawozdanie zarz¹du
z dzia³alnoœci spó³ki, a uzyskany przez Centralê Farmaceutyczn¹ zysk netto za wspomniany okres
przeznaczy³ na kapita³ zapasowy.

W nagrodê zaœ nowa rada nadzorcza w porozumieniu z ministrem Skarbu Pañstwa postanowi³a
rozpisaæ konkurs na nowego prezesa zarz¹du. Jednym z g³ównych warunków do spe³nienia przez
kandydata jest posiadanie znajomoœci przemys³u maszynowo-obrabiarkowego.

Zdziwienie mo¿e budziæ fakt, ¿e na przyk³ad prezes zarz¹du Tarchomiñskich Zak³adów
Farmaceutycznych Polfa SA otrzyma³ absolutorium, pomimo ¿e straty spó³ki przekroczy³y 22 milio-
ny z³.

Oba wymienione podmioty gospodarcze, w których Skarb Pañstwa posiada 100% udzia³ów, ró¿ni¹
siê tylko tym, ¿e Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA jest dystrybutorem, a zak³ady tarchomiñskie –
producentem produktów leczniczych.

Domniemywaæ nale¿y, ¿e w zwi¹zku z zaistnia³ym zamieszaniem na arenie politycznej i okresami
urlopowym powróci³a koncepcja oddania za bezcen pañstwowego maj¹tku o wartoœci siêgaj¹cej 55 mi-
lionów z³ znanej amerykañskiej firmie, która chcia³aby eksperymentalnie przeprowadziæ w Polsce próbê
pocztowej sprzeda¿y leków, wykorzystuj¹c w tym celu bazê i maj¹tek Centrali Farmaceutycznej Cefarm
SA. By³by to jedyny tego rodzaju eksperyment wœród pañstw Unii Europejskiej, który nie przyniós³by
zysków Skarbowi Pañstwa i zaszkodzi³by pacjentom.

Nie jest to pierwszy taki przypadek. Poprzedni minister skarbu i minister sprawiedliwoœci, pomimo
licznych interwencji, w tym równie¿ publicznych, œwiadomie nie podejmowali wyjaœnienia sprawy
wyprowadzenia z Centrali Farmaceutycznej Cefarm SA znacznej wartoœci maj¹tku na prywatne konta
poprzedniego kierownictwa, które w ten sposób doprowadzi³o do zubo¿enia przedsiêbiorstwa,
przygotowuj¹c tym samym podstawy do przejêcia kadry i bazy Centrali Farmaceutycznej Cefarm SA za
symboliczn¹ z³otówkê przez podmioty prywatne.

W zwi¹zku z powy¿szym w œrodowisku farmaceutycznym coraz g³oœniej zaczyna siê mówiæ, u¿ywaj¹c
jêzyka potocznego, ¿e jest to najzwyklejszy skok na kasê.

Wyra¿am nadziejê, ¿e pan premier spowoduje wyjaœnienie sprawy w obiektywny sposób i zdecyduje
jednoczeœnie o zlikwidowaniu w zarodku traktowania maj¹tku pañstwowego jak prywatnej w³asnoœci
przez przedstawicieli ministra Skarbu Pañstwa, zasiadaj¹cych w powo³anej ostatnio przez niego nowej
radzie nadzorczej Centrali Farmaceutycznej Cefarm SA.

Presti¿owe nagrody i liczne wyró¿nienia, jakie pracownicy i kadra kierownicza Centrali
Farmaceutycznej Cefarm SA otrzymali w latach 2002–2004, a przede wszystkim wyprowadzenie
z dramatycznej zapaœci finansowej przedsiêbiorstwa po poprzednim kierownictwie, upowa¿niaj¹ mnie
do interwencji w tej sprawie.

prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 67. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w art. 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasi³ek rodzinny przys³uguje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2, do ukoñcze-
nia przez dziecko:
1) 18 roku ¿ycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia, albo
3) 24 roku ¿ycia, je¿eli kontynuuje naukê w szkole lub szkole wy¿szej i legitymuje siê

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.",
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zasi³ek rodzinny przys³uguje osobie ucz¹cej siê w szkole lub w szkole wy¿szej, jednak nie
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.“; „;

2) w art. 1 w pkt 2 skreœla siê lit. a;
3) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na czêœciowe pokrycie wydatków zwi¹zanych z zamieszkiwaniem w miejscowoœci, w której

znajduje siê siedziba szko³y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, a tak¿e gimnazjum
w przypadku dziecka lub osoby ucz¹cej siê, legitymuj¹cych siê orzeczeniem o niepe³nospra-
wnoœci lub o stopniu niepe³nosprawnoœci – w wysokoœci 80 z³ miesiêcznie na dziecko albo“; „;

4) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu og³oszenia,

z wyj¹tkiem art. 1 pkt 5 lit. b, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2005 r.“.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

Przyjmuj¹c w dniu 16 lipca br. ustawê o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, Sejm przyzna³
osobom samotnym – ucz¹cym siê w szkole lub w szkole wy¿szej (do ukoñczenia 24 roku ¿ycia), upraw-
nienie do dodatku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka. Jednak¿e w ustawie o œwiadczeniach ro-
dzinnych zasad¹ jest, ¿e dodatek (i inne dodatki) przys³uguje do zasi³ku rodzinnego, w nowelizacji zo-
sta³o to pominiête - przyznano sam dodatek bez prawa do zasi³ku rodzinnego. Poprawki Senatu (nr 1 i 2)
przyznaj¹ osobie ucz¹cej siê uprawnienie do zasi³ku rodzinnego, a tym samym do dodatków przewidzia-
nych ustaw¹, w tym tak¿e do dodatku z tytu³u samotnego wychowywania dziecka, zapewniaj¹c spój-
noœæ uregulowañ ustawy.

Poprawka nr 3 dotyczy uprawnienia do dodatku z tytu³u podjêcia nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania. Senat rozszerza je na dzieci niepe³nosprawne ucz¹ce siê w gimnazjach, czêsto odleg³ych od
ich miejsca zamieszkania. Ustawowy obowi¹zek zapewnienia przez gminê dojazdu do szkó³ gimnazjal-
nych jest realizowany przez gminê, jednak¿e w stosunku do krêgu dzieci, o których mowa w poprawce,
zasadne sta³o siê wprowadzenie uregulowania zapewniaj¹cego im mo¿liwoœæ kontynuowania nauki,
w razie zaistnienia przeszkód w wykonaniu tego zadania przez gminê.

Poprawka nr 4 w sposób prawid³owy, z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej, reguluje wejœ-
cie w ¿ycie ustawy oraz zapewnia realny termin wydania rozporz¹dzenia dotycz¹cego wywiadu œrodowi-
skowego, który ma za zadanie wyjaœnienie w¹tpliwoœci co do samotnego (w rzeczywistoœci) wychowywa-
nia dziecka.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o upo-
sa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 2 wyrazy „posiedzenia Parlamentu Europejskiego, na którym z³o¿yli œlubowanie“ za-

stêpuje siê wyrazami „pierwszego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, w którym wziêli udzia³“;
2) w art. 4 w pkt 2 po wyrazie „oraz“ dodaje siê wyrazy „zakres zadañ Kancelarii Sejmu w stosunku do

poszkodowanych w tych wypadkach pos³ów do Parlamentu Europejskiego, uwzglêdniaj¹c w szcze-
gólnoœci“;

3) w art. 4 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 2 i dodaje siê ust. 1 w brzmieniu:
„1. Pos³owi do Parlamentu Europejskiego, który uleg³ wypadkowi przy sprawowaniu mandatu,

przys³uguj¹ œwiadczenia na zasadach i w wysokoœci okreœlonych przepisami o ubezpieczeniu
spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.“;

4) w art. 5 w pkt 1, lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Kancelaria Sejmu w stosunku do pos³ów i pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów, “;
5) dodaje siê art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 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, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

„3a) sprawowania mandatu pos³a do Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej; “;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Kancelaria Sejmu w stosunku do pos³ów i pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybra-

nych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do senatorów; “.".

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

Wprowadzaj¹c poprawki do ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej Senat mia³ przede wszystkim na wzglêdzie koniecznoœæ zapewnienia, aby
regulacja dotycz¹ca uposa¿eñ eurodeputowanych, pobieranych od nich sk³adek i przys³uguj¹cych
w zamian za nie œwiadczeñ by³a zupe³na i jednoznaczna.

Senat uzna³, i¿ w sposób niewystarczaj¹cy zosta³a uregulowana w ustawie kwestia œwiadczeñ z ubez-
pieczenia spo³ecznego z tytu³u wypadków przy sprawowaniu mandatu. Przewidziane w ustawie rozpo-
rz¹dzenie okreœlaj¹ce sk³ad zespo³u powypadkowego i czynnoœci niezbêdne do ustalenia œwiadczeñ na-
le¿nych z tytu³u wypadku nie jest, zdaniem Senatu, wystarczaj¹c¹ podstaw¹ prawn¹ do przyznania
œwiadczeñ na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, które powinny siê nale¿eæ pos³om w zwi¹zku z obowi¹zkowym op³acaniem sk³adki na ubez-
pieczenie wypadkowe, st¹d propozycja wprowadzenia wyraŸnej podstawy prawnej w tym zakresie (po-
prawka nr 3). Konstrukcja ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych wymaga równie¿ rozszerzenia definicji wypadku przy pracy oraz wskazania podmiotu,
który dokonuje w karcie wypadku ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy (poprawka nr
5). Senat przyj¹³, i¿ jedynym podmiotem, który mo¿e byæ w tym miejscu wskazany jest Kancelaria Sej-
mu, której przyznano ustaw¹ status pracodawcy, m. in. w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych. W konse-
kwencji Senat postanowi³ równie¿ wyraŸnie wskazaæ Kancelariê Sejmu jako w³aœciw¹ na podstawie art.
4 ustawy do wykonywania zadañ pracodawcy w stosunku do poszkodowanych w wypadkach pos³ów do
Parlamentu Europejskiego (poprawka nr 2).

