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Senat
Rzeczypospolitej Polskiej
VI kadencja

S prawozdanie S tenograficzne
z 15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 19 i 20 lipca 2006 r.

Wa r s z a w a
2006 r.

Porz¹dek obrad
15. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 19 i 20 lipca 2006 r.
1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o paszach.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony
Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji
Wywiadu.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
18. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2005 r.
z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
19. Zmiana w sk³adzie komisji senackiej.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Biuro Prokuratury Krajowej
Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa

– prokurator Jerzy Gajewski
– sekretarz generalny Andrzej PrzewoŸnik

Urz¹d Transportu Kolejowego
Ministerstwo Budownictwa
Ministerstwo Finansów

– prezes Wies³aw Jarosiewicz
– sekretarz stanu Piotr Styczeñ
– podsekretarz stanu Marian Banaœ

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

– podsekretarz stanu Tomasz Merta

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Sprawiedliwoœci

– podsekretarz stanu Marek Chrapek
– sekretarz stanu W³adys³aw Ortyl
– sekretarz stanu Beata Kempa

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Ministerstwo Transportu
Ministerstwo Zdrowia

–
–
–
–
–

sekretarz stanu Jaros³aw Zieliñski
podsekretarz stanu Piotr Piêtak
podsekretarz stanu Miros³aw Chaberek
sekretarz stanu Boles³aw Piecha
podsekretarz stanu Anna Grêziak

(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Ryszard
Legutko, Maciej P³a¿yñski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram piêtnaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora Mieczys³awa Szyszkê oraz senatora Waldemara Kraskê.
Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Mieczys³aw Szyszka.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy
stole prezydialnym.
Informujê, ¿e Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 14 lipca 2006 r. przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy o wjeŸdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeŸdzie z tego terytorium obywateli
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i cz³onków ich rodzin; do ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawy –
Prawo o ustroju s¹dów wojskowych oraz ustawy
o prokuraturze, a tak¿e wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zak³adach
opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw.
Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów dwunastego i trzynastego posiedzenia
stwierdzam, ¿e protoko³y tych posiedzeñ zosta³y
przyjête.
Informujê, ¿e protokó³ czternastego posiedzenia Senatu, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu
Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.
Dorêczony pañstwu senatorom porz¹dek obrad piêtnastego posiedzenia obejmuje:
1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz
ustawy o ochronie informacji niejawnych.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o spó³dzielni europejskiej.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej,
Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o paszach.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
12. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2005 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka
i obywatela.
Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego,
drugiego, trzeciego, czwartego, szóstego oraz
dziewi¹tego projektu porz¹dku obrad, mimo ¿e
druki do nich zosta³y dorêczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.
Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.
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Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad? Pan senator Karczewski?
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8
Regulaminu Senatu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, i rozpatrzenie go jako punktu,
jeœli mo¿na prosiæ, drugiego porz¹dku obrad.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wniosku? Nie.
W zwi¹zku z tym uzupe³niam porz¹dek obrad
o ten punkt. Bêdzie on rozpatrywany jako punkt
drugi.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Dziêkujê
bardzo.)
Pan senator Marek Waszkowiak, proszê bardzo.

Senator Marek Waszkowiak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Proszê o poszerzenie porz¹dku obrad o trzy
punkty, które zosta³y rozwa¿one przez Komisjê
Gospodarki Narodowej.
Po pierwsze: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów
i us³ug, druk senacki nr 200, i rozpatrzenie tego
jako punktu trzeciego porz¹dku obrad.
Po drugie: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, druk senacki nr 196, i rozpatrzenie tego jako
punktu czwartego porz¹dku obrad.
I po trzecie: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie
Rozwoju oraz niektórych innych ustaw, i rozpatrzenie go przed punktem dotycz¹cym ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Wszystkie te ustawy zosta³y przez Komisjê Gospodarki Narodowej omówione, nie budzi³y kontrowersji, wa¿ne jest, ¿eby maksymalnie szybko
wesz³y w ¿ycie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec tego wniosku?
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ja mam tylko
pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Dlaczego akurat taka kolejnoœæ, dlaczego jako
drugi, trzeci, czwarty? No jak s¹ problemy, to siê
na koniec to wstawia. Chcia³bym poznaæ merytoryczn¹ przyczynê tego, ¿e te punkty wchodz¹
w³aœnie jako drugi, trzeci i czwarty?
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, to jest kwestia terminu g³osowania. Aby
zakoñczyæ procedurê, te projekty ustaw powinny
trafiæ jeszcze dziœ do Sejmu. W zwi¹zku z tym taka jest propozycja.
Czy ktoœ zg³asza sprzeciw wobec propozycji senatora Waszkowiaka? Nie.
W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek obrad
o punkty zg³oszone przez senatora Waszkowiaka,
one wchodz¹ jako trzeci i czwarty. I stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Planie
Rozwoju przed ustaw¹ o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Zg³asza³ siê pan senator Szmit. Proszê.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8
Regulaminu Senatu, wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad o nastêpuj¹ce punkty. Punkt pierwszy: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Proszê o rozpatrzenie go jako punktu dziewi¹tego porz¹dku
obrad. I kolejny punkt: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Proszê o rozpatrzenie go przed informacj¹ rzecznika praw obywatelskich.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jakieœ g³osy sprzeciwu?
(Rozmowy na sali)
Tak, Panie Senatorze?

Senator Zbigniew Romaszewski:
Powsta³ problem, chyba konwent powinien
ustaliæ porz¹dek, bo ja siê w tej chwili nie ³apiê,
prawda…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No nie…)
Inicjatywy wchodz¹ przed rozpatrzeniem
ustaw. Je¿eli to wejdzie jako punkt dziewi¹ty, to
czêœæ ustaw, które musimy rozpatrzyæ, bêdzie jeszcze dalej. Straszne zamieszanie siê robi w tej
chwili.

15. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2006 r.
Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To s¹ inicjatywy Senatu i one wesz³yby przed
punktem: informacja rzecznika praw obywatelskich o dzia³alnoœci w 2005 r. Tu nie ma jakichœ
zawirowañ.
Czy s¹ jakieœ g³osy sprzeciwu wobec tego
wniosku? Nie ma.
W zwi¹zku z tym problem…
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli mo¿na, Panie Marsza³ku. Problem, ¿eby
do tego punktu proponowanego jako dziewi¹ty
przez kolegê Szmita, zgodnie z regulaminem,
druki siê znalaz³y. Tam jest szereg wa¿nych poprawek, dotyczy to zmiany ordynacji samorz¹dowej. I jest problem zaproszenia i wys³uchania na
temat tego punktu goœci, którzy miarodajnie by
urealnili te zapisy, jak chocia¿by przedstawicieli
Krajowego Biura Wyborczego i Pañstwowej Komisji Wyborczej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, mam informacjê, ¿e druki ju¿
s¹, zostan¹ rozdane.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak? Œwietnie.
Dziêkujê.)
Tak, dlatego pozwoli³em sobie na wprowadzenie tego punktu. Rozumiem, ¿e nie ma sprzeciwu.
Proszê bardzo.

Senator Dariusz Bachalski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym zg³osiæ propozycjê rozszerzenia
porz¹dku obrad o sprawozdanie z pracy po³¹czonych komisji, Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, a tak¿e Komisji
Ustawodawczej, w zwi¹zku z projektem ustawy,
druk nr 133, o zmianie ustawy wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polski oraz niektórych innych ustaw.
I chcia³bym tê ustawê wpisaæ zaraz po projektach, o które wnosi³ senator Szmit.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, nie mamy jeszcze sprawozdania.
(Senator Dariusz Bachalski: Jest sprawozdanie, przed chwileczk¹ by³em w biurze, tak ¿e to
jest kwestia kwadransa.)
Nie ma jeszcze druku. Panie Senatorze, je¿eli
druk bêdzie, to uzupe³nimy porz¹dek, dobrze?
(Senator Dariusz Bachalski: Rozumiem, ¿e we
wniosku formalnym bêdzie mo¿na w ka¿dym
momencie…)
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Tak, tak. Rozszerzymy porz¹dek obrad, je¿eli
bêd¹ druki, w tej chwili jeszcze nie ma druków.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
W imieniu Komisji Regulaminowej wnoszê
o uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkt: zmiana
w sk³adzie komisji senackiej, i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego porz¹dku obrad.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy s¹ jakieœ g³osy sprzeciwu wobec tego
wniosku?
W zwi¹zku z tym rozszerzamy porz¹dek obrad o punkt wniesiony przez pana senatora Andrzejewskiego. Bêdzie to ostatni punkt naszych
obrad.
Proszê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku, mam proœbê. Gdyby mo¿na
by³o przesun¹æ… W starym zapisie by³ to punkt
ósmy: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o paszach. Chodzi mi o to, ¿eby dzisiaj mo¿na by³o ten punkt rozpatrzyæ, w zwi¹zku z tym, ¿e pan
minister prowadz¹cy tê ustawê wyje¿d¿a jutro za
granicê i prosi³, ¿eby to dzisiaj… Gdyby by³a pewnoœæ, ¿e zd¹¿ymy to dzisiaj zrobiæ, móg³by to byæ
ten sam punkt w kolejnoœci. Ale jest obawa, tyle
ju¿ punktów przesuniêto… Mam proœbê o przesuniêcie tego przynajmniej o trzy pozycje wy¿ej,
to jest: przed stanowiskiem Senatu w sprawie
ustawy o spó³dzielni europejskiej.
(Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Po spó³dzielni europejskiej, tak?
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Przed, przed.
Ju¿ nie wiem, jaka to bêdzie numeracja.)
Rozumiem. Czyli przed spó³dzielni¹ europejsk¹, tak? Jest to oczywiœcie mo¿liwe.
Czy ktoœ wyra¿a sprzeciw? Nie ma sprzeciwu.
W zwi¹zku z tym przenosimy ten punkt, bêdzie
on rozpatrywany przed stanowiskiem Senatu
w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek obrad piêtnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
Informujê, ¿e w dniu dzisiejszym obrady, w zale¿noœci od liczby zg³oszonych poprawek do omawianych ustaw, zakoñcz¹ siê oko³o 19.00 lub
20.30. Nastêpnie odbêd¹ siê posiedzenia komisji. Jutro rano rozpoczniemy o godzinie 9.00, najpierw zostan¹ przeprowadzone g³osowania nad
ustawami rozpatrzonymi w dniu dzisiejszym,
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ

(marsza³ek B. Borusewicz)
a nastêpnie przyst¹pimy do debaty nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad. Kolejna tura g³osowañ odbêdzie siê jutro wieczorem. W pi¹tek, 21
lipca, zostan¹ ewentualnie rozpatrzone pozosta³e punkty, je¿eli Senat nie zakoñczy obrad jutro.
I na zakoñczenie przeprowadzimy trzeci¹ turê
g³osowañ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Marsza³ku, w imieniu Klubu Senatorskiego Prawa i Sprawiedliwoœci prosimy o og³oszenie pó³toragodzinnej przerwy, gdy¿ o 11.30
rozpoczyna siê exposé premiera Kaczyñskiego,
a s¹dzê, ¿e bêd¹ tym zainteresowani wszyscy
parlamentarzyœci.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stefan Niesio³owski: Kontrwniosek.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Nie, nie. Panowie Senatorowie, je¿eli klub zg³asza tak¹ propozycjê, ja oczywiœcie przerwê zarz¹dzê, ale s¹dzi³em… Przecie¿ to nie jest tak, ¿e
wszyscy senatorowie musz¹ braæ udzia³ w obradach.
Podtrzymuje pan wniosek, Panie Senatorze?

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Tak, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Og³aszam przerwê do godziny 13.00.
O godzinie 12.30 jest otwarcie wystawy.
Przerwa jest do godziny 13.00. Zapraszam na
otwarcie wystawy o 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 20
do godziny 13 minut 03)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Senatorzy sekretarze ju¿ zajêli miejsca przy
stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 lipca
2006 r. Marsza³ek Senatu w dniu 14 lipca
2006 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-

natu, skierowa³ j¹ do Komisji Zdrowia. Komisja
po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 189, a sprawozdanie komisji w druku nr 189A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, senator Janinê Fetliñsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie
sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, która 18
lipca obradowa³a nad uchwalon¹ przez Sejm
13 lipca bie¿¹cego roku ustaw¹ o przekazaniu
œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeñ.
Ustawa rodzi³a siê w smutnej scenerii strajków i protestów pracowników s³u¿by zdrowia,
którzy od lat domagaj¹ siê poprawy sytuacji.
Ustawa 203 spowodowa³a wiele perturbacji p³atniczych zak³adów opieki zdrowotnej i zniecierpliwienie wœród pracowników zmêczonych przed³u¿aj¹cymi siê wyp³atami zaleg³ych p³atnoœci.
Stagnacja ostatnich czterech lat w reformowaniu
s³u¿by zdrowia i ca³kowite niemal pomijanie
spraw podwy¿ek dla pracowników tego wa¿nego
dla poczucia bezpieczeñstwa spo³ecznego sektora us³ug spowodowa³a, i¿ w ostatnich miesi¹cach
niemal ca³e spo³eczeñstwo wyra¿a³o zaniepokojenie. W tej sytuacji rz¹d opracowa³ pilny projekt
ustawy o przekazaniu œrodków finansowych
publicznym zak³adom opieki zdrowotnej na
wzrost wynagrodzeñ osób zatrudnionych w tych
zak³adach – druk nr 671. Niemal jednoczeœnie
powsta³ poselski projekt ustawy o przekazaniu
œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeñ. Marsza³ek Sejmu skierowa³ obydwa projekty do Komisji Zdrowia, która
w okresie od 23 czerwca do 11 lipca, a wiêc w bardzo krótkim czasie, opracowa³a projekt ustawy
o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ. Jak ju¿
wspomnia³am, ta ustawa zosta³a uchwalona 13
lipca.
Ustawa reguluje zasady przekazania
w IV kwartale bie¿¹cego roku i w roku 2007
œwiadczeniodawcom – w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych – œrodków finansowych przeznaczonych na
podwy¿szenie wynagrodzeñ pracowników oraz
osób udzielaj¹cych œwiadczeñ na podstawie
umowy innej ni¿ umowa o pracê. Zgodnie z art. 1
ustawy podmiotami objêtymi jej zakresem s¹ zak³ady opieki zdrowotnej wykonuj¹ce zadania
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okreœlone w statucie, grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielêgniarek lub po³o¿nych, osoby wykonuj¹ce zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki albo indywidualnej specjalistycznej praktyki oraz osoby inne ni¿
wy¿ej wymienione, które uzyska³y fachowe uprawnienia do udzielania œwiadczeñ zdrowotnych
i udzielaj¹ ich w ramach wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej, z wyj¹tkiem podmiotów realizuj¹cych czynnoœci z zakresu zaopatrzenia
w œrodki pomocnicze i wyroby medyczne bêd¹ce
przedmiotami ortopedycznymi – art. 5 pkt 41
lit. d ustawy o œwiadczeniach.
Zgodnie z art. 4 ustawy dyrektorzy oddzia³ów
wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia
dokonuj¹ jednostronnie zmiany umów zawartych na 2006 r., uwzglêdniaj¹c zwiêkszenie
o 7,5% kosztów pracy w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Umowy na
przysz³y rok bêd¹ zawiera³y kwotê zobowi¹zañ
funduszu wy¿sz¹ o 30% kosztów pracy. Wzrost
kosztów w zawartych umowach nast¹pi w powi¹zaniu ze wskaŸnikami kosztów pracy w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ zamieszczonych w za³¹czniku do ustawy. Podwy¿szenie wynagrodzeñ ze œrodków uzyskanych zgodnie
z art. 3 ust. 1 nastêpuje zgodnie z zasadami wynagradzania obowi¹zuj¹cymi u danego œwiadczeniodawcy, o czym mówi art. 5 ust. 2, w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi – to art. 5
ust. 3–5. Przy tym ustawa okreœla w art. 5 ust. 8
dolny, jednoprocentowy, i górny, czterdziestoprocentowy, próg wzrostu wynagrodzenia. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e ustawa nakazuje zwrot œrodków, które nie zosta³y wykorzystane na podwy¿szenie wynagrodzeñ – art. 6 – a fundusz bêdzie
móg³ przeprowadziæ kontrolê wykorzystania
przekazanych œrodków – art. 7.
Debata przeprowadzona z udzia³em przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, pani minister Anny Grêziak, pana ministra Boles³awa Piechy
i przedstawicieli Departamentu Prawnego, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pana Jerzego Millera oraz pos³ów z Komisji Zdrowia – pana
Andrzeja Soœnierza i Ma³gorzaty Stryjskiej, a tak¿e przedstawicieli strony spo³ecznej nad przedstawion¹ Komisji Zdrowia ustaw¹ skupi³a siê
wokó³ nastêpuj¹cych problemów.
Przede wszystkim chodzi³o o doprecyzowanie
jêzykowych i gramatycznych zapisów ustawy, co
zaskutkowa³o wprowadzeniem poprawki pierwszej i drugiej.
Ponadto chodzi³o o ustalenie terminu 30 czerwca 2006 r. jako daty stanowi¹cej podstawê do obliczenia kwoty zobowi¹zania funduszu wobec
œwiadczeniodawcy w umowach zawartych na
2006 r. oraz o uszczegó³owienie zasad wyliczania
kwoty wzrostu wartoœci umowy na rok 2007 ze
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œwiadczeniodawcami udzielaj¹cymi œwiadczeñ
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o œredni¹ stawkê kapitacyjn¹, obliczon¹ w skali
kraju na podstawie umów zawartych przez fundusz na rok 2005 oraz wskaŸnika udzia³u kosztów
pracy w kosztach poszczególnych rodzajów œwiadczeñ opieki zdrowotnej w umowach wykonanych
w 2005 r., okreœlonych w za³¹czniku do ustawy.
Wynik tej dyskusji stanowi treœæ poprawki trzeciej.
Poprawka czwarta, zg³oszona przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, mia³a na celu
umo¿liwienie publicznym zak³adom opieki zdrowotnej, dzia³aj¹cym w ramach jednostki bud¿etowej, skorzystania z podwy¿ki przez wy³¹czenie
stosowania art. 22 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, który zabrania przekazywania na
wynagrodzenie œrodków z rachunku dzia³alnoœci
w³asnej jednostek bud¿etowej – a na takim rachunku s¹ gromadzone œrodki z Narodowego
Funduszu Zdrowia w zak³adach bêd¹cych jednostkami bud¿etowymi.
Wiele dyskusji wzbudzi³a – zw³aszcza wœród
strony spo³ecznej, to jest przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, NZZS „Solidarnoœæ”, Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz Samorz¹du Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, Naczelnej Izby Lekarskiej – sprawa udzia³u zwi¹zków zawodowych w uzgadnianiu
przyznawania podwy¿ek na poziomie zak³adu,
w tym tak¿e indywidualnym pracownikom. Zg³osi³am projekt poprawki oczekiwanej przez œrodowisko Samorz¹du Zawodowego Pielêgniarek i Po³o¿nych, polegaj¹cy na w³¹czeniu samorz¹du pielêgniarek i po³o¿nych, Naczelnej Izby Lekarskiej,
Naczelnej Izby Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do procesu uzgadniania wzrostu wynagrodzeñ w poszczególnych zak³adach opieki zdrowotnej. Nie znalaz³ on jednak
uznania wœród cz³onków komisji, która 3 g³osami
za i 3 przeciw, podczas gdy 2 osoby wstrzyma³y siê
od g³osu, nie przyjê³a proponowanej poprawki.
Podobnie ¿yw¹ dyskusjê wzbudzi³ projekt poprawki zg³aszanej przez pana senatora Ok³ê i pana senatora Czes³awa ¯elichowskiego. Uzasadniali oni potrzebê dodania w art. 9 pktu 4
w brzmieniu: minister w³aœciwy do spraw zdrowia
przeka¿e œwiadczeniodawcom œrodki na wzrost
wynagrodzeñ dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywaj¹cych specjalizacje w ramach rezydentury
oraz dla lekarzy i dentystów odbywaj¹cych sta¿
podyplomowy, w wysokoœci wynikaj¹cej z art. 3
ust. 1 niniejszej ustawy. W podobnym duchu wypowiada³ siê tak¿e przedstawiciel rezydentów,
pan doktor Napiórkowski, podaj¹c nawet wyliczony koszt wzrostu wynagrodzenia w bie¿¹cym roku, a wiêc dla rezydentów 45 milionów, dla sta¿ystów 22 miliony, razem 67 milionów z³. Wyjaœnienie pana ministra Boles³awa Piechy i dalsza dyskusja wykaza³y, i¿ zrealizowanie tego projektu
wi¹za³oby siê z potrzeb¹ nowelizacji ustawy bu-
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d¿etowej, a ponadto zakres omawianej ustawy nie
obejmuje osób szkol¹cych siê, a jedynie osoby wykonuj¹ce œwiadczenia, przede wszystkim wykonuj¹ce œwiadczenia zdrowotne. Równie¿ ta poprawka nie zosta³a przyjêta – 2 g³osy by³y za, 4 –
przeciw, a 2 osoby wstrzyma³y siê od g³osu.
Dyskutowano tak¿e nad propozycj¹ zmiany
treœci zapisów ustawy w czêœci dotycz¹cej wskaŸnika udzia³u kosztów pracy w kosztach poszczególnych rodzajów œwiadczeñ opieki zdrowotnej
w umowach wykonanych w 2005 r. Proponowano
podwy¿szenie udzia³ów kosztów lecznictwa uzdrowiskowego z 0,28 ogó³em do wysokoœci odpowiednio: w przypadku lecznictwa szpitalnego
w uzdrowiskach – 0,56, rehabilitacji leczniczej –
0,65, a profilaktycznych programów zdrowotnych
w uzdrowiskach – 0,48. Mimo dramatycznego
apelu stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich,
wyra¿onego w piœmie do przewodnicz¹cego Komisji Zdrowia, a tak¿e g³osów w dyskusji, w wyniku
wyjaœnieñ przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia projekt poprawki nie zosta³ przyjêty. Te wyliczenia wskaŸników
oparte by³y o ankietê, któr¹ przeprowadzono
w czterech tysi¹cach stu zak³adach; wyniesione
z tego wyliczenia tak ustawi³y te wskaŸniki.
Wysoka Izbo! W dyskusji poruszono ponadto
w¹tki zwi¹zane z trosk¹ o zapewnienie lepszego
startu m³odym pracownikom s³u¿by zdrowia,
a tak¿e kwestiê niskiego udzia³u kosztów pracy
w lecznictwie szpitalnym – pani senator Rudnicka
i pani senator Gelert – jak równie¿ zapisan¹ w za³¹czniku do ustawy kwestiê dolnego progu 1%
podwy¿ki i inne sprawy, których nie sposób omówiæ ze wzglêdu na ograniczony czas sprawozdania.
Podsumowuj¹c, pragnê podkreœliæ, i¿ Komisja
Zdrowia podjê³a uchwa³ê o przyjêciu ustawy
w ca³oœci z proponowanymi czterema poprawkami 6 g³osami za, przy 2 –przeciw, podczas gdy 1
osoba wstrzyma³a siê od g³osu.
A zatem w imieniu Komisji Zdrowia wnoszê
o to, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ ustawê
o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ z czterema
poprawkami. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹
minutê pytania do pani senator sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie?
Pani senator Bochenek, bardzo proszê.

Senator Krystyna Bochenek:
Pani Senator, Pani Przewodnicz¹ca, ustawa
daje du¿¹ samodzielnoœæ dyrektorowi szpitala,
poniewa¿ pozwala tworzyæ wynagrodzenia
w przedziale od 1% do 40%. Taki jest zapis.
Chcia³abym zapytaæ, kto ma podejmowaæ takie
decyzje. I dlaczego jest tak du¿a rozpiêtoœæ, od
1% do 40%?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Ten problem by³ bardzo szeroko dyskutowany
na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Ten zapis pochodzi jakby z propozycji strony spo³ecznej, a powsta³ podczas posiedzeñ sejmowej Komisji Zdrowia. Chodzi³o o to, a¿eby nie doprowadzaæ do powstania, ¿e tak powiem, kominów w zarobkach.
I po to, ¿eby nie tworzyæ tych kominów, ograniczono tê mo¿liw¹ podwy¿kê do 40%. Propozycja 1%
te¿ wynik³a jeszcze z dyskusji w sejmowej Komisji
Zdrowia, a potem zosta³a zaakceptowana przez
Sejm. Ta propozycja mia³a na celu przede wszystkim racjonalne przekazanie podwy¿ki i unikniêcie
pewnych roszczeñ ze strony pracowników, którzy
by nie otrzymali podwy¿ki. A s¹ sytuacje, kiedy
pracownik móg³by mieæ roszczenia w zwi¹zku
z tym, ¿e otrzyma³ ni¿sz¹ podwy¿kê ni¿ 30%,
a wiêc nale¿a³o okreœliæ te ramy. Te 1%, zdaniem
wielu przedstawicieli zawodu i naszego grona chyba te¿, stanowi pewien problem, trudny problem,
i myœlê, ¿e w toku dyskusji dalej bêd¹ podnoszone
g³osy w tej kwestii. Jednak jednym z elementów
tego podejœcia by³o to, ¿e usi³owano te¿ zapobiec
temu, by na przyk³ad w tych sytuacjach, kiedy
ktoœ, jakiœ podmiot przy indywidualnej praktyce
ma bardzo wysoki kontrakt, udzielano na przyk³ad 40%. Wtedy, przy takim dobrym kontrakcie,
raczej nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e mo¿e byæ to ta
ni¿sza granica, niekoniecznie jednoprocentowa,
ale jakaœ granica dolna powinna byæ. Ponadto
mnie osobiœcie wydaje siê, ¿e nie zawsze wszyscy
pracownicy, w stu procentach, s¹ idealni. I jest
potrzeba, ¿eby tym s³abszym, których nawet czasem utrzymuje siê w pracy ze wzglêdów spo³ecznych, daæ szansê na 2% czy 1%. To minimum jest
wyznaczone, a dyrektor mo¿e z tego skorzystaæ
lub nie. W danym zak³adzie mo¿e byæ minimum
w wysokoœci 10%, je¿eli dyrektor przyjmie takie
podejœcie w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi albo te¿, jeœli nie ma tam przedstawicieli zwi¹zków, z wybran¹ przez pracowników osob¹ jako ich
przedstawicielem. A wiêc tutaj nie ma koniecznoœci, jest tylko mo¿liwoœæ skorzystania z tego dolnego progu. To nie jest zapis okreœlaj¹cy, ¿e tak
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musi byæ. Tak tylko mo¿e byæ, to siê mo¿e staæ. Ja
przypuszczam, ¿e takich przypadków bêdzie bardzo ma³o, niemniej jednak taki zapis jest w ustawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Przewodnicz¹ca, ja mam takie pytanie:
czy w czasie dyskusji w komisji nie by³y wyra¿ane
obawy, ¿e przy takich rozwi¹zaniach powtórzy
siê efekt ustawy 203?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, tak, takie obawy by³y wyra¿ane. Ja ju¿ nie zatrzymywa³am siê d³u¿ej nad tym,
poniewa¿ te obawy s¹ ca³y czas. Ale wydaje siê, ¿e
tak¹ klap¹ bezpieczeñstwa jest to, ¿e jednak art. 6
i 7 mówi¹ o tym, i¿ œrodki te powinny byæ wykorzystane tylko na wzrost wynagrodzeñ, a jeœli nie bêd¹ wykorzystane, to musz¹ byæ zwrócone do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest jeszcze jedno
zabezpieczenie: je¿eli organ finansuj¹cy stwierdzi, ¿e ma podejrzenia, i¿ nie jest to w³aœciwie wykorzystane, to mo¿e przeprowadziæ kontrolê.
A wiêc jest tutaj pewien element, który zabezpiecza w³aœciwe wykorzystanie tych œrodków.
Wszyscy wolelibyœmy oczywiœcie rozwi¹zania
systemowe, obliczone na wiele lat, wszyscy s¹ takiego zdania, niemniej jednak obecnie to jest ten
sposób na przekazanie œrodków, które rz¹d znalaz³, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeñ
pracowników podmiotów realizuj¹cych œwiadczenia zdrowotne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pani senator Tomaszewska.
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Senator Janina Fetliñska:
Jak ju¿ mówi³am, omawiaj¹c dyskusjê w Komisji Zdrowia, by³ taki postulat, a¿eby obj¹æ rezydentów. Oni nie zostali objêci t¹ ustaw¹, to
znaczy poprawka nie przesz³a, miêdzy innymi
z tego wzglêdu, ¿e finansowanie rezydentów
i osób odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy, jak
wszyscy wiemy, odbywa siê z bud¿etu pañstwa.
To jest w rozdziale „Ministerstwo Zdrowia”. Oczywiœcie rezydent zawiera umowê o pracê z zak³adem opieki zdrowotnej, w którym odbywa sta¿,
ale refundacjê kosztów prowadzi Ministerstwo
Zdrowia.Chc¹c zwiêkszyæ o ten sam procent
œrodki na podwy¿kê dla rezydentów i sta¿ystów,
nale¿a³oby zmieniæ równie¿ ustawê bud¿etow¹.
I tak jednak nie ma mo¿liwoœci, a¿eby to uczyniæ
z zaoszczêdzonych œrodków. Podczas debaty nad
ustaw¹ bud¿etow¹ zmniejszyliœmy o 30 milionów
z³ œrodki na ratownictwo medyczne, które te¿ by³o potrzeb¹ chwili, a œrodki niezbêdne w tym roku
do zabezpieczenia takiej podwy¿ki wynosi³yby
67 milionów z³: 45 milionów dla rezydentów, jak
ju¿ chyba mówi³am, i 22 miliony dla sta¿ystów.
A wiêc nie ma takiej mo¿liwoœci, przynajmniej
w wypadku tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja mam trzy pytania.
Po pierwsze, chcia³bym us³yszeæ wyraŸnie, jaki
jest stosunek korporacji medycznych i medycznych organizacji zwi¹zkowych do tego projektu.
Po drugie, chcia³bym wiedzieæ, czy pañstwo
braliœcie w swoich wyliczeniach i rozwa¿aniach
pod uwagê koniecznoœæ finansowania podwy¿ek
dla pielêgniarek i rehabilitantów zatrudnionych
w domach pomocy spo³ecznej.
I po trzecie, jeszcze w odniesieniu do finansowania tych podwy¿ek, które bêd¹, jak wiadomo,
bardzo du¿o kosztowa³y, chcia³bym wiedzieæ, czy
to bêdzie mia³o wp³yw, a jeœli tak, to jaki, na jakoœæ i iloœæ œwiadczeñ medycznych w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego.
(Senator Janina Fetliñska: Mogê?)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym zapytaæ, czy ustawa obejmuje rezydentów i sta¿ystów, poniewa¿ odnoszê wra¿enie, ¿e ich nie obejmuje. Jeœli ich nie obejmuje, to
znaczy jeœli jest tak, jak mi siê wydaje, to prosi³abym o wyjaœnienie, dlaczego. Dziêkujê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o stosunek korporacji medycznych do tej ustawy, to powiedzia³abym, ¿e on jest
wyczekuj¹cy. Korporacje chcia³y mieæ wiêkszy
udzia³ w przyznawaniu podwy¿ek w zak³adach
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opieki zdrowotnej. Miêdzy innymi izby pielêgniarskie formu³owa³y wniosek, jak ju¿ mówi³am,
¿e chcia³yby mieæ, podobnie jak zwi¹zki zawodowe, wiêkszy udzia³ w przyznawaniu podwy¿ek.
Nie znalaz³o to uznania komisji, poniewa¿ ustawa o zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej przyznaje
tak¹ mo¿liwoœæ i mo¿na korzystaæ z zapisu tej
ustawy. Zwi¹zki zawodowe wyra¿a³y zaniepokojenie zw³aszcza tym jednoprocentowym progiem
podwy¿ki i by³o to zaniepokojenie wyra¿ane, powiedzia³abym, bardzo ostro. Zosta³o to omówione, niemniej jednak myœlê, ¿e w debacie ta sprawa bêdzie jeszcze podnoszona.
Sprawa finansowania pielêgniarek, a w zasadzie œwiadczeñ zdrowotnych w domach pomocy
spo³ecznej. Ta podwy¿ka, ten wzrost wynagrodzeñ dotyczy wszystkich œwiadczeñ finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Œwiadczenia medyczne prowadzone przez pielêgniarki
zatrudnione przez DPS to s¹ de facto œwiadczenia
wykonywane bez samodzielnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W zwi¹zku z tym
nie ma mo¿liwoœci sfinansowania takiej podwy¿ki. Inne jednostki bud¿etowe, które nie maj¹
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
te¿ nie s¹ objête zakresem tej ustawy. Ta ustawa
obejmuje swoim zakresem zak³ady opieki zdrowotnej i inne podmioty, korzystaj¹ce z umów cywilnoprawnych, które maj¹ kontrakt, maj¹ umowê cywilnoprawn¹ z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Pieni¹dze przechodz¹ przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. I to Narodowy Fundusz Zdrowia w czternaœcie dni od uchwalenia ustawy nowe umowy, zweryfikowane wed³ug wskaŸników
zapisanych w ustawie, przedstawi zak³adom
opieki zdrowotnej. To znaczy, pomijaj¹c ju¿
wszystkie inne procedury, na mocy tej ustawy taki projekt umowy przedstawi.
I jeszcze pytanie o finansowanie podwy¿ek,
o to jaki bêdzie wp³yw na iloœæ i jakoœæ œwiadczeñ. Ja myœlê tak: im bardziej zadowolony pracownik – zadowolony z warunków pracy, a do
warunków pracy zaliczam tak¿e iloœæ zarabianych pieniêdzy, bo myœlê, ¿e to te¿ budzi jakieœ
zadowolenie – tym lepsza jakoœæ pracy. Oczywiœcie zdajê sobie sprawê z tego, ¿e te 7,5% w ostatnim kwartale tego roku to zaledwie jaskó³ka.
Ale 30% w przysz³ym roku od stycznia, to jest te
4, 5 miliarda z³, których nigdy w poprzednich
czterech latach nie by³o, to s¹ jednak spore pieni¹dze. To jest tyle, na ile to biedne pañstwo mo¿e sobie dzisiaj pozwoliæ. Myœlê wiêc, ¿e w jakimœ
sensie powinno to poprawiæ jakoœæ i iloœæ pracy.
Zadowolony pracownik to tak¿e lepsza praca.
Tak sobie to wyobra¿am, ale ¿ycie poka¿e. Ja
ufam, ¿e nasze œrodowisko medyczne, w znakomitej wiêkszoœci z³o¿one z bardzo etycznych
i bardzo pracowitych lekarzy, pielêgniarek i lu-

dzi innych zawodów, bêdzie to odbiera³o pozytywnie i przyniesie to jakiœ pozytywny efekt równie¿ dla spo³eczeñstwa. Dziêkujê.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam
bardzo, ale gdyby pani senator mog³a jeszcze, Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
… odpowiedzieæ na pytanie o iloœæ œwiadczeñ.
Jak pani pewnie wiadomo, ze wzglêdu na ograniczenia iloœciowe, w drugiej po³owie roku najczêœciej, wszyscy potrzebuj¹cy stoj¹ w kolejkach
i nie mog¹ siê doczekaæ. Co do jakoœci zgodzê siê
z pani¹. Ale co z iloœci¹? Czy pañstwo braliœcie
pod uwagê, ¿e jeœli wydamy wszystko, co wp³ynie
dodatkowo, to byæ mo¿e te kolejki jeszcze siê wyd³u¿¹?

Senator Janina Fetliñska:
Ta ustawa, w moim rozumieniu, jeœli siê mylê,
to pan minister mnie poprawi, ma zwiêkszyæ
kwotê nale¿n¹ zak³adowi opieki zdrowotnej, czy
innemu podmiotowi z tytu³u dotychczasowych
umów wed³ug stanu z dnia 30 czerwca 2006 r.,
o wskaŸniki zwi¹zane z udzia³em kosztów pracy.
I to ma poprawiæ p³ace. Nie ma tutaj mowy
o zwiêkszaniu iloœci œwiadczeñ. Te kontrakty,
które s¹ zawarte, obowi¹zuj¹. Iloœæ œwiadczeñ
bêdzie zale¿a³a od tego, czy Narodowy Fundusz
Zdrowia bêdzie mia³ pieni¹dze na nadwykonania
czy na zawarcie dodatkowej umowy. To jest jakby
inna sprawa. Tu chodzi³o o to, a¿eby zwiêkszyæ
po prostu cenê pracy wykonywanej w ramach dotychczasowych umów zawartych miêdzy Funduszem Zdrowia a œwiadczeniodawc¹.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pani senator Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja jednak jeszcze na moment zatrzyma³abym
siê przy tym, o czym mówi³a pani senator Tomaszewska. Mnie niepokoi to, ¿e pominiêto lekarzy
sta¿ystów, lekarzy rezydentów. Odnosi³y siê ju¿
do tego pani senator Rudnicka, pani senator Gelert, o kolegach ju¿ nie wspomnê, tu chyba takie
nasze matczyne serce siê odzywa. T³umaczenie
pani senator oczywiœcie przyjmujê, bo zdajê sobie
sprawê z k³opotów bud¿etowych. Ale czy naprawdê nie ma wyjœcia? Czy pañstwo podczas posie-
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dzenia komisji poœwiêcili wystarczaj¹co du¿o czasu na to, aby jednak przeanalizowaæ mo¿liwoœci
niepomijania m³odych ludzi, lekarzy, którzy opuszczaj¹ nasz kraj, wyje¿d¿aj¹? Oni zostan¹ tutaj
w jakiœ sposób pominiêci. Czy nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby siê nad tym jednak zastanowiæ?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wiem, ¿e podczas debaty w naszej Komisji
Zdrowia poœwiêcono bardzo wiele czasu ka¿demu problemowi, jaki siê pojawia³, poniewa¿ ta
ustawa jest bardzo wa¿na, bardzo istotna dla
œrodowiska medycznego, które siê po niej spodziewa jak najwiêcej. W zwi¹zku z tym sprawa rezydentów zosta³a bardzo dok³adnie omówiona.
I tutaj w³aœciwie…
(G³os z sali: I sta¿ystów.)
…sta¿ystów i rezydentów, bo to s¹ dwa problemy.
Rozwa¿ana by³a nawet poprawka, poprawka
przedstawiona przez pana senatora Ok³ê i przez
pana senatora ¯elichowskiego. By³ obecny na posiedzeniu pan doktor Napiórkowski, który te¿
przedstawi³ pewien projekt, mo¿e innymi s³owami, ale w tym samym kontekœcie, w odniesieniu
do sta¿ystów, do osób odbywaj¹cych sta¿. Tej
sprawie naprawdê poœwiêcono wiele czasu. Ale ta
ustawa jest tak ukierunkowana, ukierunkowana
na przep³yw œrodków z Narodowego Funduszu
Zdrowia do tych œwiadczeniodawców, którzy maj¹
z funduszem kontrakt. Tutaj s¹ natomiast potrzebne œrodki z bud¿etu pañstwa, œrodki zapisane w bud¿ecie. Trzeba by wiêc zmieniæ ustawê bud¿etow¹, a to jest inny zakres, inny temat.
Ja oczywiœcie rozumiem, wielu z nas wyra¿a³o
takie przekonanie, ¿e rzeczywiœcie tu te¿ nale¿a³oby podwy¿szyæ, bo to jest ta m³oda kadra, która
mo¿e wyjechaæ z kraju. Ale w tym celu nale¿a³oby
przyj¹æ do dyskusji inn¹ ustawê, nie tê, która dotyczy umów finansowanych przez Fundusz Zdrowia. Ona nie dotyczy tej materii, bo p³ace rezydentów i sta¿ystów s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, który uchwaliliœmy na pocz¹tku tego roku.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Zachêcam do zapisywania siê do dyskusji.
Pani senator Gelert.

Senator El¿bieta Gelert:
Ja chcia³abym dodaæ, mo¿e gwoli jeszcze
uœciœlenia tego, co pani przewodnicz¹ca mówi³a,
¿e tych 7,5% w tym roku i 30% w przysz³ym roku
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to nie jest jakaœ ró¿nica. To nie jest ¿adna ró¿nica, bo przecie¿ te 7,5%, odnosi siê po prostu do
1/4 roku. Ja tak tego nie widzê, jak pani odpowiedzia³a koledze, ¿e teraz tylko 7,5%, a w przysz³ym roku 30% to bêdzie wielkie halo. Tak to odczyta³am.
Ale chcia³abym zadaæ pytanie o to, w jaki sposób Narodowy Fundusz – mo¿e mog³aby pani mi
odpowiedzieæ, a je¿eli nie, to mo¿e koœ z ministerstwa to zrobi – bêdzie kontrolowa³ wydatki w przypadku œwiadczeniodawców zapisanych w art. 1
pkt 1 ust. 2. Jednoczeœnie bowiem art. 5 w pkcie 1
ust. 2 mówi, ¿e tylko czêœæ œrodków na podwy¿ki
mog¹ przekazaæ te podmioty, które s¹ wymienione, czyli grupowe praktyki pielêgniarskie, lekarskie itd. W nastêpnym artykule natomiast mówi
siê o tym, ¿e niewykorzystane œrodki bêd¹ zwracane do Narodowego Funduszu Zdrowia. W takim
razie pytam, jak to bêdzie kontrolowane.
I mo¿e jeszcze od razu drugie pytanie. W art. 10
jest zapis o obligatoryjnym w³¹czeniu, i nie wiem,
czy ja to dobrze rozumiem, czy to jest w³aœnie obligatoryjne w³¹czenie, wczeœniej danych podwy¿ek.
Bo je¿eli to w³¹czenie jest obligatoryjne, chcia³abym, ¿eby mi ktoœ to wyjaœni³, i je¿eli te podwy¿ki
zostan¹ w³¹czone, te, które wczeœniej zosta³y dane, a dawane by³y równie¿ podwy¿ki trzydziestoprocentowe, to ten zak³ad ani nie bêdzie móg³ daæ
nastêpnych 30%, ani nawet tych trzydziestu kontynuowaæ. Tak jest w moim odczuciu. Jeœli nie, to
proszê o wyjaœnienie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja myœlê tak: rzeczywiœcie w stosunku kwartalnym to jest 7,5% w 2007 r. Proszê jednak zauwa¿yæ, ¿e my ci¹gle patrzymy na zarobki w skali
miesi¹ca, natomiast w krajach zachodnich, a my
siê ci¹gle do nich porównujemy, liczy siê w skali
roku. Tam siê mówi: zarabiam 40 czy 60 tysiêcy
dolarów rocznie. Mo¿e wiêc my te¿ liczmy w ten
sposób, jesteœmy ju¿ przecie¿ w Unii Europejskiej. Mo¿e popatrzmy na to bardziej optymistycznie, bo efekt jest taki, ¿e w przysz³ym roku mamy jednak wiêksz¹ podwy¿kê, cztery razy wiêksz¹ ni¿ w bie¿¹cym roku. Trzeba to dostrzec. To
jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.
Je¿eli chodzi o drugie pytanie, o kontrolê ze
strony Narodowego Funduszu Zdrowia, to Narodowy Fundusz Zdrowia mo¿e na mocy ustawy
skontrolowaæ, czy œrodki przekazane na mocy tej
ustawy dodatkow¹ umow¹, s¹ wykorzystane na
podwy¿ki. Ma prawo wejœæ do ka¿dej praktyki indywidualnej, grupowej, ka¿dego podmiotu, który
zawar³ z nim umowê. I nie jest dla fachowca
z dziedziny rachunkowoœci czy ksiêgowoœci wiel-
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k¹ sztuk¹ wykrycie tych ró¿nych innych wydatków, które spowodowa³yby ewentualnie niewykorzystanie œrodków na cel zwi¹zany ze wzrostem wynagrodzeñ. S¹dzê, ¿e to jest wystarczaj¹ce wyjaœnienie. Tym bardziej ¿e jest mo¿liwoœæ
¿¹dania zwrotu œrodków. Je¿eli ktoœ wydatkuje
te pieni¹dze niezgodnie z przeznaczeniem, to bêdzie musia³ je zwróciæ. Jest na to pó³ roku, od wykonania tej ustawy na przyk³ad w 2006 r., ¿eby to
skontrolowaæ, sprawdziæ i wykonaæ. Myœlê, ¿e to
jest dosyæ mocne zabezpieczenie, które nie pozwoli, tak jak siê sta³o w wypadku ustawy 203,
przeznaczyæ tych œrodków na inne cele. Tyle jestem w stanie pani senator powiedzieæ.
Obligatoryjne w³¹czenie wczeœniejszych podwy¿ek. Tylko w czêœci zak³adów by³y podwy¿ki.
W nieznacznej czêœci by³y to podwy¿ki wy¿sze ni¿
3,5%, poniewa¿ jednak dyrektorzy liczyli siê
z ustaw¹ o negocjacyjnym systemie kszta³towania
przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ przedsiêbiorców. A wiêc prawdopodobnie, je¿eli nawet
podwy¿szyli te wynagrodzenia, to nie wiêcej ni¿
o 3%, rzadko by³o to coœ wiêcej. Je¿eli dyrektor bêdzie chcia³ daæ te podwy¿ki, to ma próg czterdziestoprocentowy. Jest w stanie uwzglêdniæ ten próg
i daæ te 30%, to znaczy ma mo¿liwoœæ w³¹czenia
dotychczasowej podwy¿ki bez straty wyliczonej
œredniej. Myœlê, ¿e tak to mo¿na powiedzieæ.
Nie wiem, czy odpowiedzia³am na wszystko,
ale tak to widzê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Szaleniec, proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Senator, ja mam pytanie dotycz¹ce przeciwleg³ego krañca, to znaczy nie sta¿ystów, o których te¿ siê martwiê, ale dyrektorów. Czy podwy¿ki obejm¹ równie¿ dyrektorów i ich zastêpców? A je¿eli nie, to czy nie spowoduje to, ¿e ci
najwy¿ej ustawieni lekarze, bêd¹ zarabiali wiêcej
od dyrektorów? Albo czy nie stanie siê tak, ¿e dyrektorzy nie bêd¹ udzielali wysokich podwy¿ek
tym najlepszym lekarzom, ¿eby nie przekroczyli
poziomu ich p³ac, co przyhamuje podwy¿ki dla
najlepszych lekarzy, dla ordynatorów? Je¿eli tak
jest, to proszê mi to powiedzieæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie, to jest trudne pytanie. Dyskutowaliœmy o tym na posiedzeniu Komisji Zdrowia.