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 1 Senat mia³ na celu uwzglêdnienie faktu, ¿e pos³owie do Parlamentu
Europejskiego nie sk³adaj¹ œlubowania, st¹d nie mo¿na uzale¿niaæ prawa do uposa¿enia od jego z³o¿e-
nia.

Ponadto Senat postanowi³ skorygowaæ przepis art. 5 pkt 1, lit. e, w kierunku jednoznacznego wska-
zania podmiotów pe³ni¹cych funkcjê p³atnika sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne w stosunku do par-
lamentarzystów krajowych i eurodeputowanych (poprawka nr 4).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2004 r. ustawy o miê-
dzynarodowym obrocie odpadami, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 7 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister w³aœciwy do spraw œrodowiska okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzór listu przewozo-
wego stosowanego w miêdzynarodowym obrocie odpadami, uwzglêdniaj¹c zakres niezbêdnych
danych wynikaj¹cy z decyzji Komisji nr 94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r. dotycz¹cej stan-
dardowego listu przewozowego okreœlonego w rozporz¹dzeniu Rady nr 259/93/EWG w sprawie
nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej ob-
szar.“;

2) w art. 13 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „wniosków o wydanie zezwoleñ, zg³oszeñ i decyzji“ za-
stêpuje siê wyrazami „zg³oszeñ, decyzji i wniosków o wydanie zezwoleñ“;

3) w art. 14:
a) w ust. 3 – 5 u¿yte w ró¿nym przypadku wyrazy „zezwolenie lub decyzja, o których“ zastêpuje siê

u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „zezwolenie, o którym“,
b) w ust. 7 skreœla siê wyrazy „decyzjach lub“ oraz wyrazy „lub decyzji“;

4) w art. 16 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy „je¿eli miêdzynarodowego obrotu odpadami, dokona³“ zastêpuje siê wyrazami

„je¿eli za nielegalny miêdzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialnoœæ ponosi“,
b) w pkt 2 wyrazy „je¿eli miêdzynarodowego obrotu odpadami dokona³“ zastêpuje siê wyrazami „je-

¿eli za nielegalny miêdzynarodowy obrót odpadami odpowiedzialnoœæ ponosi“;
5) w art. 16:

a) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Je¿eli odpady zosta³y wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek nielegal-

nego miêdzynarodowego obrotu odpadami, za który odpowiedzialnoœæ ponosi wysy³aj¹cy,
G³ówny Inspektor Ochrony Œrodowiska, w drodze decyzji, nakazuje przywóz i zagospodaro-
wanie tych odpadów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na koszt wysy³aj¹cego.“,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je¿eli nie mo¿na wszcz¹æ postêpowania egzekucyjnego w sprawie decyzji, o których mowa

w ust. 1 pkt 2 i ust. 1a, lub egzekucja okaza³a siê bezskuteczna, G³ówny Inspektor Ochrony
Œrodowiska dokonuje gospodarowania odpadami na koszt odbiorcy w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, lub na koszt wysy³aj¹cego w przypadku, o którym mowa w ust. 1a.“;

6) w art. 19 w ust. 1 wyrazy „Kto bez zgody, powiadomienia lub wymaganego zezwolenia“ zastêpuje siê
wyrazami „Kto bez wymaganej zgody, wymaganego zg³oszenia lub zezwolenia“;

7) w art. 20 w ust. 1 skreœla siê pkt 1;
8) w art. 22, w ust. 37a pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1) na obrót odpadami z zagranic¹, obejmuj¹cy wielokrotne przemieszczanie odpadów - 1380 z³;
2) na obrót odpadami z zagranic¹, obejmuj¹cy jednokrotne przemieszczenie odpadów - 690 z³.".

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o miêdzynarodowym obrocie odpadami Senat wprowadzi³ do niej 8 popra-
wek. Maj¹ one charakter uzupe³niaj¹cy, doprecyzowuj¹cy b¹dŸ koryguj¹cy.

Istotnym uzupe³nieniem ustawy jest uregulowanie zasad odpowiedzialnoœci za nielegalny miêdzyna-
rodowy obrót odpadami w przypadku wywozu odpadów z terytorium Polski, w sposób analogiczny do
przyjêtego przez ustawê w odniesieniu do nielegalnego wwozu odpadów (poprawka nr 5). Charakter
uzupe³niaj¹cy ma równie¿ poprawka nr 1 dodaj¹ca delegacjê do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego
wzór listu przewozowego stosowanego w miêdzynarodowym obrocie odpadami. Decyzja Komisji Euro-
pejskiej dotycz¹ca standardowego listu przewozowego okreœlonego w rozporz¹dzeniu Rady nr
259/93/EWG skierowana zosta³a do pañstw cz³onkowskich wi¹¿¹c ich organy, list przewozowy ma byæ
natomiast wype³niany przez podmioty dokonuj¹ce miêdzynarodowego obrotu odpadami, st¹d wydaje
siê celowe implementowanie jego wzoru do prawa krajowego.

Poprawki nr 4, 6 i 8 zmierzaj¹ do doprecyzowania przepisów ustawy. Pierwsza z nich ma na celu wy-
raŸne wskazanie, ¿e przes³ank¹ na³o¿enia okreœlonych obowi¹zków na wysy³aj¹cego odpady lub ich
odbiorcê jest ponoszenie przez nich odpowiedzialnoœci za nielegalny miêdzynarodowy obrót odpada-
mi. Poprawka nr 6 polega na zast¹pieniu w przepisie karnym nieznanego ustawie pojêcia „powiado-
mienie“ u¿ywanym w niej terminem „zg³oszenie“ oraz na odniesieniu okreœlenia „wymagany“ nie tylko
do pozwolenia, ale te¿ do zgody i zg³oszenia. Zmiana zaproponowana w pkt 8 uchwa³y Senatu ma na
celu doprecyzowanie przepisu za³¹cznika do ustawy o op³acie skarbowej poprzez rozró¿nienie, zgod-
nie z ustaw¹ o miêdzynarodowym obrocie odpadami, zezwoleñ na wielokrotne i jednokrotne przemie-
szczanie odpadów w ramach obrotu nimi z zagranic¹, bowiem ustawa bêd¹ca przedmiotem poprawek
Senatu nie przewiduje zezwoleñ na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu z zagra-
nic¹ odpadami.

Pozosta³e poprawki koryguj¹ przepisy w celu poprawienia ich czytelnoœci (poprawka nr 2), usuniêcia
zbêdnych odes³añ (poprawka nr 3) lub zbêdnych jednostek redakcyjnych (poprawka nr 7).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w 60. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego

Mija 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej sk³ada ho³d ¿o³nierzom, harcerzom i ludnoœci cywilnej za podjêcie

nierównej bohaterskiej walki w obronie godnoœci Narodu.
Podjêcie próby odzyskania niepodleg³oœci i uwolnienia Stolicy spod okupacji niemieckiej w³asnymi

si³ami, by³o zwieñczeniem dzia³alnoœci Armii Krajowej i innych podziemnych organizacji zbrojnych.
Osamotnienie Warszawy w walce, nie udzielenie Powstañcom realnej pomocy przez zachodnich

aliantów oraz wycofanie swojej armii przez Zwi¹zek Radziecki z przedmieœæ Walcz¹cego Miasta przyczy-
ni³o siê do zag³ady ok. 200 000 osób i zrównania z ziemi¹ stolicy Polski. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
potêpia niemieckich okupantów winnych zbrodni przeciwko ludzkoœci dokonanej na ¿o³nierzach Po-
wstania, harcerzach i ludnoœci cywilnej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a wdziêcznoœæ wszystkim, którzy – pomimo gro¿¹cych w prze-
sz³oœci represji – podejmowali próby upamiêtnienia kolejnych rocznic Powstania Warszawskiego,
a nadto z uznaniem przyjmuje utworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, które przybli¿y nastêp-
nym pokoleniom skomplikowane i dramatyczne losy naszego Narodu.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski“.

WICEMARSZA£EK SENATU
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w art. 37j w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „obowi¹zkowi podatkowemu w podatku akcyzo-

wym“ zastêpuje siê wyrazami „obowi¹zkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego“;
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 37j w ust. 2 wyrazy „umów miêdzynarodowych dotycz¹cych miêdzynarodo-

wego transportu drogowego“ zastêpuje siê wyrazami „ratyfikowanych przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
umów miêdzynarodowych“;

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 37j w ust. 3 wyrazy „ust. 3" zastêpuje siê wyrazami „ust. 2";
4) w art. 1 w pkt 4, w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 37j“ zastêpuje siê wyrazami „art. 37j ust. 1";
5) dodaje siê art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. Do postêpowañ administracyjnych w sprawach objêtych przepisami niniejszej ustawy
wszczêtych, a niezakoñczonych przed dniem jej wejœcia w ¿ycie, stosuje siê przepisy dotychcza-
sowe.“;

6) w art. 2 wyrazy „14 dni“ zastêpuje siê wyrazami „30 dni“.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o au-
tostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Senat uzna³ za stosowne wprowadzenie do
jej tekstu 6 poprawek.