Ta ustawa przyznaje podwy¿ki pracownikom medycznym œwiadcz¹cym œwiadczenia w zakresie
opieki zdrowotnej. Dyrektor szpitala, dyrektor
zak³adu opieki zdrowotnej, jest pracownikiem tej
jednostki, tego zak³adu opieki zdrowotnej. Jego
p³aca pochodzi ze œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia, a wiêc z ogólnej puli zak³adu. A zatem, je¿eli jego p³ace wynikaj¹ z realizacji umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia, to w zasadzie
nale¿a³oby s¹dziæ, ¿e powinien mieæ tê podwy¿kê,
poniewa¿ jest pracownikiem zak³adu opieki
zdrowotnej. Umowê z nim podpisuje co prawda
organ za³o¿ycielski, czy to samorz¹d terytorialny,
czy to akademia medyczna, czy to inny organ,
niemniej jednak, w moim przekonaniu, on powinien byæ uprawniony do takiej podwy¿ki. Jeœli
jest inaczej, to obecny na posiedzeniu pan minister zapewne mnie sprostuje. Takie przekonanie
wynios³am po prostu z dyskusji i z analizy ca³ej
sytuacji. Myœlê te¿ jednak, ¿e to nie grzech, jeœli
w danym zak³adzie wybitny specjalista z dziedziny klinicznej zarabia wiêcej od dyrektora. To jest
po prostu te¿ cecha tego zawodu: je¿eli siê jest
wybitnym specjalist¹, to mo¿na zarabiaæ wiêcej
ni¿ dyrektor. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja mam do pani senator pytanie, czy w czasie
prac komisji wziêto pod uwagê to, w jaki sposób
preferowaæ szpitale, które siê restrukturyzowa³y.
Dlatego zadajê to pytanie, ¿e bardzo du¿o szpitali
powiatowych uwa¿a, i niech pani odpowie tak lub
nie, ¿e ta ustawa preferuje kliniki, a szpitale powiatowe bêd¹ w gorszej sytuacji finansowej. One
tak twierdz¹, w zwi¹zku z czym zadajê pytanie,
czy to jest prawda. W tym momencie preferuje siê
jednym wskaŸnikiem te szpitale, które nie przeprowadza³y ¿adnej restrukturyzacji, i najwiêkszy
koszt ponios¹ szpitale powiatowe. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e tu jest pewne niezrozumienie sytuacji. WskaŸnik udzia³u kosztów pracy w szpitalu
wynosi 0,56 i jest jednakowy dla wszystkich szpitali, a wiêc czy to jest szpital kliniczny, czy inny, to
wskaŸnik jest ten sam, nie ma zatem tutaj ¿adnych preferencji dla szpitali klinicznych. Jak
mówi³a pani senator Rudnicka, szpitale maj¹ niski wskaŸnik udzia³u kosztów pracy w œwiadczeniach, wiêc myœlê, ¿e naprawdê nie ma problemu.
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Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Ta ustawa ma daæ wzrost wynagrodzeñ pracownikom zatrudnionym na swoich stanowiskach
pracy b¹dŸ œwiadczeniodawcom maj¹cym inn¹
formê. Sprawa restrukturyzacji zad³u¿enia, reorganizacji zak³adu by³a bardziej premiowana
w poprzednich ustawach, zw³aszcza w tej dotycz¹cej restrukturyzacji zad³u¿enia. Myœlê, ¿e celem tej ustawy jest przede wszystkim podniesienie zarobków pracownikom, którzy od lat maj¹
poczucie, ¿e s¹ pod tym wzglêdem zaniedbani,
zarabiaj¹ ma³o, i nale¿y to wi¹zaæ tylko z ich prac¹ i stanowiskiem pracy, ich jakoœci¹ pracy, a nie
innymi ruchami w zak³adzie. Dziêkujê.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Pani Senator, ja mam takie pytanie: czy komisja zastanawia³a siê nad tym, ¿eby w art. 2
w pkcie 5 rozszerzyæ pojêcie wynagrodzenia na
sta¿ystów i lekarzy dentystów odbywaj¹cych sta¿
podyplomowy?
(Senator Janina Fetliñska: Mogê odpowiedzieæ?)
I ewentualnie jak siê do tego ustosunkowa³a.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nie zastanawialiœmy siê nad tak¹ form¹ zapisu, poniewa¿ nie kwestia zapisu, ale kwestia
Ÿród³a sfinansowania jest tu problemem. Sta¿yœci œwiadcz¹ us³ugi zdrowotne, ale przede wszystkim szkol¹ siê, ucz¹ siê umiejêtnoœci i maj¹ za to
zap³acone w formie umowy o pracê sta¿ysty. Jak
ju¿ wspomina³am, to jest finansowane z bud¿etu
pañstwa, wiêc ten zapis ustawy nie mia³by pokrycia w Ÿródle finansowania, poniewa¿ sta¿ysta
nie jest op³acany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a œrodki na sfinansowanie tego wzrostu wynagrodzenia pochodz¹ tylko i wy³¹cznie z Narodowego Funduszu Zdrowia i dotycz¹ tylko tych
pracowników, którzy œwiadcz¹ us³ugi zdrowotne
wynikaj¹ce z umowy miêdzy œwiadczeniodawc¹
a Narodowym Funduszem Zdrowia. A zatem nie
to jest Ÿród³o finansowania. Nie mo¿na tutaj wpisaæ czegoœ, co by obci¹¿y³o œrodki z funduszu, nie
mo¿e to dotyczyæ osób, które nie s¹ finansowane
przez fundusz.
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Senator Anna Kurska:
Jeszcze uzupe³niaj¹ce pytanie. A tak zwani rezydenci? Dlaczego ja o to pytam? Bo z kraju w poszukiwaniu zarobków ucieka najwiêcej osób
m³odych, wykszta³conych, które chcia³yby siê
gdzieœ zaczepiæ i nie znajduj¹ pracy.

Senator Janina Fetliñska:
Pani Senator, osoby, które zdoby³y rezydenturê, to s¹ osoby, które zda³y trudny egzamin i najczêœciej tê rezydenturê odbêd¹, bo dopiero maj¹c
tytu³ specjalisty, mog¹ w ka¿dym kraju zyskaæ
dobr¹ pracê i dobr¹ p³acê. Te osoby najczêœciej
nie uciekaj¹ z kraju, bo ceni¹ sobie to, ¿e mog¹
tutaj zdobyæ specjalizacjê. Cokolwiek by powiedzieæ, uwa¿am, ¿e nasz system kszta³cenia i specjalizowania jest dobrym systemem, wiêc nasi lekarze sobie to ceni¹. Rozumiem, ¿e nale¿a³oby
wszystkim daæ wiêcej zarobiæ, ale w tym wypadku, kiedy to jest finansowane z bud¿etu pañstwa,
nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia takiego zapisu
bez zmiany ustawy bud¿etowej.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Proszê pañstwa, rozpatrywana ustawa zosta³a
wniesiona jako rz¹dowy projekt oraz jako poselski projekt ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister zdrowia. Zgodnie z art. 50
Regulaminu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ
przedstawiciel rz¹du.
Ministerstwo Zdrowia reprezentuj¹ pani podsekretarz stanu Anna Grêziak ze wspó³pracownikami.
Witam pani¹ minister, witam pañstwa.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os
w sprawie ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak: Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie…)
Jeœli tak, to zapraszam pani¹ minister tutaj.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak: Mo¿e jeœli by³yby pytania kierowane do mnie, to wtedy…)
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Teraz zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do przedstawicieli rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
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Niestety, Pani Minister, co siê odwlek³o, to nie
uciek³o, zapraszam tutaj.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów… Ju¿ widzê,
¿e tak.
Pan senator Kogut by³ pierwszy, o u³amek sekundy wyprzedzaj¹c pani¹ senator Bochenek.
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:
Szanowna Pani Minister, uwa¿am, ¿e za ciê¿k¹
s³u¿bê, bo to jest s³u¿ba, salowe, pielêgniarki, lekarze – ja akurat prowadzê hospicjum, wiem, jak
ciê¿ko pracuj¹ – powinni zarabiaæ nie tyle, ino
kilkakrotnie wiêcej. Ale mam pytanie…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Senatorze, pytanie w³aœnie.)
Pytanie, tak. Pojawiaj¹ siê w mediach informacje, ¿e niektórzy lekarze na kontraktach zarabiaj¹ od 40 do 50 tysiêcy z³. Je¿eli jest tak ciê¿ka sytuacja, to chcia³bym wiedzieæ, jaki to jest procent
tych lekarzy na kontraktach. Po prostu
chcia³bym móc replikowaæ w mediach, ¿e to jest
nieprawda, ¿e to jest jakiœ u³amek wszystkich lekarzy. I konkretne pytanie: jaki procent stanowi¹
ci lekarze zarabiaj¹cy 40 – 50 tysiêcy z³ na kontraktach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê pani¹ minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, nie ma takich danych, które by mówi³y konkretnie, jak wielu lekarzy jest na kontraktach. Na pewno tak wysokie kontrakty, o jakich pan mówi, s¹ zupe³nie
sporadyczne, tak ¿e to nie jest skala problemu.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pani senator Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Pani Minister, wszyscy mamy œwiadomoœæ, ¿e
ta ustawa pozwoli na chwilowe uspokojenie eskalacji protestów s³u¿by zdrowia. Lekarze mówi¹, ¿e to jest rodzaj doraŸnej pomocy medycznej,
która co prawda doraŸnie ³agodzi ból, ale nie leczy coraz bardziej chorego systemu. Spotka³am
siê z zapytaniem ze strony œrodowisk lekarskich,
czy przez tê ustawê nie zabraknie pieniêdzy na
pokrycie zobowi¹zañ za te zabiegi, które s¹ wykonywane ponad limit. Chodzi mi szczególnie o za-

biegi ratuj¹ce ¿ycie. Podam dla przyk³adu, ¿e
wszystkie szpitale kardiologiczne na Œl¹sku wykazuj¹ – u¿yjê tu brzydkiego s³owa – tak zwane
nadwykonania, czyli wykonuj¹ wiêcej zabiegów
ratuj¹cych ¿ycie ni¿ maj¹ przeznaczonych na to
œrodków, szczególnie w leczeniu inwazyjnym
ostrego zawa³u serca, implantacji rozruszników
serca, automatycznych defibrylatorów serca
oraz leczeniu zaburzeñ rytmu serca. Czy nie bêdzie tak, ¿e zabraknie pieniêdzy na finansowanie
tak zwanych nadwykonañ?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê pani¹ minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, œrodki, jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia, w bie¿¹cym roku przekraczaj¹ wstêpnie za³o¿ony plan tego¿ funduszu
ze wzglêdu na zwiêkszon¹ œci¹galnoœæ sk³adek,
zwiêkszone wp³ywy. I w zwi¹zku z tym kolejna
zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowa³a przekazanie œrodków
do oddzia³ów, w³aœnie w celu zabezpieczenia
œwiadczeñ nielimitowanych. Myœlê, ¿e ten problem jest brany pod uwagê i jest te¿ rozwi¹zywany na bie¿¹co.
(Senator Krystyna Bochenek: Ja mam jeszcze
jedno pytanie, mogê, Panie Marsza³ku? To ju¿
bêdzie ostatnie.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
W drodze wyj¹tku.

Senator Krystyna Bochenek:
Powiedzia³a pani, ¿e tak siê najprawdopodobniej nie zdarzy, to znaczy… Czy mo¿e mi pani minister odpowiedzieæ, ¿e te pieni¹dze nie bêd¹
przesuniête? Chodzi mi o te zabiegi, które ratuj¹
¿ycie ludzkie. Czy te pieni¹dze nie pójd¹ na podwy¿ki, które tutaj planujemy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Bardzo dobre pytanie…
Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku.
Otó¿ chcê jednoznacznie powiedzieæ, ¿e œrodki
Narodowego Funduszu Zdrowia bêd¹ w przysz³ym roku wy¿sze o tê kwotê, która jest niezbêdna do wprowadzenia podwy¿ek. Nie mówimy zatem o tym, ¿e siê z czegoœ bêdzie zabiera³o na pod-
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wy¿ki, tylko tych œrodków po prostu bêdzie w Narodowym Funduszu Zdrowia wiêcej. I decyzj¹
rz¹du w³aœnie te œrodki zostan¹ przeznaczone na
podwy¿szenie wynagrodzeñ, bo pamiêtamy
o tym, ¿e pracownicy ochrony zdrowia rzeczywiœcie nie zarabiaj¹ dostatecznie du¿o.
Œrodki, które w tym roku wygospodarowuje
Narodowy Fundusz Zdrowia na wdro¿enie tej
podwy¿ki ju¿ od paŸdziernika tego roku, to te¿
nie s¹ œrodki zabierane z finansowania œwiadczeñ zaplanowanych czy wykonanych ponad limit. Te œrodki bêd¹ pochodzi³y z wczeœniejszego
rozwi¹zania rezerw, które Narodowy Fundusz
Zdrowia ma obowi¹zek tworzyæ i które powinny
byæ utrzymywane prawie do koñca roku. Przeprowadziliœmy z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia analizê i zosta³o ustalone, ¿e te rezerwy mog¹ byæ rozwi¹zane o trzy miesi¹ce wczeœniej, i st¹d œrodki na podwy¿ki w tym roku.
A œrodki na przysz³y rok to s¹ po prostu dodatkowe pieni¹dze, ich nie ma w systemie, one siê dziêki staraniom rz¹du znajd¹, na przyk³ad poprzez
zmianê ustawy, wprowadzenie ustawy o ratownictwie medycznym. Ratownictwo medyczne bêdzie finansowane z bud¿etu pañstwa, w zwi¹zku
z tym po stronie funduszu zostan¹ œrodki, które
mog¹ byæ wykorzystane na ten cel. ród³em jest
te¿ zwiêkszenie sk³adki p³aconej przez bud¿et
pañstwa za osoby nieubezpieczone, to znaczy za
bezrobotnych, za rolników. Te pieni¹dze te¿
wp³yn¹ do Narodowego Funduszu Zdrowia, ich
w chwili obecnej nie ma. I st¹d uzbiera³o siê ponad 4 miliardy z³, wed³ug planu na przysz³y rok,
które decyzj¹ rz¹du maj¹ byæ przeznaczone na
podwy¿ki, i temu ma s³u¿yæ ta ustawa.
(Senator Krystyna Bochenek: A tych zabiegów
ratuj¹cych ¿ycie nie planuje siê okreœlaæ limitami, tak jak na przyk³ad porodów? Bo chyba najwy¿szy czas, ¿eby…)
Tak, one nale¿¹ do tak zwanych œwiadczeñ
nielimitowanych.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam trzy pytania.
Pierwsze pytanie ju¿ w³aœciwie pad³o i pani senator Fetliñska na nie odpowiada³a, ale
chcia³bym jeszcze raz zapytaæ pani¹ minister
o to, czy ta regulacja prawna pozwala na podwy¿ki p³ac dla dyrektorów i zastêpców dyrektorów
szpitali. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Wiemy, ¿e ta ustawa jest w³aœciwie wynikiem protestów œrodowisk medycz-
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nych. Poprzednia ustawa ingeruj¹ca w p³ace pracowników s³u¿by zdrowia, ustawa 203, równie¿
by³a wynikiem protestów, w tamtym przypadku
protestów œrodowiska pielêgniarskiego. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje podjêcie prac legislacyjnych, ustawowych reguluj¹cych zatrudnienie
i p³ace pracowników s³u¿by zdrowia?
I trzecie pytanie, które, przyznam siê, przysz³o
mi do g³owy w³aœciwie w ostatniej chwili, zwi¹zane jest z nasz¹ zmian¹ terminu naliczania kwoty
wyp³aty podwy¿ki na 30 czerwca. Jak siê okazuje, w jedynym województwie – jak przed chwilk¹
mia³em przyjemnoœæ dowiedzieæ siê od prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczy to województwa mazowieckiego – umowy podpisane s¹
na pó³ roku. Czy nie istnieje obawa i niebezpieczeñstwo, ¿e wskaŸnik 7,5% mo¿e byæ okreœleniem dwukrotnie ni¿szej podwy¿ki, dwukrotnie
ni¿szych œrodków przekazanych na ten cel zgodnie z ustaw¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o dyrektorów zak³adów opieki zdrowotnej, to oni s¹ zatrudniani
przez swoje organy za³o¿ycielskie na mocy innych przepisów i ich obowi¹zuje tak zwana ustawa kominowa. Tak wiêc pomimo ¿e œrodki na ich
wynagrodzenia pochodz¹ z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, to na podstawie tej
ustawy nie mo¿na im podnieœæ wynagrodzeñ,
dlatego ¿e reguluj¹ to zupe³nie inne przepisy,
a o ich wysokoœci, jak mówi³am, decyduje organ
za³o¿ycielski. Je¿eli chodzi o zastêpców, to tak,
mog¹ oni skorzystaæ z podwy¿ek okreœlonych t¹
ustaw¹.
Kolejne pytanie pana senatora dotyczy³o, jak
rozumiem, rozwi¹zañ systemowych. Pamiêtajmy
o tym, ¿e ta ustawa jest ustaw¹ incydentaln¹, tak¹, która pozwala przekazaæ na wzrost wynagrodzeñ œrodki w wysokoœci wiadomej w tym roku
i wiadomej w przysz³ym roku. Otó¿ jeszcze w maju pan premier Marcinkiewicz powo³a³ zespó³
miêdzyresortowy w celu opracowania aktu prawnego w randze ustawy, okreœlaj¹cego zasady zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.
Zarz¹dzeniem premiera termin prac tego zespo³u
zosta³ wyznaczony na koniec paŸdziernika tego
roku i w tym czasie jesteœmy zobowi¹zani zaproponowaæ takie uregulowania, które bêd¹ obowi¹zywa³y – miejmy nadziejê – od 2008 r.
Trzecie pytanie dotyczy³o daty, która jest zapisana we wczorajszej poprawce Komisji Zdrowia,
30 czerwca. Konsultowa³am to z prezesem Naro-
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dowego Funduszu Zdrowia. Nie ma obawy, ¿e
w przypadku tego jednego województwa, województwa mazowieckiego, bêdzie takie ryzyko, poniewa¿ dotyczy to umów zawartych na 2006 r. To
nie jest tak, ¿e te umowy by³y tylko na pó³ roku,
bo mamy ju¿ drugie pó³rocze, a zak³ady opieki
zdrowotnej na Mazowszu maj¹ kontrakt i pracuj¹. Wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca – zosta³o to
doprecyzowane w³aœnie dlatego, ¿e w pierwszym
pó³roczu by³y robione ró¿ne ruchy, jeœli chodzi
o umowy i zak³ady. Chodzi o to, ¿eby by³ w miarê
stabilny stan w 2006 r. Tak to zosta³o przez Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponowane, bo jest
to najbardziej ustabilizowany moment 2006 r.,
je¿eli chodzi o wartoœæ kontraktów.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Kubiak.

Senator Janusz Kubiak:
Czy te œrodki finansowe na wzrost wynagrodzeñ bêd¹ przekazywane do wszystkich publicznych zak³adów opieki zdrowotnej? Bo wed³ug
mojej wiedzy nie, nie obejmie to miêdzy innymi
sanepidu, stacji krwiodawstwa i wojewódzkich
oœrodków medycyny pracy. Jakie dzia³ania s¹
podejmowane, ¿eby te publiczne zak³ady opieki
zdrowotnej, na przyk³ad wojewódzkie zak³ady
medycyny pracy, w myœl ustawy o s³u¿bie medycyny pracy, te¿ by³y objête tym wzrostem wynagrodzeñ? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ta sprawa co do istoty jest
w³aœciwie identyczna jak ta, gdzie chodzi o rezydentury i o sta¿ystów. Tamte zak³ady s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa i jako takie t¹ regulacj¹
nie mog¹ byæ objête.
Jakie bêd¹ rozstrzygniêcia w ustawie bud¿etowej? My informacje na temat skali problemu dotycz¹cego w³aœnie wymienionych przez pana zak³adów przedstawiamy rz¹dowi, który mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie ewentualnego zwiêkszenia… Przy czym tu zawsze nale¿y pamiêtaæ, ¿e
r¹k wyci¹gniêtych po œrodki z bud¿etu pañstwa
przez ró¿nych pracowników sfery bud¿etowej
jest du¿o, w zwi¹zku z tym trudno powiedzieæ, jakie tutaj bêd¹ skutki. Na pewno jest tak, ¿e w planie projektu bud¿etu wskaŸnik wzrostu wynagrodzeñ dla pracowników sfery bud¿etowej jest
na razie na poziomie zerowym, wiêc to wszystko

jest kwesti¹ dalszych rozstrzygniêæ. Z pewnoœci¹
te podmioty nie mog¹ byæ objête t¹ regulacj¹,
o której mówimy dzisiaj.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Pani Minister, mam dwa pytania.
Wed³ug prognozy zawartej w przygotowanej
dla Sejmu informacji o sytuacji w ochronie zdrowia przewidywanej przez ministerstwo niedobór
pielêgniarek i po³o¿nych w s³u¿bie zdrowia w roku 2010 wyniesie szeœædziesi¹t jeden tysiêcy
piêæset osób. Oczywiœcie przyczyny tego stanu s¹
ró¿ne, ale czy planowana podwy¿ka mo¿e ograniczyæ tê niekorzystn¹ tendencjê? Czy potrzeba jakichœ innych dzia³añ, a je¿eli tak, to jakich? I czy
ministerstwo takie dzia³ania zamierza podj¹æ?
I drugie pytanie. Czy zapis w ustawie, je¿eli
chodzi o tê podwy¿kê od 1% do 40%, nie spowoduje ponownego sp³aszczenia ró¿nicy miêdzy wynagrodzeniami lekarzy a wynagrodzeniami œredniego personelu? Bo, jak wiemy, w zak³adach
zdrowotnych dzia³aj¹ silne zwi¹zki pielêgniarek
i po³o¿nych, które bêd¹ d¹¿y³y do jak najwiêkszych podwy¿ek dla tej grupy kosztem innych
grup medycznych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, otó¿ przede wszystkim nie
nale¿y zak³adaæ, ¿e dyrektorzy zak³adów opieki
zdrowotnej bêd¹ siê kierowaæ jakimiœ nieracjonalnymi przes³ankami przy proponowaniu wysokoœci wynagrodzeñ dla poszczególnych pracowników. Zadaniem takiego dyrektora zak³adu
opieki zdrowotnej, kieruj¹cego tym zak³adem,
jest to, ¿eby zaoferowaæ œwiadczenia zdrowotne
i te œwiadczenia wykonaæ. W zwi¹zku z tym na
pewno bêd¹ preferowani ci pracownicy, od których pracy zale¿y istota dzia³ania i misja takiego
zak³adu. Tak wiêc to, czy to bêd¹ akurat pielêgniarki, czy to bêd¹ lekarze, czy to bêd¹ pracownicy innych zawodów medycznych, bêdzie zale¿a³o
od tego, kto w tym zak³adzie jest potrzebny. Bo je¿eli rzeczywiœcie jest tak, ¿e w danym zak³adzie
opieki zdrowotnej jest niedostateczna liczba pielêgniarek, to krótko mówi¹c, ten dyrektor bêdzie
chcia³ je kupiæ, nawet od s¹siada, od innego kie-
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ruj¹cego zak³adem, i wtedy te podwy¿ki mog¹ byæ
wiêksze. Tak ¿e taka jest rola zarz¹dzaj¹cego
i myœlê, ¿e w tej sprawie nie wolno narzucaæ mu
¿adnych rozwi¹zañ. St¹d taka zaproponowana
rozpiêtoœæ tych ewentualnych podwy¿ek, praktycznie od 1% czy od 0% do 40%, ¿eby w³aœnie by³a
mo¿liwoœæ regulowania p³ac i prowadzenia w³aœciwej polityki kadrowej w tym zak³adzie.
Je¿eli chodzi o niedobór pielêgniarek, to miêdzy innymi ta ustawa, o której mówimy, za³o¿enia do ustawy o zasadach zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia, ma stworzyæ w³aœciwe warunki wykonywania zawodu i, mam nadziejê, okreœliæ równie¿ sposób awansu zawodowego pielêgniarek. S¹dzê, ¿e ten krok, który
w tym momencie jest robiony, zwi¹zany z tymi
podwy¿kami, mimo ¿e tutaj parokrotnie pada³o,
¿e to jest tylko niewielki krok, jest jednak bardzo
istotny, jeœli chodzi o zatrzymanie ludzi i uatrakcyjnienie tego zawodu.
Ja chcê pañstwu powiedzieæ, jak to wygl¹da
w stosunku do ca³ej kwoty na kontraktowanie
œwiadczeñ. Je¿eli w tej chwili Narodowy Fundusz
Zdrowia na wszystkie kontrakty ze œwiadczeniodawcami wydaje ponad 26 miliardów z³, oko³o
26 miliardów z³, i je¿eli w przysz³ym roku 4,5 miliarda z³ pójdzie dodatkowo na p³ace, to proszê
pañstwa, to jest naprawdê du¿a kwota, to s¹ naprawdê bardzo istotne pieni¹dze. I myœlê, ¿e jednak atrakcyjnoœæ tego zawodu, w³aœnie ze
wzglêdu na tê regulacjê i te regulacje, które planujemy, bêdzie wiêksza i uda nam siê sk³oniæ
m³ode osoby do wybierania tego zawodu.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pani senator Gelert.

Senator El¿bieta Gelert:
Ja mam dwa poprzednie pytania, poniewa¿ nie
uzyska³am takiej odpowiedzi, jakiej bym oczekiwa³a.
A wiêc, po pierwsze, art. 10, który zawiera ten
zapis obligatoryjny. Przecie¿ inny zapis mówi, ¿e
nie bierze siê pod uwagê wskaŸników przyrostu
wynagrodzenia, czyli o tych 3,5% nie mówimy.
Mówimy zaœ o tym, ¿e je¿eli w miêdzyczasie, a jak
wiadomo, by³y strajki, by³y podwy¿ki o 10%,
20%… Jak to siê teraz ma do siebie? Je¿eli to bêdzie obligatoryjne, to widzê, ¿e wtedy nie bêdziemy mogli udzieliæ tym pracownikom podwy¿ki za
ostatni kwarta³. Ale to jest mo¿e takie moje t³umaczenie.
Po drugie, chodzi o kontrolowanie tych œwiadczeniodawców. Nie chodzi mi o szpitale, gdy¿
w ich wypadku to jest bardzo proste, bo oczywi-
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œcie fundusz mo¿e wejœæ i wszystko skontrolowaæ, ale chodzi mi o prywatne praktyki. Mówi siê
bowiem, ¿e przeznacza siê na to czêœæ œrodków finansowych, ale nie mówi siê jak¹. Zatem tej pielêgniarce czy sekretarce mo¿na daæ 2% i to te¿ bêdzie prawid³owe, bo ca³a reszta jest tylko przychodem danego pracodawcy.
Chcia³abym uzyskaæ odpowiedzi na te pytania.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja, prawdê powiedziawszy, nie do koñca rozumiem w¹tpliwoœci pani senator. O ile bowiem pamiêtam, to w³aœnie ten art. 10 zaproponowany
w projekcie nie ka¿e obligatoryjnie podnosiæ od
1 paŸdziernika…
(Senator El¿bieta Gelert: Ja wiem.)
...tylko pozwala na uwzglêdnienie tych podwy¿ek, które by³y wynegocjowane wczeœniej. Taki
zapis znalaz³ siê tu w³aœnie w zwi¹zku z doœwiadczeniami zwi¹zanymi z ustaw¹ 203, bo one pokazuj¹, ¿e by³o i to wcale niema³o kierowników zak³adów opieki zdrowotnej, którzy tu¿ przed wejœciem w ¿ycie ustawy 203 przekazali wcale niema³e podwy¿ki swoim pracownikom, a zapis, jaki
w tej ustawie by³, zmusza³ ich do kolejnego podwy¿szenia wynagrodzeñ. Ten zapis, który jest
w art. 10, daje mo¿liwoœæ uwzglêdnienia w³aœnie
tych podwy¿ek, które ju¿ by³y wynegocjowane
w zak³adach, przyjêcia ich na poczet tych podwy¿ek od paŸdziernika, ale te¿ taki zapis nie zamyka
drogi do dania kolejnej podwy¿ki, je¿eli kondycja
finansowa zak³adu bêdzie odpowiednia. Tak ¿e to
jest zabezpieczenie, ¿eby nie trzeba by³o obligatoryjnie dawaæ kolejnych podwy¿ek od paŸdziernika, tylko ¿eby mo¿na by³o uwzglêdniæ to, co ju¿
zosta³o dane.
Nastêpne pytanie pani senator dotyczy³o tego
zapisu, ¿e czêœciowo mo¿e przekazaæ… Ja ju¿
wczoraj na posiedzeniu komisji przedstawia³am
argumentacjê. Otó¿ w wypadku tych œwiadczeniodawców, którzy sami maj¹ kontrakt, jak na
przyk³ad grupowej praktyki lekarskiej, z Narodowym Funduszem Zdrowia… Podwy¿ka jest adresowana do pracowników, wiêc je¿eli oni nie s¹
pracownikami w rozumieniu tej ustawy, to nie
mogliby daæ sobie samym tych podwy¿ek, tych
œrodków. Mogliby je przyznaæ wy³¹cznie pracownikowi, którego zatrudniaj¹, na przyk³ad czy
rejestratorce, czy pielêgniarce œrodowiskowej.
W zwi¹zku z tym napisane jest, ¿e musz¹ przeznaczyæ czêœæ, bo gdyby nie by³o tego uszczegó³owienia, to zasadniczo nie mogliby z tych podwy-
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¿ek skorzystaæ i musieliby to zwróciæ do Narodowego Funduszu jako kwotê nie do skonsumowania. Ten zapis pozwala, ¿eby równie¿ oni sami
mogli skorzystaæ z dobrodziejstwa tej podwy¿ki
i podwy¿szyæ sobie wynagrodzenie.

dusz kontroluje wykonanie kontraktu, sposób
wykonania kontraktu przez œwiadczeniodawcê.
W tym samym trybie fundusz mo¿e równie¿
skontrolowaæ wydatkowanie, sposób wydatkowania tych œrodków dodatkowych na podwy¿szenie wynagrodzeñ.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pani senator Tomaszewska.

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec.

Senator Ewa Tomaszewska:

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê.
Ja ze wzglêdu na z³e doœwiadczenia ustawy 203
i maj¹c œwiadomoœæ, ¿e w jakiœ znacz¹cy jednak
sposób mia³a na to wp³yw likwidacja Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych, który mia³ kontrolowaæ miêdzy innymi równie¿ wykonanie tej
ustawy, a w ka¿dym razie przynajmniej kontrolowaæ kasy chorych, czy przeznaczy³y pieni¹dze na
ten cel, chcia³abym zapytaæ, czy rozwa¿ane jest
przywrócenie tego rodzaju instytucji nadzoru –
tutaj te¿ mamy nieznaczone pieni¹dze, z którymi
ró¿ne rzeczy mog¹ siê zdarzyæ – czy te¿ uwa¿a pani, ¿e obecny stan organizacji nadzoru przez chocia¿by resort jest wystarczaj¹cy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, usi³ujemy zwiêkszyæ nadzór resortu zdrowia nad Narodowym Funduszem
Zdrowia po to w³aœnie, by Narodowy Fundusz
Zdrowia zasadniczo by³ p³atnikiem, a to, jakie
œwiadczenia powinny byæ kontraktowane przez
Narodowy Fundusz, powinien okreœlaæ organizator ochrony zdrowia, kreator polityki zdrowotnej
w kraju, czyli minister zdrowia. I takie zapisy
w nowelizacji ustawy o œwiadczeniach proponujemy. Tutaj te œrodki s¹ o tyle znaczone, ¿e one
nie mog¹ byæ, bo one bêd¹ œrodkami dodatkowymi, przeznaczone na inny cel. Oczywiœcie, ¿e na
poziomie zak³adu opieki zdrowotnej te cia³a, które s¹ uprawnione na podstawie przepisów
o zwi¹zkach zawodowych, o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu wynagrodzeñ itd.,
s¹ zobowi¹zane do czuwania nad ich prawid³ow¹
dystrybucj¹. Jest te¿ wprowadzona w ustawie
mo¿liwoœæ przeprowadzenia poprzez fundusz
kontroli wykorzystania tych œrodków. Bêdzie siê
to dziaæ w trybie okreœlonym w art. 64 ustawy
o œwiadczeniach. Ten artyku³ mówi o tym, ¿e fun-

Pani Minister, co prawda moje pytanie ju¿ pad³o, bo ja chcia³em zadaæ pytanie dotycz¹ce podwy¿ek dla dyrektorów, niemniej chcia³bym w troszeczkê innym kontekœcie to pytanie powtórzyæ.
Otó¿ wydaje mi siê rzecz¹ z³¹, ¿e te podwy¿ki nie
obejm¹ dyrektorów, poniewa¿ dzisiaj bycie dyrektorem szpitala to jest, mo¿na powiedzieæ, siedzenie na minie i trzeba byæ wrêcz cudotwórc¹,
¿eby te szpitale prowadziæ w dobry i w³aœciwy
sposób mimo braku œrodków. I fakt, ¿e nie bêd¹
oni obejmowani podwy¿kami, bo byæ mo¿e
w przysz³ym roku bêd¹ nastêpne podwy¿ki wywalczone przez lekarzy, powoduje, ¿e ci dyrektorzy bêd¹ uciekaæ ze szpitali. Nam zale¿y, ¿eby to
byli najlepsi ludzie, którzy bêd¹ potrafili z niczego zrobiæ coœ, i wydaje mi siê, ¿e pomijanie ich
jest niecelowe, a ta pani spokojna odpowiedŸ, ¿e
nie, bo ustawa kominowa, jak siê wydaje, jest…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Senatorze, pytanie bardzo proszê.)
Pytam pani¹ minister o te obawy, o to, czy to
nie bêdzie powodowa³o ucieczki dyrektorów ze
szpitali i czy nie da siê jednak czegoœ zrobiæ, ¿eby
oni zostali objêci t¹– podwy¿k¹. No bo skoro zastêpcy mog¹ mieæ podwy¿ki, to oni wkrótce dogoni¹ dyrektorów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja rozumiem, ¿e to nie by³o
pytanie, bo na pytanie ju¿ odpowiedzia³am. Je¿eli chce pan zaœ us³yszeæ moje stanowisko, mój
pogl¹d na tê sprawê, to proszê wiedzieæ, ¿e ja
przez wiele lat by³am lekarzem wojewódzkim
i podlegli mi dyrektorzy zawsze zarabiali wiêcej
ode mnie. I trudno, taka by³a sytuacja. Podobnie
jest teraz, gdy koledzy anestezjolodzy w jednym
ze szpitali ¿¹daj¹ wynagrodzeñ wy¿szych ni¿ ma
podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. No
te¿ tak jest. Po prostu s¹ pewne przepisy, w któ-
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rych obszarze siê poruszamy, i nie ma mo¿liwoœci, ¿eby to zmieniæ. W rêkach parlamentu jest
ewentualna zmiana ustawy kominowej.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Minister, us³ysza³em od pani senator
sprawozdawcy komisji, ¿e pielêgniarki pracuj¹ce
w domach pomocy spo³ecznej nie mog¹ byæ objête dobrodziejstwami tej ustawy. Dzieje siê to
w sytuacji, kiedy ju¿ dziœ maj¹ one znacznie ni¿sze uposa¿enia ni¿ ich kole¿anki pracuj¹ce zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, w zak³adach opieki zdrowotnej, jak i bêd¹ce na kontraktach. Jak pañstwo chcecie umo¿liwiæ w³aœciwe
uposa¿enie tych pracowników medycznych, którzy s¹ zatrudnieni bezpoœrednio w domach pomocy spo³ecznej? To pierwsze pytanie.
Po drugie, chcia³bym us³yszeæ od pani, czy
uwa¿a pani te rozwi¹zania za wystarczaj¹ce
w kontekœcie tego, ¿e korporacje i zawodowe
zwi¹zki medyczne w³aœciwie, jak us³yszeliœmy,
nie do koñca wypowiedzia³y siê w sprawie tej regulacji, i czy uwa¿a pani, ¿e to rozwi¹zanie zapewni pokój spo³eczny w ochronie zdrowia na przysz³y rok.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, otó¿ rzeczywiœcie pielêgniarki zatrudnione w domach pomocy spo³ecznej, jak
ju¿ zreszt¹ pan sam zauwa¿y³, nie bêd¹ objête t¹
regulacj¹. Ale w ramach pracy zespo³u miêdzyresortowego, o którym ju¿ wspomnia³am, chcemy
zaproponowaæ rozwi¹zania dotycz¹ce osób wykonuj¹cych zawody medyczne, które by obowi¹zywa³y niezale¿nie od miejsca ich zatrudnienia. Nie wiem, czy w koñcu w takim kierunku to
pójdzie, ale w ka¿dym razie taka idea, w³aœnie
z myœl¹ miêdzy innymi o pielêgniarkach zatrudnionych w domach pomocy spo³ecznej, równie¿
jest brana pod uwagê i taka mo¿liwoœæ jest rozwa¿ana. Ale rzeczywiœcie to jest inna pula pieniêdzy i trudno te zmiany, które zaistnia³y w 1990 r.
– czyli ten podzia³ oœrodków opiekuñczych, z których jedne siê znalaz³y w resorcie zdrowie, a drugie przesz³y do pomocy spo³ecznej – w tej chwili
jednym aktem i w bardzo krótkim czasie znieœæ,

21

trudno to wszystko wyrównaæ. Rzeczywiœcie jest
to problem, ale nie t¹ ustaw¹ regulowany. W ka¿dym razie bierzemy to pod uwagê w pracach zespo³u miêdzyresortowego.
A kolejne…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Kolejne pytanie, czy w kontekœcie chocia¿by du¿o wy¿szych
¿¹dañ zwi¹zków zawodowych i organizacji skupiaj¹cych lekarzy ta regulacja zapewni pokój
spo³eczny na przysz³y rok.)
Tak, rozumiem.
Panie Senatorze, nie mo¿na tego tak do koñca
przewidzieæ. Ale ja jeszcze raz chcia³abym przypomnieæ, ¿e to jest 4,5 miliarda z³ w stosunku do
26 miliardów z³, które s¹ wydawane na œwiadczenia w ca³ej Polsce. Wiêc to naprawdê nie jest ma³o. Ja mam tak¹ nadziejê, ¿e w momencie, kiedy
pracownicy ochrony zdrowia rzeczywiœcie dostan¹ te pieni¹dze, to o niepokoje nie bêdziemy musieli siê martwiæ. Ale mo¿e jestem zbyt du¿¹ optymistk¹.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Pani Minister, ja na sprawach s³u¿by zdrowia
w³aœciwie nie bardzo siê znam, niemniej jednak
by³em mediatorem spo³ecznym w trzech sporach
zbiorowych, które dotyczy³y strajków w szpitalach. I te postulaty, które zreszt¹ w ka¿dym z tych
przypadków doprowadzi³y do protoko³ów rozbie¿noœci i og³oszenia strajków, polega³y na, mówi¹c w uproszczeniu, ¿¹daniu trzydziestoprocentowej podwy¿ki od zaraz, natychmiastowej
w tym roku oraz stuprocentowej w roku przysz³ym w odniesieniu do zarobków na koniec roku
2006. To trochê jakby idzie w œlad za poprzednim
pytaniem, ale pytam wprost: czy zwi¹zki lekarskie i pielêgniarskie odst¹pi³y od tych ¿¹dañ i czy
ministerstwo w jakiœ sposób bierze pod uwagê to,
¿e zwi¹zki te maj¹ otwart¹ opcjê bardzo wysokich
¿¹dañ w przysz³ym roku, którym zapewne ministerstwo i bud¿et w ¿aden sposób nie mog¹ sprostaæ? Czy nie uwa¿a pani, ¿e ta metoda postêpowania cz¹stkowego prowadzi donik¹d i to z góry
wiadomo?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja tak na dobr¹ sprawê nie widzê w tym pana
pytaniu pytania jako takiego, dlatego ¿e wiadomo, ¿e œrodki na przysz³y rok s¹ takie, jakie s¹.
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Czy to jest dzia³anie cz¹stkowe, które mo¿e do
czegoœ doprowadziæ? Myœlê, ¿e zawsze, jak siê zaczyna jakieœ dzia³anie, to konieczny jest, Panie
Senatorze, pierwszy krok, a dopiero po nim mog¹
przyjœæ nastêpne. Na pewno nie jesteœmy w stanie sprostaæ ¿¹daniom stuprocentowej podwy¿ki
od przysz³ego roku, no i tak jest.
(Senator Piotr Wach: Panie Marsza³ku, czy mogê uzupe³niæ?)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Tak, proszê.

Senator Piotr Wach:
Moje pytanie by³o doœæ wyraŸne: czy zwi¹zki,
bo by³y pewne rokowania, a ja siê na tym tak dok³adnie nie znam i tego nie œledzi³em, odst¹pi³y
od tego przysz³orocznego ¿¹dania, czy te¿ to nadal jest otwarta opcja?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Panie Senatorze, prawda jest taka, ¿e te ¿¹dania by³y wysuwane przez Komitet na rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ w Ochronie Zdrowia, w którym
tak naprawdê by³o wiele podmiotów, niekoniecznie zwi¹zków zawodowych. Owszem, zwi¹zek zawodowy lekarzy by³ reprezentowany w tym komitecie, jednak inne zwi¹zki zawodowe, a zw³aszcza
te, które s¹ zwi¹zkami reprezentatywnymi w rozumieniu ustawy o Komisji Trójstronnej, akceptowa³y taki sposób dochodzenia do wzrostu wynagrodzeñ pracowników ochrony zdrowia i by³y
wspó³uczestnikami tworzenia tego pierwszego
projektu. W tej chwili, rzeczywiœcie, ze strony
tych zwi¹zków równie¿ s³ychaæ g³osy jakiegoœ
niepokoju, jednak – powtórzê to, co powiedzia³am poprzednio – uwa¿am, ¿e w momencie, kiedy
pracownicy dostan¹ faktycznie pieni¹dze, o których mówimy, nie bêdzie powodu, przynajmniej
ze strony tych zwi¹zków, do podtrzymywania
niepokojów i protestowania.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pani senator Rafalska.

Senator El¿bieta Rafalska:
Pani Minister, czy mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e
wraz ze wzrostem wynagrodzeñ wzroœnie jakoœæ
œwiadczonych us³ug zdrowotnych? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy regulacja prawna, któr¹ proponujemy w tej chwili, nie pog³êbi ró¿nic p³acowych, jeœli chodzi o tê grupê, która jest finansowana z bud¿etu – mówiê tu te¿ o lekarzach, lekarzach rezydentach, dentystach, którzy s¹ na sta¿ach podyplomowych – i czy resort przygotowuje
jak¹œ propozycjê od nowego roku dla tej grupy?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê bardzo.
Odnosz¹c siê do drugiego pytania pani senator: to wszystko zale¿y od kszta³tu i zapisów
w ustawie bud¿etowej. Ja chcia³abym jeszcze raz
powiedzieæ, bo sprawa rezydentów i sta¿ystów
wraca na tej sali jak bumerang, ¿e Polska jest
chyba jedynym krajem na œwiecie, a na pewno
w Europie, gdzie z bud¿etu pañstwa kszta³ci siê
adepta sztuki medycznej przez jedenaœcie, a nawet dwanaœcie lat – szeœæ lat studiów: z bud¿etu
pañstwa, rok sta¿u: z bud¿etu pañstwa, trzy,
cztery albo nawet i piêæ lat specjalizacji: z bud¿etu pañstwa, oczywiœcie nie dla wszystkich – po to,
¿eby taka osoba, która siê ju¿ za pieni¹dze publiczne wykszta³ci³a, wyje¿d¿a³a na Zachód i tam
udziela³a œwiadczeñ.
Nie przesadzajmy wiêc, proszê pañstwa, zdarzaj¹ siê do tej pory zak³ady opieki zdrowotnej,
gdzie lekarz zatrudniony przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych zarabia mniej ni¿ rezydent.
Zdarzaj¹ siê takie sytuacje. Wiêc mo¿e po prostu
zacznijmy, tak jak pan senator proponowa³, po
trochu, powoli, za³atwiaæ najpierw jedn¹ sprawê,
a potem siê bêdziemy zajmowaæ kolejnymi problemami.
Na pewno powinniœmy siê powa¿nie zastanowiæ nad tym, za jakie œrodki powinni byæ specjalizowani lekarze. Czy na przyk³ad nie w formie kredytów, które mog³yby, za³ó¿my, byæ umarzane
pod warunkiem, ¿e taka osoba zostanie w kraju?
Ale na pewno nie kszta³æmy ludzi po to… Bo ca³y
œwiat po prostu w tej chwili prowadzi drena¿
mózgów ludzi wykszta³conych za pieni¹dze publiczne, z naszych podatków.
Ewentualnie w nastêpnej kolejnoœci minister
zdrowia przygotuje te tabele zaszeregowania dla
tych, którzy s¹ op³acani z bud¿etu Ministerstwa
Zdrowia. Je¿eli tylko bêd¹ takie mo¿liwoœci, ¿eby
stawki by³y zwiêkszone, to na pewno bêd¹ zwiêkszone, ale to zale¿y równie¿ od pañstwa, od tego,
jaki bêdzie kszta³t ustawy bud¿etowej i czy w ogóle takie ruchy bêd¹ mo¿liwe.
A co do tego, czy to wp³ynie na jakoœæ udzielanych œwiadczeñ, powiem tak: miêdzy innymi z ta-
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k¹ nadziej¹ wprowadzaliœmy te zapisy i podjêliœmy prace nad tak¹ ustaw¹. Ale chcê powiedzieæ
jeszcze coœ innego. Te protesty, które ci¹gle jeszcze w ró¿nych miejscach kraju albo p³on¹, albo
siê przynajmniej tl¹, powodowa³y, ¿e w³aœnie
wtedy dostêpnoœæ do œwiadczeñ zdrowotnych by³a zmniejszona. S¹ przyk³ady na to, ¿e nieudzielanie przez miesi¹c na przyk³ad œwiadczeñ zdrowotnych spowodowa³o, ¿e dany zak³ad nie móg³
wyp³aciæ p³acy pracownikom. To, ¿e pracownicy
do udzielania œwiadczeñ s¹ niezbêdni i ¿e nie ma
mo¿liwoœci zakontraktowania tych œwiadczeñ
bez udzia³u pracowników, to te¿ jest fakt. Myœlê,
¿e wa¿ne jest to, ¿e pracownik w ogóle bêdzie
chcia³ pracowaæ w danym zak³adzie i bêdzie
chcia³ wykonywaæ œwiadczenia, a bêd¹c mo¿e
troszkê bardziej zadowolony, bêdzie to robi³
z wiêkszym sercem, co i na jakoœæ udzielanych
œwiadczeñ wp³ynie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pani senator Arciszewska, proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, pierwsze pytanie, które chcia³am zadaæ, ju¿ zada³a moja kole¿anka, pani senator – dziêkujê za odpowiedŸ – ono dotyczy³o
rezydentów. Rzeczywiœcie, mamy wiele spotkañ
równie¿ z tymi m³odymi, dobrze zapowiadaj¹cymi siê lekarzami i chcielibyœmy, tak jak pani minister, ¿eby oni w Polsce zostali – st¹d te pytania
i obawy.
Mówimy oczywiœcie o tym, ¿e najwyraŸniej
niektórzy w s³u¿bie zdrowia zarabiaj¹ za ma³o,
ale mówimy te¿ o patologiach w s³u¿bie zdrowia,
o tym, co siê mówi, a byæ mo¿e nie zawsze jest
zgodne z faktami. W zwi¹zku z tym, ¿e pan senator Kogut wyszed³, ja przejê³am jego pytanie –
prosi³ mnie o zadanie pytanie. Ja bym mia³a proœbê, aby pani minister odpowiedzia³a na piœmie,
czy prawd¹ jest, ¿e s¹ lekarze zarabiaj¹cy po
50 tysiêcy z³, czy nie. Ile jest takich osób? Bo je¿eli s¹, to jakieœ przypadki pojedyncze, wiêc ³atwe do zlokalizowania. Pytam o to w kontekœcie
odbioru. Bo czy to s¹ osoby wynagradzane za
wspania³y mened¿ering, czy to s¹ osoby, które
rzeczywiœcie s¹ niezast¹pione tak bardzo, ¿e zas³uguj¹ na taki kontrakt? Nie umniejszam oczywiœcie zdolnoœci, odpowiedzialnoœci, ale czy pani nie uwa¿a, ¿e w dobie, kiedy brakuje nam
œrodków, pañstwo powinni pomyœleæ o renegocjacjach tak wysokich kontraktów, bo one ró¿nie, byæ mo¿e, by³y zawierane? Tak ¿e bardzo
bym prosi³a o odpowiedŸ na to pytanie.
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Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Ja tylko chcia³bym zwróciæ uwagê – przepraszam, ale nie mogê siê oprzeæ – ¿e mamy Rok Jêzyka Polskiego; ja nie wiem, co to jest „mened¿ering”, ale chêtnie siê dowiem od pani senator
w czasie przerwy.
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, to s¹ umowy cywilno-prawne,
a zasadniczo kontrola takich umów cywilno-prawnych nie jest mo¿liwa. S¹ takie g³osy, wiem, ale
czy jest mo¿liwe uzyskanie informacji o tym,
gdzie i jak wysokie kontrakty by³y zawarte? Raczej w¹tpiê, ¿e o takie dane bêdzie mo¿na wyst¹piæ. Na pewno jest tak, ¿e okreœlone œwiadczenia zdrowotne s¹ kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia za podobn¹ cenê w skali ca³ego kraju; s¹ pewne ró¿nice miêdzy poszczególnymi oddzia³ami, ale one nie s¹ wielkie. I w zwi¹zku z tym, je¿eli jest na poziomie danego zak³adu
opieki zdrowotnej jakiœ taki jeden wysoki kontrakt albo nawet s¹ dwa takie kontrakty, to i tak
z tego tytu³u szpital nie dostaje wiêkszych pieniêdzy. I znowu, wnikanie nawet przez zwi¹zki zawodowe w to, na jak¹ wysokoœæ zawierane s¹
umowy cywilno-prawne, nie jest mo¿liwe. Ale ja
zbadam tê sprawê i zgodnie z pani proœb¹ przeka¿ê na piœmie odpowiedŸ.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Chcia³abym ad vocem, Panie Marsza³ku.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Marsza³ku, powiedzia³am to, uœmiechaj¹c siê, i mam nadziejê, ¿e pan profesor zrozumia³
moje intencje i nie bêdzie na drugi raz…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Ale ja siê nie
mog³em oprzeæ, ludzka s³aboœæ.)
…z³oœliwy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Pani wybaczy.
Proszê, pani senator Rudnicka.

Senator Jadwiga Rudnicka:
Pani Minister! Panie Marsza³ku! Szanowni
Pañstwo!
Ja mam bardzo du¿e w¹tpliwoœci co do wskaŸników udzia³u kosztu pracy w kosztach poszcze-
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gólnych rodzajów œwiadczeñ opieki zdrowotnej,
jest to opisane w za³¹czniku. Art. 3 pkt 2 mówi:
koszty pracy w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ opieki zdrowotnej stanowi¹ iloczyn kwoty
zobowi¹zania, o której mowa w art. 136 pkt 5
ustawy o œwiadczeniach, i odpowiedniego wskaŸnika okreœlonego w za³¹czniku do ustawy. I o ten
w³aœnie odpowiedni wskaŸnik mi chodzi. Gdzie
jest jego Ÿród³o, czêœciowo dowiedzia³am siê na
posiedzeniu Komisji Zdrowia, ale nie powiem, ¿ebym by³a usatysfakcjonowana odpowiedzi¹.
WskaŸniki ró¿ni¹ siê diametralnie: lecznictwo
szpitalne ma wyraŸnie bardzo niski wskaŸnik, bo
0,56, w porównaniu z leczeniem stomatologicznym – 0,72; nawet opieka psychiatryczna, leczenie uzale¿nieñ, które te¿ szanujê i warto, ¿eby by³o dobrze potraktowane, ma 0,69. Lecznictwo
szpitalne to ratowanie ¿ycia i zdrowia, to ten najwa¿niejszy punkt s³u¿by zdrowia. Nie mogê wiêc
poj¹æ, dlaczego ma taki niski wskaŸnik. Ten iloczyn odbije siê na przysz³oœci szpitali. By³a ju¿ tu
mowa, ¿e sytuacja, która bêdzie konsekwencj¹
tych zmian, wcale nie zmniejszy roszczeñ oraz
niepokojów, które w³aœciwie by³y powodem tej
ustawy. Naturalnie, to kwestia wieloletniego zaniedbania, wieloletniej dyskryminacji s³u¿by
zdrowia, o tym wszystkim wiemy.
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Pytanie, Pani Senator, bardzo proszê.)
Ju¿, ju¿, w tej chwili. Obawiam siê tylko, czy –
i na to pytanie proszê odpowiedzieæ – ten zani¿ony wspó³czynnik nie wp³ynie na to, ¿e bêdzie ponowna eskalacja roszczeñ ze strony szpitali. Bardzo dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Pani Senator, to wynika z uœrednionych wartoœci, które zosta³y ustalone w wyniku zebrania
danych z ponad czterech tysiêcy samodzielnych
publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, bo o takie dane mogliœmy pytaæ. Te dane zosta³y na te
nieliczne szpitale niepubliczne – nieliczne, bo
stanowi¹ce nieca³e 8% wszystkich szpitali – przeniesione w takim zakresie, w jakim s¹ te szpitale
finansowane ze œrodków Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Dla zobrazowania globalnie powiem tak: wiemy, Pani Senator, ¿e te przysz³oroczne podwy¿ki
poch³on¹ ponad 4,5 miliarda z³, a oko³o 2,5 miliarda z³ bêdzie przeznaczone na szpitale. Proszê
wiedzieæ, ¿e wiêcej ni¿ po³owa tych œrodków, które bêd¹ przeznaczone w przysz³ym roku na podwy¿ki, pójdzie na podwy¿ki w szpitalach. A oprócz tego przecie¿ jest podstawowa opieka zdrowotna, jest ambulatoryjna opieka specjalistycz-

na, s¹ inne obszary, o których pani senator by³a
tutaj uprzejma wspomnieæ.
Spróbujê mo¿e tak bardzo prosto to wy³o¿yæ.
Otó¿, kontrakt na terapiê uzale¿nieñ to jest praktycznie kontrakt na pracownika, który to robi,
oraz, za³ó¿my, na kredê i tablicê – po to, by móg³
wypisaæ jakieœ zdania, z których korzysta leczona
osoba – mo¿e jeszcze jakaœ broszurka do tego dodana, no i dlatego jest to wy¿szy procent. Kontrakt
na szpital zaœ to kontrakt nie tylko na p³ace dla
pracowników, ale równie¿ na leki, na odczynniki,
na jedzenie dla chorych, na sprz¹tanie, na œwiat³o, na aparaturê i na wszystko inne, co siê wi¹¿e
z pobytem w szpitalu przez ca³¹ dobê i z intensywnym leczeniem chorego cz³owieka. I dlatego te
proporcje œrednio s¹ takie. Zosta³o zmierzone, ¿e
œrednio szpitale na p³ace wydaj¹ 56% swojego bud¿etu, a w³aœnie w lecznictwie ambulatoryjnym,
miêdzy innymi w przypadku terapii uzale¿nieñ,
kiedy naprawdê bardzo niewielkie œrodki materialne s¹ potrzebne, udzia³ proporcjonalny p³ac
jest wiêkszy. Na podstawie danych z takich zak³adów stwierdzono, ¿e œrednio wynosi to tyle, ile jest
napisane w za³¹czniku. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szymañski jeszcze pytanie.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Ta ustawa jest œciœle zwi¹zana z protestami
w s³u¿bie zdrowia, z d³ugotrwa³ymi strajkami.
Chcia³bym zapytaæ o kwestiê etyki zawodu, etosu zawodu lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej, bo na
pewno przez te d³ugotrwa³e strajki zosta³ ten etos
nadszarpniêty. Czy to jest równie¿ opinia pani
minister i czy s¹ jakieœ dzia³ania resortu, aby do
tych zasad etycznych powrócono? Czy nie nale¿y
sygnalizowaæ, ¿e musimy jako lekarze, pielêgniarki i po³o¿ne do tych zasad powróciæ? Chodzi
tu te¿ o jak¹œ aktywnoœæ izby lekarskiej, izby pielêgniarek i po³o¿nych w tym zakresie. Bo przecie¿
dostêpnoœæ do lekarza by³a niezwykle w tym
okresie utrudniona, a wiêc ma to z etyk¹, etosem
tego zawodu bardzo powa¿ny zwi¹zek.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, tak w³aœciwie, mo¿na powiedzieæ, nie sta³y siê te najgorsze rzeczy, bo jednak
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w zak³adach, gdzie protesty by³y, pacjent, który
potrzebowa³ rzeczywiœcie pomocy, zawsze pomoc
otrzymywa³. Myœlê, ¿e mimo wszystko wiêksze
napiêcia by³y i s¹ na linii: pracownik, lekarz, pielêgniarka – administracja, raczej na poziomie zak³adu i dalej na poziomie ministra zdrowia
i rz¹du, ni¿ na linii: pacjent – pracownik ochrony
zdrowia. Ja przygl¹da³am siê temu, poniewa¿
w ministerstwie bezpoœrednio zajmujê siê miêdzy innymi monitorowaniem protestów i tego, jaki one maj¹ oddŸwiêk, jakie maj¹ skutki spo³eczne. Nie by³o tak, ¿eby pracownicy tak naprawdê
odmawiali pomocy tym, którzy jej potrzebowali.
Na pewno napiêcie ros³o, pada³y ró¿ne s³owa, nie
takie, które powinny padaæ, s³yszeliœmy ró¿ne
oceny i ró¿ne medialne fakty, które niekoniecznie
mia³y potwierdzenie w rzeczywistoœci, ale nigdzie
nie zdarzy³o siê tak, ¿eby pacjent bêd¹cy w potrzebie nie uzyska³ pomocy.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator.

Senator Jacek W³osowicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Ja mam pytanie dotycz¹ce za³¹cznika, o którym pani ju¿ mówi³a przy okazji odpowiedzi na
wczeœniejsze pytanie. Chodzi o to, ¿e pos³u¿yliœcie siê pañstwo tak¹, a nie inn¹ metod¹ i ten
udzia³ kosztów w leczeniu szpitalnym wynosi
0,56, ale na przyk³ad w leczeniu uzdrowiskowym
ju¿ 0,28. Leczenie uzdrowiskowe to sanatoria
oraz szpitale uzdrowiskowe. Czy przyjêcie takiego wspó³czynnika nie spowoduje dla jednostek,
które posiadaj¹ nie tylko uzdrowisko, ale i szpital
uzdrowiskowy, pewnych k³opotów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, narodowy fundusz kontraktuje te œwiadczenia, które s¹ przez danego
œwiadczeniodawcê oferowane. Je¿eli wiêc w uzdrowisku s¹ oferowane inne œwiadczenia ni¿ typowo uzdrowiskowe, jest to zawarte w kontrakcie
narodowego funduszu. Jest to, znowu, œrednia
dla lecznictwa uzdrowiskowego. Wczoraj podczas obrad komisji by³o na przyk³ad mówione, ¿e
w jakimœ uzdrowisku s¹ prowadzone dializy, ale
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one s¹ kontraktowane inaczej, tak jak s¹ kontraktowane dializy. Tak ¿e proszê siê o to nie martwiæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo, koñczymy seriê pytañ.
Dziêkujê, Pani Minister, za udzielenie odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak: Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.)
Otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ El¿bietê Gelert.
Pani senator El¿bieta Gelert, proszê bardzo.

Senator El¿bieta Gelert:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Chcia³abym siê odnieœæ do tej ustawy szczegó³owo i ogólnie. Moje szczegó³owe uwagi do tej
ustawy dotycz¹ tego, ¿e je¿eli w trakcie pracy nad
t¹ ustaw¹ co jakiœ czas znajdowaliœmy pieni¹dze,
¿eby móc dopisywaæ nowe jednostki s³u¿by zdrowia, tak¿e niepubliczne, potem kontrakty, i ci¹gle znajdowa³a siê forma, sposób, ¿eby to dopisywaæ, to pytam, dlaczego nie znalaz³ siê sposób
w odniesieniu chocia¿by do tych sta¿ystów, a sanepid, DPS itd. Myœlê, ¿e to, co pani minister mówi³a o kredytach, jest s³uszne i nale¿a³oby nad
tym pracowaæ, ale na razie tego nie ma.
Nastêpna poruszana tu sprawa dotyczy³a tego, ¿e lekarze posiadaj¹ kontrakty na 40–50 tysiêcy z³. To jest po prostu nierealne, niemo¿liwe,
przynajmniej w publicznej s³u¿bie zdrowia, i to
pañstwu mówiê. Jeœli zaœ chodzi o niebezpieczeñstwo, o którym mówi³am, w przypadku tych
prywatnych grupowych praktyk, gdzie nie mówi
siê, jak¹ czêœæ trzeba przeznaczyæ, przynajmniej
nie zak³ada³o siê, ¿e nie mniej ni¿, to mo¿e to spowodowaæ, ¿e owszem, ci œwiadczeniodawcy
wzbogac¹ siê, ale takim kosztem, ¿e dadz¹ swoim
pracownikom bardzo nisk¹ podwy¿kê. To jest
moja uwaga.
I jeszcze taka uwaga. Otó¿ wczeœniejsza podwy¿ka, ta wynegocjowana, o któr¹ zreszt¹ tu pyta³am pani¹ minister, je¿eli zosta³a wynegocjowana w zak³adzie w wysokoœci 30%, to jeœli ten
zak³ad nie generuje przychodów, to tak naprawdê on nie bedzie móg³ od paŸdziernika jej wyp³acaæ, bo to siê bêdzie nak³ada³o. Tak ja to widzê.
I chyba ju¿ czwarta bardzo wa¿na sprawa to
fakt, ¿e tak naprawdê nie ma mo¿liwoœci dokonywania jakichkolwiek restrukturyzacji w zak³adach pracy. Niedawno mówi³o siê o ustawie 203
i wymaga³a ona opracowania planu restrukturyzacyjnego. W takiej formie tej ustawy ja nie widzê
mo¿liwoœci dokonywania restrukturyzacji, poniewa¿ wszystkie œrodki, wszystkie pieni¹dze,
które nie zostan¹ wydane – a je¿eli coœ restruktu-
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ryzujemy, to nie dotyczy to li tylko pracowników,
ale miêdzy innymi pracowników, tak¿e zmiany
formy dzia³ania itd. – trzeba bêdzie z powrotem
oddaæ. Tak¿e tych pieniêdzy, które nie zostan¹
wykorzystane na podwy¿ki, nie bêdzie mo¿na
w ¿aden inny sposób wykorzystaæ i przeznaczyæ
na wydatki restrukturyzacyjne. To mo¿e tyle
moich szczegó³owych uwag.
Mam jeszcze pewne uwagi ogólne. Ustawa, jak
zreszt¹ sami pañstwo to podkreœlaliœcie, jest
ustaw¹ incydentaln¹, epizodyczn¹, bez ¿adnych
systemowych rozwi¹zañ. I nie wierzê, ¿e ministerstwo i rz¹d nie maj¹ takich rozwi¹zañ, gdy¿
przecie¿ niedawno sam pan minister zdrowia
przedk³ada³, mówi³, jakie to rozwi¹zania bêdziemy wprowadzaæ. Na razie jest to mo¿e problem
od³o¿ony w czasie, ale trzeba mówiæ o tym, ¿e faktycznie jest to od³o¿one w czasie i nied³ugo to bêdzie, bo inaczej ca³y czas bêdzie nastêpowa³a eskalacja ¿¹dañ zwi¹zków zawodowych.
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o pieni¹dze na
podwy¿ki, to w moim odczuciu niebezpieczeñstwo
jest takie, ¿e pochodz¹ one przede wszystkim
z Narodowego Funduszu Zdrowia, a Narodowy
Fundusz Zdrowia ma finansowaæ przede wszystkim œwiadczenia. Owszem, w œwiadczeniach jest
te¿ czêœæ p³ac, ale w roku 2007 bêdzie tak, i¿ bêd¹
finansowane li tylko zwiêkszone koszty pracy.
Ja pañstwu powiem na podstawie wyliczeñ o jednej sprawie. Dotychczas kontrakty w wiêkszoœci
zak³adów pracy œrednio wzrasta³y od 3% do 6%,
mo¿e jakiœ dyrektor by³ a¿ tak operatywny, ¿e mia³
nie wiem, jakie chody, bo o tym te¿ by³a kiedyœ
mowa, ale tak wzrasta³y kontrakty w poszczególnych szpitalach. W tej chwili wzrost wynagrodzenia, o którym mówimy, daje w przysz³ym roku
wzrost kontraktu danego szpitala o 16%. Powiem
pañstwu, ¿e nie spotka³am siê jeszcze z tym, ¿eby
faktycznie tak wzrós³ kontrakt. I to jest wyliczenie
zgodne z wyliczeniem, które pañstwo pokazujecie,
czyli wskaŸnik 0,56 pomno¿ony przez 30%. I patrz¹c na to procentowo w stosunku do bud¿etu,
jaki mia³ ka¿dy zak³ad pracy, to powiem pañstwu,
¿e wychodzi to miêdzy 16% a 18%, oczywiœcie
w zale¿noœci od tego, jaka to jest us³uga. Po raz
pierwszy spotykam siê z tym, ¿eby mo¿na by³o
otrzymaæ takie pieni¹dze i wydaæ je tylko i wy³¹cznie na pobory. Tego po prostu jeszcze nie by³o. Dla
tych, którym zostanie to przekazane na wynagrodzenia, na pewno jest to bardzo dobre, ale ja widzê
tu niebezpieczeñstwo, ¿e takich pieniêdzy ja po
prostu nie otrzymam.
Chcia³abym te¿ powiedzieæ, ¿e ustawa uderza
przede wszystkim w szpitale publiczne, poniewa¿
podwy¿ka dotyczy wszystkich i w szpitalach publicznych wyd³u¿¹ siê kolejki. Niedawno by³a tu
mowa o jakoœci, ale mówiliœmy tylko i wy³¹cznie
o jakoœci w kontekœcie zadowolonego pracowni-

ka, natomiast nie mówiliœmy nic o zadowolonym
pacjencie, nie mówiliœmy o tym, ¿e jakoœæ to nie
jest li tylko zadowolony pracownik. Uwa¿am, ¿e
kolejki siê wyd³u¿¹, w publicznych zak³adach
mo¿e dojœæ do mniejszego wykorzystywania szpitali, w zwi¹zku z tym pacjent bêdzie szed³ do prywatnych i, proszê pañstwa, nie doœæ, ¿e prywatni
mog¹ leczyæ równie¿ za pieni¹dze, czyli mieæ tê
inn¹ czêœæ, nie tylko finansowanie Narodowego
Funduszu Zdrowia, to jeszcze to mo¿e ich po prostu wzmocniæ. Prywatne gabinety, prywatne
praktyki specjalistyczne, POZ. Je¿eli tam to
wzroœnie o owe 30% bez jakichkolwiek dodatkowych obowi¹zków, to na pewno bêd¹ one preferowane w porównaniu ze szpitalami.
Chcia³abym wróciæ jeszcze na chwilê do jakoœci, do tego, co przez tê jakoœæ rozumiemy. Proszê
pañstwa, na jakoœæ wp³ywa bardzo z³o¿ony system i ci, którzy wdra¿aj¹ rozwi¹zania podnosz¹ce
jakoœæ, i ci, którzy uzyskuj¹ w swoich zak³adach
jakoœæ, chodzi o wdro¿enie systemu ISO, o wdro¿enie akredytacji… Tak jak mówiê, owszem, pacjent jest zadowolony, ale potrzeba jeszcze mnóstwa œrodków, które nale¿y najpierw wydaæ, ¿eby
tê jakoœæ osi¹gn¹æ, a potem j¹ utrzymywaæ. Tak ¿e
na to naprawdê potrzebne s¹ pieni¹dze, równie¿
pieni¹dze, które przeznaczane s¹ na œwiadczenia.
Chcia³abym poruszyæ te¿ sprawê pacjenta, bo
na pewno jest to bardzo istotne, bardzo wa¿ne.
Dla mnie, dla pacjenta bêdzie to oznacza³o
przede wszystkim wyd³u¿enie kolejek i nie wiem,
czy z tego powodu jakoœæ bêdzie wy¿sza.
Ja uwa¿am, ¿e ta ustawa w ogóle mog³aby siê
nie ukazywaæ, taka jest moja opinia. A¿eby jednak
nie tylko krytykowaæ, bo pañstwo zawsze mówicie, ¿e strona opozycyjna li tylko krytykuje i nic
wiêcej nie robi, chcia³abym powiedzieæ, ¿e mo¿na
by by³o ewentualnie poczyniæ pewne starania, ju¿,
natychmiast, nie czekaj¹c na wielkie ustawy, które maj¹ byæ gotowe mo¿e w 2008 r., mo¿e w roku 2009. Uwa¿am, ¿e przeszacowanie wartoœci
procedur mo¿na by by³o zrobiæ od rêki, zamiast
podwy¿szaæ, tak jak chcemy to robiæ w tej ustawie, mo¿emy równie¿ podnieœæ wartoœæ punktow¹, o tym zreszt¹ rozmawialiœmy na posiedzeniu
komisji, ale mo¿emy te¿ wzmocniæ kontrolê wojewodów nad powstawaniem nowych inwestycji.
Proszê pañstwa, nikt nie kontroluje tego, co
siê dzieje w s³u¿bie zdrowia. Ci¹gle powstaj¹ nowe szpitale. Je¿eli ja teraz czytam, ¿e Euromedica
chce oddaæ trzy czy cztery nowe PET – pañstwo ze
s³u¿by zdrowia wiecie, ¿e to jest rezonans, który
kosztuje 27 milionów z³, samo jego postawienie,
a potem dopiero siê wyci¹ga pieni¹dze – a Ministerstwo Zdrowia chce trzy nastêpne, poza tymi
dwoma, które ma teraz… To jest sprawa bardzo
drogiej diagnostyki. Kto potem znajdzie pieni¹dze na wykupywanie tych us³ug? Przecie¿ ca³y czas siê o tym pisze. Swissmed chce wybudowaæ kolejne trzy czy cztery szpitale, Euromedica
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chce budowaæ nastêpne. Kto w koñcu powie, ile
³ó¿ek jest potrzebnych, jakie ³ó¿ka s¹ potrzebne?
Bo w tej chwili ja nie widzê ¿adnego zapotrzebowania ani sposobu ich rozmieszczenia.
Prost¹ spraw¹ by³oby równie¿ wyrównanie
szans, o czym zreszt¹ ca³y czas mówi¹ niepubliczne zak³ady, miêdzy zak³adami publicznymi i niepublicznymi. Pozwólmy i tym publicznym zarabiaæ pieni¹dze. Mo¿e wtedy siê oka¿e, ¿e nie trzeba
budowaæ nowych niepublicznych zak³adów, bo
zak³ady publiczne równie¿ potrafi¹ to zrobiæ.
Nastêpna sprawa to sieæ szpitali. Proszê pañstwa, mówi³o siê o sieci szpitali, o tym, ¿e kryteria
s¹, ale one le¿¹ w szufladzie, s¹ schowane. Dlaczego ich nie ujawniæ? Li tylko dlatego, ¿e s¹ wybory? Skoñczy siê czas wyborów i tak nadal bêd¹
wycieczki nowych samorz¹dowców. Je¿eli s¹
kryteria, trzeba stosowaæ kryteria i nie ma ¿adnego problemu, nie ma co siê przed tym cofaæ, tak
uwa¿am.
I nastêpna sprawa, któr¹ mo¿na by siê zaj¹æ.
Mo¿na by uwolniæ niektóre us³ugi, chocia¿by
koronarografiê czy koronaroplastykê. Nie jest
powiedziane, ¿e one s¹ teraz nielimitowane, nielimitowane s¹ tylko us³ugi po³o¿nicze. Tymczasem, proszê pañstwa, czêœæ us³ug mo¿na w tej
chwili uwolniæ, nie trzeba ich limitowaæ. Medycyna te¿ jest dziedzin¹, w której obecna jest statystyka i co do niektórych spraw jest ona policzalna i z pewnoœci¹ mo¿na powiedzieæ: nikt nie
ma trzech nóg, ¿eby mu uci¹æ trzeci¹, czy nie
ma, powiedzmy, dwóch pêcherzyków ¿ó³ciowych itd., itd., a wiêc to jest bardzo proste do policzenia. Mo¿na by by³o równie¿ w tym przypadku, w³aœnie w tym przypadku zastosowaæ zasadê, ¿e pieni¹dz idzie za pacjentem, bo jak na razie, proszê pañstwa, to idzie tylko pacjent, a pieniêdzy jak nie by³o, tak nie ma.
Reasumuj¹c, chcia³abym powiedzieæ, ¿e tylko
rozwi¹zanie systemowe mo¿e wyci¹gn¹æ z zapaœci nasz¹ ochronê zdrowia. Takie proste rozdawnictwo niczego nie da, tym bardziej ¿e po pieni¹dze do rz¹du, jak pañstwo wiecie, ustawia siê
coraz wiêksza kolejka i brak systemowych rozwi¹zañ naprawdê mo¿e spowodowaæ to, ¿e ta
ustawa niczego nie zmieni, a mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e bomba z zap³onem, czyli ustawa
203, ci¹gle jest. Uwalnianie rezerwy tylko i wy³¹cznie na tê podwy¿kê, niektórzy nazywaj¹ j¹
ju¿ paŸdziernikow¹, mo¿e siê okazaæ niewystarczaj¹ce, bo jednoczeœnie roszczenia szpitali wobec ustawy 203 nadal istniej¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ok³a.
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Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie moja przedmówczyni bardzo szeroko omówi³a wszystkie problemy, ja chcia³bym
wiêc krótko ustosunkowaæ siê do tej ustawy, mówi¹c delikatnie, ¿e jest to po prostu ustawa z³a,
jest to ustawa, która zosta³a ca³kowicie skrytykowana przez zwi¹zki zawodowe i korporacje zawodowe. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia
po raz pierwszy us³ysza³em zdanie zwi¹zków zawodowych, które oceni³y, ¿e mo¿e dojœæ do odrzucenia ustawy podwy¿szaj¹cej p³ace pracownikom s³u¿by zdrowia. By³aby to klêska.
Ustawa jest z³a miêdzy innymi z tego powodu,
¿e stwarza nierówne warunki dostêpu do podwy¿ki pracownikom medycznym. I tu wrócê do
naszych rezydentów, do sta¿ystów. W zasadzie
rezydenci to s¹ lekarze, którzy uzyskali mo¿liwoœæ specjalizowania siê w ramach rezydentury
po zdaniu kilku egzaminów, s¹ to najlepsi z najm³odszych lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej specjalizacji. Nie zgodzê siê z pani¹
minister co do tego, ¿e oni zarabiaj¹ za du¿o. Oni
zarabiaj¹ zdecydowanie za ma³o, nie mówiê ju¿
o tych specjalistach, którzy zarabiaj¹ mniej od
nich. To s¹ problemy do tej pory nierozwi¹zane
i myœlê, ¿e w³aœnie po to jesteœmy tu wszyscy, wybrani przez naród, abyœmy te problemy rozwi¹zali do koñca i uczynili to systemowo.
Pozwalam sobie, korzystaj¹c z mojego prawa,
ponownie z³o¿yæ poprawki do ustawy, umo¿liwjaj¹ce jednak wyp³acenie podwy¿ek rezydentom
i lekarzom sta¿ystom. Poniewa¿ wczoraj pan minister Piecha wyraŸnie powiedzia³, ¿e teraz zajmuj¹ siê t¹ spraw¹ i bêd¹ chcieli to jakoœ rozwi¹zaæ, tu z sali pad³o wiele g³osów na ten temat,
¿e pañstwo te¿ jesteœcie zaniepokojeni faktem, i¿
nie wszyscy mog¹ otrzymaæ podwy¿ki, to uwa¿am, ¿e id¹c w sukurs panu ministrowi, mo¿emy
wprowadziæ równie¿ drug¹ poprawkê, mówi¹c¹
o tym, ¿e minister w³aœciwy do spraw zdrowia
przeka¿e œwiadczeniodawcom pieni¹dze na
wzrost wynagrodzeñ dla lekarzy, lekarzy rezydentów i sta¿ystów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o wzroœcie wynagrodzeñ w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej sk³ania do kilku refleksji, a zabieram g³os w tej sprawie, poniewa¿ uczestniczy³em w mediacji podczas strajku
w jednym z czêstochowskich szpitali. Tym, co po-
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wiem, chcia³bym tak¿e sam siebie przekonaæ, ¿e
w s³u¿bie zdrowia bêdzie siê dzia³o lepiej.
Nie powiem nic odkrywczego, stwierdzaj¹c, ¿e
od lat podstawowym problemem w s³u¿bie zdrowia s¹ zbyt niskie p³ace, ale te¿ – jak mówi ulica –
bez dowodu wdziêcznoœci do lekarza nie podchodŸ. G³oœno mówi siê o dowodach wdziêcznoœci, a dok³adniej mówi¹c, o ³apówkarstwie wœród
lekarzy, nieuczciwoœciach wœród aptekarzy czy
lobbingu firm farmaceutycznych. Myœlê, ¿e jest
to zjawisko ogólnoœwiatowe, nie tylko nasze, po
prostu wszêdzie tak zwany koszyk œwiadczeñ
gwarantowanych i darmowych jest za ma³y.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e s³u¿ba zdrowia
nieprzypadkowo jest nazywana w³aœnie s³u¿b¹,
a nie zawodem, s³u¿b¹, poniewa¿ ka¿dego z pracowników, przede wszystkim lekarza, obowi¹zuje przysiêga Hipokratesa, czyli bezwzglêdna troska o zdrowie i ¿ycie cz³owieka. Tak myœlê, ¿e gdybym by³ lekarzem, nie móg³bym nie przyjœæ do
pracy, zamkn¹æ gabinetu, nawet jeœli zarabia³bym niewiele pieniêdzy.
Prawd¹ jest, ¿e poszczególne rz¹dy, jak dotychczas, tak naprawdê nie zmierzy³y siê z zadaniem na³o¿onym przez ustawê zasadnicz¹, aby
wszystkim zagwarantowaæ równy dostêp do
œwiadczeñ opieki zdrowotnej, finansowanej ze
œrodków publicznych, mówi o tym art. 68 konstytucji. Dlatego rozumiem protesty w s³u¿bie
zdrowia, a równoczeœnie dostrzegam mimo wszystko determinacjê obecnego rz¹du, aby poprawiæ
system ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgadzam siê z wieloma podniesionymi tu
w dyskusji zarzutami wobec tej ustawy, dlatego
rezygnujê z podobnych zastrze¿eñ, w zamian
chcia³bym przypomnieæ te zmiany systemowe
w s³u¿bie zdrowia, które pan minister Religa uj¹³
w swoistym dekalogu, w dziesiêciu punktach. S¹
to, po pierwsze, stworzenie koszyka œwiadczeñ
gwarantowanych, czyli okreœlenie, co siê pacjentowi nale¿y w ramach op³acanej sk³adki. Po drugie, wejœcie w ¿ycie w przysz³ym roku ustawy
o ratownictwie medycznym. Na ten cel przeznaczony zostanie dodatkowo ponad 1 miliard z³,
który wejdzie do bud¿etu s³u¿by zdrowia. Po trzecie, zapowiedŸ stworzenia sieci szpitali, tak ¿eby
mog³y staæ siê dochodowe, a te, które sobie nie
poradz¹, trzeba bêdzie oczywiœcie zlikwidowaæ.
Po czwarte, zapowiedziane jest wprowadzenie
dobrowolnych œwiadczeñ zdrowotnych, tak ¿eby
ka¿dy, kto ma pieni¹dze, móg³ siê doubezpieczyæ.
Spowoduje to dodatkowy dop³yw pieniêdzy do systemu. Po pi¹te, wprowadzenie ubezpieczenia
pielêgnacyjnego, czyli zwiêkszenie wydatków na
opiekê nad ludŸmi starszymi o 4 miliardy z³ od roku 2008. Po szóste, leczenie ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych z pieniêdzy ze
sk³adki OC sprawcy. Znowu jest to strumieñ pie-

niêdzy do systemu. Po siódme, usprawnienie istniej¹cego systemu ubezpieczeñ, tak¿e ulepszenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Po ósme,
wzmocnienie kontroli ministra zdrowia nad Narodowym Funduszem Zdrowia. Mówi o tym ustawa, nad któr¹ bêdziemy dyskutowaæ, rozpatruj¹c drugi punkt porz¹dku obrad. Po dziewi¹te,
stworzenie przepisów antykorupcyjnych, tak ¿eby nie mo¿na by³o manipulowaæ list¹ leków refundowanych, chodzi tak¿e o ograniczenie mo¿liwoœci reklamowania leków. I po dziesi¹te, stworzenie systemu informatycznego w s³u¿bie zdrowia. Jak zapowiedziano, nie bêdzie to ten s³awny
Rejestr Us³ug Medycznych, który w pewnym
stopniu realizowa³ interesy firm, ale bêd¹ to zupe³nie nowe rozwi¹zania. Nie znamy ich, czekamy na nie.
Przypomnê, ¿e rz¹d zak³ada wzrost nak³adów
na opiekê zdrowotn¹ w ci¹gu trzech lat o 15 miliardów z³, czyli z nieca³ych 4% do 5% PKB. Wprowadzany przez rz¹d 30% wzrost p³ac dla wszystkich pracowników s³u¿by zdrowia od paŸdziernika bie¿¹cego roku to prawie 20% wzrost nak³adów na ochronê zdrowia, niespotykany w ci¹gu
minionych siedemnastu lat. £¹czne nak³ady na
ochronê zdrowia w 2007 r. maj¹ wynieœæ ponad
45 miliardów z³, a w 2009 r. ponad 55 miliardów z³, co w³aœnie da owe 5% PKB.
Te zapowiedzi systemowych rozwi¹zañ budz¹
nadziejê, budz¹ nadziejê na to, ¿e wszystkie postulaty s³u¿by zdrowia, wyra¿ane w protestach,
strajkach, to, czego lekarze i wszyscy pracownicy
s³u¿by zdrowia siê domagali, zostanie spe³nione.
Konkluduj¹c, chcê powiedzieæ, ¿e pensje
wszystkich pracowników opieki zdrowotnej s¹
zbyt niskie, nierzadko poni¿aj¹co niskie, wiemy
o tym i widzimy, jak rz¹d pragnie temu zaradziæ.
Jednak pieni¹dze – pojawi³o siê to ju¿ w dyskusji,
w zadawanych pytaniach – nie rozwi¹¿¹ wszystkich problemów, dlatego tak wa¿ne s¹ wspomniane przeze mnie rozwi¹zanie systemowe.
Odniosê siê jeszcze do kolejnej ustawy, któr¹
nowelizujemy, czyli do ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych, i do sprawy wyboru prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Faktycznie, teraz
niezale¿noœæ Narodowego Funduszu Zdrowia bêdzie mniejsza, ale te¿, gdy siê przywo³uje tu sprawê konfliktów i strajków w s³u¿bie zdrowia, trzeba powiedzieæ, ¿e tak na dobr¹ sprawê by³ to konflikt o pensje pomiêdzy Narodowym Funduszem
Zdrowia a pracownikami. Tymczasem ca³e to
spo³eczne odium spad³o na rz¹d, na premiera, na
ministra zdrowia. Myœlê wiêc, ¿e skoro chcemy
naprawiaæ system ochrony zdrowia, to obecnie
fundusz bêdzie musia³ lepiej wspó³pracowaæ
z Ministerstwem Zdrowia, tak uk³adaæ cele i priorytety finansowe, a tak¿e sprawy pensji pracowników, ¿eby to wszystko zagra³o. Bo w ostatecznoœci za wszystko jednak i tak odpowiada rz¹d,
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minister. Dlatego te¿ rz¹d i minister powinni
mieæ wiêksz¹ w³adzê. Zgadzam siê wiêc z tym, ¿e
skoro Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucj¹,
która dysponuje w tym roku 36 miliardami z³, to
takimi pieniêdzmi powinien zarz¹dzaæ ktoœ, kto
nie jest ca³kowicie samodzielny, i powinien tym
zarz¹dzaæ w porozumieniu z rz¹dem, z Ministerstwem Zdrowia.
Kilka tych moich myœli przedk³adam w zwi¹zku
z nasz¹ dyskusj¹. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przed kilkoma godzinami wys³ucha³em exposé
premiera Kaczyñskiego i z ogromnym zadowoleniem us³ysza³em, ¿e jako czwarty punkt wœród jego
priorytetów zosta³o wymienione bezpieczeñstwo
zdrowia Polaków – przy tym bardzo wysoko pan
premier oceni³ pracê premiera Kazimierza Marcinkiewicza i Ministerstwa Zdrowia – bo od wielu lat
œrodowisko medyczne, pacjenci oczekuj¹ na poprawê funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pacjenci oczekuj¹ na lepsze œwiadczenia, na
lepsz¹ ich dostêpnoœæ, a pracownicy s³u¿by zdrowia oczekuj¹ na lepsze wynagrodzenia. To wszystko siê ³¹czy, a jednym wspólnym mianownikiem s¹
pieni¹dze. Tych pieniêdzy w systemie by³o za ma³o
i nadal jest za ma³o, ale ogromny wysi³ek rz¹du Kazimierza Marcinkiewicza i ministerstwa nadzorowanego przez ministra Religê spowodowa³ to,
o czym mówi³ przed chwilk¹ pan senator Ryszka,
wiêc nie bêdê tego powtarza³.
O tym, jak wa¿ne s¹ to sprawy i jak du¿¹ wagê
do nich przywi¹zujemy, œwiadczy d³uga debata,
œwiadcz¹ pytania, dociekliwe pytania, pytania,
w których dostrzegam du¿¹ troskê o wszystkich
pracowników s³u¿by zdrowia i, oczywiœcie, równie¿ o pacjenta.
Wczoraj przeprowadziliœmy bardzo gor¹c¹, szerok¹ dyskusjê na temat tej ustawy – bo debatujemy w tej chwili na temat tej w³aœnie ustawy – ale
ca³y czas w tle widzieliœmy ustawê dotycz¹c¹ tych
203 z³, ustawê, która by³a wprowadzona Ÿle, nie
posz³y za ni¹ œrodki, a jeœli nawet posz³y – wiem, ¿e
za chwileczkê bêdzie wystêpowa³a pani senator
Tomaszewska i powie, ¿e œrodki posz³y – to musimy siê zgodziæ, ¿e te œrodki by³y za ma³e. Ale by³y
równie¿ w tamtej ustawie pewne b³êdy, przez co
ustawa nie gwarantowa³a pracownikom tych podwy¿ek.
W tej zaœ ustawie jest du¿e zabezpieczenie, i zabezpieczenie finansowe, i zabezpieczenie udzia³u
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zwi¹zków zawodowych. Bo wed³ug niej zwi¹zki zawodowe nie tylko opiniuj¹ podwy¿ki, ale te¿ musza wyraziæ na nie zgodê, tak ¿e jest to… Zreszt¹
podczas naszych wczorajszych prac mówiliœmy
nawet, ¿e troszeczkê przeszacowany jest ten
wp³yw zwi¹zków zawodowych na proces dokonywania podwy¿ek w obrêbie zak³adu pracy.
Na pewno ta ustawa nie jest doskona³a, ale
w tym momencie, w obecnych mo¿liwoœciach rozwi¹zañ prawnych, jest ona jedyn¹ mo¿liw¹ drog¹
przekazania œrodków finansowych pracownikom
s³u¿by zdrowia. Znalaz³y siê w tym roku œrodki
w wysokoœci 800 milionów – a byæ mo¿e bêd¹ to
œrodki wiêksze – na podwy¿kê w III kwartale. Czy
ta podwy¿ka zadowoli pracowników, czy zadowoli
centrale zwi¹zkowe? Nie ma tu teraz pana senatora Ok³y, ale powiem, ¿e owszem, zgadzam siê, i¿
mo¿e, jak us³ysza³em wczoraj, co by³o takie dosyæ
przykre, zwi¹zki zawodowe bêd¹ pierwszy raz protestowaæ przeciwko podwy¿kom – nawet takie
zdanie pad³o wczoraj. Myœlê, ¿e byæ mo¿e – bêdê tu
trochê brutalny – zawodowi dzia³acze zwi¹zkowi
bêd¹ protestowaæ, ale pracownicy nie, bo pracownicy oczekuj¹ na dodatkowe pieni¹dze. Oni chc¹
tych pieniêdzy i na te pieni¹dze czekaj¹.
W trakcie wczorajszej dyskusji na temat tej
ustawy podnoszono wielokrotnie sprawê tak
zwanych wide³ek. Ja pozwalam sobie wnieœæ poprawkê znosz¹c¹ te wide³ki w dolnej granicy 1%,
przychylaj¹c siê faktycznie do opinii przedstawicieli zwi¹zkowych, którzy uwa¿aj¹, ¿e ta dolna
granica mo¿e byæ dla dyrektorów zachêt¹ do zastosowania jednoprocentowej podwy¿ki. I có¿, ja
na to odpowiedzia³em: ale przecie¿ te pieni¹dze
trzeba bêdzie oddaæ, bo taki jest przepis ustawowy! Ale faktycznie do 30 czerwca przysz³ego roku
czy nawet do 2008 r. mo¿na by³oby obracaæ tymi
œrodkami. Pozwoli³em sobie wiêc tak¹ poprawkê
wnieœæ i za chwilê przeka¿ê j¹ panu marsza³kowi.
Pan premier Kaczyñski mówi³ równie¿ o optymizmie. Ja myœlê, ¿e powinniœmy byæ rzeczywiœcie wiêkszymi optymistami. Ja jestem optymist¹ i myœlê, ¿e ten dobry krok w dobrym kierunku
poprawi sytuacjê finansow¹ pracowników s³u¿by
zdrowia.
W debacie pad³o wiele zastrze¿eñ i wiele uwag.
Dotyczy³o to szczególnie rezydentów i sta¿ystów.
Potwierdzam to, o czym mówi³a pani minister: s¹
rezydenci zarabiaj¹cy lepiej od takich kolegów,
którzy robi¹ specjalizacjê czy ju¿ zrobili specjalizacjê. I zdarzaj¹ siê takie sytuacje, ¿e kiedy rezydent koñczy specjalizacjê, to w³aœciwie albo mo¿e
podj¹æ dobr¹, dobrze p³atn¹ pracê na Zachodzie,
albo mo¿e podj¹æ pracê tu, gorzej p³atn¹ od tej,
jak¹ mia³ do tej pory. A wiêc pomys³, który ju¿ siê
przewija, pomys³ kredytowania rezydentury,
zwrotu œrodków na jakiejœ innej drodze przez takie osoby wyje¿d¿aj¹ce za granicê, uwa¿am za
w pe³ni uzasadniony. My kszta³cimy lekarzy,
a jest to chyba – bior¹c pod uwagê pochodz¹c¹
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z bud¿etu pañstwa op³atê na sta¿ i rezydenturê –
najdro¿sze wykszta³cenie spoœród wszystkich rodzajów kszta³ceñ specjalistów w kraju. Co do tego jestem przekonany.
Muszê pani minister powiedzieæ, ¿e nie do
koñca jestem przekonany o tym, o czym rozmawialiœmy przed chwil¹, chodzi mianowicie o finansowanie Mazowsza, poniewa¿ jest to jedyne
województwo, które zakontraktowa³o us³ugi na
pó³ roku. I w zgodzie z poprawk¹, któr¹ wczoraj
przyjêliœmy, wyznaczaj¹c¹ 30 czerwca jako termin odniesienia siê w wypadku naliczania kwoty
przeznaczonej na podwy¿ki, pozwalam sobie równie¿ zg³osiæ poprawkê w tym zakresie. Jeœli zostanê przekonany, ¿e jest to poprawka niepotrzebna, wycofam j¹.
Bardzo du¿o dyskutowaliœmy tutaj, równie¿
wczoraj, na temat rezydentów i sta¿ystów. Nie
mo¿emy, proszê pañstwa – i o tym mówiliœmy
tak¿e wczoraj – naprawdê nie mo¿emy tworzyæ
prawa kulawego, takiego, które zadowoli wszystkich. Tego nie mo¿emy zrobiæ, bo jest to po prostu
niemo¿liwe. Sta¿yœci i rezydenci s¹ finansowani
z bud¿etu, ale ta ustawa tego nie obejmuje. Obejmuje ona zupe³nie inne zagadnienia. Nie mo¿emy te¿ finansowaæ tu pielêgniarek z domów pomocy spo³ecznej, bo to jest zupe³nie inne finansowanie i tu jest to niemo¿liwe. Nie mo¿emy tu finansowaæ tak¿e pielêgniarek, które pracuj¹
w sanatoriach, a nie maj¹ podpisanych kontraktów, bo ustawa tych pracowników nie obejmuje.
Zgadzam siê jednak z pani¹ senator Rudnick¹,
która wskazuje na problem p³ac lekarzy i pielêgniarek, pracowników s³u¿by zdrowia w szpitalach, bo to oni najbardziej stracili na tych wszystkich zmianach, które nast¹pi³y. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielêgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej jakoœ ju¿ sobie finansowo radz¹, ale wynagrodzenie pracowników szpitalnych jest na katastrofalnie niskim poziomie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa, któr¹ dzisiaj rozwa¿amy, jest przyjmowana w wyniku ogromnego, rozlewaj¹cego
siê na ca³y kraj, d³ugotrwa³ego protestu pracowników s³u¿by zdrowia. I jest ustaw¹, któr¹ przyjmujemy pod pewn¹ presj¹ spo³eczn¹.
Nie jest prawd¹, ¿e pracownicy s³u¿by zdrowia
walczyli tak naprawdê tylko o podwy¿ki. To