Zgodnie z art. 37j ust. 1 pkt 4, w brzmieniu nadanym przez ustawê, obowi¹zek zap³aty op³aty paliwo-
wej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h, ci¹¿y na innym podmiocie podlegaj¹cym
na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowi¹zkowi podatkowemu w podatku akcyzowym od
paliw silnikowych lub gazu. D¹¿¹c do zapewnienia zgodnoœci z powszechnie przyjêtymi regu³ami sk³a-
dni jêzyka polskiego Senat w poprawce nr 1 zast¹pi³ sformu³owanie „obowi¹zkowi podatkowemu w po-
datku akcyzowym“ sformu³owaniem „obowi¹zkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego“.

Art. 37j ust. 2, w brzmieniu nadanym przez ustawê, przewiduje zwolnienie z obowi¹zku uiszczania
op³aty paliwowej, gdy wynika to z umów miêdzynarodowych dotycz¹cych miêdzynarodowego transpor-
tu drogowego. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ tak sformu³owany przepis dotyczy nie tylko ratyfikowanych umów
miêdzynarodowych, które zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP stanowi¹ Ÿród³o powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego prawa – a wiêc mog¹ wi¹zaæ wszystkie podmioty w pañstwie – ale równie¿ umów miêdzyna-
rodowych zatwierdzonych przez Radê Ministrów, które nie posiadaj¹ takiego przymiotu (nie mog¹ za-
tem przewidywaæ zwolnieñ z obowi¹zku ponoszenia danin publicznych). Ponadto zwolnienia, o których
mowa w art. 37j ust. 2, mog¹ byæ statuowane równie¿ przez umowy miêdzynarodowe obejmuj¹ce swym
przedmiotem tak¿e inne materie. Zasadny wiêc staje siê postulat, aby przepis ten odwo³ywa³ siê do raty-
fikowanych przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ umów miêdzynarodowych (poprawka nr 2).

Art. 37j ust. 3, w brzmieniu nadanym przez ustawê, stanowi, ¿e minister w³aœciwy do spraw trans-
portu og³osi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski“, wykaz umów, o których mowa w ust. 3, mimo ¿e powinien odsy³aæ do ust. 2 tego artyku³u. W zwi¹z-
ku z tym Senat uchwali³ poprawkê nr 3.

W art. 37o ust. 1, w brzmieniu nadanym przez ustawê, w zdaniu wstêpnym nastêpuje nieprecyzyjne
odes³anie do podmiotów, o których mowa w art. 37j, zamiast – jak to ma miejsce w art. 37k ust. 1 i art.
37l ust. 1, w brzmieniu nadanym przez ustawê – do art. 37j ust. 1. Zasadne wiêc by³o wprowadzenie
w tym przepisie odpowiedniej korekty (poprawka nr 4).

Ustawa nie zawiera przepisów przejœciowych reguluj¹cych sposób zakoñczenia postêpowañ admini-
stracyjnych bêd¹cych w toku. Z uwagi na wymóg zachowania pewnoœci prawa, Senat uzna³ za niezbêd-
ne ustanowienie w tym zakresie zasady, aby do postêpowañ w sprawach objêtych przepisami ustawy
stosowane by³y przepisy dotychczasowe (poprawka nr 5).

Op³ata paliwowa jest danin¹ publiczn¹. Zastosowanie maj¹ wiêc do niej wyra¿one w Konstytucji RP
zasady dotycz¹ce stanowienia prawa daninowego oraz bogate orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjne-
go w tym zakresie, wskazuj¹ce przede wszystkim na koniecznoœæ respektowania ze szczególn¹ katego-
rycznoœci¹ zasady zachowania odpowiedniej vacatio legis. Z tego te¿ wzglêdu zasadnicze w¹tpliwoœci
natury konstytucyjnej budzi, zdaniem Senatu, art. 2 ustawy, zgodnie z którym ma ona wejœæ w ¿ycie za-
ledwie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia. Skoro, oprócz zmiany zasad i trybu pobierania op³aty pali-
wowej, ustawa dokonuje zmian o charakterze merytorycznym w systemie op³aty paliwowej, w tym po-
szerza katalog podmiotów podlegaj¹cych tej op³acie oraz zmienia dzieñ powstania obowi¹zku jej zap³a-
ty, to 14-dniowa vacatio legis wydaje siê byæ niewystarczaj¹cym okresem na zapoznanie siê z treœci¹
ustawy przez jej adresatów oraz na przystosowanie siê do zmienionej sytuacji prawnej i bezpieczne pod-
jêcie stosownych decyzji co do dalszego postêpowania w zakresie podejmowanej dzia³alnoœci gospodar-
czej. W zwi¹zku z tym szczególnej wagi nabiera poprawka nr 6 zmierzaj¹ca do tego, aby ustawa wesz³a
w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej og³oszenia. Zdaniem Izby okres ten z jednej strony pozwala na wejœ-
cie w ¿ycie ustawy w terminie mo¿liwie krótkim, z drugiej zaœ – czyni zadoœæ powo³anym wy¿ej wzorcom
konstytucyjnym.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2004 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do przedsiêwziêæ inwestycyjno-budowlanych objêtych wnioskami wstêpnymi o udzielenie kre-
dytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, z³o¿onymi przed dniem 1 stycznia 2005 r., z za-
chowaniem terminów okreœlonych w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art.
19 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje siê przepis art. 19 ust. 9 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu dotychczas obowi¹zuj¹cym.“.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2004 r. Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat zade-
cydowa³ o wprowadzeniu do ustawy jednej poprawki.