stwierdzenie jest niesprawiedliwe. Ich wo³anie
brzmia³o dok³adnie tak: my chcemy w dobrze zorganizowanym systemie móc dziœ i w przysz³oœci,
w nastêpnych latach, zarabiaæ godziwie, prawdziwie zarabiaæ, a nie rozgl¹daæ siê na boki, gdzie by
tu podj¹æ pracê. I dlatego ta ustawa jest tylko czêœciow¹ odpowiedzi¹ na wo³anie tego œrodowiska.
Jest incydentalnym posuniêciem, które ma ugasiæ jakiœ konflikt, ale wszystkiego tak naprawdê
nie za³atwi. Dlatego trudno siê za ni¹ opowiadaæ
bez zastrze¿eñ, bo nadzieje, które tutaj by³y przedstawiane z tej mównicy, i w czasie pytañ, i w czasie
odpowiedzi, s¹, jak siê wydaje, przesadne, a nawet
s¹ zdecydowanie przesadne. Wydaje siê, ¿e to, co
dzisiaj robimy, to jest zdecydowanie za ma³o.
Ja raczej sk³ania³bym siê ku opiniom tych,
którzy wyra¿aj¹ wiêcej obaw, obaw z ró¿nych
punktów widzenia.
Pierwsza jest taka, ¿e nawet jeœli podwy¿szymy
p³ace o 30% w ci¹gu roku, to i tak – wszyscy zdajemy sobie z tego sprawê – nie bêdzie to tyle, by lekarze przestali wyje¿d¿aæ, by pielêgniarki przesta³y
emigrowaæ, i obawa o te wyjazdy nie zniknie, bo
ró¿nica miêdzy naszymi wynagrodzeniami a tymi,
które s¹ na Zachodzie, wynosi nie 30%, ale to jest
kilka razy wiêcej ni¿ wynagrodzenia u nas. A wiêc
to jest byæ mo¿e pocz¹tek drogi, ma³y krok w odpowiednim kierunku, ale na pewno nie jest to za³atwienie sprawy i zmniejszanie tej obawy.
W systemie zdrowia brakowa³o funduszy
przede wszystkim na œwiadczenia. Jeszcze raz
wracam do tego, o czym mówi³em w czasie pytañ.
Doœwiadczy³em tego niedawno w odniesieniu do
w³asnej rodziny. To jest niewiarygodne, ¿e cz³owiekowi, który wije siê z bólu, tak¿e potrafi siê
powiedzieæ, i¿ badanie niezbêdne, by znaleŸæ odpowiedŸ co do przyczyny tego, odbêdzie siê za kilka miesiêcy, bo nie ma limitów. Czy my dzisiaj,
przyjmuj¹c tê ustawê, zdajemy sobie w pe³ni
sprawê z tego, jak to siê ma do tych kolejek? Jak
to siê ma do tego, ¿e te kolejki powinny siê w koñcu zacz¹æ skracaæ? Obawiam siê, ¿e idziemy
w przeciwnym kierunku.
A przecie¿ jest drugi biegun sprawy, bo sami
lekarze i same pielêgniarki mówi¹, jak wiele pieniêdzy w systemie siê marnuje, jak wiele pieniêdzy jest nieracjonalnie wydawanych, jak wiele
zasobów, z powodu braku reformy, nie jest
w ogóle wykorzystywanych. Czy s¹dzicie pañstwo, ¿e to urz¹dzenie, na które przyjdzie czekaæ
moim bliskim tyle miesiêcy, jest w pe³ni wykorzystywane? Czy nie mo¿na by by³o tych badañ zrobiæ teraz? Mo¿na by by³o, gdyby by³ inny system.
Mo¿na by by³o i móg³bym nawet za to zap³aciæ.
Ale nie mog³em.
A wiêc chcia³oby siê, by nie marnowaæ ju¿ wiêcej czasu i ¿eby ministerstwo nie mówi³o tym jêzykiem, który s³yszeliœmy i który doprowadzi³ do
wœciek³oœci œrodowisko medyczne. By nie mówi³o, ¿e reformy to kwestia mo¿e roku 2008, a mo¿e
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2009. To brzmia³o tak, jakby to mo¿e nie chodzi³o
o ten rz¹d, a o nastêpny, czyli ¿e mo¿e da siê to
przejœæ i mo¿e da siê to kuku³cze jajo podrzuciæ
kolejnym rz¹dom. I wtedy zdenerwowanie przybra³o takie formy, jak widzieliœmy. To by³ ten
zapalnik. I czy dzisiaj ta detonacyjna sytuacja
ju¿ minê³a? Uwa¿am, ¿e nie do koñca. Wprawdzie pani senator Fetliñska mówi³a tutaj o ró¿nych planach, ale trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e ich
wdro¿enie to kwestia lat, lat coraz póŸniejszych
i jeszcze dalszych. I obawiam siê, ¿e do problematyki s³u¿by zdrowia bêdziemy tutaj wracaæ
nie raz, a wiele razy, jeœli nie bêdzie zgody na to,
a¿eby reforma by³a g³êboka, ¿eby reforma by³a
odwa¿na, ¿eby pozwala³a wykorzystywaæ zasoby, ¿eby nie ba³a siê rynku i jego oddzia³ywania.
Bo rynek ten mo¿e nie dzia³a od razu, ale mimo
wszystko dzia³a w d³u¿szej perspektywie, i to
skutecznie.
Nie mo¿na siê zgodziæ na tê ustawê równie¿
dlatego, ¿e pañstwo zbyt ³atwo i lekko przechodzicie do porz¹dku dziennego nad losem kilkunastu, a mo¿e kilkudziesiêciu tysiêcy ludzi, pracowników medycznych, których ta ustawa nie
obejmuje. Ja mogê zrozumieæ, ¿e ich kwestia nie
dotyczy tej ustawy, ale nie mogê zrozumieæ, dlaczego przedstawiciele ministerstwa z tej mównicy nie mówi¹, ¿e w przypadku rezydentów i sta¿ystów zrobimy to i to, w takim a takim czasie i wyrównamy im tê stratê. Dlaczego nie pada tutaj
deklaracja, ¿e bêdzie to tak samo za³atwione
w wypadku tych, którzy pracuj¹ w sanepidzie?
Ile jeszcze czasu bêdziemy czekaæ na to, by nale¿ne œwiadczenia medyczne, œwiadczenia pielêgniarskie wobec mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej, by³y wreszcie finansowane z tego
Ÿród³a, które siê obywatelom Rzeczypospolitej
nale¿y? Za chwilê bêdziemy omawiaæ kolejny
projekt ustawy i ró¿ne rzeczy tam znajdziemy, ale
tego, ¿eby wreszcie dom pomocy spo³ecznej w takiej czy innej formie sta³ siê œwiadczeniodawc¹,
tam pañstwo nie znajdziecie.
Dlatego, przyjmuj¹c do wiadomoœci zapisy tej
ustawy, apelujê, wnoszê do ministerstwa, a¿eby
i tych, których ta ustawa nie obejmuje, usatysfakcjonowaæ jak najszybciej, w stopniu takim
samym jak innych, bo oni tak¿e s¹ pracownikami medycznymi w tym samym kraju i maj¹ te same oczekiwania. Nie liczmy na to, ¿e ci ludzie bêd¹ czekaæ bezczynnie. I nie prowokujmy ich do
kolejnych protestów, bo do nich tak¿e ci nie do
koñca zadowoleni mog¹ siê w koñcu przy³¹czyæ.
Bardzo proszê, a¿eby ten miêdzyresortowy zespó³, który podobno pracuje nad uregulowaniem p³ac pracowników s³u¿by zdrowia w ca³oœci, móg³ siê pochwaliæ jak najszybciej rezultatami i by one obejmowa³y czas taki sam jak ta
ustawa. Dziêkujê. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Tomaszewska. Proszê bardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ta ustawa jest oczywiœcie ustaw¹ incydentaln¹, a nie systemow¹ – wszyscy o tym wiemy. Jest
potrzebna, bo dotyczy problemu do pilnego rozwi¹zania, niemniej jednak nie wyklucza ona i nie
zastêpuje rozwi¹zañ systemowych, które powinny nast¹piæ.
Ja pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e z protestami, s³usznymi protestami, nie tylko w sprawie
wynagrodzeñ, ale generalnie w sprawie finansowania ochrony zdrowia, mieliœmy do czynienia
na prze³omie lat 1992–1993; póŸniej, w roku
1994, by³y protesty g³odowe; póŸniej, w roku
1997, by³ protest anestezjologów; póŸniej by³y
kolejne protesty… W rezultacie mamy dziœ finalizacjê protestu, który ma zaowocowaæ t¹ ustaw¹.
Pozwolê sobie przypomnieæ kwestiê reformy
s³u¿by zdrowia wprowadzanej w 1998 r. G³ówne
cele tej reformy by³y dwa. Worka z pieniêdzmi
nikt nie znalaz³, ale wyjê³o siê pieni¹dze z bud¿etu i wprowadzi³o siê system ubezpieczeniowy.
A jaki z tego mia³ byæ zysk dla s³u¿by zdrowia, dla
ochrony zdrowia obywateli naszego pañstwa?
Otó¿ taki, ¿e œrodki ze sk³adek ros³y wraz z wynagrodzeniami kwotowo. Procentowo bowiem ta sama sk³adka dawa³a lepszy rezultat finansowy, je¿eli ros³y wynagrodzenia. A one rosn¹. Wzrasta
produkt krajowy brutto, wzrastaj¹ stopniowo wynagrodzenia. W ka¿dym razie ich przeciêtna wzrasta, co powoduje, ¿e œrodki na leczenie s¹ wiêksze.
Otó¿, gdyby te œrodki by³y w bud¿ecie, to tego,
kto nimi dysponuje, obowi¹zywa³aby dyscyplina
bud¿etowa, a wiêc limit zapisany w ustawie bud¿etowej. To by oznacza³o, ¿e nie wyda siê ani z³otówki wiêcej na leczenie w ci¹gu roku, ani¿eli
kwota tam zapisana. W wypadku zbierania tych
œrodków w postaci sk³adek system finansowania
leczenia mo¿e byæ zasobniejszy. £atwiej jednak
znaleŸæ te œrodki w zebranych sk³adkach ni¿ wygraæ je ministrowi zdrowia w walce z ministrem
finansów. Zawsze bowiem œrodków publicznych
na ró¿ne, wa¿ne spo³ecznie cele jest za ma³o. I to
by³a wa¿na kwestia, ona zosta³a rozwi¹zana.
Ale co siê sta³o? Dlaczego brakuje œrodków?
Dwa zjawiska w miêdzyczasie wyst¹pi³y. Jedno
to stopniowe przerzucanie wydatków do Narodowego Funduszu Zdrowia, które mia³y byæ finansowane z bud¿etu, a wiêc programów rz¹dowych
dotycz¹cych profilaktyki i wysokospecjalistycznych procedur ratuj¹cych ¿ycie, na przyk³ad program transplantacyjny, walka z rakiem itd. Te
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œrodki powinny byæ w bud¿ecie. To spowodowa³o
zwiêkszone wydatki.
Kolejna kwestia to koszty leków. Pamiêtam taki rok, kiedy wrêcz o 1/3 wzros³y wydatki na leki,
poniewa¿ ros³y ceny dyktowane przez koncerny
farmaceutyczne. Polska ma jedne z najwy¿szych
cen leków w Unii Europejskiej. Kraje starej Piêtnastki bardzo pilnowa³y tych cen i nie dopuœci³y
do takiego ich wzrostu. W Polsce, niestety, one
wzros³y i to miêdzy innymi presja koncernów
spowodowa³a przejedzenie œrodków przeznaczonych na ustawê 203.
Drugi wa¿ny punkt reformy, drugi wa¿ny cel,
to by³o to, ¿eby pieni¹dze sz³y za pacjentem. Niestety, to nie zosta³o do koñca zrealizowane. I to
jest zadanie na przysz³oœæ. Nie da³o siê tego zrealizowaæ w tak krótkim czasie. To jest zadanie na
przysz³oœæ. Trzeba do tego doprowadziæ, ¿eby
œrodki rzeczywiœcie sz³y za pacjentem.
Jeœli chodzi o ustawê 203 i o tê ustawê, to wystêpuje ta sama trudnoœæ: pieni¹dze nie s¹ znaczone. Pieni¹dze na wynagrodzenia nie s¹ znaczone. Przeszliœmy do innego etapu funkcjonowania i finansowania s³u¿by zdrowia i wobec tego
trzeba patrzeæ, jakie s¹ zabezpieczenia, by œrodki
finansowe posz³y na ten cel, na który by³y przeznaczone. Poprzednio ze wzglêdu likwidacjê
Urzêdu Nadzoru nad Ubezpieczeniami Zdrowotnymi tego siê nie da³o zrobiæ. Czasem ze wzglêdu
na z³¹ wolê niektórych kas chorych, czasem ze
wzglêdu na z³¹ wolê niektórych kierowników
ZOZ, z ró¿nych przyczyn.
Czy pieniêdzy by³o mniej? Mówi³ o tym pan senator Karczewski. Wiem, ¿e w trakcie tego protestu by³y dok³adnie przeliczone. Mia³o wystarczyæ
pieniêdzy, które by³y na ten cel przewidziane.
Drug¹ towarzysz¹c¹ ustawie 203 by³a ustawa,
która podwy¿sza³a sk³adkê o 0,25%. I te pieni¹dze
p³acimy ka¿dego miesi¹ca. Ta podwy¿ka przecie¿
nast¹pi³a i ona nie zosta³a cofniêta. Ka¿dego wiêc
miesi¹ca wp³acamy – kiedyœ do kas chorych, a teraz do Narodowego Funduszu Zdrowia – pieni¹dze na realizacjê ustawy 203. One s¹ po prostu
w systemie, tyle ¿e s¹ wydawane na inne cele. Bo
na coœ s¹ wydawane. Chyba, ¿eby by³y to pieni¹dze w jakiœ sposób gromadzone na kontach.
Czyli problem le¿y w tym, aby dok³adnie
sprawdzaæ, na co pójd¹ œrodki. Tutaj nie jest dla
mnie gwarancj¹ to – choæ pewn¹ gwarancj¹ jest,
ale niewystarczaj¹c¹ – ¿e niewykorzystane pieni¹dze bêd¹ musia³y wróciæ do Narodowego Funduszu Zdrowia. Wówczas niewykorzystane œrodki zosta³y w kasach chorych i po prostu by³y zu¿yte na inne cele. A wiêc to wcale nie znaczy, ¿e te
œrodki na pewno zostan¹ przeznaczone na wynagrodzenia. Tu jest ten sam problem, z którym
trzeba bêdzie siê zmierzyæ. Moim zdaniem, jeœli
nadzór kontroluj¹c dyscyplinê finansow¹, bêdzie

kara³ za niewydanie tych pieniêdzy na w³aœciwy
cel, to byæ mo¿e uda siê tê ustawê zrealizowaæ.
Ale problem bêdzie podobny do tego, który pojawi³ siê przy realizacji ustawy 203.
By³a tu mowa o tym, ¿e zwi¹zki zawodowe nie
chc¹… Otó¿ z tego, co ja wiem, to – maj¹c zastrze¿enia do niektórych zapisów ustawy – zwi¹zki nie
s¹ ustawie przeciwne. Ona bowiem rozwi¹zuje
wiele problemów, poniewa¿ daje szansê podwy¿szenia wynagrodzeñ. Mo¿e nie o tyle, ile by sobie
wymarzyli cz³onkowie zwi¹zków, ale daje szansê
do realnej zmiany, realnej podwy¿ki wynagrodzeñ. A wiêc jedn¹ z kwestii zwi¹zanych z finansowaniem ochrony zdrowia ustawa czêœciowo
rozwi¹zuje.
Jak mówi³am, nie jest to zmiana systemowa.
A wiêc nad zmian¹ systemow¹ trzeba pracowaæ,
trzeba j¹ przygotowaæ, zastanowiæ siê, jak to rozwi¹zaæ. Byæ mo¿e sprawê wynagrodzeñ trzeba by
uregulowaæ poprzez ponadzak³adowy uk³ad
zbiorowy w taki sposób, ¿eby dotyczy³o to zawodów medycznych nie tylko w sferze finansowanej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale tak¿e
przez inne jednostki. Na przyk³ad przez bud¿et
pañstwa, jeœli chodzi o pracowników pomocy
spo³ecznej wykonuj¹cych te zawody, czy inne
grupy pracowników. To mo¿na zrobiæ, tylko trzeba po prostu pomyœleæ i rozmawiaæ na ten temat
z partnerami spo³ecznymi.
A teraz konkretnie, jeœli chodzi o tê ustawê,
o ust. 1 art. 5. By³a podnoszona przez zwi¹zki zawodowe w³aœnie kwestia tego 1%. Istnieje bardzo
powa¿na obawa wœród zwi¹zkowców, ¿e ten 1%,
ten niski limit podwy¿ki bêdzie u¿ywany wobec
ludzi o niskich p³acach. A wiêc bêdzie to furtka,
¿eby pokazaæ taki wskaŸnik, ¿eby pokazaæ, ¿e
mo¿na daæ bardzo ma³o pracownikom o niskich
dochodach.
Rozmawia³am z przedstawicielami komisji sejmowej. Ich wnioski z tych zapisów by³y inne. Oni
zwracali uwagê w³aœnie na te nieliczne, ale wystêpuj¹ce, kontrakty na wysokie kwoty, które
mog³y skutkowaæ zu¿yciem œrodków na podwy¿kê przez osoby i tak maj¹ce wysoki dochód.
W zwi¹zku z tym mog³oby zabrakn¹æ œrodków dla
tych, którzy maj¹ niskie dochody. Oczywiœcie, to
te¿ jest istotny argument. Wydaje mi siê, ¿e jedyn¹ szans¹ na to, by tak siê nie sta³o, jest w³aœnie
bardzo wyraŸne podkreœlenie w ustawie roli
zwi¹zków zawodowych przy negocjacjach
w sprawie sposobu wykonania tej ustawy. Otó¿
tutaj chyba pan senator Karczewski mówi³ o tym,
¿e to by³aby mo¿e nadmierna rola. To jest zwyk³a
rola. To jest zwyk³a rola, któr¹ przewiduje ustawa o zwi¹zkach zawodowych, któr¹ przewiduj¹
te¿ inne ustawy, Kodeks pracy. I ta ustawa zawiera te zapisy tak wyraŸnie podkreœlone byæ mo¿e
tylko dlatego, ¿e w Polsce prawa zwi¹zkowe i prawa pracownicze s¹ nagminnie ³amane i zjawisko
to jest okreœlane mianem zjawiska o niskiej
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szkodliwoœci spo³ecznej, w zwi¹zku z czym nie
jest œcigane z urzêdu przez prokuraturê. A powinno byæ. Wobec tego takie wyraŸne podkreœlenie, wzmocnienie tego, co powinno byæ normalnoœci¹, uwa¿am, ¿e jest bardzo wa¿ne. Jeœli nie
bêdzie równie¿ ze strony pañstwa szczególnego
nadzoru nad tym, by te zapisy by³y respektowane, to mo¿e rzeczywiœcie dojœæ do takiej sytuacji,
w której osoby o najni¿szych dochodach dostan¹
ten 1%. Oby tak siê nie sta³o. Mam nadziejê, ¿e do
tego nie dojdzie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szymañski, proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mówimy o bardzo wa¿nej ustawie, wokó³ której toczy³a siê bardzo szeroka debata spo³eczna,
trwa³y protesty spo³eczne. Mówimy o tych grupach, które nie s¹ objête ustaw¹, a pracuj¹
w s³u¿bie zdrowia. Ja chcia³bym troszkê zwróciæ
uwagê pañstwa senatorów na szersze t³o, dlatego
¿e mówimy o bardzo wielkich pieni¹dzach. Mówimy o ponad 4 miliardach z³, które maj¹ byæ
w przysz³ym roku na ten cel wydane, i okreœlonej
kwocie, która ma byæ wydana w roku bie¿¹cym.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e brakuje mi tutaj bardzo jasnego stanowiska rz¹du, równie¿ w kontekœcie innych wydatków, które bêd¹ potrzebne, bêd¹
niezbêdne w rozmaitych dziedzinach. Jesteœmy,
wielu z nas, po wczorajszej konferencji, któr¹ zorganizowa³a Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
i wypowiedzi ministra finansów, pana Nenemana.
Powiedzia³ on, ¿e wczeœniej ni¿ siê spodziewamy,
zetkniemy siê ze œcian¹ bud¿etow¹, z niezwyk³ymi
trudnoœciami bud¿etowymi. A powiedzia³ to w kontekœcie tego, ¿e otrzymaliœmy bardzo udokumentowane twarde dane o tym, ¿e 40% dzieci z rodzin
wielodzietnych, a tych dzieci jest ponad milion, ¿yje
poni¿ej granicy ubóstwa. A wiêc s¹ to dzieci ju¿ nawet niedo¿ywione, Ÿle ubrane. Poni¿ej granicy ubóstwa. Codziennie tak ¿yj¹.
W tym kontekœcie i w kontekœcie ró¿nych propozycji, które pojawiaj¹ siê, dotycz¹cych tego,
jak rozwi¹zaæ problem, s³yszymy informacjê, ¿e
mo¿liwoœci bud¿etu pañstwa s¹ malej¹ce i spotkamy siê w ci¹gu najbli¿szych tygodni z bardzo
wyraŸnymi w tej kwestii informacjami.
Czego mi zatem brakuje? Brakuje mi powiedzenia, jakie s¹ autentyczne mo¿liwoœci bud¿etu
pañstwa. Bo je¿eli s¹ spore, to zadam pytanie:
dlaczego tylko 4 miliardy z³? A je¿eli s¹ inne potrzeby, a do ka¿dego z nas zg³aszaj¹ siê pocztowcy, nauczyciele… Zwi¹zki zawodowe nauczyciel-
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skie ju¿ mówi¹ publicznie o tym, ¿e one chcia³y
walczyæ o niewielk¹, kilkuprocentow¹ podwy¿kê,
ale w kontekœcie podwy¿ek dla s³u¿by zdrowia –
które popieraj¹, podobnie jak ja popieram – bêd¹
¿¹daæ znacznie wy¿szych podwy¿ek. I tak post¹pi¹ w najbli¿szym czasie. Nale¿y to przewidywaæ. Rozmaite grupy zawodowe deklaruj¹, ¿e takie oczekiwania bêd¹.
W tym kontekœcie jesteœmy w takiej sytuacji,
¿e rozpatrujemy problemy bardzo wa¿nego resortu, problemy fundamentalne, niezwykle wa¿nej grupy zawodowej, której nie sposób nie doceniæ. Jednoczeœnie jednak nie robimy tego na tle
innych potrzeb i innych braków, których uzupe³nienie bêdzie w najbli¿szym czasie, jeszcze
w tym roku, niezbêdne, a z czym zetkniemy siê
bardzo mocno. Tego mi brakuje i to rodzi mój niepokój o rozwi¹zanie ró¿nych problemów pañstwa, które jest pañstwem o skromnym dochodzie, które nie jest pañstwem bogatym, które jest
pañstwem biednym. To kwestia pierwsza.
Druga kwestia. Gdyby tej ustawie towarzyszy³o to, o czym pan Ryszka powiedzia³ w dziesiêciu
punktach, zaczynaj¹c od sieci szpitali, po koszyk
œwiadczeñ, po uporz¹dkowanie rynku leków
i wiele innych rzeczy, to dzisiaj – gdyby ju¿ projekty by³y w tej sprawie dojrza³e albo niektóre ju¿
trafi³y do parlamentu – by³bym znacznie spokojniejszy. Ale tej ustawie nie towarzysz¹ realne
projekty, tylko ich zapowiedzi. A o tym, ¿e te problemy trzeba rozwi¹zaæ, wiemy nie od dzisiaj. Zapowiedzi ju¿ dzisiaj nie wystarczaj¹. Czyli brakuje, w moim przekonaniu, tego, ¿e… S³u¿bie zdrowia potrzebne s¹ reformy w wielu sferach. Nie bêdê powtarza³ tego wszystkiego, o czym mówi³ pan
Ryszka, poniewa¿ jest to równie¿ mój g³os.
Trzecia kwestia. I w tej debacie, i na posiedzeniu komisji pojawi³a siê informacja o tym, ¿e s¹
kontrakty, i s¹ p³ace lekarzy bardzo wysokie. Rzucono nawet kwotê 50 tysiêcy z³. Sprawdza³em to,
pyta³em. Tak, pojawiaj¹ siê tego typu kwoty.
Zwróæcie pañstwo uwagê, ¿e w tej debacie i podczas protestów ¿adna taka kwota nigdy nie pad³a.
To s¹ oczywiœcie sytuacje, w moim przekonaniu
i tak wynika z moich informacji, wyj¹tkowe. Ale
dla uczciwoœci nie nale¿y mówiæ, ¿e ka¿dy zarabia
1400 z³ albo 1600 z³ i ¿e jest to najs³absza grupa
zawodowa, tylko ¿e jest to zró¿nicowana grupa zawodowa, bo tak jest, i ¿e czêsto p³ace s¹ bardzo
niskie, ur¹gaj¹ce – i trzeba to podkreœlaæ, i mówiæ
z wykrzyknikiem – ale s¹ te¿ p³ace zupe³nie niez³e.
Mia³em okazjê rozmawiaæ z wielu lekarzami,
którzy z uœmiechem mówi¹: my naprawdê dobrze
zarabiamy, naprawdê dobrze zarabiamy. Tak ¿e
s¹ ró¿ne reakcje. To siê nie przebi³o. A dla prawdy
o tym jak jest, dla tego, ¿eby rzeczywiœcie rozwi¹zywaæ problemy, trzeba, jak siê wydaje, mówiæ w sposób rzeczywisty, a nie mówiæ tylko jêzykiem zwi¹zków zawodowych i izby lekarskiej,
która stara³a siê przedstawiæ grupê zawodow¹ le-
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karzy jako najbiedniejsz¹ grupê w Polsce. Tak nie
jest. Spójrzmy na nauczycieli, spójrzmy na wiele
innych grup zawodowych, które przychodz¹ do
nas do biur i prosz¹ o ró¿nego rodzaju wsparcie.
A wiêc w kontekœcie tych 50 tysiêcy z³ trudno by³o
pozostawiæ to zupe³nie swojemu porz¹dkowi
i zwekslowaæ tak jakby nie by³o problemu.
Dlatego wspólnie z pani¹ Ew¹ Tomaszewsk¹
przygotowaliœmy poprawkê, która mówi o tym, ¿e
ustawy tej nie stosuje siê do osób, których wynagrodzenie odpowiada kwocie co najmniej dziesiêciokrotnoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, og³aszanego przez
prezesa GUS. Z pewnym dr¿eniem o tym mówiê na
tej sali, bo to oznacza kwotê 25 tysiêcy 300 z³. Je¿eli
przyj¹æ skalê podatkow¹ 19%, to netto to znaczy
19 tysiêcy 600 z³, które otrzymywa³by lekarz.
Myœlê, ¿e zg³aszaj¹c tê poprawkê, bêdziemy otwarci z pani¹ Ew¹ Tomaszewsk¹ – pozwalam sobie to powiedzieæ – na sugestie pos³ów, czy ta krotnoœæ nie powinna byæ zmniejszona. Kiedy pokazywa³em to niektórym senatorom, to z pewnym zdziwieniem podchodzili do tego, mówi¹c: Panie Senatorze, ale prezydent pañstwa troszeczkê mniej
zarabia, prezydenci du¿ych miast te¿, ju¿ nie mówi¹c o marsza³kach Sejmu, Senatu… Bêdziemy
wiêc otwarci na sugestie i bêdziemy siê ws³uchiwaæ na posiedzeniu komisji. Wydaje siê, ¿e ustawa, która ma pomóc w rozwi¹zaniu problemu
w szczególnoœci tych, którzy s¹ w trudnej sytuacji,
nie powinna byæ ustaw¹, która daje podwy¿ki równie¿ osobom, które zarabiaj¹ bardzo dobrze.
I jeszcze, bardzo krótko, trzy szczegó³owe uwagi.
W mojej ocenie nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e œwiadczeniodawcy zawieraj¹ umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia najd³u¿ej na okres trzech lat. Przy
tym warunki finansowe dotycz¹ tylko jednego roku. Umowy o pracê z pracownikami zawierane s¹
przez zak³ady opieki zdrowotnej po okresie próbnym zwykle na czas nieokreœlony. To mo¿e stanowiæ w przysz³oœci problem g³ównie dla zak³adów
i poœrednio dla organów za³o¿ycielskich.
Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktowa³ œwiadczenia zdrowotne, w których nie
wskazywano, jaki jest udzia³ kosztów pracy w kosztach ogó³em œwiadczenia. Co prawda w za³¹czniku nr 1 do projektu ustawy o przekazywaniu
œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeñ wymieniono wskaŸnikowo
udzia³ kosztów pracy w poszczególnych rodzajach œwiadczeñ zdrowotnych, ale ustawa
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych takich wskaŸników kosztów pracy nie okreœla. Moim zdaniem
powinna, tym bardziej ¿e œrodki finansowe na
wzrost wynagrodzenia pochodziæ bêd¹ z Narodowego Funduszu Zdrowia i to fundusz ma kontrolowaæ, jak te œrodki bêd¹ wykorzystywane.

I ostatnie zagadnienie. Jest nim koniecznoœæ
podjêcia pilnych prac nad weryfikacj¹ katalogu
procedur medycznych i ich wycen¹, poniewa¿
aktualny katalog, na podstawie którego Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje œwiadczenia
zdrowotne, zawiera bardzo du¿o nieprawid³owoœci i, jak wspomnia³em, nie obejmuje wyceny kosztów pracy. Co prawda nie jest to tematem omawianej ustawy, ale ju¿ nale¿y o tym myœleæ w perspektywie zawierania kontraktów na rok 2007.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kubiak, proszê bardzo.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Pani Minister!
Ja chcia³bym siê odnieœæ tylko i wy³¹cznie do
ustawy o przekazaniu œrodków finansowych
œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.
Pierwotnie by³o podawane, ¿e maj¹ to dostaæ
tylko i wy³¹cznie osoby zwi¹zane umow¹ o pracê.
PóŸniej, w wyniku protestów spo³ecznych, objêto
tym równie¿ lekarzy zwi¹zanych, mówi¹c w skrócie, kontraktem. Okazuje siê jednak, ¿e ta ustawa faktycznie jest epizodyczna, obejmuje tylko
okreœlon¹ grupê, bo przekazane s¹ œrodki
zwi¹zane z wynagrodzeniami z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie obejmuje zaœ tych, które s¹
finansowane z Ministerstwa Zdrowia. Tak wiêc
przypomnê, bo by³o ju¿ to mówione na tej sali,
o takich publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, które obowi¹zywa³a ustawa 203, a nie obowi¹zuje ta ustawa. Dotyczy to stacji krwiodawstwa, w sytuacji, kiedy podawane jest, ¿e niestety
grozi brak krwi, ¿e wiele zabiegów nie jest przeprowadzanych, a faktycznie jest to lek ratuj¹cy
¿ycie. Nie obejmuje ona równie¿ specjalistów
z zakresu medycyny pracy, którzy s¹ publicznym
zak³adem opieki zdrowotnej, ale nie s¹ finansowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na pytanie w tej sprawie oczywiœcie by³a odpowiedŸ, ¿e s¹
podejmowane dzia³ania. Ja myœlê, ¿e ministerstwo podejmuje skuteczne dzia³ania, takie, ¿eby
nie ró¿nicowaæ lekarzy zale¿nie od miejsca ich
zatrudnienia czy kontraktu na tej zasadzie, ¿e
specjalista zatrudniony w klinice, faktycznie maj¹cy kontrakt, otrzyma podwy¿kê o 30%, oczywiœcie uœrednion¹, a specjalista zatrudniony w oœrodku medycyny pracy jej nie otrzyma, dlatego ¿e
nie jest finansowany z Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Uwa¿am, i¿ rz¹d, który te¿ sk³ada³ projekt, powinien podj¹æ takie dzia³ania – ja ju¿ nie mówiê
o sta¿ystach i rezydentach, bo o tym by³o najg³oœniej na posiedzeniu komisji i tutaj te¿ by³a o tym
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mowa, ale skupiam siê w³aœnie na tych dwóch
grupach, przede wszystkim na pracownikach
stacji krwiodawstwa i oœrodków medycyny pracy
– ¿eby jednak te grupy, ¿eby tych lekarzy równie¿
obj¹æ t¹ podwy¿k¹, a nie s¹ to a¿ tak du¿e œrodki,
nie wiem, jaka jest rezerwa ministra zdrowia
w tym zakresie, tak ¿eby nie by³o tak, ¿e lekarz
maj¹cy okreœlon¹ specjalizacjê, pracuj¹cy nieraz, przepraszam, za œcian¹ w tym samym szpitalu czy w drugim oœrodku, nie otrzyma podwy¿ki. Czy mam wyci¹gaæ takie wnioski, ¿e te grupy,
które faktycznie postawi³y na protest spo³eczny,
to otrzymaj¹ i pod nie jest pisana ustawa, a te
grupy, które na to nie postawi³y, tego nie otrzymaj¹? Uwa¿am, i¿ dzia³ania podejmowane przez
ministra zdrowia powinny zmierzaæ do tego, ¿eby
– patrz¹c na to optymistycznie – objê³o to równie¿
te grupy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Œlusarz.

Senator Rafa³ Œlusarz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Goœcie!
Pani senator Gelert zabra³a mi dobre motto tej
mojej wypowiedzi, mianowicie, ¿e tej ustawy nie
powinno byæ.
Oczywiœcie myœlimy o tym, ¿eby te problemy,
równie¿ problem p³ac w s³u¿bie zdrowia, rozwi¹za³a ustawa ustrojowa, ustawa o ustroju
s³u¿by zdrowia, która zosta³a zapowiedziana
i która wprowadzi mechanizmy lepszego finansowania s³u¿by zdrowia i lepiej tê s³u¿bê zdrowia
zorganizuje, a œwiadczeniodawca czy kierownik
zak³adu bêdzie swobodnie kszta³towa³ pensje
pracowników s³u¿by zdrowia i te pensje nie bêd¹
niskie. Ale tak nie jest, w zwi¹zku z tym, w wyniku konfliktu spo³ecznego, zosta³a wprowadzona
pod obrady ta dzisiejsza ustawa. I wynikaj¹cy
z takiego narodzenia defekt powoduje, ¿e ta ustawa ma wady nieusuwalne.
Po pierwsze, wi¹¿¹ siê one z jej epizodycznoœci¹, bo planujemy j¹ na krótko, ³atwiej nam
myœleæ o tych konsekwencjach, które bêd¹
w trakcie jej obowi¹zywania, trudniej myœleæ
o tych konsekwencjach, które siê przenios¹ ju¿
poza okres jej obowi¹zywania. To jest pierwsza
wada.
Druga wada to jest presja spo³eczna, która
spowodowa³a tê ustawê. To s¹ te zapisy dotycz¹ce tego, czy zwi¹zki zawodowe w wiêkszym,
czy w mniejszym stopniu maj¹ kontrolowaæ wy-
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konanie tej ustawy, czy korporacje zawodowe
maj¹ tam wchodziæ, czy nie. Przecie¿ to jest ten
partner spo³eczny, który w jakiejœ mierze te¿ jest
autorem tej ustawy.
Jest te¿ presja czasu. To s¹ w³aœnie te problemy zwi¹zane z tym, czy podwy¿ki ju¿ przyznane
zaliczyæ, bo siê spieszymy, chcemy do 1 paŸdziernika uczyniæ tê ustawê skuteczn¹.
I najwiêksze ograniczenia, które stanê³y
przed t¹ ustaw¹ w zwi¹zku z tym, ¿e minister
poczu³ siê odpowiedzialny, a tak naprawdê
p³atnikiem jest NFZ, to s¹ ograniczenia systemowe. Proszê pañstwa, ja myœlê, ¿e wiêkszoœæ
problemów w³aœnie z tego wynika. No bo dlaczego sanepid nie? Ano dlatego, ¿e NFZ p³aci. Dlaczego DPS nie skorzystaj¹ z tego? Ano dlatego,
¿e nie s¹ finansowane przez NFZ. Dlaczego rezydenci nie s¹ tym objêci? Ano dlatego, ¿e nie s¹
finansowani przez NFZ. Pani senator Tomaszewska podnosi te¿ problem kontroli finansów
NFZ, ale równie¿ kontrolowania przez NFZ wydawania tych œrodków. A wiêc ci¹gle wszystko
siê obraca wokó³ problemu zwi¹zanego z ubezpieczeniowym systemem finansowania s³u¿by
zdrowia, który przyjêliœmy. Podobnie to, co
zg³asza³ pan senator, czy nie bêd¹ zabierane
pieni¹dze ze œwiadczeñ ponadlimitowych. No,
jest jedna pula pieniêdzy w NFZ.
To s¹ wady, których z tej ustawy nie usuniemy, bo to s¹ wady systemowe.
Dlaczego w zwi¹zku z tym przyjmujemy tak¹
wadliw¹ ustawê? Tutaj, myœlê, ¿e troszkê polemicznie, pani senator Bochenek wypowiedzia³a siê,
¿e ta ustawa doraŸnie coœ naprawia. Pan minister Piecha bardziej brutalnie powiedzia³, ¿e ona
maksymalnie ma³o psuje w systemie w zwi¹zku
z tym, ¿e musimy j¹ przyj¹æ, bo jest kryzys spo³eczny, a nie ma mo¿liwoœci wprowadzenia dobrego rozwi¹zania, które by wymusza³o podwy¿ki
dla pracowników s³u¿by zdrowia.
Ja powiem inaczej: ca³oœciowo coœ naprawiamy. Bo kolejki w s³u¿bie zdrowia s¹ jednak
mniejszym z³em ni¿ strajk w s³u¿bie zdrowia. My
po prostu reagujemy na potê¿ny kryzys, który siê
pojawi³ w s³u¿bie zdrowia, narzêdziami wadliwymi, niemniej coœ poprawiamy, dajemy czas na
przetrwanie do przyjêcia ustawy ustrojowej. I tutaj zgadzam siê z wszystkimi g³osami, ¿e im szybciej ta ustawa ustrojowa siê pojawi i te problemy
rozwi¹¿e, tym lepiej.
Na koniec chcia³bym siê odnieœæ do paru argumentów, które wydaj¹ mi siê wadliwe.
Problem kontraktów. Ja nie kwestionujê tej
poprawki, któr¹ zg³osi³ pan senator Szymañski.
Rzeczywiœcie, nie jest potrzebna podwy¿ka komuœ, kto w s³u¿bie zdrowia zarabia 30 tysiêcy z³,
przynajmniej nie wynika to z tej motywacji, ¿e
wspieramy biednych pracowników. Jednak problem kontraktów w s³u¿bie zdrowia mia³ ró¿ne
oblicza.
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Po pierwsze, kontrakty by³y wprowadzane po
to, ¿eby obni¿yæ koszty pracy dla pracodawcy. To
by³a pierwsza motywacja, ale by³y te¿ inne.
By³ strajk anestezjologów, anestezjolodzy
przeszli na kontrakty i czêsto taki kontrakt obejmowa³ dy¿ury, a wiêc lekarz oprócz swojej pensji
w ramach takiego kontraktu chcia³ mieæ równie¿
zap³atê za na przyk³ad dziesiêæ dy¿urów. To oczywiœcie tê stawkê bardzo œrubuje i mo¿e to robiæ
wra¿enie bardzo wysokiego przychodu, ale jednak uzyskanego bardzo ciê¿k¹ prac¹.
I trzecia mo¿liwoœæ to jest uzyskanie takiej
stawki od jednak wybitnego specjalisty, co czasami by³o warunkiem uzyskania atrakcyjnego
kontraktu w NFZ, bo te parametry mog³y byæ powi¹zane. Je¿elibyœmy, powiedzmy, kwestionowali tak¹ mo¿liwoœæ, to czêœæ œwiadczeniodawców mog³aby nie skorzystaæ z bardzo atrakcyjnych kontraktów na us³ugi wysokospecjalistyczne, bo ten specjalista nie przyszed³by i za mniejsze pieni¹dze nie chcia³by pracowaæ.
Tak ¿e problemów kontraktów czy tych wysokich stawek ja bym tutaj nie stawia³ tak mocno,
bo one mia³y ró¿ne pod³o¿e i niekoniecznie jest to
do zakwestionowania i nie powinno to nas tak
oburzaæ.
Polemicznie chcia³bym siê wypowiedzieæ co do
takich tez ogólnych, które pojawi³y siê akurat
w tej debacie.
Problem rynku w s³u¿bie zdrowia. Proszê pañstwa, w tej chwili rynek w s³u¿bie zdrowia œwietnie dzia³a, jeœli chodzi o kwestiê zatrudniania siê
lekarzy. Otó¿ oni siê zatrudniaj¹ tam, gdzie im lepiej p³ac¹, czyli wyje¿d¿aj¹ z Polski. Nie wszystkie
rozwi¹zania rynkowe mo¿emy przyj¹æ bezkrytycznie. Ja domyœlam siê, ¿e tu chodzi o wprowadzenie mechanizmów samoreguluj¹cych w systemie, ale myœlê, ¿e s³owo „rynek” nie jest najlepsze. Jest zreszt¹ drugi przyk³ad, te¿ z zakresu
ochrony zdrowia, dotycz¹cy rynku. Co by by³o,
gdybyœmy wprowadzili rynek w dziedzinie
kszta³cenia lekarzy? No, ka¿dy, kto by siê czegoœ
nauczy³, z powodu konkurencji nie chcia³by
uczyæ kolegów tego swojego fachu.
Myœlê te¿, ¿e czêœæ g³osów to by³a taka ukryta
czy mo¿e otwarta pretensja o to, ¿e ta ustawa, no,
nie jest ustaw¹ ustrojow¹, ¿e ona nie naprawia
wszystkiego w s³u¿bie zdrowia. Nie, ona naprawia tylko to, co ma naprawiæ, jest ustaw¹ doraŸn¹. Tak jak powiedzia³em, uwa¿am, ¿e ona nawet
nie za bardzo psuje ten system i warto j¹ jak najszybciej za³atwiæ, bior¹c pod uwagê i to, ¿e jakaœ
obstrukcja w wypadku tej ustawy, no, spowoduje, ¿e nie wywi¹¿emy siê z zobowi¹zañ, które zaci¹gnêliœmy wobec strony spo³ecznej.
I na koniec taka uwaga: mo¿e warto siê te¿ zastanawiaæ, czy system ubezpieczeniowy jest dla
nas dobrym systemem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Szanowni Pañstwo, czy ktoœ jeszcze oprócz
tych osób, których nazwiska s¹ wymienione na
liœcie, chce zabraæ g³os w dyskusji? Nie.
W takim razie pozwolê sobie zamkn¹æ listê na
pani senator Fetliñskiej.
A teraz poproszê pani¹ senator Rudnick¹.
Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rudnicka:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeœli chodzi o tê dyskusjê, która siê toczy przez
ju¿ tak d³ugi czas, to wychodzi mi z niej taka konkluzja, ¿e t¹ ustaw¹ chcielibyœmy za³atwiæ wszystkie sprawy w s³u¿bie zdrowia, które zosta³y zepsute przez PRL, a potem w ci¹gu szesnastu lat
istnienia ju¿ wolnej Polski.
S³u¿ba zdrowia by³a dyskryminowana. Moim
zdaniem by³a dyskryminowana te¿ i programowo. Nie bêdê rozwijaæ tego tematu, ci, którzy siedz¹ w polityce i walczyli o Polskê niepodleg³¹,
wiedz¹, o co chodzi. Tak wiêc by³a ona niszczona.
Rzeczywiœcie pracownicy s³u¿by zdrowia byli
dyskryminowani, byli demoralizowani w ten sposób, ¿e mówiono: lekarz sobie zawsze da radê,
wiêc dajmy mu jak najmniej, a on sobie poradzi.
No, wysz³a z tego demoralizacja rzeczywista.
Ale my t¹ ustaw¹ tych wszystkich spraw nie
za³atwimy, podobnie jak nie za³atwimy t¹ ustaw¹
spraw, których ona po prostu nie ma mo¿liwoœci
za³atwiæ. Tak wiêc nie za³atwi sprawy tych dyrektorów, których wojewodowie, burmistrzowie
i prezydenci zatrudniaj¹. Ale ja wcale nie uwa¿am, ¿e s¹ Ÿle traktowani, je¿eli chodzi o stawki,
bo przewa¿nie maj¹ je bardzo wysokie, gdy¿ najczêœciej s¹ ulubieñcami tych, którzy ich zatrudniaj¹. No, jest te¿ kwestia rezydentów. Trzeba
by pomyœleæ nie tylko o tym, ¿e mo¿emy jak¹œ poprawk¹ bud¿etow¹ podnieœæ im p³ace, ale i o jakimœ chocia¿ czêœciowym zwrocie za wykszta³cenie, je¿eli koniecznie chc¹ uciekaæ za granicê. Ja
wiem, ¿e ich wieloletni system bardzo skrzywdzi³
w porównaniu z innymi s³u¿bami zdrowia na
œwiecie, ale po prostu nasz ca³y naród zosta³
skrzywdzony, w zwi¹zku z czym pod tym wzglêdem tych m³odych ludzi obowi¹zuje jakaœ solidarnoœæ. No, tak przelatuj¹c pobie¿nie przez g³osy w dyskusji, powiem jeszcze, ¿e na pewno t¹
ustaw¹ nie za³atwimy ani sprawy kolejek, ani
sprawy aparatury medycznej.
Ja uwa¿am, ¿e ten pierwszy krok, który daje
jak¹œ nadziejê drogi ku lepszemu, otwiera jak¹œ
drogê ku lepszemu, wymaga jakiegoœ wielkiego
uznania dla Ministerstwa Zdrowia. Fakt, ¿e zaniepokoi³a mnie ta biurokratyczna sprawa
wspó³czynników. One z kolei wysz³y z funduszu
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i co do nich dalej mam w¹tpliwoœci. Ale miejmy,
proszê pañstwa, nadziejê, ¿e otwiera nam siê jakaœ droga. Ja przy tej nadziei pozostajê.
Takich kilka moich przemyœleñ chcia³am pañstwu przekazaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szymura.

Senator Jerzy Szymura:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Co prawda ja wczeœniej nie mia³em zamiaru
zabieraæ g³osu w tej dyskusji, ale tak siê sk³ada,
¿e kilka ostatnich dni ubieg³ego tygodnia spêdzi³em w szpitalu, gdzie znalaz³ siê ojciec mojej ¿ony, i w sumie w tym czasie zmar³. Tak wiêc mia³em okazjê, aby obserwowaæ dzia³anie s³u¿by
zdrowia, chcia³bym zatem podzieliæ siê moim
uwagami na temat tej ustawy, ale w³aœnie w kontekœcie tego, co mnie osobiœcie dotyczy³o i na co
mog³em zwróciæ uwagê.
Otó¿ ustawa jest na pewno oczywist¹ decyzj¹
ekonomiczn¹. Jest to element dzia³añ ustawodawczych, który z pewnoœci¹ usprawnia funkcjonowanie s³u¿by zdrowia w kontekœcie finansowym i organizacyjnym. To nie ulega ¿adnej
w¹tpliwoœci, niezale¿nie od tego, na ile ten element jest wystarczaj¹cy czy te¿ raczej niewystarczaj¹cy.
Ale jest jeszcze drugi element, czyli aspekt etyczno-moralny. Otó¿ s¹dzê, obserwuj¹c funkcjonowanie lekarzy i s³u¿by zdrowia na wspomnianym przypadku, i¿ to w³aœnie poczucie niesprawiedliwoœci spo³ecznej, jakie dzisiaj staje siê
wrêcz dominuj¹ce w œrodowisku pracowników
s³u¿by zdrowia, powoduje, i¿ osoby te czuj¹ siê
niejako zwolnione, a przynajmniej czêœciowo
zwolnione ze swego obowi¹zku wobec spo³eczeñstwa. Co gorsze, chcê pañstwu powiedzieæ, i¿
spotyka³em siê nawet z takimi opiniami, wypowiadanymi w krêgach lekarskich, ¿e przysiêga
Hipokratesa to jest jakiœ dziwny tekst, tekst niezrozumia³y. To siê wydaje wrêcz niemo¿liwe, ale
tak jest. I oczywiœcie to, co siê dzieje w naszym
spo³eczeñstwie, w naszym pañstwie, jest de facto
tym, co tego typu myœlenie sprowokowa³o. Tak ¿e
mam nadziejê, ¿e ta ustawa w jakimœ stopniu,
rozwi¹zuj¹c problemy finansowe pracowników
s³u¿by zdrowia, przyczyni siê, przynajmniej
w niewielkim stopniu, do tego, i¿ zmieni siê to nastawienie, i¿ wreszcie ci pracownicy wyraŸnie poczuj¹, ¿e pañstwo o nich nie zapomnia³o. I miejmy nadziejê, ¿e wp³ynie to równie¿ na sposób,
w jaki bêd¹ obs³ugiwani nasi pacjenci.
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Wysoka Izbo! Ta ustawa z pewnoœci¹ nie rozwi¹zuje problemów s³u¿by zdrowia. Co wiêcej, jestem przekonany, i¿ polska s³u¿ba zdrowia jest
naprawdê w g³êbokim kryzysie, wymagana jest
g³êboka reforma i to nie tylko reforma obejmuj¹ca swoim zasiêgiem struktury s³u¿by zdrowia
i jej finanse. Potrzebna jest zmiana myœlenia
o s³u¿bie zdrowia w naszym pañstwie. Otó¿ my
ca³y czas postrzegamy s³u¿bê zdrowia jako zobowi¹zanie pañstwa wobec obywateli, jako instrument zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo, zdrowie
obywatelom, ale zapominamy ca³kowicie o tym,
¿e s³u¿ba zdrowia to równie¿ element gospodarki
naszego kraju. A w dzisiejszym œwiecie okazuje
siê, ¿e akurat przemys³ zwi¹zany ze s³u¿b¹ zdrowia to jedna z najszybciej rozwijaj¹cych siê ga³êzi. W tym momencie, kiedy de facto jesteœmy
wci¹¿ przed reform¹ s³u¿by zdrowia, powinniœmy
zmieniæ nasze myœlenie o tym. Musimy po³¹czyæ
aspekt uzdrawiania opieki spo³ecznej z wykorzystaniem s³u¿by zdrowia jako elementu kreuj¹cego rozwój gospodarczy naszego pañstwa.
Jedn¹ z takich dziedzin, które najszybciej siê
rozwijaj¹, jest bioinformatyka, czyli wykorzystanie technik obliczeniowych, postêpuj¹cych
w ostatnich latach bardzo szybko, do tworzenia
nowych metod leczniczych opartych na analizie
struktur genowych. To jest w³aœnie ten obszar,
gdzie nale¿y spodziewaæ siê bardzo szybkiego
rozwoju gospodarczego, bo trzeba pamiêtaæ
o tym, i¿ rynek, który jest w zasiêgu tego typu us³ug, to praktycznie ponad cztery miliardy ludzi
na œwiecie. I tu mamy olbrzymie szanse.
Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e potrzebny jest g³êboki
namys³ nad tym. I zachêcam kole¿anki i kolegów
senatorów, tê Izbê, która reprezentuje w naszym
systemie politycznym najwy¿sze wartoœci, najwy¿szy poziom intelektualny – a jesteœmy równie¿ wyj¹tkowym klubem, najlepszym klubem IV
Rzeczypospolitej – do myœlenia strategicznego,
do tego, abyœmy mobilizowali nasze œrodowiska,
aby wykorzystuj¹c czasami to, co jest dzisiaj naszym problemem, przekszta³ciæ to w dzia³anie na
rzecz rozwoju i przysz³oœci. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pani¹ senator Fetliñsk¹ o zabranie
g³osu.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie nie zamierza³am ju¿ zabieraæ g³osu
po odegraniu swojej roli sprawozdawcy i bardzo
pog³êbionej dyskusji nad ustaw¹, poniewa¿
s¹dzê, ¿e jest to ustawa incydentalna, a wiêc
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w zasadzie mo¿na by by³o pewne rzeczy pomin¹æ.
Jednak po nieprzespanej nocy i przemyœleniu ró¿nych za i przeciw postanowi³am wróciæ do swojej
poprawki, któr¹ zg³osi³am na posiedzeniu komisji.
Nie podtrzyma³am jej jako wniosku mniejszoœci,
poniewa¿ mia³am jeszcze w¹tpliwoœci, ale teraz
myœlê, ¿e nale¿y jednak powróciæ do poprawki, któr¹ zg³osi³am na wniosek samorz¹du pielêgniarek
i po³o¿nych. One chcia³yby braæ udzia³ w przydzielaniu tej podwy¿ki tak¿e na poziomie zak³adu.
Zaczê³am siê zastanawiaæ, jakie s¹ tu za i przeciw. Przeciw, po pierwsze, wy³oni³am takie, ¿e
w³aœciwie to jest nadmiernie rozbudowana konsultacja spo³eczna, ¿e to bêdzie pewne utrudnienie w sprawnym przeprowadzeniu wzrostu wynagrodzeñ. I to rzeczywiœcie jest kwestia, któr¹
trzeba wzi¹æ pod uwagê – to, ¿e z tym bêdzie trudniej. Po drugie, te struktury izb pielêgniarskich,
a w razie potrzeby aptekarskich, jeœli tam bêdzie
zatrudniony aptekarz, czy izb lekarskich, nie s¹
tak rozbudowane w terenie. A wiêc to argumenty
przeciw, ale te argumenty za chyba jednak przewa¿aj¹. I myœlê, ¿e skoro samorz¹dy s¹ odpowiedzialne przede wszystkim za kszta³towanie etyki
zawodu i za jakoœæ wykonywanych œwiadczeñ
zdrowotnych, to powinny – i to maj¹ z mocy ustawy, szczególnie samorz¹d pielêgniarski – mieæ
mo¿liwoœæ wp³ywu równie¿ na p³ace, na negocjowanie p³ac i to siê odbywa g³ównie na poziomie
krajowym. Wydaje mi siê, ¿e gdyby by³a przy tej
incydentalnej ustawie, która obejmuje w³aœciwie
dwa lata, mo¿liwoœæ spotkania siê przy stole
z przedstawicielem izby, kiedy to szczegó³owo
omawia³oby siê zasady podwy¿ki w danym zak³adzie opieki zdrowotnej – a czêsto nawet tak siê
dzia³o w praktyce – to by³aby to mo¿liwoœæ wzajemnego dostarczenia sobie informacji o kondycji zak³adu, o trudnoœciach zak³adu, o zadaniach
zak³adu, o tym wszystkim, co mo¿e poprzez informacje wp³yn¹æ na pozytywn¹ postawê i na lepsz¹ dzia³alnoœæ, lepsz¹ jakoœæ pracy pracownika.
I z tego wzglêdu pozwalam sobie wnieœæ poprawkê autorsk¹ do ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
W dyskusji zg³oszono cztery wnioski o charakterze legislacyjnym.
Chcia³bym zapytaæ pani¹ minister Grêziak,
czy chcia³aby siê ustosunkowaæ do tych wniosków o charakterze legislacyjnym.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Anna Grêziak: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.

W zwi¹zku z tym, ¿e cztery wnioski zosta³y
zg³oszone, chcia³bym prosiæ Komisjê Zdrowia
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowania sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ zostanie
przeprowadzone jutro rano o godzinie 9.00.
Zamykam obrady dotycz¹ce punktu pierwszego.
Przechodzimy, po piêciu godzinach i piêciu
minutach, do rozpatrzenia punktu drugiego:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Dziêkujê za ten punkt.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 lipca. Marsza³ek Senatu w tym¿e dniu, zgodnie z regulaminem Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Zdrowia.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 197,
a sprawozdanie komisji w druku nr 197A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, pana
senatora Józefa £yczaka, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef £yczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu senackiej Komisji Zdrowia sprawozdanie komisji dotycz¹ce stanowiska w sprawie uchwalonej przez
Sejm w dniu 13 lipca bie¿¹cego roku ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Poselski projekt ustawy ma na celu zmianê
trybu powo³ywania i odwo³ywania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastêpców.
W obecnym stanie prawnym prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastêpców powo³uje
i odwo³uje rada funduszu na wniosek ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia. Tego stanu rzeczy
nie mo¿na aprobowaæ z nastêpuj¹cych przyczyn:
minister, który jest w³aœciwy do spraw zdrowia,
jest naczelnym organem administracji pañstwowej odpowiedzialnym za ochronê zdrowia, ale jednoczeœnie nie ma efektywnych instrumentów
nadzoru personalnego nad Narodowym Funduszem Zdrowia, który dysponuje œrodkami publicznymi przeznaczonymi na ochronê zdrowia.
Wprowadzona zmiana polega na tym, ¿e podmiotem powo³uj¹cym i odwo³uj¹cym prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia staje siê prezes Rady
Ministrów, który dokonuje tego na wniosek mini-
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stra w³aœciwego do spraw zdrowia, po zasiêgniêciu opinii rady funduszu. W przypadku ra¿¹cego
naruszenia obowi¹zków ustawowych prezes Rady Ministrów mo¿e odwo³aæ prezesa funduszu na
wniosek ministra w³aœciwego do spraw zdrowia
bez zasiêgania opinii rady funduszu, informuj¹c
radê i przedstawiaj¹c jej uzasadnienie. Zastêpcy
prezesa funduszu s¹ powo³ywani i odwo³ywani
przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia na
wniosek prezesa funduszu, po zasiêgniêciu opinii rady funduszu.
Powy¿sza ustawa nie wywo³uje skutków spo³ecznych ani skutków finansowych dla bud¿etu
pañstwa. Jest równie¿ zgodna z prawem Unii Europejskiej. Biuro Legislacyjne Senatu nie zg³osi³o
zastrze¿eñ do zmian w ustawie.
Senacka Komisja Zdrowia jednog³oœnie opowiedzia³a siê za i rekomenduje Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ÿróde³ publicznych bez
poprawek. Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z Regulaminem Senatu przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie mog¹ zadawaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie?
Pan senator Mieczys³aw Augustyn, proszê
bardzo.
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tu, czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie projektu tej ustawy.
Proszê bardzo. Czeka³em na odpowiedŸ na pytanie, czy chce pan zabraæ g³os, i teraz zapraszam
do mównicy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jak podkreœli³ senator sprawozdawca, by³a to
inicjatywa poselska. Rz¹d, w którego imieniu siê
wypowiadam, nie wnosi uwag do treœci przed³o¿enia poselskiego i do uchwalonej przez Sejm
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, skoro ju¿ pan tu stoi, w takim
razie zadam pañstwu senatorom pytanie, czy
ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytanie do pana ministra.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja zadam to samo pytanie. Wprawdzie na posiedzeniu komisji nie by³o o tym mowy, ale s³ysza³em w kuluarach opinie, jakoby celem tej
zmiany, pierwszym w ogóle czy te¿ tylko czasowo
pierwszym, by³a chêæ zmiany na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy pan
minister potwierdza te opinie z kuluarów?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Czy prawd¹ jest – a by³a o tym mowa na posiedzeniu komisji – ¿e moment tej zmiany jest nieprzypadkowy i przygotowuje tak naprawdê personalne zmiany w funduszu?

Senator Józef £yczak:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, nie bêdê
przywo³ywa³ dodatkowych argumentów, które
przemawia³y za nowelizacj¹. Na pañskie pytanie
odpowiem krótko: nie by³o na ten temat mowy,
przynajmniej z tego, co mi wiadomo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie widzê innych osób chêtnych do zadawania
pytañ.
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a wniesiona jako poselski projekt ustawy.
Witam pana ministra Boles³awa Piechê. Pragnê zapytaæ, zgodnie z art. 50 Regulaminu Sena-

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê bardzo za pytanie, ale to s¹ spekulacje pana senatora. Podstawowym przedsiêwziêciem, które s³u¿y³o stworzeniu koncepcji tej
zmiany, jest zapisany w programie Prawa i Sprawiedliwoœci inny sposób zarz¹dzania s³u¿b¹
zdrowia i odpowiedzialnoœci za dzia³ania podejmowane w s³u¿bie zdrowia. ¯eby nie byæ go³os³ownym powiem, ¿e jest takie czasopismo bran¿owe „Badanie i Diagnoza”, gdzie, ju¿ w tej kadencji, podobne zdanie mia³a równie¿ pani pose³ Ewa
Kopacz. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W takim razie dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Boles³aw Piecha: Dziêkujê bardzo.)
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Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu i o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym
do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Pan senator Micha³ Ok³a zapisa³ siê do g³osu
jako pierwszy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Gdybym zacz¹³ swoje wyst¹pienie od tego, ¿e
jest to ustawa niedemokratyczna, móg³bym byæ
pos¹dzony o demagogiê. Ale oœmielê siê przytoczyæ pañstwu fakt, który mia³ miejsce nie tak dawno, w niedalekiej przesz³oœci. Otó¿, gdy znany
nam wszystkim minister £apiñski nie móg³ odwo³aæ dyrektora Œl¹skiej Kasy Chorych, po prostu zmieni³ ustawê. Wtedy PiS i Platforma twierdzi³y zgodnym g³osem, ¿e jest to ustawa niekonstytucyjna, to znaczy niedemokratyczna, wrêcz
niemoralna. A z jak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia
teraz? Otó¿ PiS podj¹³ próbê odwo³ania obecnego
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak
PiS nie uda³o siê przekonaæ cz³onków rady,
a w tej radzie s¹ równie¿ przedstawiciele rz¹du
i… Tak ¿e nie uda³o siê ich przekonaæ do zmiany
na stanowisku prezesa. Wymyœlono wiêc inny
sposób, aby po³o¿yæ rêkê na funduszach tej instytucji. Jest to kolejny krok do centralizacji; rada bêdzie w tej sytuacji tylko fikcj¹. Nie bêdzie
mia³a nic do powiedzenia, bo minister i tak przeforsuje swoje decyzje. Czy ten sposób dzia³ania
nie przypomina nam sposobu dzia³ania ministra
£apiñskiego? Pozostawiam to do przemyœlenia.
Wszyscy wiemy, ¿e prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest stra¿nikiem naszych publicznych pieniêdzy. Powinna to byæ przede wszystkim osoba niezale¿na, powinien to byæ fachowiec, który publiczne œrodki bêdzie dzieli³ wed³ug
faktycznych potrzeb. Potrzeb zdrowotnych, a nie
politycznych. Do obecnego prezesa nie by³o ¿adnych zastrze¿eñ merytorycznych, a przynajmniej nie trafi³y one nigdy do komisji sejmowej.
Nie trafi³y równie¿ do komisji senackiej. Nikt te¿
nigdy nie s³ysza³ o nich w publikacjach. O co wiêc
chodzi? No, wydaje mi siê, ¿e chodzi tu o sp³acenie d³ugu wobec cz³owieka, który z niskich pobudek, po prostu dla w³asnego interesu, zmieni³
partiê. Ale czy to jest wystarczaj¹cy powód?
W moim odczuciu nie, nie jest to wystarczaj¹cy
powód. Zatrwa¿aj¹ce jest to, czy aby rz¹d nie ma
jeszcze wiêcej takich d³ugów do sp³acenia.
Nastêpnym, bardzo wa¿nym w moim odczuciu
powodem jest przejêcie przez rz¹dz¹c¹ koalicjê
w³adzy nad bud¿etem Narodowego Funduszu

Zdrowia. Wszyscy wiemy, ¿e jest taki pomys³, aby
nasza sk³adka zdrowotna trafia³a do Narodowego
Funduszu Zdrowia. Wtedy fundusz bêdzie dysponowa³ kwot¹ oko³o 50 miliardów z³, która to
kwota bêdzie kontrolowana przez rz¹d. No i wtedy wiadomo: kto trzyma tak¹ kasê, ten rz¹dzi.
Jest to typowy skok na kasê. Ja uwa¿am, ¿e jest
to z³a praktyka, ta zmiana proponowana w sytuacji, kiedy stanowisko prezesa Narodowego
Funduszu jest przedmiotem targów politycznych
b¹dŸ cen¹ za coœ, szczególnie je¿eli odbywa siê to
w czasie, kiedy jednostki s³u¿by zdrowia maj¹
przystêpowaæ do kontraktowania œwiadczeñ na
przysz³y rok. Myœlê, ¿e nic dobrego z tej ustawy
nie wyniknie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. (Oklaski)
Proszê pana senatora Stanis³awa Karczewskiego o zabranie g³osu.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiana ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
dotyczy zmiany trybu powo³ywania i odwo³ywania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastêpców. W dotychczasowym stanie prawnym prezesa i jego zastêpców powo³uje i odwo³uje
rada funduszu na wniosek ministra zdrowia.
Projekt poselski przenosi na premiera te kompetencje powo³ywania i odwo³ywania prezesa na
wniosek ministra zdrowia, po zaci¹gniêciu opinii
rady funduszu. Minister zdrowia, zgodnie
z art. 68 konstytucji, ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za ochronê zdrowia obywateli. To minister
zdrowia kreuje, prowadzi politykê zdrowotn¹ i za
ni¹ odpowiada. To do niego kierowane s¹ wszystkie postulaty, wszystkie ¿¹dania i protesty œrodowiska medycznego. Doœwiadczenia ostatnich
lat pokazuj¹, ¿e obowi¹zuj¹ce do tej pory uwarunkowania prawne stwarza³y wielokrotnie sytuacje konfliktu miêdzy ministrem i prezesem.
W czasie poselskiej debaty jeden z pos³ów przedstawi³ tak¹ hipotetyczn¹ sytuacjê, w której g³ówny ksiêgowy samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej powo³ywany jest przez radê
spo³eczn¹. Jak ma wspó³pracowaæ z dyrektorem? Jest to zupe³nie niemo¿liwe. W zwi¹zku
z tym uwa¿am – zreszt¹ w debacie nad poprzednim punktem wielokrotnie mówiliœcie pañstwo
o nadzorze ministra, o jego wp³ywie na to, co siê
dzieje w Narodowym Funduszu Zdrowia – ¿e ta
zmiana idzie w bardzo dobrym kierunku. Ca³a
debata, któr¹ prowadziliœmy przez ponad cztery
godziny, dotyczy³a tak¿e i tego problemu. Panie
Senatorze, trudno jest porównywaæ ten drobny
zapis do reformy £apiñskiego, tym bardziej ¿e
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w czasie, kiedy ministrami byli pan £apiñski
i pan Balicki, równie¿ istnia³y konflikty miêdzy
ministrem i prezesem Narodowego Funduszu
Zdrowia. Odpowiedzialnoœæ ministra za ca³¹ politykê zdrowotn¹ musi doprowadziæ do takiej
zmiany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Kolejnym mówc¹ jest pan senator Mieczys³aw
Augustyn. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Gratulujê pañstwu odwagi i gratulujê deklaracji, ¿e w tej ustawie rzeczywiœcie, faktycznie chodzi o wziêcie pe³nej odpowiedzialnoœci za stan
s³u¿by zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej. Myœlê, ¿e to bardzo zobowi¹zuj¹ce, gdy tutaj wobec
narodu, a przynajmniej wobec jego przedstawicieli, pañstwo publicznie przyjmujecie takie zobowi¹zanie. Chcecie je przyj¹æ, nowelizuj¹c
ustawê w taki sposób, ¿e dochodzi do ca³kowitej
centralizacji zarz¹dzania publicznymi pieniêdzmi z ubezpieczeñ spo³ecznych, to wydaje siê,
¿e bierzecie te¿ pañstwo na siebie ogromny ciê¿ar. Na pewno nie zapomnimy, i my, i spo³eczeñstwo, o tym, ¿eby pañstwu przypominaæ, ¿e ju¿
nie ma tego buforu, którym do tej pory by³ Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ja tê ustawê uwa¿am za niedobr¹, bo czym innym jest branie odpowiedzialnoœci za politykê,
która wyra¿a siê w przedstawianiu odpowiednich
ustaw, i dbanie o odpowiednie zorganizowanie
s³u¿by zdrowia, a czym innym jest dzia³alnoœæ
Narodowego Funduszu Zdrowia, która przecie¿,
jak wiecie pañstwo, polega na gromadzeniu funduszy i kontraktowaniu us³ug medycznych. To
s¹ dwie ró¿ne rzeczy i mówienie o tym, ¿e do prowadzenia polityki potrzebna jest ta w³adza, o któr¹ pañstwo zabiegacie, to jest wprowadzanie
w b³¹d. Tak naprawdê jest to kolejny przyk³ad, ¿e
próbuje siê u¿ywaæ prawa i instytucji pañstwowych do wzmacniania swojej w³adzy. Z tej mównicy mówi³em to wystarczaj¹co du¿o razy,
i obiecujê, ¿e ilekroæ bêdzie tego rodzaju posuniêcie, zjawiaæ siê tutaj bêdê niezawodnie. I nie
uwierzy³em, Panie Ministrze, w te zapewnienia,
¿e nie chodzi o zmianê personaln¹. Kto nie wierzy
mnie, niech dzisiejsz¹ moj¹ wypowiedŸ zapamiêta. Szybciej ni¿ nam siê zdaje, wyjdzie na jaw, o co
naprawdê w tym wypadku chodzi³o.
A teraz jeszcze dwa s³owa w nawi¹zaniu do
mojej poprzedniej wypowiedzi w dniu dzisiejszym. Jest to kolejna, kto by policzy³ która, zmia-
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na ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z bud¿etu pañstwa. I po raz kolejny ministerstwo, w pe³ni œwiadome sytuacji, nie
przedstawia takiego rozwi¹zania, które by pozwoli³o zakontraktowaæ us³ugi d³ugoterminowej
opieki pielêgniarskiej i rehabilitacji dla osiemdziesiêciu tysiêcy mieszkañców domów pomocy
spo³ecznej. Jest to grupa obywateli, która po
zmianie zasad finansowania w roku 2004, notabene wtedy próbowano to uregulowaæ, ale jednym g³osem to w komisji przepad³o, w moim g³êbokim przekonaniu op³aca sobie nale¿ne ubezpieczonym z funduszu, z racji sk³adek, œwiadczenia pielêgnacyjne i rehabilitacyjne. Jest to zatem
niezgodne z t¹ ustaw¹ o œwiadczeniach zdrowotnych, niezgodne tak¿e z konstytucj¹.
¯eby nie by³o tak, ¿e tylko siê narzeka i nie
przedstawia pozytywnych rozwi¹zañ, zapowiadam, ¿e skoro Ministerstwo Zdrowia, mimo rozmów prowadzonych tam w ministerstwie, ani Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej nie kwapi¹
siê z przedstawieniem odpowiednich rozwi¹zañ
legislacyjnych, podejmê próbê, mam nadziejê, ¿e
panie i panowie senatorowie mnie poprzecie, w interesie tych osiemdziesiêciu tysiêcy ludzi oraz oœmiu i pó³ tysi¹ca pracowników, uregulowania ich
sytuacji prawnej. Musz¹ siê domy pomocy spo³ecznej pojawiæ jako œwiadczeniodawcy w tej przestrzeni, w której œwiadcz¹ us³ugi zdrowotne, ¿eby
wreszcie mogli ci ludzie korzystaæ choæby z dobrodziejstw takich podwy¿ek, które w tej chwili s¹
mo¿liwe. Inaczej, to chcê pañstwu uzmys³owiæ,
nie za d³ugo, wobec braku pielêgniarek w wielu
szpitalach i innych miejscach kontraktuj¹cych
w Narodowym Funduszu Zdrowia us³ugi, pielêgniarki z domów pomocy spo³ecznej odejd¹.
A na tej kanwie chcê jeszcze jedno dorzuciæ. To,
¿e tak siê dzieje, jest wynikiem tego, ¿e wci¹¿ jeszcze ¿yjemy w Polsce resortowej, gdzie dwa resorty
dogadaæ siê ze sob¹ nie mog¹ od, akurat w tym
wypadku, prawie dziesiêciu lat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Micha³a Ok³ê o zabranie
g³osu.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym tylko sprostowaæ, bo pan senator
Karczewski znowu w³o¿y³ w moje usta s³owa, których nie wypowiedzia³em. Ja nie porównywa³em
nigdy reformy £apiñskiego z reform¹ proponowan¹ przez Prawo i Sprawiedliwoœæ. Porówna³em
natomiast metody odwo³ywania czy powo³ywania ludzi na konkretne stanowiska. Wszyscy pamiêtamy, w jakich okolicznoœciach odby³a siê
próba odwo³ania prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia i powo³ania nowego. I odpowiedŸ na tê
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nieudan¹ próbê w formie takiej ustawy, jak¹
pañstwo proponujecie, budzi wiele kontrowersji,
pozostawia wiele niedomówieñ i domys³ów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê pañstwa, ¿e lista mówców zosta³a…
(Senator Zbigniew Trybu³a: Jeszcze ja.)
A, przepraszam bardzo.
W takim razie lista mówców nie zosta³a wyczerpana.
Pan senator Zbigniew Trybu³a – proszê bardzo
o zabranie g³osu.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwie nie zamierza³em zabieraæ g³osu, ale
teraz chcê zabraæ g³os sprowokowany po trosze
wypowiedzi¹ senatora Augustyna.
Otó¿ zawsze mi siê wydawa³o, ¿e taki dualizm
w zarz¹dzaniu, mam na myœli ministra zdrowia
i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, nie
jest najlepszym rozwi¹zaniem. Minister zdrowia
odpowiada za ca³¹ politykê zdrowotn¹, nie maj¹c
wp³ywu na pieni¹dze, a pieni¹dze maj¹ ogromne
znaczenie w kreowaniu polityki. Wiemy, ¿e bez
pieniêdzy niewiele mo¿na zrobiæ. Jest w tym coœ
dziwnego, zreszt¹ wiele osób mnie o to pyta³o, pyta³o jak to jest, ¿e minister zdrowia musi prosiæ
szefa Narodowego Funduszu Zdrowia o jakieœ
œrodki, ¿eby móc wprowadziæ za³o¿enia swojej
polityki. Nie jest tak, ¿e minister jest tylko od tego, ¿eby kreowaæ politykê, bo wiemy, ¿e bez pieniêdzy i tak nie da siê tego zrobiæ, i ¿e wspó³praca
miêdzy Narodowym Funduszem Zdrowia a ministrem powinna byæ œcis³a. To ma s³u¿yæ dobru
pacjentów. Je¿eli bêdzie rozdŸwiêk miêdzy tym,
kto trzyma kasê, a tym, kto jest odpowiedzialny
za zrealizowanie wszystkich programów, to nie
bêdzie dobrze. I wydaje mi siê, ¿e to, ¿e minister
bêdzie mia³ wiêkszy wp³yw na szefa Narodowego
Funduszu Zdrowia czy na pieni¹dze, nie jest z³e,
dlatego ¿e minister zdrowia bierze jednak pe³n¹
odpowiedzialnoœæ za kreowanie polityki zdrowotnej i za zdrowie nas wszystkich. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
No proszê bardzo, Panie Senatorze. Pan senator Karczewski raz jeszcze.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja chcia³bym
ad vocem.

Pan senator Augustyn ju¿ od wielu tygodni, od
wielu miesiêcy usi³uje zwiêkszyæ zakres us³ug
œwiadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, poszerzaj¹c ten katalog równie¿ o domy pomocy spo³ecznej. W trakcie poprzedniej dyskusji
d³ugo zastanawialiœmy siê, czy œrodki przeznaczone na wzrost wynagrodzeñ nie zmniejsz¹ dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych. Jak pan,
Panie Senatorze, wyobra¿a sobie, bez pieniêdzy,
bez mo¿liwoœci finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, kontraktowanie œwiadczeñ w domach pomocy spo³ecznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Mówiliœmy o tym, ¿e zmiany s¹ tutaj potrzebne. Zmiany w s³u¿bie zdrowia s¹ potrzebne
i o tym mówiliœmy wielokrotnie. Pan senator Ryszka przeczyta³ dok³adnie ca³y plan i program
Ministerstwa Zdrowia, program, którego nie by³o. My pytaliœmy wielokrotnie w czasie kampanii
wyborczej, nie chcia³bym do niej wracaæ, ale muszê, jaki jest program Platformy Obywatelskiej.
Nie ma – powolne zmiany. My robimy zmiany,
a pañstwo mówicie: róbcie szybciej, róbcie gruntowniej, róbcie olbrzymie zmiany systemowe. My
robimy to, o co pañstwo zabiegaliœcie, o co pañstwo prosiliœcie: rozs¹dne, powolne zmiany w systemie opieki zdrowotnej, które bêd¹ odczuwalne, nie od razu, ale za jakiœ czas, na pewno.
Odwo³ujê siê jeszcze raz do tego, o czym ja mówi³em i o czym mówi³ premier w dzisiejszym exposé: b¹dŸmy optymistami. Ja jestem, mo¿e niepoprawnym, ale jednak urodzonym optymist¹
i wierzê w to, ¿e w opiece zdrowotnej bêdzie lepiej.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jak siê mo¿na by³o spodziewaæ, pan senator
Mieczys³aw Augustyn zabierze g³os.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Tylko w dwóch kwestiach, polemicznie. Zadano mi pytanie z tej trybuny, wiêc trudno, ¿ebym
nie odpowiedzia³.
Rzeczywiœcie, ja te¿ siê martwiê, i wyra¿a³em
to w³aœnie, czy przyjmuj¹c poprzedni¹ ustawê
nie uszczuplamy mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug
zdrowotnych. Tak, martwi³em siê równie¿ w tym
kontekœcie, który pan senator Trybu³a tutaj
przedstawia³. Ale chcê pana przekonaæ, i przekonaæ wszystkich pañstwa, ¿e œwiadczenia pielêgnacyjne zgodnie z ustaw¹ o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych – art. 15 – dla osób starszych to œwiadczenia
nale¿ne. One przez ca³e dziesiêciolecia finansowane by³y w ramach s³u¿by zdrowia. Na skutek
tego, ¿e po³owicznie jedynie dokonano uregulowañ w tym zakresie, czêœæ œwiadczeñ, konkretnie
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œwiadczenia pielêgnacyjne i rehabilitacyjne, nie
jest dzisiaj finansowana ze sk³adek osób ubezpieczonych, którym siê to œwiadczenie nale¿y tak
samo w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym, jak
i w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym. Problem polega na tym, ¿e trudno to jest zakontraktowaæ, poniewa¿ dom pomocy spo³ecznej nie jest
zak³adem opieki zdrowotnej ani nie spe³nia innych kryteriów. Wprawdzie pielêgniarki mog³yby
œwiadczyæ te us³ugi w ramach grupowej praktyki, równie¿ inne zak³ady opieki zdrowotnej mog³yby œwiadczyæ te us³ugi, zgodnie z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej, na terenie domu pomocy spo³ecznej, ale te instrumenty, które funkcjonuj¹, okazuj¹ siê trudne do skonsumowania
przez wiêkszoœæ domów pomocy spo³ecznej.
A wiêc sytuacja jest taka, ¿e po prostu to trzeba zrobiæ, poniewa¿ prawa obywatelskie, prawa
ubezpieczonych w tym wypadku s¹, w moim
przekonaniu, ³amane. I jakkolwiek by to by³o
trudne i jakkolwiek uszczupla³oby fundusze Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba to zrobiæ.
Trzeba to zrobiæ równie¿ dlatego, ¿e domy pomocy spo³ecznej, jeœli patrzeæ d³ugoterminowo, perspektywicznie, musz¹ staæ siê, w interesie nas
wszystkich, ekonomicznym interesie, dobrym,
funkcjonalnym, dobrze wpasowanym elementem d³ugoterminowej opieki nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi. Dzisiaj jest tak, ¿e
dwa i pó³ tysi¹ca miejsc w domach pomocy spo³ecznej œwieci pustkami, a do finansowanych
w 73% przez Narodowy Fundusz Zdrowia miejsc
w ZOL i w ZPO jest du¿a kolejka. Bo Ÿle jest zmontowany system. Mam nadziejê, a jestem po rozmowach z niektórymi przedstawicielami ministerstwa, ¿e uda siê to wyregulowaæ, i ¿e tym razem próba dobrego umiejscowienia domów pomocy spo³ecznej bêdzie udana. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan minister Piecha chcia³by zabraæ g³os
w tym momencie?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja chcia³bym pewne rzeczy sprostowaæ, bo
ogromnie du¿o jest nieporozumieñ.
Dom pomocy spo³ecznej. Czy do domu pomocy
spo³ecznej trafia siê, bo siê jest przewlekle chorym? Nie. Jak siê jest przewlekle chorym, z zaostrzeniem choroby, trafia siê do zak³adu opieki
zdrowotnej. To mo¿e byæ zak³ad opieki zdrowot-
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nej, to mo¿e byæ zak³ad opiekuñczo-leczniczy,
pielêgnacyjno-leczniczy. Dom pomocy spo³ecznej nie s³u¿y leczeniu. Co nie znaczy, ¿e w tym domu nie mog¹ byæ wykonywane œwiadczenia pielêgnacyjne, normalne œwiadczenia zdrowotne,
porady lekarskie czy wreszcie œwiadczenia pielêgniarek œrodowiskowych. Mog¹ byæ. Na razie
takie s¹ podstawy prawne. I na tych podstawach
prawnych prezes Narodowego Funduszu
Zdrowia, poprzez swoje agendy, mo¿e takie
œwiadczenia kontraktowaæ. Czy kontraktuje?
Kiepsko. Czy minister mo¿e mu nakazaæ, ¿eby
kontraktowa³? Nie.
Pañstwo senatorowie bardzo czêsto pisz¹ interpelacje w sprawie ró¿nych uregulowañ: jak leczyæ rzadk¹ chorobê itd., itd. Gdzie ta interpelacja trafia? Do prezesa? Tak. I dostajecie pañstwo
zdawkow¹ odpowiedŸ, ¿e od tego jest Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj sytuacja jest bardzo trudna. To nie jest ta sama sytuacja jak w wypadku
odwo³ywania dyrektora kas chorych. I to jest
pierwsza sprawa. Odetnijmy siê troszeczkê od
tych wszystkich spraw personalnych. Albo uda
siê wspó³pracowaæ, jednym z narzêdzi jest tu odpowiedni sposób powo³ywania prezesa, albo bêdzie tak, jak jest, ¿e w s¹dzie administracyjnym
s¹ dwadzieœcia cztery sprawy tocz¹ce siê miesi¹cami na koszt tego, kto p³aci sk³adki. Miêdzy
kim a kim? Miêdzy prezesem a ministrem zdrowia. Czy to w wypadku dwóch instytucji powo³ywanych do tego, ¿eby zajmowa³y siê naszym
zdrowiem, jest rozs¹dne? Dwadzieœcia cztery
sprawy! Z tego dwie tocz¹ siê ju¿ trzeci rok. Proszê bardzo, ¿ebyœmy to zrozumieli.
Pan senator mówi³, ¿e nie wierzy w to. No, s¹ ludzie ma³ej wiary. Ja na to nic nie poradzê. Ja mam
troszeczkê wiêcej wiary. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
I zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
zostanie przeprowadzone jutro rano.
Pana ministra Piechê ¿egnam w tym momencie i jednoczeœnie witam pana ministra Mariana
Banasia, który bêdzie nam towarzyszy³ podczas
rozpatrywania trzech kolejnych punktów porz¹dku obrad.
Koñczymy rozpatrywanie punktu drugiego porz¹dku obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
Przypominam…
(Rozmowy na sali)
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku od towarów i us³ug

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)
Szanowni Rozmówcy, proszê dyskutowaæ poza sal¹.
(G³os z sali: Oczywiœcie.)
Przypominam zatem, i¿ rozpatrywana ustawa
zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym
pierwszym posiedzeniu 13 lipca tego roku. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 lipca. Marsza³ek Senatu, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 200, sprawozdanie komisji w druku nr 200A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Bogdana Lisieckiego,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Bogdan Lisiecki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
chcia³bym przestawiæ stanowisko komisji
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug.
Przedmiotem projektu ustawy jest wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi przez nale¿noœæ
za towary i us³ugi dostarczone rolnikowi rycza³towemu rozumie siê równie¿ op³atê w rozumieniu
art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Podmioty skupuj¹ce mleko od rolników maj¹,
zgodnie z ustaw¹ o organizacji rynku mleka, obowi¹zek potr¹cania zaliczek na poczet kar z tytu³u
przekroczenia indywidualnej kwoty mlecznej.
Wiêkszoœæ rolników sprzedaj¹cych mleko to tak
zwani rolnicy rycza³towi. Tymczasem zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami nabywca produktów rolnych od rolnika rycza³towego nie mo¿e zaliczyæ tych zaliczek jako podatku naliczonego,
poniewa¿ zaliczki na poczet kar nie s¹ wymienione w katalogu potr¹ceñ, które do tego zaliczenia
upowa¿niaj¹. W tej sytuacji podmioty skupuj¹ce
mleko ponosz¹ straty spowodowane brakiem
mo¿liwoœci odliczania wyp³acanego rolnikom podatku zrycza³towanego w wysokoœci 5% wartoœci
dostarczonego mleka. Tak¹ interpretacjê prezentuj¹ wszystkie urzêdy skarbowe w kraju.
Aby podmiot skupuj¹cy móg³ zaliczyæ wyp³acany podatek rycza³towy jako podatek naliczony, nale¿y rozszerzyæ katalog potr¹ceñ, który na
dziœ nie zawiera op³aty z tytu³u zaliczek na poczet kar wynikaj¹cych z przekroczenia limitu
kwoty mlecznej.
Projekt ustawy nowelizuj¹cej ustawê proponuje zaliczenie do katalogu potr¹ceñ zaliczek na
poczet kar z tytu³u przekroczenia indywidualnej
kwoty mlecznej wyp³aconej rolnikom przez podmioty skupuj¹ce mleko od rolników. Ma to

ochroniæ podmioty skupuj¹ce mleko od ponoszenia takich nieuzasadnionych strat.
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
chcia³bym rekomendowaæ przyjêcie proponowanej ustawy bez poprawek. Komisja na swoim posiedzeniu nie wnios³a ¿adnych uwag i zastrze¿eñ
do proponowanej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przed przyst¹pieniem do dyskusji zapytam,
czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytanie panu senatorowi sprawozdawcy.
(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Nie ma.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a wniesiona jako poselski projekt ustawy.
Zgodnie z Regulaminem Senatu chcia³bym zatem zapytaæ pana ministra, czy chcia³by zabraæ g³os
jako przedstawiciel rz¹du w sprawie tej ustawy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaœ: W zwi¹zku z takim, a nie innym, stanowiskiem sprawozdawcy, rz¹d co do
zasady nie zg³asza zastrze¿eñ do kierunkowych
rozstrzygniêæ zawartych w projekcie ustawy. Nie
widzê w tej sytuacji potrzeby zabierania g³osu jako reprezentant rz¹du niejako w zastêpstwie pana ministra Nenemana.)
Dziêkujê, dziêkujê bardzo.
I chcia³bym teraz zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa
senatorów chcia³by zadaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê pytanie skierowane do przedstawiciela
rz¹du. Nie widzê chêtnych.
W takim razie chcia³bym otworzyæ dyskusjê,
a poniewa¿ nikt siê do dyskusji nie zapisa³,
w zwi¹zku z tym od razu tê dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
zostanie przeprowadzone jutro rano.
I koñczymy w ten sposób szczêœliwie punkt
trzeci.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na
dwudziestym pierwszym posiedzeniu 13 lipca,
do Senatu przekazana zosta³a 14 lipca. Marsza³ek Senatu, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹
do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja przygotowa³a swoje sprawozdanie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 196,
sprawozdanie komisji w druku nr 196A.
Proszê obecnie sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Mariana Mi³ka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Marian Mi³ek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, przyjêta przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na posiedzeniu 13 lipca 2006 r., zmieniaj¹ca ustawê z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug, dostosowuje jej przepisy
do rozporz¹dzenia Rady nr 1777/2005 ustanawiaj¹cego œrodki wykonawcze do dyrektywy
78/388 EWG w sprawie wspólnego systemu podatków od wartoœci dodanej. Rzeczpospolita Polska jest zobowi¹zana do przestrzegania przepisów tego rozporz¹dzenia od 1 lipca 2006 r.
Ustawa wprowadza zmiany w art. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug dotycz¹ce definicji eksportu, z którego
wy³¹czono towary wywo¿one przez tego samego
nabywcê dla celów wyposa¿enia prywatnych
œrodków transportu, takich jak prywatne statki
powietrzne, ³odzie rekreacyjne itp. Wy³¹czenie to
spe³nia wymogi art. 16 rozporz¹dzenia Rady
nr 1777/2005.
Zmianie ulega równie¿ pkt 26 w art. 2 wymienionej ustawy w zakresie definicji us³ug elektronicznych, przy czym wprowadzono odes³anie do
art. 11 rozporz¹dzenia Rady nr 1777/2005,
w którym to artykule ta definicja jest rozwiniêta.
W art. 23 ust. 4, dotycz¹cym sprzeda¿y wysy³kowej z terytorium kraju, zmianie ulegaj¹ warunki opodatkowania towarów w przypadku
przekroczenia granicy przez te towary. Dotychczas podatek naliczano od nastêpnej dostawy, po
której wystêpowa³o przekroczenie kwot limitów
ustalonych przez pañstwo cz³onkowskie. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady opodatkowanie nastêpuje pocz¹wszy od dostawy, któr¹ przekroczono tê kwotê.
W ustawie doprecyzowuje siê równie¿ pojêcie
œrodków transportu na potrzeby stosowania
art. 27 ustawy, odwo³uj¹c siê, podobnie jak to
mia³o miejsce w przypadku us³ug elektronicznych, do okreœleñ zawartych wprost w rozporz¹dzeniu Rady.
Wysoki Senacie, Komisja Gospodarki Narodowej jednomyœlnie przyjê³a ustawê, nie wnosz¹c
poprawek. Dlatego proszê Wysoki Senat o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie senatorowi sprawozdawcy? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿niony minister finansów.
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Chcia³bym zapytaæ przedstawicieli rz¹du, czy
chcieliby zabraæ g³os w sprawie proponowanej
ustawy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaœ: Dziêkujemy. Senator sprawozdawca wyczerpuj¹co uzasadni³ projekt.)
Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym zapytujê, czy ktoœ z pañstwa
senatorów chcia³by mimo wszystko zapytaæ obecnego tu przedstawiciela rz¹du?
Pan senator Mieczys³aw Augustyn, do minuty
w³¹cznie. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nigdy w pytaniach nie przekroczy³em minuty.
Panie Ministrze, ja tylko na kanwie tej zmiany… Jest to próba uzupe³nienia tej ustawy, koniecznego uzupe³nienia. Równolegle tocz¹ siê
bardzo dramatyczne dyskusje o zapisach w tej
samej ustawie, dotycz¹ce podatku VAT od darowizn rzeczowych. Nie znalaz³o siê to w tej noweli.
Czy móg³by pan powiedzieæ, czy mo¿emy siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie takiej zmiany?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo, mo¿e pan odpowiadaæ z miejsca.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Marian Banaœ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Chcia³bym
zwróciæ uwagê, ¿e te zmiany dotycz¹ tylko i wy³¹cznie tych dyrektyw unijnych i chcemy to szybko dostosowaæ, zgodnie z tymi wymogami. Jeœli
chodzi natomiast o darowizny, to prace trwaj¹
i to tak¿e, zgodnie z procedur¹ legislacyjn¹, bêdzie uwzglêdnione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Kurska, proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Chcia³abym zapytaæ o to, dlaczego s¹ dwie nowelizacje dotycz¹ce tej samej ustawy. Dlaczego
nie mo¿na tego by³o pomieœciæ w jednej? Dwie równoleg³e, i obie s¹ to nowelizacje tej samej ustawy
z 11 marca 2004 r. Jedna to projekt rz¹dowy…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …a druga
poselski.)
Aha, i to jest…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ta pierwsza
by³a poselska, a druga rz¹dowa, to znaczy…)
I to jest przeszkod¹?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No, tê
cz¹stkow¹ odpowiedŸ mogê pani senator udzie-
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(senator A. Kurska)
liæ. Nie wiem, czy pan minister móg³by coœ jeszcze
w tej sprawie dodaæ?)
Merytorycznie. Czy nie mo¿na by³o siê po prostu spotkaæ z wnioskodawc¹ sejmowym, uzgodniæ i jedn¹ nowelê przeprowadziæ?
(Senator Marian Mi³ek: Ale meritum jest zupe³nie ró¿ne, tematyka jest zupe³nie inna.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Marian Banaœ:
Przepraszam, nie mo¿na ³¹czyæ tych dwóch
spraw. Ta pierwsza nowelizacja dotyczy tylko
i wy³¹cznie spraw unijnych, wiêc nie mo¿e byæ
rozpatrywana jednoczeœnie z drug¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Anna Kurska: Dziêkujê.)
Nie s³yszê innych pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Chcia³em otworzyæ dyskusjê, ale nikt siê nie
zapisa³ do g³osu, w zwi¹zku z tym od razu zamykam dyskusjê nad tym punktem.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
zostanie przeprowadzone jutro rano, zgodnie
z kolejnoœci¹ punktów. Zakoñczyliœmy punkt
czwarty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad, ostatniego z tych punktów gospodarczych: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Sejm uchwali³ tê ustawê na dwudziestym pierwszym posiedzeniu 13 lipca, do Senatu przekazana zosta³a 14 lipca, marsza³ek skierowa³ j¹,
zgodnie z regulaminem, do Komisji Gospodarki
Narodowej, komisja przygotowa³a sprawozdanie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 192,
sprawozdanie – w druku nr 192A.
Pan senator Bronis³aw Korfanty wystêpuje jako sprawozdawca.
Bardzo proszê o przedstawienie sprawozdania
w tej¿e sprawie.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie
Senatorowie!
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej na
posiedzeniu w dniu 18 lipca 2006 r. rozpatrywa³a
rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, zawarty w senackim druku
nr 192. Na posiedzeniu tym Komisja Gospodarki