Przed³o¿ona Senatowi ustawa likwiduje przepis art. 19 ust. 9 ustawy nowelizowanej, który umo¿liwia
umorzenie 10% kosztów ca³ego przedsiêwziêcia, w przypadku jego terminowego zakoñczenia i rozlicze-
nia. Zwi¹zany z nim przepis przejœciowy art. 4 ust. 2 stanowi, ¿e umorzenie bêdzie stosowane tylko do
wniosków z³o¿onych przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Przepis ten, pozbawia zatem prawa do 10% umorzenia wszystkie podmioty, które z³o¿y³y ju¿ wnioski
w roku 2004.

Senat stwierdzaj¹c, ¿e przepis art. 4 ust. 2, w dotychczasowym brzmieniu, dzia³a wstecz w sposób
niekorzystny dla interesów objêtych nim podmiotów i pozbawia je praw nabytych zgodnie z istniej¹cymi
dotychczas przepisami zaproponowa³ poprawkê, która stanowi, ¿e umorzenie bêdzie stosowane do
wszystkich wniosków z³o¿onych przed dniem 1 stycznia 2005 r.

Zdaniem Senatu przepis narusza³ zasadê niedzia³ania prawa wstecz (lex retro non agit) – czyli skiero-
wany do organów prawodawczych zakaz nadawania przepisom mocy wstecznej, a który jest jednoczeœ-
nie zakazem stanowienia miêdzyczasowych regu³, które maj¹ okreœlaæ treœæ stosunku prawnego po-
wsta³ego pod rz¹dami dawnych norm a trwaj¹cych w okresie wejœcia w ¿ycie norm nowoustanowio-
nych, je¿eli regu³y te wywo³uj¹ ujemne nastêpstwa dla bezpieczeñstwa prawnego i poszanowania praw
nabytych.

Za wniesieniem poprawki przemawia równie¿ wyra¿any przez Trybuna³ Konstytucyjny pogl¹d, wy-
wodzony z art. 2 Konstytucji, ¿e istotnym elementem zasady ochrony zaufania obywatela do pañstwa
i prawa jest obowi¹zek poszanowania przez ustawodawcê interesów w toku, tj. przedsiêwziêæ gospodar-
czych i finansowych rozpoczêtych na gruncie dotychczasowych przepisów.

67 posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 lipca 2004 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania

166 budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw



U C H W A £ A
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z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2004 r. ustawy o usta-
nowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011", przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urzêdowych,

sporz¹dzonej w Hadze dnia 5 paŸdziernika 1961 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzêdowych, sporz¹dzonej
w Hadze dnia 5 paŸdziernika 1961 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka
w sprawie anga¿owania dzieci w konflikty zbrojne,

przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie anga¿owania dzieci w kon-
flikty zbrojne, przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli

dnia 29 maja 2000 r., oraz Protoko³u do Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r.,

sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 paŸdziernika 2001 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Eu-
ropejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Protoko³u do Konwencji o pomocy praw-
nej w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r.,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 16 paŸdziernika 2001 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji
miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,

sporz¹dzonej w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji odnosz¹cej siê do ekstradycji miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej miêdzy
Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji o uproszczonej procedurze ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi Unii Eu-
ropejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 10 marca 1995 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy
Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej,

sporz¹dzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2004 r. ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjona-
riuszy Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej, sporz¹dzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r., przyj-
muje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI
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Grzegorz Niski . . . . . . . . . . . . 50

G³osowanie nr 17. . . . . . . . . . . . . . 50
G³osowanie nr 18. . . . . . . . . . . . . . 50
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o miê-

dzynarodowym obrocie odpadami
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o ustanowie-
niu programu wieloletniego „Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004–2011”