Narodowej przyjê³a sprawozdanie, które mam
przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Izbie.
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e celem ustawy jest
umo¿liwienie elektronicznej formy rozliczeñ podatników z administracj¹ skarbow¹. Wczeœniejsza nowelizacja z 30 czerwca 2005 r., która mia³a
wejœæ w ¿ycie w dniu 16 sierpnia 2006 r., zobowi¹zywa³a podmioty pozostaj¹ce w zakresie w³aœciwoœci tak zwanych du¿ych urzêdów skarbowych, a tak¿e s¹dy, notariuszy, komorników i inne organy administracji publicznej, do sk³adania
deklaracji w formie elektronicznej. Jednak wed³ug rz¹du stan przygotowañ tych podmiotów do
realizacji tego przedsiêwziêcia uzasadnia zniesienie obowi¹zku sk³adania deklaracji za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej.
Nowa ustawa wprowadza pe³n¹ dowolnoœæ
sk³adania deklaracji w formie elektronicznej.
W okresie przejœciowym, od 16 sierpnia do
31 grudnia 2006 r., ograniczona bêdzie ona jedynie do podmiotów, których roczne przychody
netto wynosz¹ co najmniej 5 milionów euro. Aby
podmiot móg³ przekazywaæ deklaracjê drog¹
elektroniczn¹, musi zawiadomiæ o tym fakcie naczelnika urzêdu skarbowego oraz wskazaæ osobê
upowa¿nion¹ do sk³adania deklaracji i ich podpisywania podpisem elektronicznym. Nastêpnie za
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej podatnik bêdzie sk³ada³ zg³oszenie upowa¿nienia.
Deklaracje mog¹ byæ sk³adane elektronicznie dopiero po potwierdzeniu zgodnoœci danych zawartych w zawiadomieniu z danymi zawartymi
w zg³oszeniu upowa¿nienia. Wart podniesienia
jest, jak myœlê, fakt, i¿ do tej pory niektóre papierowe deklaracje wymagaj¹ podpisu dwóch upowa¿nionych osób. Ze wzglêdu na to, i¿ z³o¿enie
podpisu elektronicznego przez dwie osoby by³oby
procesem skomplikowanym i doœæ kosztownym,
ustawa dopuszcza, aby tak¹ deklaracjê podpisywa³a tylko jedna upowa¿niona osoba. I to jest,
myœlê, krok w dobrym kierunku.
Wiemy, ¿e ró¿nych deklaracji, które sk³adaj¹
podatnicy w urzêdach skarbowych, jest bardzo
wiele. W pierwszym etapie nie wszystkie deklaracje bêd¹ mog³y byæ przesy³ane drog¹ elektroniczn¹. Jednak jest ju¿ projekt rozporz¹dzenia, gdzie
s¹ wymienione deklaracje, które bêd¹ mog³y byæ
przesy³ane drog¹ elektroniczn¹ od razu, ju¿
z dniem 16 lipca 2006 r. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika równie¿, i¿ s¹ opracowywane odpowiednie standardy bezpieczeñstwa,
podatnikowi gwarantuj¹ce pewnoœæ prawnej
skutecznoœci i terminowoœci z³o¿enia deklaracji,
a administracji podatkowej – mo¿liwoœæ bezspornej identyfikacji osoby podpisuj¹cej deklaracjê.
W trakcie omawiania ustawy w komisji wywi¹za³a siê dyskusja, która dotyczy³a miêdzy innymi spraw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem funkcjonowania systemu, a tak¿e z kosztami ca³ego
przedsiêwziêcia. G³os zabierali miêdzy innymi
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(senator B. Korfanty)
senatorowie Maæka³a i Mi³ek, jak równie¿ ja. Do
niniejszej ustawy komisja nie zg³osi³a ¿adnych
poprawek i w zwi¹zku z tym proszê Wysoki Senat
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê pañstwu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?
Pani senator Krystyna Bochenek, proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, chcia³abym spytaæ, czy dobrze rozumiem: w tej chwili, na tym etapie, to jest
prawo, a nie obowi¹zek, jeœli ta ustawa wejdzie
w ¿ycie, tak?

Senator Bronis³aw Korfanty:
Tak, jest dowolnoœæ. To znaczy teraz bêdzie dowolnoœæ. Te dokumenty mog¹ byæ sk³adane albo
w formie papierowej, albo w formie elektronicznej.
(Senator Krystyna Bochenek: Czyli to jest
prawo?)
Tak, to jest prawo.

Senator Krystyna Bochenek:
Drugie pytanie. Czy jest ju¿ ustalony jakiœ termin, w którym bêd¹ siê w ten sposób rozliczaæ
z fiskusem wszyscy podatnicy?

Senator Bronis³aw Korfanty:
Z tego, co wiem z przekazanych mi z ministerstwa informacji, to bêdzie wprowadzane systematycznie. Mówi siê tu o koñcu 2007 r., kiedy
wszyscy podatnicy bêd¹ mogli sk³adaæ deklaracje drog¹ elektroniczn¹.
(Senator Krystyna Bochenek: Ale to równie¿
bêdzie w tym momencie prawo, a nie obowi¹zek?
Czy to bêdzie obowi¹zek, do tego 2007 r.…)
To tak¿e bêdzie prawo. To bêdzie prawo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Prawo i sprawiedliwoœæ.) (Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do senatora sprawozdawcy?
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy chce
zabraæ g³os w tym punkcie obrad.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaœ: Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, sprawozdawca dosyæ szczegó³owo i dok³adnie przedstawi³ tutaj nasze stanowisko i ten
projekt, wobec tego myœlê, ¿e w tej sprawie nie
bêdê zabiera³ g³osu.)
Dziêkujê bardzo.
Zapytujê pañstwa senatorów, czy chcieliby zadaæ…
Pani senator Krystyna Bochenek. Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mam jeszcze takie pytanie.
Pan senator ju¿…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale teraz
poproszê ju¿ pana ministra tu, do siebie…)
Tylko jedno pytanie. Jedno króciutkie pytanie,
Panie Marsza³ku. Nie bêdziemy pana ministra fatygowaæ.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie trzeba?
No dobrze.)
Us³ysza³am, ¿e tam chodzi o jedn¹ osobê, która bêdzie upowa¿niona do sk³adania elektronicznego podpisu. Tak? Dobrze zrozumia³am?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Marian Banaœ:
Tych osób mo¿e byæ kilka, ale podpis sk³ada
jedna osoba.

Senator Krystyna Bochenek:
Aha, sk³ada jedna osoba, ale kilka osób mo¿e
mieæ tytu³ do sk³adania podpisu elektronicznego? A jakie bêd¹ gwarancje, ¿e jest to rzeczywiste? Bo dla wielu z nas, jak myœlê, ta wirtualna
rzeczywistoœæ jest jednak wci¹¿ taka ma³o namacalna.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Marian Banaœ:
Tutaj akurat nasi informatycy…
(G³os z sali: Mikrofon…)
Tutaj nasi informatycy w pe³ni zabezpieczaj¹
prawid³owoœæ ca³ego dzia³ania i stosuj¹ standardy, które s¹ przyjête w tych technicznych, elektronicznych metodach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
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Zatem, poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do dyskusji i jej nie ma, niniejszym dyskusjê zamykam.
W zwi¹zku z tym informujê pañstwa, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone jutro rano.
Dziêkujê panu ministrowi.
I tym samym zamykam punkt pi¹ty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku obrad…
Witam przedstawicieli ministerstwa. Ministerstwa Sprawiedliwoœci, jak rozumiem, tak?
(G³os z sali: Tak.)
By³o prawo, teraz jest sprawiedliwoœci…
W takim razie przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym
posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. Do Senatu
przekazana zostaa 14 lipca. Marsza³ek Senatu
skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 194,
a sprawozdanie komisji w druku nr 194A.
Proszê sprawozdawcê komisji, pana senatora
Krzysztofa Piesiewicza, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ten punkt posiedzenia Senatu dotyczy ustawy
o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz
ustawy o ochronie informacji niejawnych. To
druk nr 194A, a poprzedni to druk nr 194, oczywiœcie.
Szanowni Pañstwo! Ustawa, która jest nowelizowana, by³a uchwalona w czerwcu 1997 r. po
dosyæ burzliwej debacie publicznej, która to debata obraca³a siê gdzieœ w przestrzeni tego, czy
mo¿na stosowaæ takie œrodki, czy te¿ takich œrodków stosowaæ nie mo¿na. Doœwiadczenia krajów
o bardzo silnej, pulsuj¹cej demokracji wskazywa³y na to, ¿e niestety jest to œrodek jak gdyby,
w cudzys³owie, wojenny. To znaczy taki, ¿e gdy
nie ma innego wyjœcia i gdy trzeba u¿ywaæ œrodków, które z punktu widzenia takiego aksjologicznego opisu ¿ycia pañstwa i narodu nie zawsze
wydaj¹ siê eleganckie, mówi¹c eufemistycznie.
Dzisiaj stoi przed nami pytanie, czy przed³u¿aæ
obowi¹zywanie tej ustawy. Ona by³a jak gdyby

ustaw¹ epizodyczn¹, a wiêc ustaw¹, która mia³a
obowi¹zywaæ do wrzeœnia tego roku, czyli 2006 r.
W zwi¹zku z tym rozwi¹zanie tego problemu jest
pilne. Ta nowelizacja sytuuje instytucjê œwiadka
koronnego na trwa³e w polskim systemie prawa
kryminalnego jako œrodek dochodzenia czy likwidowania najgroŸniejszych przestêpstw i tak
by³a skonstruowana. W czasie debaty na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
nikt nie kwestionowa³ potrzeby istnienia tej instytucji przeznaczonej do zwalczania najciê¿szych przestêpstw. To jest jasne.
Te poprawki, które zosta³y wniesione przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, to s¹ poprawki, które rekomendujê Wysokiej Izbie. Nie
bêd¹ ich omawia³, poniewa¿ s¹ to generalnie poprawki doprecyzowuj¹ce, w stosunku do których
nie by³o ¿adnych obiekcji ze strony Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, poprawki daj¹ce mo¿liwoœæ klarowniejszej wyk³adni tych przepisów i potrzebne.
Tak stwierdzi³ wiceminister sprawiedliwoœci, prokurator pe³ni¹cy obecnie funkcjê prokuratora
krajowego.
Chcê powiedzieæ jednoczeœnie, ¿e toczy³a siê
dyskusja dotycz¹ca kilku spraw wynikaj¹cych
z tej nowelizacji. Prosi³bym, ¿eby pañstwo senatorowie w czasie tej debaty albo po niej dok³adnie
wczytali siê w poprzedni¹ ustawê i w obecn¹
ustawê i mieli œwiadomoœæ tego, co uchwalamy.
Mianowicie sta³o siê coœ, o czym poprzednio… Ja
akurat w 1997 r. uczestniczy³em w debacie na
ten temat w tej Izbie. Muszê powiedzieæ, ¿e jedyn¹ obiekcj¹, jaka pojawi³a siê w tej chwili, by³o to,
¿eby przez stworzenie instytucji nie spowodowaæ
pokusy poszerzania tego wyj¹tkowego œrodka.
Ta ustawa poszerza podmiotowo – musimy mieæ
jasnoœæ, ¿e taka jest sytuacja, ¿e to uchwalamy –
i to poszerza w sposób zdecydowany i ogromny.
A mianowicie w artykule…
(Senator Czes³aw Ryszka: Katalog przestêpstw.)
Katalog przestêpstw, tak, czyli rozszerza podmiotowo i przedmiotowo, mówi¹c najproœciej.
Przepisy ustawy stosuje siê w sprawach
o przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowe pope³nione w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku
maj¹cych na celu pope³nienie przestêpstwa lub
przestêpstwa skarbowego. Zgodnie z definicj¹
grupa to s¹ ju¿ trzy osoby. Tak wiêc, ¿eby by³o jasne, grupa kieszonkowców na Dworcu Centralnym równie¿ podpada pod ten przepis.
Dlaczego to wprowadzono? Wprowadzono to
z tego powodu, ¿e czêsto ci hersztowie lub cz³onkowie wielkich grup, zagra¿aj¹cych ju¿ nie tylko
ludziom, w sensie kryminalnym, ale równie¿ funkcjonowaniu pañstwa, przy okazji ujawniania
bardzo ciê¿kich przestêpstw ujawniali równie¿
drobne i nie wiedzieli, w jakim zakresie bêd¹
zwolnieni, a w jakim nie. Kieruj¹c siê t¹ pragmatyk¹, wstawiono tutaj wszystko, ale Ÿle opisano.
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Mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e u³atwiaj¹c sobie ¿ycie,
prokuratura rejonowa czy komenda rejonowa
Policji bêd¹ stosowaæ itd., itd., ¿eby siê nie rozgadywaæ. Musimy mieæ wiêc œwiadomoœæ, ¿e poprzedni opis w ustawie o œwiadku koronnym by³
bardzo precyzyjny przedmiotowo i podmiotowo.
I mówi³: wobec tych najgroŸniejszych, wobec tej
armii bandytów, która chce zdestabilizowaæ pañstwo i chce wkroczyæ w struktury pañstwa, stosujemy nadzwyczajne œrodki. Dzisiaj mamy inn¹
sytuacjê. I musimy mieæ œwiadomoœæ tego, co
uchwalamy. To po pierwsze.
Po drugie, to jest rozszerzenie, ale z drugiej
strony zawê¿enie. Zawê¿enie polegaj¹ce na tym,
¿e s¹ trzy punkty, z których jeden mówi na przyk³ad o tym, i¿ nie stosuje siê przepisów o œwiadku
koronnym w stosunku do osób, które kierowa³y
zorganizowan¹ grup¹ albo zwi¹zkiem maj¹cymi
na celu pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego. To równie¿ na posiedzeniu komisji budzi³o w¹tpliwoœci. Bo je¿eli jakiœ skruszony herszt, który kierowa³ przez piêæ lat grup¹
przestêpców, zg³osi siê, to ju¿ nie mo¿e byæ
œwiadkiem koronnym. Ja uwa¿am, ¿e to nie jest
dobre, ale myœmy tego na posiedzeniu Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci nie ruszali.
S¹dzê, ¿e jest to za szerokie ograniczenie.
(G³os z sali: G³owê trzeba obci¹æ.)
Mówiê o tym pañstwu senatorom, ¿ebyœcie
mieli pañstwo œwiadomoœæ, ¿e z jednej strony jest
ogromne poszerzenie, a z drugiej strony jest zawê¿enie.
Jaka jest nowa instytucja? Mo¿na zastosowaæ
pewne uzale¿nienie, to jest fakultatywne, a wiêc
mo¿na z tak¹ osob¹, z takim bandyt¹, prowadziæ
grê: bêdzie zastosowana forma œwiadka koronnego, je¿eli ujawnisz maj¹tek swój i towarzyszy
dzia³alnoœci bandyckiej. Jest taka nowa instytucja, która z jednej strony spe³nia pewne wymogi,
nazwijmy to, sprawiedliwoœciowe: jesteœ zwolniony od kary, ale pod warunkiem, ¿e oddasz to,
co zagrabi³eœ. Ale z drugiej strony mo¿e to ograniczaæ nap³yw œwiadków koronnych, bo czêsto jest
tak: przynajmniej uratujê parê z³otych dla
swoich dzieci, mówi¹c lapidarnie, w skrócie i bardzo brutalnie. Ten warunek z jednej strony jest
s³usznoœciowy, ale z drugiej strony mo¿e ograniczyæ skutecznoœæ œwiadka koronnego. My chcemy tych œwiadków koronnych do sytuacji nadzwyczajnych. Ten œrodek to jest broñ, z któr¹
idziemy na wojnê. Nie zwalczamy przestêpczoœci,
tylko idziemy na wojnê. Ale z drugiej strony s¹ te
ograniczenia. Nie bardzo rozumiem tê konstrukcjê, która poszerza i ogranicza.
Dlatego, prosz¹c pañstwa senatorów o uchwalenie tych ewidentnych poprawek, które musia³yby byæ przyjête z punktu widzenia jêzykowego,
stylistycznego i doprecyzowuj¹cego, zwracam
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uwagê na te sytuacje, nad którymi bêdziecie musieli siê pochyliæ, bo jest to instytucja wa¿na, potrzebna, tylko kto wie, czy ona siê nie rozmywa
w porównaniu z t¹ instytucj¹, która by³a poprzednio. Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie?
Panie Senatorze, bêdzie pan zatem ³askaw zostaæ przy mównicy, bo widzê ju¿ co najmniej dwie
rêce w górze.
Pani senator Krystyna Bochenek, proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, instytucja œwiadka koronnego zosta³a wprowadzona w 1998 r. na trzy lata.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: W 1997.)
1997. Potem j¹ przed³u¿ono na kolejnych piêæ
lat. Jak rozumiem, gdyby nie ta nowelizacja…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Mija we wrzeœniu.)
…to mija 1 wrzeœnia. Czy teraz te¿ jest jakiœ
czas, w którym ona bêdzie obowi¹zywaæ?

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Nie.
(Senator Krystyna Bochenek: Czyli to jest bezterminowe?)
Bezterminowe. Wchodzi jako instytucja trwa³a.
(Senator Krystyna Bochenek: Jako instytucja
trwa³a. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Zbigniew Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Mam takie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji podano wam jakieœ dane o tym, w ilu przypadkach, powiedzmy, w skali roku wykorzystywano
tê instytucjê, jakie ona przynios³a korzyœci?
I drugie. Czy w przesz³oœci spowodowa³o to dla
tych œwiadków koronnych jakieœ zagro¿enia
zdrowia czy wrêcz ¿ycia? Byæ mo¿e takie przypadki by³y. Czy na ten temat coœ mówiono?

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Senatorze, ja oczywiœcie mogê, za przeproszeniem, gadaæ na ten temat, ale tutaj s¹ osoby bardziej kompetentne, z ministerstwa. Tak ¿e
gdyby trzeba by³o, to…
(Senator Zbigniew Szaleniec: Wobec tego zostawiê
te pytania w zawieszeniu, zapytam pana ministra.)
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Tak jest. Myœlê, ¿e to bêdzie w³aœciwsze ni¿
uruchamianie wiedzy z mojej pamiêci, je¿eli s¹
osoby, które siê na tym znaj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora sprawozdawcy?

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Wiem, ¿e jest to instytucja, która jest potrzebna, skuteczna, ze wszystkimi swoimi mankamentami, bo wiadomo, ¿e to jest z³o konieczne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê zatem bardzo.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania rz¹du zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci.
Chcia³bym zapytaæ obecnych na posiedzeniu…
Pani minister Beata Kempa, proszê bardzo.
Proszê pani¹ minister o zabranie g³osu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
To moje pierwsze spotkanie z pañstwem, inicjacja, dlatego proszê o wybaczenie, jeœli coœ bêdzie nie tak, ale postaram siê uczyniæ pañstwu
zadoœæ i przynieœæ trochê wiedzy, a tak¿e, razem
z moim wspó³pracownikiem, odpowiedzieæ na
wszystkie pañstwa pytania i wyjaœniæ w¹tpliwoœci w tej bardzo wa¿nej dla wymiaru sprawiedliwoœci kwestii.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Szanowni
Panowie Senatorowie! Na wstêpie chcia³abym
przypomnieæ, ¿e ustawa o œwiadku koronnym,
jak powiedzia³ pan senator sprawozdawca, zosta³a uchwalona w dniu 25 czerwca 1997 r. jako
ustawa epizodyczna, która przestaje obowi¹zywaæ w dniu 1 wrzeœnia 2006 r. Ustawie od pocz¹tku towarzyszy³a bardzo szeroka polemika, albowiem wprowadzenie instytucji œwiadka koronnego by³o, jak na owe czasy, posuniêciem radykalnym i nowatorskim.
Jednak¿e dotychczasowe praktyki: policyjna,
prokuratorska i s¹dowa, wykaza³y przydatnoœæ
instytucji œwiadka koronnego do zwalczania najgroŸniejszej przestêpczoœci o charakterze zorganizowanym. W³aœciwe organy pañstwa dowiod³y,
¿e wyposa¿one w odpowiednie instrumenty prawne s¹ zdolne do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, i to walki skutecznej, pozwalaj¹cej na

zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeñstwa, co, jak myœlê, dla nas wszystkich w obecnych czasach jest priorytetem.
Ponadsiedmioletni okres obowi¹zywania
ustawy pozwoli³ na zweryfikowanie skutecznoœci
instytucji œwiadka koronnego w praktyce, a dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹ na kierunki s³usznych i zarazem po¿¹danych zmian.
Poprzednie nowelizacje ustawy, poza przed³u¿aniem okresu jej obowi¹zywania, skupia³y siê
na zagadnieniach zwi¹zanych z realizacj¹ przyznanych œwiadkom koronnym lub ich bliskim
programów ochrony albo pomocy.
Prezentowana w³aœnie dzisiaj nowelizacja wychodzi naprzeciw potrzebie doprecyzowania regulacji zawartych w art. 1–13 ustawy, przede
wszystkim zaœ ma na celu wprowadzenie rozwi¹zañ eliminuj¹cych naros³e w¹tpliwoœci, a zarazem wykorzystuj¹cych dorobek praktyki stosowania instytucji œwiadka koronnego.
Proponowana ustawa ma za zadanie w pierwszym rzêdzie usprawniæ procedurê dopuszczania dowodu z zeznañ œwiadka koronnego. Dlatego te¿ utrzymano rozwi¹zania stanowi¹ce o tym,
¿e instytucja œwiadka koronnego ma przede
wszystkim charakter dowodowy, zaœ elementy
abolicyjne maj¹ jedynie s³u¿yæ pozyskaniu tego
œrodka dowodowego. G³ówne kierunki zmian dotycz¹ w pierwszej kolejnoœci rezygnacji z zamkniêtego katalogu przestêpstw, w postêpowaniach o które mo¿liwe jest wykorzystanie dowodu z zeznañ œwiadka koronnego, na rzecz katalogu otwartego, o którym ju¿ mówi³ pan senator
sprawozdawca. Jednoczeœnie wprowadzono, jako jedyny, wyznacznik dopuszczalnoœci stosowania tego dowodu polegaj¹cy na pope³nieniu
przestêpstwa czy przestêpstwa skarbowego
w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku maj¹cych
na celu pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego.
Dotychczasowa praktyka pokazuje, ¿e przepisy ustawy o œwiadku koronnym stosowane s¹
tylko w sprawach dotycz¹cych najgroŸniejszych
grup i zwi¹zków przestêpczych, sama zaœ instytucja stosowana jest z umiarem. Notujemy tutaj
oko³o dziesiêciu przypadków rocznie – i tu jednoczeœnie odpowiadam na zadane pytanie: dziesiêæ
przypadków rocznie, a od pocz¹tku obowi¹zywania ustawy osiemdziesi¹t piêæ przypadków. Ile
z tych przypadków jest objêtych ochron¹? W tej
kwestii niestety obowi¹zuje nas tajemnica, jest
inny tryb dopuszczenia do takiej informacji, dlatego w ten sposób spieszê panu senatorowi odpowiedzieæ na jego pytanie. Zatem dziesiêæ przypadków rocznie. Przy czym nale¿y tutaj podaæ, ¿e
organy œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci ka¿dorazowo nie tylko bardzo szczegó³owo badaj¹ istnienie ustawowych przes³anek dopuszczenia
dowodu z zeznañ œwiadka koronnego, ale dokonuj¹ oceny, czy interes wymiaru sprawiedliwoœci
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w ogóle wymaga takiego dowodu, a wiêc badane
jest to naprawdê szczególnie wnikliwie. Nie ma
zatem obaw, ¿e uchwalone zmiany spowoduj¹
nadu¿ywanie czy nadu¿ycie instytucji œwiadka
koronnego, tym bardziej ¿e przyjêty system kontroli wniosku w tym przedmiocie przez prokuratora krajowego – a wiêc jak gdyby wzmacniamy
ten system kontroli – i pozostawienie decyzji
w sprawie dopuszczania dowodu w gestii s¹du,
i to s¹du okrêgowego, pozwol¹ na skuteczne wyeliminowanie ewentualnych niezasadnych wniosków. Na takim stanowisku stoimy i takie stanowisko prezentowaliœmy równie¿ w uzasadnieniu
nowelizacji.
Podkreœlenia wymaga, ¿e ustawa w zaproponowanym kszta³cie pozwoli tak¿e na wykorzystanie dowodu z zeznañ œwiadka koronnego w sprawach o wszystkie przestêpstwa maj¹ce charakter
terrorystyczny pope³nione przez zorganizowane
grupy przestêpcze, w sprawach o przestêpstwa
korupcyjne, a nawet afery korupcyjne. Proponowane zmiany stanowi¹ uzupe³nienie katalogu
przestêpstw korupcyjnych o spenalizowane przypadki korupcji w sektorze gospodarki i profesjonalnych zawodów sportowych, tak bardzo bulwersuj¹ce, szczególnie ostatnio, nasz¹ opiniê
spo³eczn¹.
Wa¿n¹ zmian¹, której celowoœæ i zasadnoœæ
chcia³abym podkreœliæ, jest uchwalenie przepisu –
to jest proponowany art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy
o œwiadku koronnym – zmierzaj¹cego do zobligowania kandydata na œwiadka koronnego do ujawniania posiadanego maj¹tku oraz przekazania
organom œcigania wiedzy dotycz¹cej maj¹tku pozosta³ych cz³onków grupy, rozumianego jako aktywa i pasywa, bez wzglêdu na sposób wejœcia w jego
posiadanie. Jest to niezbêdne, aby pozbawiæ
sprawców ekonomicznych owoców ich przestêpnej
dzia³alnoœci, czêsto w³aœnie zorganizowanej. A zyski z tej dzia³alnoœci s¹ potê¿ne i czasami nawet
trudne do okreœlenia. Ta instytucja ma spowodowaæ poprawê skutecznoœci w tym zakresie.
Wyposa¿amy organy procesowe w skuteczny
instrument nacisku poprzez uzale¿nienie nadania statusu œwiadka koronnego od zwrotu korzyœci maj¹tkowych odniesionych z przestêpstw
oraz naprawienia szkody nimi wyrz¹dzonej. Istotn¹ zmian¹ jest równie¿ rozszerzenie katalogu
podmiotowego ustawy, albowiem rezygnacja
z przepisu wy³¹czaj¹cego zastosowanie ustawy
do podejrzanego, który zak³ada³ zorganizowan¹
grupê przestêpcz¹, pozwoli na zastosowanie
ustawy miêdzy innymi w stosunku do podejrzanych, którzy wprawdzie zorganizowan¹ grupê zak³adali, ale w chwili ewentualnego stosowania
ustawy faktycznie ni¹ nie kieruj¹. I tutaj spieszê
wyjaœniæ w¹tpliwoœci pana senatora, mo¿e i s³uszne w tym zakresie. Ale dowodzenie grupami
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przestêpczymi, to, które osoby dowodz¹ tymi
grupami, to sprawa bardzo zmienna, nieraz jest
tak, ¿e w czasie dzia³ania tej grupy zmieniaj¹ siê
jej wodzowie i, znaj¹c charakter dzia³ania takich
grup przestêpczych, mo¿emy bardzo œmia³o postawiæ tak¹ tezê. Idzie o to, kto w danej chwili kieruje tak¹ grup¹. To w³aœnie z praktyki wynik³a
potrzeba zmiany tych przepisów.
Równie¿ pozosta³e zmiany wprowadzone nowel¹, stricte proceduralne, maj¹ na celu zapewnienie mo¿liwoœci stosowania instytucji œwiadka koronnego w najszerszym, ale dopuszczalnym przepisami prawa zakresie.
Szanowni Pañstwo, walka z przestêpczoœci¹
wymaga podejmowania nieustaj¹cych wysi³ków
pozwalaj¹cych na wyposa¿enie organów œcigania
w jak najbardziej nowoczesne i skuteczne œrodki,
w tym równie¿ œrodki prawne. Specyfika dzia³alnoœci grup przestêpczych wymusza na nas takie
dzia³anie – oczywiœcie mówiê o tym w cudzys³owie – ale musimy dostosowaæ polskie prawo, dostosowaæ je do mo¿liwoœci walki z t¹ grup¹. Wyra¿am pogl¹d, ¿e ustawa, która dzisiaj stanowi
przedmiot obrad Wysokiej Izby, w³aœnie takie
niezbêdne œrodki w szczególnoœci dla organów
œcigania i organów wymiaru sprawiedliwoœci
wprowadza. Dlatego te¿ gor¹co proszê o przyjêcie
ustawy w proponowanym kszta³cie, co pozwoli
nam na skuteczniejsze dzia³ania przeciwko grupom przestêpczym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Rozumiem, ¿e pan prokurator Jerzy Gajewski
chcia³by jeszcze coœ dopowiedzieæ.
(Prokurator w Biurze Prokuratury Krajowej Jerzy Gajewski: Panie Marsza³ku, je¿eli bêd¹ pytania, a pan pozwoli, to s³u¿ê pañstwu senatorom.)
Rozumiem.
W takim razie dziêkujê i zwracam siê do pañstwa senatorów o pytania.
Pani senator Anna Kurska jako pierwsza, zarówno do pani minister, jak i do pana prokuratora.
Proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Chcia³abym prosiæ pani¹ minister o przybli¿enie nam tej statystyki. Je¿eli by³o dziesiêæ przypadków, to na ile przestêpstw przestêpczoœci zorganizowanej? Po prostu jaki to by³ procent? I to
by³o w ci¹gu 2005 r., tak?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
To jest statystycznie oko³o dziesiêciu przypadków rocznie, a od pocz¹tku stosowania tej ustawy osiemdziesi¹t piêæ przypadków. Tak ¿e w tej
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sytuacji… Ale dotyczy to, jak tu pan prokurator
mi podpowiada, oko³o oœmiu tysiêcy przestêpstw.
(Senator Anna Kurska: W³aœnie tej przestêpczoœci zorganizowanej?)
Tak. Ta statystyka pokazuje, jaka jest skala
tego zjawiska.

ra Kruszyñskiego, który pisze, ¿e to jest nadawanie szaty prawnej technice operacyjnej policji –
odpuszczamy p³otce, ¿eby chwyciæ za gard³o rekina – ale jednoczeœnie jest to nobilitowanie tej techniki. Jest to nadawanie jej szaty prawnej,
a pan profesor osobiœcie nie widzi takiej potrzeby. Proszê mi powiedzieæ, jak pani to skomentuje. Czy istnieje taka potrzeba? Jak to wygl¹da
w innych krajach? Czy rzeczywiœcie potrzebne s¹
tutaj unormowania prawne?

Senator Anna Kurska:
Jeszcze drugie pytanie, które siê z tym wi¹¿e.
To jest pod wzglêdem etycznym ciê¿ka sprawa do
przebrniêcia. Docieraj¹ do prokuratury na przyk³ad takie informacje, ¿e cz³owiek, który ju¿ siê
zdecyduje na to, ¿eby byæ œwiadkiem koronnym,
zosta³ pobity czy zmasakrowany przez tych
swoich wspó³…
(G³os z sali: Zemsta.)
Tak, zemsta zosta³a dokonana. Czy taki cz³owiek podlega takiej ochronie, ¿e powiedzmy,
zmienia mu siê twarz i w ogóle… Wiadomo, jakie
przechodzi koleje losu, ¿eby unikn¹æ zemsty. Czy
coœ na ten temat…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Jest wiadomo, tak.)
…prokuratura lub ministerstwo wiedz¹?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Oczywiœcie, przygotowuj¹c siê do tego wyst¹pienia, równie¿ siê tym interesowa³am, bo
wszyscy znamy filmy amerykañskie, w których
najczêœciej widzimy, jak to jest: zmienia siê
twarz, jest program ochrony œwiadka, tak a nie
inaczej rozbudowany itd. Je¿eli jednak chodzi
o polskie realia, do prokuratury nie wp³ynê³a ¿adna informacja w tym zakresie. Tak ¿e nie jesteœmy w stanie jak gdyby odpowiedzieæ… No, ale to
te¿ jest odpowiedŸ. W ¿adnej sprawie nie wp³ynê³a taka informacja.
(Senator Anna Kurska: Ale zabezpieczenie takiej osoby jest pe³ne?)
Tak, zabezpieczenie jest pe³ne.
(Senator Anna Kurska: £¹cznie z wys³aniem za
granicê.)
Jest to mo¿liwe.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Myœlê, ¿e skoro praktycy, i to prawdziwi praktycy, którzy zastanawiali siê nad tym problemem, a jest to projekt rz¹dowy, wiêc w szczególnoœci byli to prokuratorzy zajmuj¹cy siê w tej
chwili tworzeniem tak zwanych pionów PZ, czyli
przestêpczoœci zorganizowanej, dostrzegli potrzebê wprowadzenia takiego instrumentu w naszych polskich realiach – a to s¹ naprawdê troszeczkê inne realia ni¿ realia innych krajów, bo
ka¿dy kraj ma swoj¹ specyfikê – a wiêc skoro
praktycy stali na stanowisku, ¿e zdecydowanie
nale¿y te instytucje wprowadziæ, i minister sprawiedliwoœci zdecydowa³ siê na utworzenie specjalnego zespo³u, który w tym zakresie przygotowa³ taki projekt nowelizacji, to wprowadzenie
tych wszystkich instytucji jest niezbêdne. Bardzo trudno mi polemizowaæ z wypowiedziami
œwiata nauki w tej kwestii, ale powtarzam: jest
to g³os praktyków, którzy borykali siê w trakcie
prowadzenia postêpowañ w tym zakresie z takimi problemami i uznali, ¿e jest taka potrzeba.
I dlatego uwa¿am, ¿e jest to niezbêdne.
Prosimy wiêc Wysok¹ Izbê o przychylenie siê
do tego rozwi¹zania, zreszt¹ przychyli³ siê do niego równie¿ Sejm. Wysoka Izba raczy³a zwróciæ
uwagê na kwestie, myœlê, bardzo istotne, choæ legislacyjne, na wa¿ne kwestie ze wzglêdu na poprawnoœæ procedowania, ewentualnie póŸniej
stosowania prawa. Zasadne jest wiêc, z punktu
widzenia praktyków, przyjêcie tej ustawy, co ju¿
w uzasadnieniu podkreœla³am.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Czes³aw Ryszka, proszê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Krystyna Bochenek, potem pan
senator Czes³aw Ryszka.
Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Pani Minister, przeczyta³am w „Rzeczpospolitej” wypowiedŸ znanego adwokata, pana profeso-

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, obecnie w nowelizowanej ustawie odpowiedzialnym za ochronê œwiadka koronnego jest komendant g³ówny Policji. Mam takie
pytanie: kto wczeœniej by³ za to odpowiedzialny
i dlaczego to zmieniono? Czy by³o jakieœ ogromne
zamieszanie w tej sprawie? Dziêkujê.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:

Sytuacja siê nie zmienia. W³aœnie spojrza³am
na pana prokuratora, bo ju¿ sama nie by³am pewna. Nie, sytuacja siê nie zmienia, komendant
g³ówny Policji nadal odpowiada za ochronê
œwiadka koronnego, a wiêc w tym zakresie nic siê
nie zmienia. Zreszt¹ myœlê, ¿e jest to z praktycznego punktu widzenia zasadne.
(Senator Czes³aw Ryszka: Myœla³em, ¿e by³
ktoœ inny.)
Nie, nie, komendant g³ówny Policji wczeœniej
równie¿ mia³ taki obowi¹zek.

Na to pytanie te¿ odpowie pan prokurator. Z tego, co sobie przypominam, ze wszystkich zebranych materia³ów dotycz¹cych tej nowelizacji,
nie by³o takiego przypadku. Ale ja bardzo proszê
o odpowiedŸ pana prokuratora.

Senator Marek Zió³kowski:
Pani Minister, chcia³bym teraz zadaæ pytanie
nastêpuj¹ce. Pan senator sprawozdawca mówi³,
¿e stosowanie instytucji œwiadka koronnego rozszerza siê obecnie tak¿e w stosunku do korupcji,
a zakres przedmiotowy, je¿eli chodzi o przestêpstwa skarbowe, wy³¹cza siê. Jaka logika przemawia³a za takim w³aœnie rozstrzygniêciem kwestii?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Ja poproszê w tym momencie o odpowiedŸ pana prokuratora. Mo¿e gdybym od pocz¹tku bra³a
udzia³ w tych pracach… Mnie siê wydaje to logiczne, ale jeœli potrzebne jest szersze uzasadnienie, bardzo proszê, Panie Prokuratorze, wspomóc mnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Prokuratorze, za chwileczkê pana poproszê o odpowiedŸ na to pytanie, a teraz jeszcze
mo¿e pan senator Janusz Kubiak zada pytanie
pani minister.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Kubiak:
Mam pytanie zwi¹zane ze zmian¹ brzmienia
art. 11. Poprzednio artyku³ mówi³, ¿e je¿eli
w ci¹gu roku od uprawomocnienia siê postanowienia o umorzeniu postêpowania œwiadek koronny pope³ni podobne przestêpstwo, wznawia
siê postêpowanie. W tej chwili jest to piêæ lat i jest
fakultatywnoœæ wznowienia tego postêpowania.
Czy na podstawie istniej¹cej ustawy by³o prowadzone takie postêpowanie, które pierwotnie
umorzono?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujemy, Pani Minister.
Panie Prokuratorze, proszê bardzo do mównicy.

Prokurator
w Biurze Prokuratury Krajowej
Jerzy Gajewski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie by³o takiej sytuacji, ¿e w ci¹gu jednego roku od umorzenia postêpowania przygotowawczego wobec œwiadka koronnego, tego zawieszonego postêpowania, podejmowano by postêpowanie z przyczyn okreœlonych w ustawie o œwiadku koronnym. Ta fakultatywnoœæ podejmowania
postêpowania nadal jest utrzymana, poniewa¿
s¹ okreœlone warunki, kiedy prokurator musi
podj¹æ postêpowanie, i s¹ wskazane warunki,
kiedy prokurator mo¿e podj¹æ to postêpowanie.
Jednym z warunków, kiedy musi, jest stwierdzenie, ¿e œwiadek koronny k³ama³ przed s¹dem, odmówi³ wykonania swoich zobowi¹zañ b¹dŸ pope³ni³ nowe przestêpstwo w zorganizowanej grupie przestêpczej. Fakultatywnoœæ zaœ jest wtedy,
kiedy œwiadek koronny pope³ni³ nowe, inne przestêpstwo niemaj¹ce zwi¹zku z tym katalogiem,
o którym powiedzia³em.
Jaka by³a logika? Otó¿ kodeks karny wprowadza dwie instytucje: instytucjê przestêpstwa i instytucjê przestêpstwa skarbowego. St¹d te¿, chc¹c
dostosowaæ siê do pewnej terminologii kodeksowej, zaproponowano tekst ustawy zawieraj¹cy takie w³aœnie sformu³owanie, ¿e przestêpstwa powinny byæ pope³niane w zorganizowanej grupie
przestêpczej, przestêpstwa skarbowe i przestêpstwa powszechne okreœlone w kodeksie karnym.
Szanowni Pañstwo, jest wiele takich przypadków, kiedy grupy przestêpcze podejmuj¹ dzia³ania w zorganizowanych strukturach, maj¹c na
celu wy³¹cznie dokonywanie przestêpstw skarbowych, a wiêc oszukiwanie Skarbu Pañstwa.
Klasycznym przyk³adem jest mafia paliwowa. To
mafia paliwowa g³ównie dokonuje przestêpstw
o charakterze skarbowym, wy³udzaj¹c œrodki na
szkodê Skarbu Pañstwa. Instytucja œwiadka koronnego, czyli dowodzenia przy pomocy wyjaœnieñ i zeznañ skruszonego sprawcy, zwalczaniu
tego typu przestêpczoœci ma tak¿e s³u¿yæ. Taka
by³a logika wyodrêbnienia w ustawie przestêp-

15. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2006 r.
54

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym…

(prokurator J. Gajewski)
stwa i przestêpstwa skarbowego. Z jednej strony
podyktowane by³o to potrzebami doktryny
i brzmienia kodeksu, a z drugiej strony potrzeb¹
zwalczania najgroŸniejszych przestêpstw skarbowych. Nikt nie bêdzie zwalcza³ przestêpstwa
skarbowego, które polega na przyk³ad na nieujawnieniu numeru NIP urzêdowi skarbowemu, nawet jeœli to bêdzie sprawca zorganizowany. S³u¿yæ ma to g³ównie temu, aby przestêpstwa godz¹ce w interesy ekonomiczne pañstwa, poniek¹d tak¿e Unii Europejskiej, by³y zwalczane za
pomoc¹ tego œrodka dowodowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê przedstawicielom Ministerstwa
Sprawiedliwoœci.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisane s¹ w tej chwili trzy osoby. Jako pierwszy zabierze g³os pan senator
Czes³aw Ryszka, potem pan W³odzimierz £yczywek i Piotr Zientarski.
Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku. W³aœciwie pan senator…)
Przypominam oczywiœcie o wymogach czasowych i regulaminowych, Panie Senatorze; wszystkim przypominam.
(Senator Czes³aw Ryszka: Trzy minuty.)
Dobrze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator Piesiewicz z³o¿y³ bardzo wyczerpuj¹ce sprawozdanie z posiedzenia komisji, pani
minister Kempka równie¿. I w pewnym skrócie
w³aœciwie powtórzê te najwa¿niejsze elementy
nowelizowanej ustawy.
Rz¹dowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych z ca³¹ pewnoœci¹ wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom spo³eczeñstwa, aby –
co by³o tak¿e podkreœlone dzisiaj w exposé premiera – ¿y³o siê w naszym kraju bezpieczniej. Ja
nie muszê przypominaæ, ¿e w pierwszych latach
transformacji ustrojowej nast¹pi³ nie tylko
wzrost liczby przestêpstw, ale tak¿e zmieni³ siê
ich charakter, to znaczy pojawi³a siê tak zwana
zorganizowana przestêpczoœæ. Aby z ni¹ walczyæ,
zarówno w Policji, jak i w prokuraturze powsta³y
wyspecjalizowane komórki do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹. Miêdzy innymi powo³ano
instytucjê œwiadka koronnego, nastêpnie wprowadzono inne instrumenty prawne, jak na przyk³ad przesy³kê kontrolowan¹, powo³ano Centralne Biuro Œledcze, dokonano g³êbokich zmian

w prokuraturze. Wszystko to przynios³o efekty.
W Polsce faktycznie ¿yje siê bezpieczniej
Instytucjê œwiadka koronnego, jak ju¿ tu mówiono, wprowadzono po raz pierwszy do polskiego prawa w 1997 r., mia³a obowi¹zywaæ przez trzy
lata. Nastêpnie ustawê znowelizowano w grudniu 2000 r., przed³u¿aj¹c okres obowi¹zywania
ustawy na szeœæ lat. Instytucja ta przestanie wiêc
obowi¹zywaæ 1 wrzeœnia bie¿¹cego roku. Obecna
zmiana ustawy o œwiadku koronnym jest nieodzowna, aby mo¿na by³o nadal rozbijaæ dzia³alnoœæ mafijn¹, uderzaæ w wielkie organizacje
przestêpcze. A przypomnê, ¿e dziêki instytucji
œwiadka koronnego uda³o siê rozbiæ najwiêksze
grupy przestêpcze, takie jak Pruszków, Wo³omin
czy Wyszków.
Ale instytucja œwiadka koronnego, przyznajmy, jest nieco kontrowersyjna. W zamian za zeznania obci¹¿aj¹ce innych przestêpców œwiadkowi koronnemu, a wiêc równie¿ przestêpcy, daruje siê karê, a tak¿e obiecuje ochronê policyjn¹.
To jest ryzykowne rozwi¹zanie prawne, bo przestêpca, staj¹c siê konfidentem Policji, w zamian
otrzymuje bezkarnoœæ i ochronê. W sumie jednak cel i owoce takiej umowy miêdzy przestêpc¹
a wymiarem sprawiedliwoœci wydaj¹ siê najwa¿niejsze, a s¹ nimi likwidacja mafii czy gangu,
a tak¿e przejêcie przestêpczego maj¹tku.
W nowej ustawie mamy rozszerzony katalog
przestêpstw, w przypadku których mo¿na powo³aæ instytucjê œwiadka koronnego. Do tej pory
chodzi³o o zabójstwo, kradzie¿ rozbójnicz¹, wziêcie zak³adnika. Obecnie jest tych przypadków
wiêcej – ju¿ o tym by³a mowa – g³ównie rozszerza
siê ten katalog przestêpstw o przestêpstwa skarbowe godz¹ce w interes pañstwa.
Zmiany w nowej ustawie dotycz¹ równie¿ wydania zgody na status œwiadka koronnego. Do tej
pory móg³ j¹ wydawaæ s¹d rejonowy, obecnie tylko s¹d okrêgowy. Jest to wa¿na decyzja, poniewa¿ gwarantuje czy raczej zabezpiecza przed zbyt
pochopnym nadawaniem statusu œwiadka koronnego.
Wa¿ne te¿, o czym ju¿ by³a tutaj mowa, ¿e
œwiadek koronny bêdzie musia³ ujawniæ ca³y posiadany maj¹tek. Bêdzie równie¿ zobowi¹zany do
zwrotu korzyœci maj¹tkowych i naprawienia
szkody, któr¹ wyrz¹dzi³. Pozbawia siê wiêc skruszonego przestêpcê korzyœci ekonomicznych
uzyskanych w wyniku dzia³alnoœci przestêpczej.
Ponadto wyd³u¿a siê do piêciu lat okres, w którym skruszony przestêpca nie mo¿e dokonaæ ¿adnego czynu przestêpczego – w przeciwnym wypadku nastêpuje zawieszenie umorzonego postêpowania. Myœlê, ¿e z wychowawczego punktu
widzenia jest to bardzo wa¿ny zapis.
Co do zmian w ustawie o informacjach niejawnych, to jest druga nowelizowana ustawa, chodzi o d³u¿sze przetrzymywanie bilingów telefonicznych. Komisja Europejska zaleca ich przetrzy-
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mywanie tylko do dwóch lat. Ministerstwo Sprawiedliwoœci uwa¿a, ¿e jest to ze szkod¹ dla bezpieczeñstwa pañstwa, ze szkod¹ dla walki z najgroŸniejsz¹ form¹ przestêpczoœci w naszym kraju. S¹ kraje w Unii Europejskiej, które zastrzeg³y
sobie tak¹ zmianê i maj¹ d³u¿szy okres przechowywania danych, na przyk³ad w Irlandii czy W³oszech s¹ to cztery lata. U nas ma to byæ piêæ lat.
Jak siê wydaje, wystarczy z³o¿yæ odpowiedni¹
notyfikacjê w Komisji Europejskiej, aby tê sprawê za³atwiæ. Termin piêciu lat by³by optymalny,
bo bardzo czêsto rozbijamy ró¿ne gangi dziêki dowodom sprzed czterech czy piêciu lat, dowodom
w³aœnie w postaci bilingów telefonicznych. Czêsto pozwala to zidentyfikowaæ najgroŸniejszych
sprawców przestêpstw.
1 wrzeœnia – to ju¿ niespe³na za miesi¹c. Nie
wyobra¿am sobie, ¿eby ta ustawa nie wesz³a
w ¿ycie, bo jest to narzêdzie walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, narzêdzie, które sprawdzi³o
siê i jest bardzo skuteczne. Dziêkujê za uwagê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski
Dziêkujê bardzo.
Pan senator £yczywek, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie ³udzê siê, ¿e zawrócê kijem Wis³ê – choæ
mo¿e was trochê przekonam – i zmieniê to, co wysz³o z Sejmu, a co jest pewnie ukochanym dzieckiem ministra Ziobry. Ale by³bym w niezgodzie
z w³asnym sumieniem, gdybym tego dzisiaj nie
powiedzia³. Poniewa¿ mogê poœwiêciæ sobie na to
dziesiêæ minut, to powiem pañstwu, ¿ebyœcie dobrze wiedzieli, na jaki temat w ogóle deliberujemy
i nad czym bêdziecie g³osowaæ. Chcê przybli¿yæ
pañstwu przepisy, które s¹ zawarte w ustawie
o œwiadku koronnym, a które po prostu byæ mo¿e
nie wszystkim pañstwu coœ mówi¹.
Otó¿, dotychczasowe przepisy, wprowadzone
w 1997 r., dotyczy³y przestêpstw takich jak piractwo, zabójstwo, rozbój, czyli tych najciê¿szych,
ale potem ten katalog przestêpstw zosta³ poszerzony. Poszerzony, w³aœciwie przynajmniej kilkakrotnie poszerzony, o przestêpstwa przeciwko
mieniu, na przyk³ad – i ju¿ wtedy by³ to bardzo
szeroki katalog. Tyle tylko, ¿e ustawodawca mówi³ tak: przestêpstwa przeciwko mieniu, ale
o znacznej wartoœci, przestêpstwa powoduj¹ce
znaczn¹ szkodê. Czyli ¿eby nie nadu¿ywaæ tej instytucji, ogranicza³ jej stosowanie, krótko mówi¹c, wielkoœci¹, wag¹ przestêpstwa.
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Wbrew temu, co mówi³ pan senator Ryszka,
w poprzedniej ustawie by³a mowa o przestêpstwach skarbowych, oczywiœcie, ¿e by³a –
w pkcie 3 tego samego art. 1. Tylko ¿e tam równie¿ siê mówi o przypadkach, kiedy wartoœæ przestêpstwa skarbowego jest du¿a albo kiedy o du¿¹
kwotê uszczupla siê nale¿noœæ publicznoprawn¹. Ustawodawca okreœla w s³owniczku, co
znaczy du¿e, co znaczy wielkie. W kodeksie karnym jest taki s³owniczek wyrazów prawniczych,
na u¿ytek kodeksu karnego, i tam okreœla siê,
kiedy ta wartoœæ jest wielka, kiedy du¿a – zale¿y
to na przyk³ad od wysokoœci aktualnych œrednich zarobków podawanych przez GUS, jest to
dwustukrotnoœæ, stukrotnoœæ itd. Ustawodawca
z zamys³em stworzy³ sytuacjê, w której nie bêdzie
siê tej instytucji stosowaæ do wszystkiego.
Proszê pañstwa, jak s³yszê dzisiaj wypowiadaj¹cych siê przede mn¹, którzy mówi¹ w ten
sposób: mafia paliwowa, Wo³omin, Pruszków
itd., no to… Zdajê sobie oczywiœcie jako prawnik sprawê z tego, ¿e s¹ to instytucje zapo¿yczone, anglosaskie zreszt¹, najpierw by³y w Anglii, potem w Stanach Zjednoczonych. Mamy
wiêc tu instytucjê œwiadka koronnego, instytucjê nadzwyczajnego z³agodzenia kary dla przyznaj¹cego siê i ujawniaj¹cego innych. Zreszt¹
dzisiejszy kodeks karny, art. 60 §3 w przypadku ujawnienia dotycz¹cego danej sprawy
i art. 60 §4, je¿eli ujawnia siê inne jeszcze przestêpstwa, przewiduje nie tyle darowanie kary,
co w ogóle umorzenie postêpowania w niektórych przypadkach. W przypadku œwiadka koronnego w ogóle okazuje siê, ¿e on nie jest winny – nie to, ¿e daruje mu siê karê, ale nie jest nawet karany. Uwa¿am, ¿e jest to niemoralne.
Jest to dalece niemoralne. I tu siê zgadzam
w ca³ej rozci¹g³oœci z tym, co mówi³ pan senator
Piesiewicz. S¹ takie sytuacje, kiedy jakieœ niemoralne rozwi¹zanie musi byæ u¿yte, bo innego
wyjœcia nie ma. Teraz sobie wyobra¿am takie
porównanie: je¿eli idziemy na polowanie do
d¿ungli i mamy ze sob¹ strzelbê, to po to, ¿eby
strzelaæ, jak nas zaatakuje tygrys, ¿eby siê broniæ. Mafia paliwowa to jest ten tygrys. Ale czy na
komary te¿ mamy u¿ywaæ broni palnej?
Proszê pañstwa, projektowany przepis ustawy, ten zmieniony, dotyczy przestêpstw powoduj¹cych szkodê zaczynaj¹c¹ siê od 250 z³, powy¿ej, bo do 250 z³ jest wykroczenie, czyli nie
jest to przestêpstwo. Pan mecenas Piesiewicz
mówi³ ju¿ o kieszonkowcach, a ja powiem tak:
na przyk³ad z³odzieje lusterek samochodowych
stworz¹ grupê trzech – bo je¿eli jest dwóch, to
nie jest zorganizowana grupa, bo definicja zorganizowanej grupy jest taka, ¿e jest struktura,
podzia³ ról i musi byæ trzech cz³onków – i jeden
z nich kradnie, jeden stoi na czatach, trzeci
sprzedaje na gie³dzie, a lusterko warte jest wiêcej ni¿ 250 z³. I wtedy jest to zorganizowana gru-
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pa przestêpcza, wobec której mo¿na zastosowaæ
instytucjê œwiadka koronnego.
(Senator Czes³aw Ryszka: Pan policjantów ma
za g³upców.)
Nie, Panie Senatorze, nie chodzi o to, ¿e mam
ich za g³upców. Tylko ¿e je¿eli ustawodawca dopuszcza mo¿liwoœæ stosowania tego do wszystkiego, to wtedy mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e inaczej
w Rzeszowie, oczywiœcie za przeproszeniem, bo
¿eby nie by³o tak, ¿e o Rzeszowie chcê coœ z³ego
powiedzieæ, a inaczej w Szczecinie, specjalnie podajê taki miasta le¿¹ce po przek¹tnej, bêdzie siê
stosowaæ przepisy, ¿e w jednym przypadku bêdzie to siê stosowaæ do mafii paliwowej, a w drugim do mafii z³odziei lusterek.
W takiej sytuacji ju¿ bywaliœmy. Pamiêtacie
pañstwo, jak niejednokrotnie by³y problemy
zwi¹zane na przyk³ad ze stosowaniem i interpretacj¹ przepisów przez urzêdu skarbowe, z tym, ¿e ka¿dy urz¹d skarbowy w Polsce inaczej interpretowa³
przepis i w jednym mieœcie, w³aœnie na przyk³ad
w Rzeszowie, mo¿na by³o byæ uznanym za dobrego
przedsiêbiorcê, a w innej miejscowoœci mieæ kary
i siedzieæ kilka dni, jak na przyk³ad pan Kluska, bo
urz¹d skarbowy inaczej przepis stosowa³.
Nie mam za g³upców, Panie Senatorze, ani
prokuratorów, ani sêdziów, tym bardziej ¿e czterdzieœci lat wystêpujê w todze na sali s¹dowej
i mam najwy¿szy szacunek dla sêdziów. Ale nie
mam te¿ siebie za g³upca. I je¿eli widzê, ¿e wprowadza siê tak¹ sytuacjê, w której nie rozszerza
siê trochê, jak pan powiedzia³, katalogu przestêpstw, ale rozszerza siê go do nieskoñczonoœci,
praktycznie rzecz bior¹c, na wszystko… Po prostu zale¿eæ to bêdzie od woli osoby stosuj¹cej
przepis, czy zastosowaæ go do z³odziei lusterek.
Proszê pañstwa, kiedyœ by³ ma³y kodeks karny, ja ju¿ siê powo³ywa³em na niego przy jakiejœ
innej okazji…
(G³os z sali: Przy Poznañskim Czerwcu.)
Tak.
…który mówi³ o przestêpstwach szczególnie
niebezpiecznych, w preambule mia³ taki zapis,
w okresie odbudowy pañstwa polskiego. Tam za
wszystko by³a kara œmierci. Za wszystko! I je¿eli
teraz wracamy do takiej sytuacji, ¿e katalog rozszerzamy do oporu, na wszystko i instytucja
œwiadka koronnego teoretycznie bêdzie mog³a
byæ zastosowana wszêdzie, to sami sobie wystawiamy œwiadectwo, jak traktujemy te przepisy jako ustawodawca.
Proszê pañstwa, nie wiem, nie znam statystyki,
co prawda, jak mówiê, ja czterdzieœci lat wystêpujê w s¹dzie, ale nie znam statystyki dotycz¹cej
œwiadków koronnych. Byæ mo¿e, ¿e jest tak, jak
pañstwo z ministerstwa mówi¹, ¿e osiemdziesiêciu piêciu, dziesiêæ przypadków rocznie itd. To
zreszt¹ zale¿y tylko od dyrektyw p³yn¹cych z Mini-

sterstwa Sprawiedliwoœci, czy na przyk³ad w nastêpnym roku nie bêdzie oœmiuset piêædziesiêciu
rocznie, bo to jest tylko kwestia pisma: proszê wiêcej stosowaæ. Ostatnio na przyk³ad, przecie¿ to
jest tajemnica publiczna, w gazetach wielokrotnie
o tym czyta³em, pan minister Ziobro powiedzia³:
proszê zabieraæ samochody pijanym kierowcom.
Wystarczy tylko poinformowaæ, ¿e trzeba dziesiêæ
razy czêœciej stosowaæ instytucjê œwiadka koronnego, i wówczas nagle bêdziemy mieli sytuacjê zalewu œwiadkami koronnymi.
Ja mia³em w¹tpliw¹ przyjemnoœæ wystêpowania w wielu procesach, w których by³ œwiadek koronny. Mo¿e to w Szczecinie taki urodzaj i z tych
osiemdziesiêciu piêciu… w ka¿dym razie
w Szczecinie by³o ich bardzo du¿o. I proszê pañstwa, ci œwiadkowie koronni, owszem, wystêpowali te¿ i w wypadku powa¿nych przestêpstw, no,
powiedzmy, takich jak pope³nionych przez gangi
zbrojne Picka czy Goryla w Szczecinie, co na pewno by³o opisywane w ca³ej Polsce, ale wystêpowali równie¿ w wypadku na przyk³ad spraw studentów, którzy rozprowadzali narkotyki miêkkie typu marihuana. Proszê nigdy nie pomyœleæ, ¿e
broniê ich, ¿e uwa¿am, ¿e to nie jest przestêpstwo. To jest przestêpstwo. Ale je¿eli z grupy studentów, w której wszyscy rozprowadzaj¹ marihuanê, czêstuj¹ siê ni¹ i j¹ sprzedaj¹, nagle jeden
siê wy³amie i stanie siê œwiadkiem koronnym, to
ju¿ bez przesady. No, bez przesady! Musz¹ byæ jakieœ granice rozs¹dku w stosowaniu tego przepisu. Poprzednia dyspozycja przepisu, który obejmowa³ strasznie szeroki katalog przestêpstw, bo
oprócz tych powa¿nych w ust. 1 po zmianie ustawowej, która by³a w 2000 r., obejmowa³ takie
przestêpstwa, jak – proszê zwróciæ na to uwagê,
bo przybli¿am treœæ przepisu, w którym s¹ podane tylko numerki przepisów, a pañstwo mo¿ecie
nie wiedzieæ, co one oznaczaj¹ – ³apówka, obietnica ³apówki, powo³ywanie siê na wp³ywy, korzyœæ za g³osowanie, no, wyobraŸmy sobie, ¿e
ktoœ postawi na przyk³ad dwie beczki piwa na
wiecu przedwyborczym, i mo¿na teoretycznie, je¿eli trzy osoby przynios¹ to piwo, by by³o to potraktowaæ w ten sposób, ¿e instytucja œwiadka
koronnego by³aby tu przydatna, ³apówka w biznesie, ³apówka w sporcie. To wszystko ju¿ by³o
i nie ma potrzeby rozszerzania katalogu na wszystkie przestêpstwa.
Jest to wylewanie dziecka z k¹piel¹, a ponadto
dewaluacja. Je¿eli mamy traktowaæ to tak, jak
powiedzia³ pan senator Piesiewicz, ¿e pañstwo
idzie na wojnê z mafiosami, to stosujmy to do mafiosów, ale nie stosujmy tego do studentów, z³odziei lusterek, kieszonkowców na Dworcu Centralnym, bo do tego nie stosuje siê armat. Do tego
stosuje siê pejcz, coœ, co wynika z normalnej… To
s¹ instytucje anormalne, to s¹ instytucje, które
s¹ instytucjami, tak jak powiedzia³ pan senator
Piesiewicz, stosowanymi w stanie wojny. I nie
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trzeba u¿ywaæ takiej instytucji, nie trzeba jej u¿ywaæ do zwyk³ych, normalnych procedur postêpowania karnego, wobec przestêpstw normalnych,
zwyk³ych, takich, które wynikaj¹ z przekroczenia
dekalogu. No, po prostu zwyk³ych. I to jest…
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Czas, Panie
Senatorze.)
Ju¿ koñczê.
…to jest, ¿e tak powiem, rozs¹dek ustawodawcy, który nie idzie z siekierk¹ na muchê. O to apelujê.
Je¿eli nawet mi siê nie uda, to i tak sk³adam
poprawki, to znaczy poprawkê do poprzedniej
treœci przepisu, oczywiœcie z wyj¹tkiem tej kwestii, która dotyczy biznesu i sportu, której poprzedni ustawodawca nie uj¹³, a w tym projekcie
s³usznie to siê znalaz³o.
I mam jeszcze jedn¹ poprawkê, która te¿ wydaje mi siê wa¿na. Otó¿ w tym projekcie ustawy wy³¹czono mo¿liwoœæ zaskar¿ania, za¿alenia. Proszê pañstwa, to dzia³a niekorzystnie na obie strony. Po pierwsze, na œwiadka koronnego, który
mo¿e byæ w zawieszeniu dziesiêæ, piêtnaœcie lat,
bo tyle czasu mog¹ toczyæ siê postêpowania, które prawomocnie siê nie zakoñcz¹, a po drugie, na
pokrzywdzonych, bo to bije w pokrzywdzonych,
gdy¿ pokrzywdzeni dzia³aniem œwiadka koronnego mog¹ siê znaleŸæ w sytuacji, w której nie bêd¹ mogli na podstawie ustalenia winy dochodziæ
³atwiej odszkodowania w procesie cywilnym,
gdzie obowi¹zuje zasada, ¿e wyrok karny ustalaj¹cy winê wi¹¿e s¹d cywilny, tylko sami bêd¹ musieli wykazywaæ œwiadkowi koronnemu, przestêpcy, ¿e ponieœli szkodê. To dzia³a przeciwko
spo³eczeñstwu.
W takim razie koñczê mottem, ¿e nie wierzê
w to, Panie Senatorze, ¿e jest to oczekiwanie spo³eczeñstwa. Jest to po prostu wytrych. Wytrych,
bo ka¿da w³adza lubi sobie rozszerzyæ mo¿liwoœci
dzia³ania.
Dziêkujê piêknie i sk³adam poprawki.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Zientarski, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja w ca³ej rozci¹g³oœci przychylam siê do tych
twierdzeñ, nie chcê ich powielaæ co do formy i treœci, jakie tutaj przed chwil¹ przedstawi³ pan mecenas £yczywek. Sam te¿ jestem d³ugoletnim
praktykiem. I chcê jeszcze raz pañstwu uœwiadomiæ nastêpuj¹c¹ kwestiê: mamy do czynienia
z instytucj¹ nadzwyczajn¹, która w zaraniu mia³a mieæ charakter periodyczny, mia³a byæ na
okreœlony czas, czyli w ogóle zastanawiano siê,
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czy ma to byæ instytucja trwa³a w kodeksie postêpowania karnego.
Oczywiœcie generalnie nie jestem przeciwny,
chcê to zadeklarowaæ, tej instytucji, chocia¿ musimy zdawaæ sobie sprawê, ¿e ta instytucja ewidentnie ogranicza prawo do obrony. Tu nie ma
mo¿liwoœci przy bezpoœrednioœci… A zasada bezpoœrednioœci oznacza nie tylko kontakt sêdziego
bezpoœrednio z oskar¿onym czy ze œwiadkiem na
sali, ale równie¿ mo¿liwoœæ bezpoœredniego zadawania pytañ przez obroñcê czy oskar¿onego,
konfrontowania z innymi œwiadkami itd., itd. Taka mo¿liwoœæ, jak przecie¿ wiadomo, jest w tego
rodzaju sytuacjach ograniczona.
Jeœli mo¿na mówiæ o pewnym plusie, o pewnej
pozytywnej zmianie, to ja j¹ zauwa¿am
i chcia³bym podkreœliæ, ¿e dobrze, ¿e jest ta zmiana, ¿e warunkiem sine qua non dopuszczenia dowodu jest ujawnienie maj¹tku swojego oraz znanego maj¹tku pozosta³ych cz³onków grupy zorganizowanej. Uwa¿am to za dobre rozwi¹zanie,
bo to nie tylko ma za zadanie rewindykacjê owoców przestêpstwa, ale równie¿ bardziej uwiarygodnia tego œwiadka, bo przecie¿ musi on wskazaæ, jaki to by³ maj¹tek, gdzie jest ten maj¹tek
itd. Przecie¿ musimy sobie zdawaæ sprawê, proszê pañstwa, ¿e mamy do czynienia z przestêpc¹,
który zosta³ z³apany, który jest przedmiotem pewnej gry policji, organów prowadz¹cych postêpowanie, i bardzo czêsto, a wiem to z praktyki, opowiada ró¿ne rzeczy, niekiedy wiêcej ni¿ rzeczywiœcie mia³o miejsce. I s¹dy w pewnym momencie,
oczywiœcie jak siê uda obaliæ to zeznanie, nie
przyjmuj¹ go, ale jak siê nie uda, to oczywiœcie je
przyjmuj¹.
Tak ¿e, proszê pañstwa, uwa¿am, ¿e istot¹
problemu jest fakt, i¿ nie powinniœmy siê zgodziæ
na rozszerzanie tego katalogu przestêpstw, bo
przecie¿ to ma byæ instytucja nadzwyczajna do
przestêpstw o najwiêkszym ciê¿arze gatunkowym. Takie by³o za³o¿enie tej ustawy, wprowadzenia w ogóle tej instytucji. Skoro tak i skoro
precyzujemy to tym zapisem o zwrocie fruktów,
o ujawnieniu maj¹tku, to proszê bardzo, to wtedy
oczywiœcie tak. Ale rozszerzanie katalogu w sytuacji, kiedy w ogóle podejmujemy decyzjê, ¿e
tak, w tym sensie, ¿e ma byæ ta ustawa, czyli
idziemy jakby dalej ni¿ pierwotny ustawodawca,
który zastanawia³ siê w ogóle, czy ma ona mieæ
charakter trwa³y… nie chcê siê powtarzaæ. Dzisiaj mówimy ju¿, ¿e tak, ¿e co do zasady tak. Ale
nie zmieniajmy katalogu, nie rozszerzajmy tego i,
tak jak tutaj mówi³ pan mecenas £yczywek, pozostawmy tê broñ do najciê¿szych przestêpstw, bo
to jest œrodek nadzwyczajny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pani senator Kurska, proszê bardzo.
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Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³abym siê odnieœæ do wypowiedzi pana
senatora £yczywka w ten sposób, ¿e powiem, i¿
uwa¿am, ¿e pojêcie du¿ej wartoœci, czy znacznej,
to jest te¿ pojêcie wzglêdne. I w ogóle tak kazuistyczne podejœcie do ustawy, ¿e ma byæ okreœlone, ile to jest w istocie rzeczy, od jakiej sumy liczy
siê tê znaczn¹ wartoœæ…
(G³os z sali: To w kodeksie jest, to jest kodeksowe.)
To jest kodeksowe. Ale w tej ustawie tego nie ma?
(G³os z sali: Jest w kodeksie.)
No tak, jest powo³anie siê na kodeks. Ale wobec tego mówienie w ogóle o tym, ¿e du¿a wartoœæ, ¿e 250 z³ to nie jest du¿o, wydaje mi siê, znacz¹ce.
Mam jednak wniosek, który w³aœciwie dopiero
napiszê, bo chyba zd¹¿ê przed zamkniêciem debaty, co do art. 11 pkt 2. Moim zdaniem, ten przepis mówi, ¿e je¿eli œwiadek koronny w ci¹gu piêciu lat od uprawomocnienia siê postanowienia
o umorzeniu postêpowania na podstawie art. 9
pope³ni³ nowe przestêpstwo umyœlne lub umyœlne skarbowe, postêpowanie to mo¿na wznowiæ.
Chodzi mi o to, ¿e powinno to byæ nie fakultatywne, tylko obligatoryjne. Bo skoro ju¿ umarza siê
postêpowanie w stosunku do œwiadka koronnego, wychodzi on ca³o z afery, gdy niekiedy jest
bardzo obci¹¿ony i normalnie otrzyma³by, powiedzmy, jak¹œ wysok¹ karê wiêzienia, to jest to nieuzasadniona premia, ¿e je¿eli w ci¹gu tych piêciu
lat, kiedy powinien przynajmniej siê pilnowaæ,
pope³ni przestêpstwo, to jeszcze jest to fakultatywne, sêdzia mo¿e, ale nie musi. Moim zdaniem,
powinien byæ zapis, ¿e wznawia postêpowanie,
a nie ¿e mo¿e je wznowiæ. I w tej sprawie z³o¿ê na
piœmie wniosek legislacyjny, jeszcze zd¹¿ê, bo jeszcze pan senator Piesiewicz…

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Piesiewicz, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przed moim wyst¹pieniem jako sprawozdawcy
i w czasie tej debaty zastanawia³em siê, czy wychodziæ z tym wnioskiem, ale jednak to uczyniê,
przede wszystkim dlatego, ¿e ta instytucja wchodzi na trwa³e do instytucji polskiego prawa kryminalnego. To jest dosyæ wa¿na decyzja o charakterze legislacyjnym, je¿eli chodzi o kontekst
prawa kryminalnego, ale jednoczeœnie dosyæ istotna decyzja z punktu widzenia pewnego opisu
aksjologicznego tego, czym mo¿emy siê pos³ugiwaæ, na co siê godzimy.

I z tego punktu widzenia chcia³bym dotkn¹æ
dwóch krañcowych problemów: tego poszerzenia
katalogu, a jednoczeœnie pewnych instytucji,
których ja do koñca nie rozumiem, tego zawê¿enia katalogu, i to zawê¿enia, które mnie interesuje, poniewa¿ ja bym w³aœnie chcia³ tych ludzi z³apaæ jako œwiadków koronnych, gdybym by³ prokuratorem generalnym, komendantem Policji
czy szefem Centralnego Biura Œledczego. Chodzi
mi mianowicie o art. 4 w nowym brzmieniu: nie
stosuje siê do tego, który usi³owa³ pope³niæ albo
pope³ni³ zbrodniê zabójstwa… Ja to rozumiem,
bo to znaczy, ¿e mówimy tutaj: stop, tej granicy
nie przekraczamy. To rozumiem. Ale tam pojawia
siê te¿ zapis: lub wspó³dzia³a³ w pope³nieniu takiej zbrodni, czyli on nie by³ przestêpc¹,
wspó³sprawc¹, tylko wspó³dzia³a³, a wiêc przygotowywa³, nak³ania³, pod¿ega³, i my mówimy wtedy: nie, stop. A przecie¿ wtedy mo¿emy go wzi¹æ
jako œwiadka koronnego, bo w pkcie 2 mamy zabezpieczenie, je¿eli chodzi o prowokacjê. Je¿eli
nak³ania³ po to, ¿eby dokonaæ prowokacji, to nie
mo¿e byæ œwiadkiem koronnym, bo zabezpiecza
to pkt 2. Tu jest zabezpieczenie, czyli nie jest tak,
¿e kiedyœ przygotowywa³, dzia³aj¹c w zorganizowanej grupie przestêpczej, jakiœ atak na kogoœ
w celu pozbawienia ¿ycia, ale sam tego nie wykonywa³… I ja bym postawi³ tu przecinek – i tak¹
poprawkê zg³aszam – a wiêc by³oby tak: usi³owa³
pope³niæ albo pope³ni³ zbrodniê zabójstwa, i tu
przecinek, nie ma tej reszty: lub wspó³dzia³a³
w pope³nieniu przestêpstwa. Bo to siê odnosi do
tych najgorszych, to siê odnosi do tych najciê¿szych i tutaj mamy prawo wyci¹gn¹æ armatê. I tego ograniczenia nie rozumiem. To jest pierwsze
moje zastrze¿enie.
Drugie zastrze¿enie. Pkt 3: kierowa³ zorganizowan¹ grup¹ lub zwi¹zkiem maj¹cymi na celu
pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa
skarbowego. Proszê pañstwa, a co ze skruszonymi hersztami? To najciekawsze obiekty na
œwiadka koronnego, najciekawsze postacie.
A je¿eli siê zg³asza przywódca takiego gangu,
który mówi: powiem wszystko, to czy warto zap³aciæ tê cenê œwiadka koronnego, ¿eby zlikwidowaæ strukturê? Ja zg³aszam poprawkê i stawiam pytania. Bo je¿eli chodzi nam o zwalczanie
rzeczy najgorszych, najciê¿szych, to dlaczego tutaj siê ograniczamy?
Je¿eli znajdê logiczn¹ argumentacjê na to, to
tego nie bêdê popiera³. No ale je¿eli mamy takiego
Kowalskiego bêd¹cego ju¿, ¿e siê tak wyra¿ê,
emerytowanym bandyt¹ i gangsterem, który zosta³ odsuniêty od w³adzy i któremu powiedziano:
idŸ ju¿, dziadku, na emeryturê, i który przychodzi i mówi: odsuniêto mnie, chcê wiêc zeznawaæ,
chcê wam powiedzieæ, pokazaæ, gdzie maj¹ kryjówki, gdzie maj¹ lokale, gdzie maj¹ produkcjê
amfetaminy, gdzie maj¹ to, gdzie maj¹ tamo… No
to w³aœnie to s¹ najciekawsze Ÿród³a dowodowe!

15. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2006 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym…

(senator K. Piesiewicz)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale on ju¿ nie jest
hersztem.)
Ju¿ nie jest, ale tu jest napisane: kierowa³.
Kierowa³ – czas przesz³y.
(Senator Piotr Zientarski: W zwi¹zku z przestêpstwem.)
Tak jest, kierowa³.
I ja bêdê wnosi³ o skreœlenie tego punktu. Bo ja
– z punktu widzenia tego, dlaczego ja, jako senator, godzê siê na to i dlaczego chcê podnieœæ rêkê
w kwestii œwiadka koronnego – nie chcê siê
w tych najwa¿niejszych sprawach ograniczaæ.
I powiem jeszcze tylko jedno zdanie. W odniesieniu do poszerzenia podmiotowego – ja wierzê
w prokuratorów, wierzê w policjantów, wierzê
w s¹dy, ale naprawdê nie kompromitujmy siê jako legislatorzy, bo to nie jest broñ na zwyk³ych
z³odziejaszków i zwyk³ych przestêpców. Dlatego
popieram poprawkê zg³oszon¹ wczeœniej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator £yczywek.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku, ja w³aœciwie bym nie wystêpowa³, gdyby nie to, ¿e chcê poprzeæ pani¹ senator Kursk¹…
(Senator Anna Kurska: Niemo¿liwe!)
Tak! Ma³o tego, chcê podaæ pani argumentacjê
z praktyki. Ca³kowicie siê z pani¹ zgadzam, a je¿eli pani napisze tak¹ poprawkê, to ja mogê siê
pod ni¹ równie¿ podpisaæ, jako wspó³autor.
O co chodzi? Proszê pañstwa, to rzeczywiœcie
jest jeszcze bardziej niemoralne ni¿ to, o czym
mówi³em, ¿e jest niemoralne. Bo je¿eli pozostawia siê fakultatywne… Pamiêtacie pañstwo, kiedyœ, miesi¹c temu czy jakoœ tak, rozdziera³em, ¿e
tak powiem, szaty, je¿eli chodzi o ten jeden dzieñ
do siedmiu itd. I przekona³em pañstwa. Ale tam
jest sytuacja taka, ¿e nie mo¿na by³o sêdziemu
nakazaæ wsadzania do wiêzienia.
A tu jest sytuacja odwrotna: trzeba nakazaæ.
To s¹ te wyj¹tkowe sytuacje. Nie mo¿e byæ tak,
¿eby w zale¿noœci od woli sêdziego zapada³a decyzja o czymœ takim jak to, czy wznawiaæ postêpowanie wobec ³obuza, który nie dosyæ, ¿e by³,
tak jak pan senatorów mówi³, hersztem gangu,
a potem wyda³ wszystkich i skorzysta³ na tym jako œwiadek koronny, to jeszcze potem robi³ to
samo!
Pani Senator Kurska, ja znam taki przypadek
– dlatego mówi³em, ¿e byæ mo¿e w Szczecinie jest
taki urodzaj na to – ¿e taki jeden œwiadek koronny, zreszt¹ objazdowy œwiadek koronny, bo posa-
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dzi³ w wiêzieniu ³¹cznie czterysta osób… To znaczy, krótko mówi¹c, on swoimi wyjaœnieniami
spowodowa³, ¿e oni te¿ poszli siedzieæ. No i on
oczywiœcie wyszed³, bo przecie¿ wiadomo, ¿e jak
czterystu posadzi³, to wyszed³. No i natychmiast
po wyjœciu, ju¿ miesi¹c po wyjœciu – a siedzia³ za
kupê innych przestêpstw, nie tylko to za narkotyki, ale to najbardziej interesowa³o wtedy Policjê –
zorganizowa³ kolejn¹ grupê przestêpcz¹ i robi³ to
samo. A jak go z³apali, to znowu zrobili z niego
œwiadka koronnego. No przecie¿ gdzieœ s¹ granice purnonsensu, absurdu! I dlatego zgadzam siê
z pani¹, Pani Senator.
Je¿eli ktoœ naruszy zasady tej wyj¹tkowej ³aski, to wtedy w ¿adnym wypadku nie mo¿na ju¿
mu darowaæ. Wtedy ma byæ wznowione postêpowanie i on ma odsiedzieæ karê za to, ¿e wróci³ do
przestêpstwa. Bo to jest wtedy tak zwany przestêpca z nawyknienia, jest to po prostu na³ogowy
przestêpca.
A jeœli chodzi o to, co mówi³ pan senator Piesiewicz, to ja w zasadzie te¿ powinienem siê zgodziæ.
Jest tu tylko jedna kwestia: muszê powiedzieæ, ¿e
katalog wy³¹czeñ ju¿ zosta³ zawê¿ony, dlatego ¿e
kiedyœ by³o tu okreœlenie „kierowa³ i zak³ada³”
a teraz jest tylko „kierowa³”. No i to te¿ trochê k³óci siê z moralnoœci¹, je¿eli herszt, oficer, genera³…
(Rozmowy na sali)
To siê do niczego nie odnosi, bo siedzi te¿ taki
jeden genera³ Policji, którego zreszt¹ broniê. To
dotyczy oficera, takiego, który pomawia wszystkich swoich zwyk³ych ¿o³nierzy i mo¿e z tego korzystaæ, chocia¿ sam zak³ada³ tê organizacjê,
trzyma³ jak paj¹k ca³¹ tê sieæ. I potem ma z tego
korzystaæ? To ju¿ siê k³óci ze zdrowym rozs¹dkiem. I dlatego ustawodawca s³usznie wy³¹cza tu
mo¿liwoœæ korzystania z tego. Tak ¿e tu nie do
koñca siê zgadzam, Panie Senatorze Piesiewicz,
na korzystanie z tego rozwi¹zania w stosunku do
tych genera³ów, którzy zak³adali gang. Bo mówimy o gangach, a nie o kradzie¿y lusterek – ca³y
czas o tym przypominam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pani senator zd¹¿y³a napisaæ poprawkê?
(Senator Anna Kurska: Tak, tak, ju¿ j¹ niosê.)
Dobrze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
W czasie dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: pani senator Kurska,
pan senator £yczywek i pan senator Piesiewicz.
Zgodnie z … By³y trzy wnioski, tak?
(G³os z sali: Tak.)
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym…

(wicemarsza³ek M. P³a¿yñski)
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê odnieœæ do
zg³oszonych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Tak, myœlê, ¿e tak.)
To proszê bardzo. Pani minister Beata Kempa,
tak?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie
Senatorowie!
Materia, nad któr¹ procedujemy, jest niezwykle wa¿na. I mo¿e dobrze, ¿e szereg w¹tpliwoœci
nasuwa siê równie¿ podczas obrad plenarnych.
Ale ta kwestia by³a bardzo dok³adnie, z udzia³em
pana prokuratora krajowego, omawiana podczas
prac komisji.
Na w¹tpliwoœci pana senatora Piesiewicza –
zreszt¹ przed chwileczk¹ te¿ dyskutowaliœmy na
ten temat – odpowiem w nastêpuj¹cy sposób.
W zasadzie nie mo¿e byæ tak, ¿e ten, kto kieruje
grup¹, kto nak³ania innych do takiego, a nie innego dzia³ania, czêsto do ciê¿kich zbrodni, kto wreszcie czerpie korzyœci ekonomiczne z dzia³alnoœci
tych innych osób – czêsto najwiêksze korzyœci
spoœród wszystkich cz³onków grupy – ma potem,
bo godzi siê… Oczywiœcie wiadomo, ¿e wtedy to
jest dla niego wygodna sytuacja i ¿e chroni go to
w jakiœ sposób. No wiêc jeœli ktoœ taki godzi siê na
takie coœ – bo tu jest przecie¿ wymagana zgoda takiej osoby na to, by taki dowód z zeznañ œwiadka
koronnego zosta³ dopuszczony – i unika odpowiedzialnoœci, to uwa¿amy, ¿e w³aœnie to jest daleko
bardziej niemoralne. Tak wiêc ja proponujê, Panie
Senatorze, jeszcze przez chwileczkê przemyœleæ tê
kwestiê.
Z tych wzglêdów na tê poprawkê jak gdyby nie
mo¿emy siê zgodziæ. Jest to zbyt szeroka kwestia.
A co do wypowiedzi… Ju¿ bardzo krótko, bo,
jak myœlê, ju¿ wszystko powiedzieliœmy na ten temat. A wiêc co do wypowiedzi pana senatora £yczywka, to z tej pana wypowiedzi jakby wynika³o
coœ takiego, ¿e organy œcigania bêd¹ stosowaæ tê
instytucjê do niemal ka¿dego przypadku. Ale ja
powtarzam: przede wszystkim jest bardzo œcis³a
i dookreœlona kontrola stosowania tego œrodka.
Je¿eli organ bêdzie chcia³ zastosowaæ taki œrodek, je¿eli taka osoba w ogóle bêdzie tego chcia³a,
to i tak jest jeszcze taka instytucja jak opiniowanie tego wniosku czy te¿ kontrola wniosku przez
prokuratora krajowego, a potem jeszcze zgodê
wyra¿a na to s¹d. Tak wiêc to nie jest tak, ¿e
w ogóle w ka¿dym przypadku taki œrodek dowodowy bêdzie dopuszczany. Myœlê zatem, ¿e by³a
to zbyt szeroka interpretacja.

Chcia³abym równie¿ z tego miejsca powiedzieæ, ¿e wypowiedŸ pod adresem pana ministra
Ziobry w zakresie jego ustawowego uprawnienia,
wynikaj¹cego z ustawy o prokuraturze, dotycz¹cego stosowania wytycznych wobec prokuratorów… No, jest to jego ustawowe uprawnienie.
A wiêc ta dyskusja z prawem obowi¹zuj¹cym
w tym zakresie jest co najmniej nie na miejscu.
Przepraszam, ale w tej sytuacji ta moja wypowiedŸ jest zasadna w tym zakresie.
Dziêkujê bardzo. Jeœli rozwia³am te w¹tpliwoœci, to…
(Senator Robert Smoktunowicz: Przepraszam
bardzo. Czy mo¿na?)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê. Oczywiœcie w Senacie dyskutowaæ
mo¿na na ka¿dy temat, równie¿ na temat wytycznych dla prokuratora.

Senator W³odzimierz £yczywek:
W kwestii formalnej tylko. Ad vocem.
Nie bardzo wiem, wiêc chcia³bym siê dowiedzieæ, Panie Marsza³ku, gdzie coœ takiego nie na
miejscu powiedzia³em.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Nie…)
Ja wbrew temu, co pani mówi… Ja, proszê pani, ¿e tak powiem, przetrzyma³em ju¿ przynajmniej dwudziestu ministrów sprawiedliwoœci, no
i ka¿dy mia³ jakiegoœ konika i tworzy³ nowe instytucje prawne.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Senatorze, bardzo przepraszam, ale
rzecz nie w tym, ¿eby wzbudziæ emocje, tylko
rzecz w zarzucie, jaki pan uczyni³. A to jest sprawa takiego prawa, do jakiego ustawa o prokuraturze upowa¿nia pana ministra sprawiedliwoœci.
St¹d ta moja wypowiedŸ w tym zakresie. Chodzi³o
o to, by nie pozosta³a pañstwu senatorom po tej
wypowiedzi obawa, ¿e pan minister Ziobro nie
dzia³a zgodnie z prawem. Bo dzia³a zgodnie z prawem.
(Senator W³odzimierz £yczywek: Gdzie ja coœ
nie na miejscu powiedzia³em?)
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Zamknêliœmy ju¿ dyskusjê. Pani minister
przedstawi³a swoje zdanie. A pañstwo oczywiœcie
mog¹ dyskutowaæ na ka¿dy temat, który dotyczy
danego punktu – nikt tej dyskusji nie ogranicza,
a na pewno marsza³ek jej nie ogranicza.

15. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2006 r.
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Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny…

(wicemarsza³ek M. P³a¿yñski)
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, a wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do przedstawionych w toku debaty
nad tym punktem wniosków i o przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz
ustawy o ochronie informacji niejawnych zostanie przeprowadzone jutro rano.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. Do
Senatu zosta³a przekazana 14 lipca 2006 r. Marsza³ek Senatu w dniu 14 lipca 2006 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
oraz do Komisji Ustawodawczej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 191, a sprawozdania komisji w drukach nr 191A i 191B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Roberta Smoktunowicza, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Smoktunowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jakieœ krzyki tu dochodz¹. Nie wiem, czy to
z sali sejmowej, czy…
(Weso³oœæ na sali)
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci dotycz¹ce kwestii mniej kontrowersyjnej ni¿ w poprzednim punkcie. Mam tê przyjemnoœæ mo¿e
bardziej jako cywilista, bo poprzednio zostawi³em mo¿liwoœæ zabrania g³osu kolegom karnistom. Ale na koniec naruszê regulamin i powiem
coœ jeszcze o poprzednim punkcie.
Sprawozdanie dotyczy uchwalonej przez Sejm
w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
A ta nowelizacja dotyczy dwóch kategorii zagadnieñ.
Po pierwsze, jest to kwestia zrzeczenia siê nieruchomoœci, zrzeczenia siê w³asnoœci nieruchomoœci, czyli jest to kwestia art. 179 kodeksu cywilnego.