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 50

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 51
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 51
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 51
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 51
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 52
senator Dorota Simonides . . . . . . . 52
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 52
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 52
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 52
senator Ryszard Matusiak. . . . . . . 53
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 53
senator Grzegorz Lipowski. . . . . . . 53
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 53
senator Andrzej Jaeschke . . . . . . . 53
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 53
senator Maria Szyszkowska . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 54
senator Stanis³aw Nicieja . . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 54
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . . 54
senator Dorota Simonides . . . . . . . 55
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 55
senator Józef Sztorc . . . . . . . . . . 55
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 55
senator Ryszard Matusiak. . . . . . . 56
senator Jerzy Markowski . . . . . . . 56
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 56
senator Jerzy Markowski . . . . . . . 56
senator Andrzej Spychalski . . . . . . 56
sekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji
Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc . . . . . . . . . . . . 57
sekretarz stanu
Tadeusz Szulc . . . . . . . . . . . . 58
senator Ryszard Matusiak. . . . . . . 58
sekretarz stanu
Tadeusz Szulc . . . . . . . . . . . . 58
senator Dorota Simonides . . . . . . . 59
sekretarz stanu
Tadeusz Szulc . . . . . . . . . . . . 59

W n i o s e k f o r m a l n y o o d r o c z e n i e
rozpatrywania punktu ósmego porz¹dku
obrad do nastêpnego posiedzenia Senatu
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senator Zbigniew Romaszewski . . . . 59
senator Zbigniew Kruszewski . . . . . 60
senator Marian ¯enkiewicz . . . . . . 60
senator Bogus³aw M¹sior . . . . . . . 60

Wznowienie obrad
Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)

senator Zbigniew Romaszewski . . . . 60
G³osowanie nr 19. . . . . . . . . . . . . . 60
Odrzucenie wniosku formalnego
Otwarcie dyskusji

senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 61
senator Ryszard Matusiak. . . . . . . 62
senator Andrzej Wielowieyski . . . . . 62
senator Bogus³aw M¹sior . . . . . . . 63
senator W³odzimierz £êcki . . . . . . . 64
senator Zbigniew Kulak . . . . . . . . 65
senator Janusz Bielawski . . . . . . . 66

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie rektora Uniwersytetu imienia

Adama Mickiewicza w Poznaniu
rektor Stanis³aw Lorenc . . . . . . . . 66

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji znosz¹cej wymóg legali-
zacji zagranicznych dokumentów urzê-
dowych, sporz¹dzonej w Hadze dnia
5 paŸdziernika 1961 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . . 67

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 68
senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . . 68
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Jakub Wolski . . . . . . . . . . . . . 69
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Jakub Wolski . . . . . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u Fakultatywnego do Kon-
wencji o prawach dziecka w sprawie an-
ga¿owania dzieci w konflikty zbrojne,
przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja
2000 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Zbigniew Kulak . . . . . . . . . . . . 69

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Andrzej Jaeschke . . . . . . . . . . . 70

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Konwencji o pomocy prawnej w sprawach
karnych pomiêdzy Pañstwami Cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 29 maja 2000 r., oraz Pro-
toko³u do Konwencji o pomocy prawnej
w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwami
Cz³onkowskimi Unii Europejskiej z dnia
29 maja 2000 r., sporz¹dzonego w Luksem-
burgu dnia 16 paŸdziernika 2001 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Dorota Simonides. . . . . . . . . . . 71

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 71

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji odnosz¹cej siê do eks-
tradycji miêdzy Pañstwami Cz³onkow-
skimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator Bogus³aw M¹sior . . . . . . . 72
senator sprawozdawca
Bogus³aw M¹sior . . . . . . . . . . . 73

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Ewa Serocka . . . . . . . . . . . . . 73

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu
Jakub Wolski . . . . . . . . . . . . . 74
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu
Jakub Wolski . . . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji o uproszczonej procedurze
ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami Cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Bogus³aw M¹sior . . . . . . . . . . . 75

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci,

senator sprawozdawca
Aleksandra Koszada . . . . . . . . . 75

Zapytania i odpowiedzi
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senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 75
podsekretarz stanu
Jakub Wolski . . . . . . . . . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji w sprawie zwalczania ko-
rupcji funkcjonariuszy Wspólnot Euro-
pejskich i funkcjonariuszy Pañstw Cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, sporz¹dzo-
nej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Zygmunt Cybulski . . . . . . . . . . 76

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Krystyna Sienkiewicz . . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Sylweriusz Królak . . . . . . . . . . 77

Komunikaty

(Obrady w dniu 29 lipca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: informa-

cja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci
za rok 2003 wraz z uwagami o stanie prze-
strzegania praw dziecka

rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 79
Zapytania i odpowiedzi

senator Kazimierz Pawe³ek . . . . . . 87
senator Krystyna Sienkiewicz . . . . . 87
senator Ryszard S³awiñski . . . . . . 87
senator Krzysztof Jurgiel . . . . . . . 87
rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 87
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 89
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 89
senator Irena Kurzêpa. . . . . . . . . 90
senator Witold G³adkowski . . . . . . 90
senator Andrzej Wielowieyski . . . . . 90
rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 91
senator Genowefa Ferenc . . . . . . . 94
senator Aleksandra Koszada . . . . . 94
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 95
senator Kazimierz Dro¿d¿ . . . . . . . 95
senator Grzegorz Matuszak . . . . . . 95
senator Olga Krzy¿anowska . . . . . . 96
senator Jan Szafraniec . . . . . . . . 96
senator Adam Biela . . . . . . . . . . 96
senator Zygmunt Cybulski . . . . . . 96
senator Tadeusz Bartos . . . . . . . . 96
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 97
senator Andrzej Wielowieyski . . . . . 97
rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 97
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . . 99
rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 99
senator
Franciszek Bachleda-Ksiêdzularz . . 101
senator Ryszard Matusiak . . . . . . 102
rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 102

Otwarcie dyskusji
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 102
senator Zdzis³awa Janowska . . . . . 103
senator Irena Kurzêpa . . . . . . . . 105

senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 106
rzecznik Pawe³ Jaros . . . . . . . . . 108

Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-

tu uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu Po-
wstania Warszawskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Anna Kurska . . . . . . . . . . . . 109

G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 109
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 109
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 109
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 109
Podjêcie uchwa³y w 60. rocznicê wybuchu

Powstania Warszawskiego
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Skarbu Pañstwa

i Infrastruktury
senator sprawozdawca
Kazimierz Dro¿d¿ . . . . . . . . . . 109

G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 110
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 111
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Skarbu Pañstwa

i Infrastruktury
senator sprawozdawca
W³odzimierz £êcki . . . . . . . . . . 111

G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 111
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 111
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G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 111
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G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 112
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 112
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkanio-
wego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
senator Zbigniew Kulak . . . . . . . 112

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Jerzy Smorawiñski . . . . . . . . . 112
senator Teresa Liszcz . . . . . . . . 113

G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 113
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 113
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o usta-

nowieniu programu wieloletniego „Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu 2004–2011”

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 113
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o raty-

fikacji Konwencji znosz¹cej wymóg lega-
lizacji zagranicznych dokumentów urzê-
dowych, sporz¹dzonej w Hadze dnia
5 paŸdziernika 1961 r.

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 113
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o raty-

fikacji Protoko³u Fakultatywnego do
Konwencji o prawach dziecka w sprawie
anga¿owania dzieci w konflikty zbrojne,
przyjêtego w Nowym Jorku dnia 25 maja
2000 r.

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 114
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o raty-

fikacji Konwencji o pomocy prawnej
w sprawach karnych pomiêdzy Pañstwa-
mi Cz³onkowskimi Unii Europejskiej,
sporz¹dzonej w Brukseli dnia 29 maja
2000 r., oraz Protoko³u do Konwencji
o pomocy prawnej w sprawach karnych
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi
Unii Europejskiej z dnia 29 maja 2000 r.,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
16 paŸdziernika 2001 r.

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 114
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o raty-

fikacji Konwencji odnosz¹cej siê do eks-
tradycji miêdzy Pañstwami Cz³onkow-

skimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Dublinie dnia 27 wrzeœnia 1996 r.

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 114
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Konwencji o uproszczonej procedurze
ekstradycyjnej miêdzy Pañstwami Cz³on-
kowskimi Unii Europejskiej, sporz¹dzonej
w Brukseli dnia 10 marca 1995 r.

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 114
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Konwencji w sprawie zwalczania ko-
rupcji funkcjonariuszy Wspólnot Euro-
pejskich i funkcjonariuszy Pañstw Cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, sporz¹dzo-
nej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.
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senator Grzegorz Matuszak . . . . . 117

Zamkniêcie posiedzenia
Wyniki g³osowañ
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów

przekazane do protoko³u, niewyg³oszone
podczas 67. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora
Witolda G³adkowskiego
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Przemówienie senatora Józefa Sztorca
w dyskusji nad punktem drugim
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 130

Przemówienie senatora Józefa Sztorca
w dyskusji nad punktem czwartym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 131
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porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 132

Przemówienie senatora Józefa Sztorca
w dyskusji nad punktem siódmym
porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 133

Przemówienie senatora
Tadeusza Rzemykowskiego
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porz¹dku obrad . . . . . . . . . . . . 134
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przez senatora Tadeusza Bartosa . . . . 135
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Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmia-
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rania budownictwa mieszkaniowego
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wersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
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