Po drugie, jest to kwestia przedawnienia roszczeñ z tytu³u deliktu, czyli czynów zabronionych.
Jeœli chodzi o kwestiê pierwsz¹, to sprawa wynika z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 15 marca 2005 r., w którym to orzeczeniu
trybuna³ uzna³, ¿e treœæ art. 179 kodeksu cywilnego jest niezgodna z art. 2 i 165 konstytucji.
Przypomnê, ¿e ta treœæ art. 179 zosta³a uchwalona w 2003 r. i wesz³a w ¿ycie 25 wrzeœnia 2003 r.
W istocie sprowadza³o siê to do tego, ¿e je¿eli ktoœ
chcia³ siê pozbyæ w³asnoœci nieruchomoœci, to po
prostu siê jej zrzeka³, a ona stawa³a siê automatycznie w³asnoœci¹ gminy. Otó¿ T rybuna³
Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e aby zachowaæ podmiotowoœæ prawn¹ gmin – czyli jakby po prostu
po to, aby gmina te¿ mog³a decydowaæ, czy chce,
czy nie chce nabywaæ nieruchomoœci, nabywaæ
zobowi¹zania, byæ obci¹¿ana – treœæ tego artyku³u musi byæ w istocie zmodyfikowana.
Obecna propozycja wypracowana przez Sejm
polega na tym, i¿ w³aœciciel nieruchomoœci, aby
móc co do skutku zrzec siê jej w³asnoœci, musi jakby z³o¿yæ zaproszenie do zawarcia umowy przekazania w³asnoœci nieruchomoœci danej gminie na
rêce starosty. Je¿eli taka umowa nie zostanie zawarta w ci¹gu szeœciu miesiêcy lub jeœli gmina oœwiadczy, ¿e nie chce takiej nieruchomoœci nabyæ,
wtedy w³aœciciel przystêpuje do aktu notarialnego,
zrzeka siê tej w³asnoœci, a nieruchomoœæ staje siê
automatycznie w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
Dlatego te¿ nast¹pi³a potrzeba nowelizacji
art. 179 kodeksu cywilnego, a ponadto, poniewa¿ taka jest zasada unormowania kodeksu cywilnego, potrzeba wprowadzenia art. 233, dodatkowego tytu³u, nowego typu umowy, czyli przekazania w³asnoœci nieruchomoœci gminie.
Podobnie uregulowano kwestiê dotycz¹c¹ u¿ytkowania wieczystego. Poprzednio by³o to regulowane kilkoma przepisami, a obecnie jest, w identyczny sposób jak omówiona ju¿ kwestia, regulowane jednym przepisem, mianowicie art. 2331
kodeksu cywilnego.
Druga sprawa, czyli kwestia przedawnienia roszczeñ z tytu³u deliktu. Otó¿ ta nowelizacja ma na
celu przede wszystkim zapewnienie ochrony osobie ma³oletniej w sytuacjach, gdy szkoda ujawnia
siê po d³ugich okresach od zdarzenia, które j¹ wywo³a³o. Bo ze wzglêdu na zachowania przedstawiciela ustawowego, który nienale¿ycie wype³ni³
swoj¹ opiekê nad ma³oletnim, ma³oletni po pewnym czasie nie mo¿e ju¿ dochodziæ odszkodowania z tytu³u szkody w ten sposób poniesionej.
Otó¿ Sejm proponuje, by §3 w art. 442 kodeksu cywilnego mia³ nastêpuj¹ce brzmienie:
przedawnienie roszczeñ osoby ma³oletniej
o naprawienie szkody, która by³a nastêpstwem
uszkodzenia cia³a czy wywo³ania rozstroju
zdrowia, nie mo¿e skoñczyæ siê wczeœniej ni¿
z up³ywem dwóch lat od osi¹gniêcia pe³noletnoœci przez t¹ osobê.
1
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cyjny – nie by³o trzeba stosowaæ zabiegu w postaci art. 179, tylko bêdzie mo¿na zast¹piæ dotychczasow¹ treœæ art. 179. I to taka uwaga dla praktyków, dlaczego jest ten art. 179 – bo, niestety,
zabrak³o paru dni, aby zast¹piæ treœæ dotychczasow¹, no i przepis ten przesta³ istnieæ.
Druga sprawa. Od czasów prawa rzymskiego
minê³o na tyle du¿o czasu, by ju¿ ¿adne systemy
prawne nie pozwala³y na to, aby nieruchomoœci
by³y niczyje. O ile rzecz ruchom¹ mo¿na uznaæ za
niczyj¹, to w rozwiniêtych krajach, w krajach wysoko rozwiniêtych systemów gospodarczych, nie
ma nieruchomoœci niczyich. System rejestrowania wszystkich nieruchomoœci jest szczelny. I to
wymusi³o równie¿ interpretacjê, która przez kilka dni, kiedy nie obowi¹zuje ju¿ przepis art. 179,
zosta³a przygotowana przez pana profesora Radwañskiego. Jest taka interpretacja, która nie
pozwala na wykonywanie czy sporz¹dzanie aktów notarialnych zrzeczenia siê nieruchomoœci,
poniewa¿ ustawodawca nie pozwala na to, aby
nieruchomoœæ by³a niczyja.
I wreszcie instytucja odpowiedzialnoœci. To te¿
nie zosta³o, wydaje mi siê, powiedziane. Otó¿
w przypadku zrzeczenia siê nieruchomoœci albo
w postaci zaproszenia do nabycia, albo w postaci
zrzeczenia siê nieruchomoœci na rzecz Skarbu
Pañstwa, instytucja odpowiedzialnoœci powoduje, ¿e czêsto zrzekaj¹ siê takiej nieruchomoœci
w³aœciciele, dla których przesta³a ona mieæ wartoœæ gospodarcz¹. Czêsto zdarza siê, ¿e s¹ to nieruchomoœci obci¹¿one jakimiœ hipotekami.
Wówczas jest zagadnienie ograniczenia odpowiedzialnoœci gminy czy Skarbu Pañstwa za wierzytelnoœci, które zabezpiecza hipoteka.
Ten postulat realizuje zapis, który mówi, ¿e
odpowiedzialnoœæ ogranicza siê do odpowiedzialnoœci z nieruchomoœci, a wiêc nie ca³ym maj¹tkiem gminy, nie ca³ym maj¹tkiem Skarbu Pañstwa. Czyli tylko z tej nieruchomoœci mo¿e byæ
prowadzona egzekucja. Oczywiœcie, pojawiaj¹
siê pewne w¹tpliwoœci, czy to jednak nie jest nadmierne obci¹¿enie gminy czy Skarbu Pañstwa,
które chcia³yby zainwestowaæ w tê nieruchomoœæ i wype³niæ dobrowolnie zobowi¹zanie.
Wówczas wzrasta wartoœæ tej nieruchomoœci.
Czy nie lepiej by³oby u¿yæ sformu³owania o odpowiedzialnoœci do wartoœci tej nieruchomoœci? Ale
to znowu jest postêpowanie du¿o bardziej skomplikowane, zw³aszcza dla wierzyciela. Czêsto
tworz¹ siê w¹tpliwoœci. S¹ kwestionowane wyceny. Rozwi¹zania prostsze s¹ czêsto du¿o skuteczniejsze, tym bardziej ¿e nie mamy do czynienia
z zagadnieniem, które bêdzie wystêpowa³o
w praktyce nadmiernie czêsto. Trzeba bowiem
mieæ zaufanie do w³aœcicieli. W³aœciciel nieruchomoœci, która stanowi jak¹œ powa¿niejsz¹
wartoœæ, nie zrzeka siê jej, tylko j¹ zbywa.
W zwi¹zku z tym to s¹ raczej problemy akademickie ni¿ rzeczywiste, mog¹ce mieæ znaczenie. Tego
1

I dodatkowe dwie sprawy. Mianowicie przed³u¿ono… Ja coœ do omówienia zostawiê senatorowi
Ga³kowskiemu, który te¿ jest sprawozdawc¹, tak
¿e ju¿ na tej kwestii skoñczê, Otó¿ przed³u¿ono
do lat dwudziestu przedawnienie roszczeñ w sytuacji, kiedy szkoda by³a nastêpstwem uszkodzenia cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia,
oraz w sytuacji, je¿eli szkoda wynik³a ze zbrodni
lub wystêpku, bez wzglêdu na to, kiedy poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i o osobie zobowi¹zanej do jej naprawienia.
Je¿eli pan marsza³ek pozwoli… Ja wiem, ¿e to
jest totalne naruszenie regulaminu, ale…
Pani Minister, ja siê zupe³nie nie zgadzam.
Œwiadek koronny jest to instytucja… Ja nie zabiera³em wczeœniej g³osu, teraz te¿ zabieram bardziej jako cywilista, w obronie senatora Piesiewicza. Otó¿ œwiadek koronny jest to instytucja z natury rzeczy niemoralna. I ka¿dy o tym wiedzia³ od
pocz¹tku. Jest niemoralna z natury rzeczy, bo
narusza równowagê i nagle pozwala nie karaæ
osoby, która jest winna. Ale istot¹ tej instytucji
jest jej skutecznoœæ. Tak wiêc niezale¿nie od tego,
czy karamy akurat herszta, czy osobê mniej winn¹, to istot¹ rzeczy jest tu skutecznoœæ, a nie
kwestia moralnoœci. Bo, jak mówiê, jest to instytucja niemoralna i wszyscy o tym od pocz¹tku
wiedzieliœmy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej, senatora Janusza Ga³kowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Ga³kowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zasadzie pan senator Smoktunowicz przedstawi³ ca³oœæ zagadnienia zwi¹zanego z przedmiotem…
(Senator Robert Smoktunowicz: Z tym ¿e bez
poprawek…)
A, tak.
Zarówno Komisja Ustawodawcza, jak i Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci proponuj¹
przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Ja powiem tylko o dwóch sprawach, w ramach
uzupe³nienia.
Pierwsza to taka, ¿e instytucja zrzeczenia siê
nieruchomoœci… Ten projekt zosta³ wniesiony
przez przedstawicieli rz¹du jeszcze w czasie, kiedy wydawa³o siê, ¿e wystarczy czasu na to, aby
przed 15 lipca – kiedy to utraci³ moc obowi¹zuj¹c¹ przepis uchylony przez Trybuna³ Konstytu-
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typu instytucja – ostatnie zdanie w tej kwestii –
jest w zasadzie instytucj¹ zaczerpniêt¹ z prac jeszcze komisji kodyfikacyjnej przedwojennej, dobrej, starej, polskiej myœli prawniczej.
I druga kwestia – przedawnienia roszczeñ.
Otó¿ szczególnie mnie cieszy, ¿e zaczynamy myœleæ w kategoriach ochrony wierzyciela. Do tej pory ochrona d³u¿nika z przera¿aj¹c¹, moim zdaniem, interpretacj¹ w zakresie ochrony danych
osobowych, uniemo¿liwia³a czêsto egzekwowanie albo znacznie utrudnia³a egzekwowanie…
Generalnie rzecz bior¹c, mieliœmy do tej pory system albo interpretacjê przepisów prawa, które
de facto powodowa³y niczym nieuzasadnion¹
ochronê d³u¿nika, a ochrona wierzyciela czêsto
pozostawa³a iluzoryczna, by³a tylko na papierze.
Ta tendencja, ta zmiana jest w szczególnoœci
zwi¹zana z rozwojem nauk medycznych. One bowiem czêsto pokazuj¹, ¿e szkoda wobec danej
osoby, jej zdrowia, czasami ¿ycia, bywa ujawniona dopiero po wielu latach.
W zwi¹zku z tym rekomendujê z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ i zupe³nym przekonaniem, ¿e rozwi¹zania zaproponowane w tej ustawie s¹ bardzo
dobre. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie skierowaæ pytanie do sprawozdawców?
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pierwsze pytanie. Dlaczego ustawodawca
przyj¹³ nierównomiernie odpowiedzialnoœæ – inaczej gminy, a inaczej Skarbu Pañstwa?
W art. 902 jest zapis, ¿e gmina ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia, bez
ograniczeñ, przy Skarbie Pañstwa natomiast
czytamy, ¿e ponosi on odpowiedzialnoœæ tylko
z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia. Prosi³bym
o wyjaœnienie ratio legis tej ró¿nicy.
Drugie pytanie. Dlaczego, skoro chronimy
wierzyciela, nie ma prawa pierwszeñstwa przejêcia tej nieruchomoœci przez wierzyciela, tylko
mo¿na pokrzywdziæ go, zrzekaj¹c siê nieruchomoœci na rzecz Skarbu Pañstwa albo na rzecz
gminy? Je¿eli bowiem pan senator sprawozdawca by³ ³askaw mówiæ o ochronie wierzyciela, to
tutaj ona mo¿e byæ problematyczna, skoro d³u¿nik w³aœciciel mo¿e uciec przed wierzycielem,
przekazuj¹c nieruchomoœæ Skarbowi Pañstwa.
Jeœli gminie, to gmina odpowiada w ca³oœci za obci¹¿enia. Tam natomiast, gdzie jest to zobowi¹zanie, które ma charakter, i osobisty, i z mocy prawa rzeczowego, czy nie dostrzegaj¹ panowie se3
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natorowie sprawozdawcy tej dysproporcji, o której mówiê?
I wreszcie trzecie pytanie. Czy potrzebne jest
regulowanie tej kwestii tak dalece w zwi¹zku
z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego, bez
tego, co zawiera³ poprzedni, uchylony, art. 179,
mówi¹cy o odpowiedzialnoœci expressis verbis
tylko w zakresie do wartoœci nieruchomoœci? Jak
ta wartoœæ mia³aby wtedy byæ wyliczana, wed³ug
jakich przepisów? Jak zaspokajani by byli wierzyciele, gdyby ich by³o na przyk³ad kilku, jeszcze
do tego przy wierzytelnoœciach, które korzystaj¹
z prawa pierwszeñstwa i tych, które nie korzystaj¹ z prawa pierwszeñstwa? Niektóre hipoteczne
obci¹¿enia korzystaj¹ przecie¿ z prawa pierwszeñstwa przy postêpowaniu egzekucyjnym.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Ga³kowski:
Rozumiem, ¿e to pytanie jest skierowane do
mnie, gdy¿ ja by³em ostatnim…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jesteœcie panowie kolegami adwokatami i macie praktykê tego
typu. Senatorowi, który nie jest praktykiem, nie
zada³bym tak daleko id¹cych pytañ.)
Zacznê od ostatniego pytania o ratio legis
unormowania dotycz¹cego zmiany odpowiedzialnoœci z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia – nie
do wartoœci, tylko z nieruchomoœci – jeœli chodzi
o Skarb Pañstwa. To rzeczywiœcie jest trochê inaczej uregulowane, jeœli chodzi o gminê. Otó¿ to
ratio legis zosta³o wyjaœnione w uzasadnieniu do
druku sejmowego. G³ównie chodzi w³aœnie o to,
o czym ja mówi³em. Je¿eli wprowadzimy zasadê,
¿e do wartoœci – tê, która by³a – to ta wartoœæ jest,
po pierwsze, zmienna, po drugie, zawsze budz¹
siê w¹tpliwoœci i trwa d³ugotrwa³y spór o to, jaka
jest wartoœæ rzeczywista. Jeden bieg³y wycenia
tak, drugi bieg³y wycenia inaczej, a nieruchomoœæ pozostaje. W zasadzie jej zainwestowanie
przed³u¿a siê w znacz¹cy sposób i nie mo¿na tej
sprawy jednoznacznie uregulowaæ.
Ta odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci oznacza, ¿e jest to wprawdzie w pewien sposób ograniczone, ale tylko w takim zakresie, ¿e Skarb Pañstwa b¹dŸ gmina mówi: nie, nie jestem zainteresowany w dobrowolnym spe³nieniu œwiadczenia,
egzekwuj z nieruchomoœci; ile wyegzekwujesz,
tyle twoje, ³¹cznie z pozbyciem siê tej nieruchomoœci w trybie licytacji i przejêcia przez wierzyciela. Mo¿e tak byæ i to jest po prostu prostsze
rozwi¹zanie. I ja uwa¿am, ¿e prawid³owe.
Nastêpna sprawa: rozró¿nienie pomiêdzy nabyciem przez gminê a nabyciem przez Skarb Pañstwa. Nabycie przez Skarb Pañstwa jest nabyciem pierwotnym, poniewa¿ Skarb Pañstwa nie
ma wyboru. Zrzeczenie siê jest aktem notarial-
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nym dokonanym jednostronnie i z mocy prawa
w³aœcicielem staje siê wówczas Skarb Pañstwa,
gmina natomiast ma wybór. Gmina ma szeœæ
miesiêcy na to, ¿eby rozwa¿yæ, czy ta nieruchomoœæ, której nabycie zaoferowano w drodze umowy notarialnej… I przy tej umowie notarialnej, jeœli strony nie postanowi¹ inaczej, w³aœciciel przekazuj¹cy w³asnoœæ nie ponosi odpowiedzialnoœci
za jej wady. Ale jest to przepis iuris dispositivi, czyli taki, który umo¿liwia stronom inn¹ regulacjê.
Jest oczywiœcie pewne ryzyko. W analizie prawnej, która zosta³a przygotowana na zlecenie Sejmu, ten problem by³ poruszany. Gmina mo¿e
w okreœlonej sytuacji nie znaæ rzeczywistego stanu prawnego i ponosiæ odpowiedzialnoœæ za wady prawne, mimo ¿e nie wiedzia³a, bo jest to nabycie nieodp³atne. Nie chroni jej równie¿ rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych. No, ale
je¿eli gmina nie ma pewnoœci, a ma przecie¿ wyspecjalizowane s³u¿by prawne, to one powinny
powiedzieæ: jest ryzyko, nie idziemy w to.
Przy nabyciu pierwotnym ogranicza siê odpowiedzialnoœæ Skarbu Pañstwa, w³aœnie dlatego
nie do wartoœci, bo na tê wartoœæ wp³ywaj¹ miêdzy innymi wady prawne, byæ mo¿e jakieœ nieujawnione s³u¿ebnoœci w ksiêgach wieczystych, które zosta³y zasiedziane; ca³y skomplikowany szereg mo¿liwoœci mo¿e zmieniæ tê wartoœæ w wyniku wyceny. Ta wycena przez ujawnianie nowych
faktów, nowych elementów mo¿e byæ kilkakrotnie zmieniana. Bêdzie koniecznoœæ jej zmieniania. Bêd¹ d³ugotrwa³e procesy. Nie, Skarb Pañstwa mówi wtedy po prostu: nie spe³niamy
œwiadczenia, egzekwuj. Przyznam szczerze, ¿e
nie wzi¹³em nic do notowania. Gdyby pan senator zechcia³ powtórzyæ drugie pytanie, które pan
senator zada³…

Senator Piotr Andrzejewski:
W zasadzie to by³o pierwsze pytanie. Chodzi
o tê ró¿nicê. Problem dotyczy tego, dlaczego nie
powtórzono z §2…
(Senator Janusz Ga³kowski: Art. 179.)
…art. 179, który niebawem straci moc, 15 lipca,
wskutek orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego…
(Senator Janusz Ga³kowski: Ju¿ straci³, cztery
dni temu, mamy dzisiaj 19 lipca.)
Przepraszam, straci³. Tak, ju¿ jest po 15 lipca.
…który wiêc straci³ moc 15 lipca z mocy orzeczenia trybuna³u, nie powtórzono expressis verbis
ograniczenia tej odpowiedzialnoœci, nie ograniczaj¹c tej odpowiedzialnoœci, je¿eli chodzi o gminê.
Dam mo¿e krótki przyk³ad. W³aœciciel mo¿e
przekazaæ gminie, gmina odpowiada za wady
ukryte – gdyby to by³o ex lege, je¿eli strony nie postanowi³y inaczej – i gmina obci¹¿a tê nieruchomoœæ; póŸniej mo¿e j¹ przekazaæ Skarbowi Pañ-

stwa, uchylaj¹c siê od sp³acenia wierzyciela. To
znaczy, gdyby siê porozumieli ze sob¹ w³aœciciel
i gmina, to przekazuj¹ nieruchomoœæ gminie,
gmina dokonuje dalej obci¹¿eñ hipotecznych
i innych, zabezpieczaj¹c tê nieruchomoœæ, a póŸniej przekazuje j¹ Skarbowi Pañstwa. I w ten sposób wierzyciel staje siê pokrzywdzony, zw³aszcza
je¿eli wartoœæ sumy wierzytelnoœci znacznie
przekracza wartoœæ zabezpieczenia w postaci
nieruchomoœci. Chodzi o to, czy ta dysproporcja
jest zamierzona czy przypadkowa? Nierównoprawnoœæ ochrony wierzyciela.
(Senator Janusz Ga³kowski: Mówimy o odpowiedzialnoœci za wady czy o odpowiedzialnoœci za
obci¹¿enia?)
Mówimy i o obci¹¿eniach, o ca³oœci.
(Senator Janusz Ga³kowski: Je¿eli chodzi o obci¹¿enia...)
Przy pierwotnym nabyciu, tak jak pan mówi,
w zasadzie, gdyby nie ustawa, to on by³by w stanie czystym od obci¹¿eñ. Ale ustawa mówi, ¿e
z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia ponosi odpowiedzialnoœæ, mimo ¿e to takie pierwotne, trochê
niepierwotne nabycie…

Senator Janusz Ga³kowski:
Tak, to jest jedyny wyj¹tek, który wprowadza
instytucjê odpowiedzialnoœci mimo nabycia pierwotnego, w³aœnie dlatego, ¿eby nie pozbawiæ
mo¿liwoœci dochodzenia roszczeñ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale tylko do wysokoœci wartoœci. To expressis verbis…)
Nie do wysokoœci wartoœci. Odpowiada z nieruchomoœci. To jest odpowiedzialnoœæ rzeczowa,
a nie osobista. To jest odpowiedzialnoœæ rzeczowa, ograniczona do tej rzeczy, czyli do tej konkretnej nieruchomoœci.
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Panie Senatorze, Przewodnicz¹cy komisji regulaminowej,
proszê o pytanie.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam.
Tak jest, to by³a polemika. Tak ¿e proszê, Panie
Senatorze…)
Druga rzecz. Jeœli chodzi o odpowiedzialnoœæ
z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia i – co siê z tym
wi¹¿e – równie¿ za wady, gmina ma mo¿liwoœæ rozeznania sytuacji prawnej. Je¿eli rozeznaje tê sytuacjê i widzi albo podejrzewa, ¿e mog¹ byæ jakieœ
w¹tpliwoœci, to powie: weŸmiemy pod warunkiem, ¿e wpiszemy odpowiedzialnoœæ za wady na
przekazuj¹cego. Je¿eli pan siê zgadza na to, to
przyjmujemy, je¿eli nie, to dziêkujemy. Ustawodawca nie chce wyrêczaæ i tak kazuistycznie regulowaæ, bo dobr¹ regulacj¹ jest w³aœnie taka,
która zak³ada racjonalnoœæ postêpowania, a co
do gmin, co do Skarbu Pañstwa mo¿na mieæ pewnoœæ, ¿e te podmioty powinny mieæ profesjonaln¹
obs³ugê prawn¹. W zwi¹zku z tym nie zachodzi
potrzeba a¿ tak du¿ej ochrony tych podmiotów.
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To jest moje wyjaœnienie, które wydaje mi siê, ¿e
takie jest, ale jeœli ono jest inne, to oczywiœcie
mog¹ je uzupe³niæ przedstawiciele ministerstwa.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym jeszcze, ¿eby pan sprawozdawca,
mecenas Smoktunowicz, te¿ siê ustosunkowa³
do tych pytañ, je¿eli mo¿na, bo one s¹ bardzo
praktyczne.
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rzycieli. Nie wiem, ale myœlê, ¿e skarga pauliañska w ten sam sposób mo¿e tutaj dzia³aæ. Ona
przecie¿ chyba w tych wypadkach nie jest wy³¹czona i wierzyciel mo¿e oczywiœcie dochodziæ
uniewa¿nienia takiej czynnoœci.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Dziêkujê. Na ile potrafi³em…
(Senator Janusz Ga³kowski: Jeœli mogê w uzupe³nieniu…)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Mo¿e pan senator.

Senator Robert Smoktunowicz:
Ja siê czujê, Panie Mecenasie, jak na egzaminie u pana. Przyznam, ¿e trudno jest mi odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego? Nie pracujê w ministerstwie i nie jestem pos³em, dlaczego tak siê
sta³o – nie wiem. Jako sprawozdawca odpowiadam za treœæ. Co do tej treœci, mogê wyjaœniæ, jak
ja tê treœæ rozumiem, bo powody tej nowelizacji
znamy. Je¿eli chodzi o pozycjê Skarbu Pañstwa
i gminy, to jest ona identyczna, czyli…
(Senator Piotr Andrzejewski: Skarb Pañstwa
a gmina. Chodzi o tê ró¿nicê.)
Nie, pozycja jest identyczna. Ponosi siê odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enie.
Tu zapisy s¹ identyczne, przepraszam bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Gmina ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia, a nie…)
A Skarb Pañstwa nie?
(Senator Piotr Andrzejewski: A nie tylko z nieruchomoœci, z wartoœci nieruchomoœci, nie do
pe³nej…)
Zaraz, zaraz, bo ja widzê identyczne zapisy.
(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Szanowni
Prawnicy, ale proszê bez nadmiernej polemiki.)
Art. 179 §4 zdanie drugie: „Skarb Pañstwa ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia”.
(Senator Janusz Ga³kowski: Art. 902 – to samo.)
I to samo w nowym brzmieniu art. 902: „gmina
ponosi odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za jej
obci¹¿enia”, Panie Mecenasie. Zapis jest identyczny. Czyli nie ma ró¿nicy.
(Senator Piotr Andrzejewski: W porz¹dku.)
Wie pan, konia z rzêdem, je¿eli ktoœ mi powie,
¿e zrzeczenie siê na rzecz Skarbu Pañstwa czy
przekazanie na rzecz gminy to jest ucieczka od
d³ugów, z naruszeniem interesów wierzyciela. Ja
jeszcze o takiej konstrukcji nie s³ysza³em, ale
przemyœlê na przysz³oœæ, bo mo¿e to jest dobra
sprawa. Wie pan…
(Senator Janusz Ga³kowski: Ale to jest mo¿liwe.)
Rozumiem: rodzina, przyjaciele. Ale na to, ¿eby siê zrzekaæ na rzecz Skarbu Pañstwa, jeszcze
nie wpad³em. Przyznam, ¿e nie znam odpowiedzi
na pytanie, czy nastêpuje naruszenie prawa wie1
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Senator Janusz Ga³kowski:
Z sejmowej ekspertyzy prawnej wynika potwierdzenie, ¿e nie tylko art. 527, ale równie¿
art. 59, który do roku… Obie instytucje mog¹ byæ
zastosowane dla ochrony wierzyciela.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Zanim pani minister bêdzie przeegzaminowana, pytanie zada jeszcze pan senator Wach.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Chcê zapytaæ o rzecz nastêpuj¹c¹. Nie jestem
specjalist¹ od nieruchomoœci, ale chcê zapytaæ,
czy szeœciomiesiêczny okres, który ma gmina na
podjêcie decyzji w sprawie przejêcia nieruchomoœci w drodze notarialnej, nie jest zbyt d³ugi? Przez
szeœæ miesiêcy ta nieruchomoœæ mo¿e straciæ fizycznie na wartoœci, mog¹ te¿ siê zwiêkszyæ obci¹¿enia tej nieruchomoœci. W koñcu nieruchomoœæ jest w gminie, ona nie jest daleko. Byæ mo¿e
jest znana, przynajmniej dostêp do niej jest ³atwy. A potem Skarb Pañstwa ma to wzi¹æ? WyobraŸmy sobie, ¿e to jest po powodzi zalane wod¹,
stoi tak pó³ roku i gmina w koñcówce terminu
mówi, ¿e jednak tego nie chce. Czy ten termin nie
jest tutaj jak¹œ strat¹, nie jest przesadny?
(Senator Krzysztof Piesiewicz: W gminie szeœæ
miesiêcy to jest sekunda.)
(Senator Robert Smoktunowicz: Mo¿e odpowiem, Panie Senatorze. Rzeczywiœcie terminy…)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Smoktunowicz, proszê bardzo.

Senator Robert Smoktunowicz:
Rzeczywiœcie terminy biurokratyczne s¹ doœæ
d³ugie. Szeœæ miesiêcy to nie jest d³ugi okres. Proszê natomiast pamiêtaæ, ¿e nie rozmawiamy o jakiejœ zwyk³ej typowej czynnoœci cywilnoprawnej,
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któr¹ jest umowa kupna sprzeda¿y. Mówimy
o instytucji wyj¹tkowej, w której przypadków naprawdê jest niewiele. Mówimy o tym, ¿e ktoœ siê
zrzeka… Nie wiem, ile jest takich przypadków.
Panowie mecenasi? Ja nie wiem. Ja w ogóle nie
s³ysza³em o takim przypadku, ¿eby ktoœ siê
zrzek³ czy przekaza³ na rzecz, wed³ug obecnych
regulacji… Tu gmina w pewien sposób mo¿e czuæ
siê zaskoczona, ¿e musi mieæ a¿ szeœæ miesiêcy
na podjêcie decyzji. To by³o tak pó³¿artem, przepraszam.

Andrzejewski, a na które na pewno nie w pe³ni
uda³o mi siê odpowiedzieæ i których z pewnoœci¹
mo¿na by znaleŸæ jeszcze bardzo du¿o, powoduje, ¿e potrzebny jest czas na to, ¿eby przeanalizowaæ stan prawny nieruchomoœci, ewentualnie
przeprowadziæ rozmowê, wywiad z w³aœcicielem
nieruchomoœci, uzyskaæ jakieœ zapewnienie,
prowadziæ negocjacje, to wszystko trwa. Sprowadzenie tego do krótszego terminu, na przyk³ad tygodniowego czy dwutygodniowego, by³oby iluzj¹
tej instytucji.
(Senator Robert Smoktunowicz: Teraz ju¿
wszyscy wiedz¹, jak wygl¹da sala s¹dowa…)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

(senator R. Smoktunowicz)

Pan senator Ga³kowski, proszê bardzo.

Senator Janusz Ga³kowski:
Ja znam jeden przypadek, gdy gmina odmówi³a przyjêcia oferty, poniewa¿ w dotychczasowym
stanie obowi¹zywa³a taka regulacja, ¿e gmina
musia³a wyraziæ zgodê, i nie wyrazi³a ona zgody
na przejêcie nieruchomoœci, której w³aœciciel
chcia³ siê zrzec. By³a te¿ taka sytuacja, ¿e gmina
nie mia³a ju¿ mo¿liwoœci wyra¿enia w tym przedmiocie swojej woli, i to powinno zostaæ zmienione, bo jednak nie powinno tak byæ. Gmina nie
mo¿e zostaæ ubezw³asnowolniona przez to, ¿e
w³aœciciele zrzekaj¹ siê nieruchomoœci, ale s¹ to,
tak jak powiedzia³ pan senator Smoktunowicz,
naprawdê bardzo wyj¹tkowe wypadki. Jest to
przecie¿ racjonalnoœæ cz³owieka myœl¹cego, jeœli
nieruchomoœæ ma jak¹œ wartoœæ dodatni¹, to on
j¹ sprzedaje, a zrzeka siê tylko wtedy, kiedy przynosi mu ona wiêcej obci¹¿eñ ni¿ korzyœci.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ. Jest jeszcze jedno, tak?
Proszê bardzo, pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Mnie chodzi o to, czy szeœæ miesiêcy to nie jest
za d³ugo, w tym sensie, ¿e ta nieruchomoœæ mo¿e
nadal traciæ na wartoœci. Przypadek jest nadzwyczajny. Zala³a to woda i stoi to pod wod¹ pó³ roku,
byæ mo¿e niepotrzebnie.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
OdpowiedŸ na to pytanie chyba ju¿ pad³a.
Czy pan senator chcia³by jeszcze zabraæ g³os?

Senator Janusz Ga³kowski:
Jeszcze jedno zdanie.
Panie Senatorze, okres jest doœæ d³ugi, ale
iloœæ problemów, które wyjawi³ tu pan senator

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci, reprezentowany przez pani¹ minister Beatê Kempê.
Czy pani minister…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Tak.)
Pani minister chce zabraæ g³os.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie
Senatorowie!
Zanim w kilku s³owach zwrócê siê do pañstwa
w przedmiocie tej¿e ustawy, w ramach drugiego
w dniu dzisiejszym egzaminu, jak s³usznie zauwa¿y³ pan senator, pozwolê sobie odpowiedzieæ na
pytanie w sprawie szeœciomiesiêcznego terminu,
o którym przed chwileczk¹ mówiliœmy. Proszê,
aby zwróciæ uwagê na to, ¿e nie jest to termin, który nale¿y pojmowaæ jako termin sztywny, w tym
sensie, ¿e gmina zawsze mo¿e przej¹æ nieruchomoœæ wczeœniej. Je¿eli zorientuje siê, je¿eli wszystkim formalnoœciom uczyni zadoœæ, to mo¿e podj¹æ tê decyzjê wczeœniej, w terminie do szeœciu
miesiêcy. To nie jest powiedziane, ¿e ten okres jest
d³ugi albo krótki, tak ¿e spieszê tu jeszcze z tak¹
uwag¹, aby wyjaœniæ te w¹tpliwoœci. A tak w ogóle
z praktyki, któr¹ pewnie pañstwo macie daleko
wiêksz¹ ni¿ ja, wynika, ¿e wartoœæ nieruchomoœci
z czasem raczej wzrasta, choæ czasem ró¿nie to
bywa. Oczywiœcie takie przypadki, o których
wspomnia³ pan senator, ¿e coœ mo¿e ulec zniszczeniu, te¿ na pewno siê zdarzaj¹. Generalnie jednak mo¿na rzec, stwierdziæ, ¿e raczej jest to tendencja zwy¿kowa, jeœli chodzi o wartoœæ.
Spieszê te¿ odpowiedzieæ panu senatorowi Andrzejewskiemu, i¿ s³usznie zauwa¿y³ pan senator
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Smoktunowicz, ¿e w zakresie odpowiedzialnoœci
z nieruchomoœci za jej obci¹¿enia, zarówno jeœli
chodzi o Skarb Pañstwa, jak i o gminê, s¹ to zapisy to¿same. Tak ¿e to nie budzi w¹tpliwoœci. A je¿eli by³yby jeszcze jakieœ w¹tpliwoœci, to jest tu
dzisiaj ze mn¹ pan sekretarz komisji kodyfikacyjnej, pan sêdzia Zegad³o, który na pewno udzieli
pañstwu odpowiedzi na nurtuj¹ce jeszcze pañstwa szczegó³owe pytania.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uchwalona przez Sejm w dniu 13 lipca 2006 r.
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw jest wywo³ana, jak ju¿
powiedzia³ to pan senator sprawozdawca, orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
15 marca 2005 r., w którym to trybuna³ uzna³, ¿e
art. 179 kodeksu cywilnego jest niezgodny
z art. 2 i 165 konstytucji. Uwzglêdniaj¹c orzeczenie trybuna³u, w ustawie wprowadzono zupe³nie
nowy tryb postêpowania w celu wyzbycia siê w³asnoœci nieruchomoœci. W³aœciciel nieruchomoœci, który zamierza zrzec siê jej w³asnoœci, bêdzie
sk³ada³ zaproszenie do zawarcia umowy przekazania w³asnoœci nieruchomoœci gminie w³aœciwej
ze wzglêdu na po³o¿enie nieruchomoœci, na jej
obszarze. Art. 179 kodeksu cywilnego w uchwalonej ustawie uszczegó³owia zasady powy¿szego
zrzeczenia siê.
Oprócz realizacji orzeczenia trybuna³u ustawa
nowelizuje tak¿e art. 442 kodeksu cywilnego.
Nowelizacja w tym zakresie ma na celu zapewnienie ochrony interesu osób poszkodowanych w sytuacjach, gdy szkoda ujawnia siê po
d³ugich okresach od wywo³uj¹cego j¹ zdarzenia.
W szczególnoœci dotyczy to sytuacji, gdy osoba
uzyskuj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych nie ma szans na dochodzenie roszczeñ od
sprawcy szkody, je¿eli od zdarzenia wyrz¹dzaj¹cego szkodê up³ynê³o dziesiêæ lat, a ma³oletni
osi¹gaj¹cy pe³noletnoœæ nie mo¿e powo³aæ siê na
okolicznoœæ, ¿e przedstawiciel ustawowy nie
spe³nia³ nale¿ycie obowi¹zków reprezentacji
dziecka.
Uchwalona ustawa w dniu 17 lipca 2006 r. zosta³a rozpoznana przez senack¹ Komisjê Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, która nie zg³osi³a do
niej poprawek. Tak¿e senacka Komisja Ustawodawcza w dniu 18 lipca bie¿¹cego roku przyjê³a
ustawê bez poprawek. Przedstawione sprawozdania obu komisji w sposób wyczerpuj¹cy omówi³y przyczyny dokonanych przez ustawê zmian
w kodeksie cywilnym i – moim zdaniem – uzasadni³y rozwi¹zania przyjête w uchwalonej przez
Sejm ustawie. W zwi¹zku z powy¿szym nie bêdê
ich ju¿ szczegó³owo omawia³a, pragnê natomiast
podziêkowaæ panom przewodnicz¹cym komisji
i panom sprawozdawcom za przedstawion¹ prezentacjê.
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Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, wnoszê o przyjêcie ustawy uchwalonej przez
Sejm w dniu 13 lipca 2006 r. bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów zechce zadaæ
pani minister pytanie?
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam pytanie…)
Panie Senatorze, ale pytanie do pani minister,
poniewa¿ to pani minister jest upowa¿niona do
wypowiadania siê w imieniu ministra sprawiedliwoœci, a pan sêdzia w kuluarach, poza mównic¹.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie pierwsze. Jak bêdzie wygl¹daæ odpowiedzialnoœæ z nieruchomoœci za obci¹¿enia, nieusuniête zapisy hipoteki na rzecz w³aœcicieli
sprzed II wojny œwiatowej? Jak do tej pory, notariusze zg³aszaj¹ mi, pokazuj¹, szczególnie na Pomorzu, ¿e przy transformacji ksiêgi wieczystej
w formê informatyczn¹ pojawia siê ogromna iloœæ
nieusuniêtych zapisów. Jak w zwi¹zku z przekazywaniem tej nieruchomoœci bêd¹ traktowane te
zapisy i na jakiej podstawie, bo do tej pory nie zosta³y one wykreœlone. To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie, ju¿ natury bardziej postulatywnej, ale te¿ chcia³bym siê tego dowiedzieæ. Istnieje przedawnianie, bardzo problematyczne, zbrodni komunistycznych. Dopiero dzisiaj mo¿emy
ich dochodziæ. Dlaczego, nowelizuj¹c art. 442,
rz¹d nie uwzglêdni³ tego szczególnego trybu, przerwy biegu przedawnienia albo rozpoczêcia innego
biegu przedawnienia w sytuacji, gdy mamy do
czynienia ze stwierdzonymi dopiero po transformacji ustrojowej zbrodniami komunistycznymi?
Czy nie nale¿a³o tego wyodrêbniæ tam, wskazaæ
odrêbnego biegu i okresu przedawnienia, gdzie
chodzi o tê odpowiedzialnoœæ cywiln¹?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Z uwagi na du¿¹ szczegó³owoœæ pytañ, bardzo proszê, Panie Sêdzio, o udzielenie odpowiedzi na te pytania w moim imieniu.)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Nie, nie, Pani Minister, to jest troszkê inaczej.
To marsza³ek decyduje o tym, kto mo¿e odpowiadaæ na pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Bardzo przepraszam, Panie
Marsza³ku, zatem bardzo proszê o wyra¿enie
zgody na udzielenie takiej odpowiedzi.)
Nie, umówmy siê w ten sposób. Pani nie musi
odpowiadaæ na bardzo szczegó³owe pytania, pani
po prostu udzieli odpowiedzi na piœmie. Niech
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pani teraz powie, ¿e pytanie jest zbyt szczegó³owe
i nie ma co wchodziæ…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Tak, aczkolwiek…)
(Prokurator w Biurze Prokuratury Krajowej Jerzy Gajewski: …zbyt œciœle zwi¹zane.)
Tak, pan senator zada³ pytanie, a pani po prostu udzieli odpowiedzi.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja nawet wolê
w ten sposób.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Myœlê, ¿e temat jest tak szczególny, i¿ w tej sytuacji istotnie nale¿a³oby siê nad nim pochyliæ,
w zwi¹zku z powy¿szym dostanie pan odpowiedŸ
na piœmie.
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku. Istotnie,
jest to bardzo dobre wyjœcie z sytuacji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Oczywiœcie.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Robert Smoktunowicz: Mo¿na ksi¹¿kê
napisaæ, doktorat…)
Nie wchodŸmy w takie bardzo szczegó³owe zagadnienia prawne, bo to jest jednak posiedzenie,
a nie seminarium.
Nie ma wiêcej pytañ. Dziêkujê.
Zatem otwieram dyskusjê, ale nikt siê do dyskusji nie zapisa³.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja siê zapisujê.)
Pan senator siê zapisuje.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku!
Sprawa, któr¹ chcê poruszyæ, jest spraw¹,
która winna nas zaprz¹taæ trwale. Ja porusza³em
j¹ podczas pracy Komisji Ustawodawczej. Jest to
problem, który pojawi³ siê w pytaniu, a myœlê, ¿e
znajdzie rozwi¹zanie podczas dalszych dzia³añ
resortu sprawiedliwoœci.
Mianowicie jest to problem niewykreœlenia hipotek i tytu³ów sprzed II wojny œwiatowej, a czasem jeszcze sprzed I wojny œwiatowej, które przy
okazji przenoszenia ksi¹g wieczystych, a maj¹
one charakter ci¹gniony, jedne z drugich, znajduj¹ siê w aktualnych wydrukach komputerowych. Ku zdziwieniu notariuszy przy przenoszeniu tytu³u w³asnoœci ujawniaj¹ siê nagle obci¹¿enia i to takie, które mog¹ skutkowæ dochodzeniem roszczeñ ze strony by³ych podmiotów, chodzi o obywateli pañstwa niemieckiego. Rodzi to

problem. Jaka powinna byæ w takim przypadku
reakcja? Reakcja jest niejednolita. Niektórzy notariusze stosuj¹ samoczynne dzia³ania, niepoparte ani dyrektywami ministerialnymi, ani
przepisami prawa, odnoœnie do wykreœlania jako
nieby³ych ró¿nych tytu³ów obci¹¿eñ prawa rzeczowego w nowo formu³owanych treœciach ksi¹g
wieczystych w formie elektronicznej na u¿ytek
czynnoœci, gdzieniegdzie zaœ trzeba wystêpowaæ
o wykreœlenie tego na podstawie pewnych przepisów prawa.
Niew¹tpliwie mamy tu do czynienia, i mówiê
to publicznie, z zaniedbaniem pañstwa polskiego i resortu sprawiedliwoœci, które winno
byæ usuniête. Temu s³u¿y moje wyst¹pienie.
Jest to apel do ministra sprawiedliwoœci o rozwi¹zanie tej kwestii, dlatego ¿e stan niepewnoœci dotyczy w tej chwili nie tylko charakteru
nabycia Ziem Odzyskanych, ale równie¿ tytu³ów wpisanych do ksi¹g wieczystych, na podstawie których miêdzy innymi przy tej nowelizacji przepisów uprawnionymi wierzycielami
staj¹ siê sukcesorzy by³ych w³aœcicieli, którzy
byli w³aœcicielami w okresie, kiedy ziemie te
nie nale¿a³y do Polski.
Jako senator zajmuj¹cy siê t¹ problematyk¹
chcê jeszcze raz podkreœliæ – to jest te¿ apel
skierowany do rz¹du, tak znakomicie tu reprezentowanego – ¿e praktycznie w ka¿dym akcie
reguluj¹cym sprawy w³asnoœciowe nale¿y przynajmniej formu³owaæ pogl¹d, który powinien
znaleŸæ formê dyrektywy jednolitej, czyszcz¹cej
ksiêgi wieczyste i tytu³y w³asnoœci, pogl¹d, który tu reprezentowaliœmy i który reprezentujê
nie od dziœ, ¿e nabycie po II wojnie œwiatowej terenów na zachodzie mia³o charakter pierwotny
pe³ny, to znaczy pierwotny czysty, bez ¿adnych
obci¹¿eñ, tak jak by to by³y tereny nienale¿¹ce
do nikogo, bo Polska ich nie zagrabi³a w drodze
dzia³añ wojennych, a dosta³a je na mocy traktatów miêdzynarodowych. Apel ten chcia³bym
skierowaæ pod adresem resortu i rz¹du. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Alexandrowicz.
Proszê bardzo.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po wyst¹pieniu pana senatora Andrzejewskiego chcia³em nawi¹zaæ do tematu, który tu ju¿
dwa razy porusza³em.
Po raz kolejny przypominam, ¿e od czasu
transformacji ustrojowej, od odzyskania suwerennoœci przez Polskê w 1990 r., nieza³atwiona
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jest sprawa reprywatyzacji. I rozwi¹zanie tego
problemu, czyli problemu w³asnoœci na Ziemiach
Zachodnich, mo¿e s³u¿yæ rozwi¹zaniu i tamtego
problemu. Kiedy bowiem kilkakrotnie po roku 1990 próbowano sprawê reprywatyzacji rozwi¹zaæ, mówiono, ¿e jest to straszliwe obci¹¿enie
dla bud¿etu pañstwa. Tymczasem na ziemiach
pó³nocnych i zachodnich mamy ogromny zasób
nieruchomoœci, które przed II wojn¹ œwiatow¹
nale¿a³y do Niemiec i nie maj¹ indywidualnych
w³aœcicieli. Poprzez nadania tych ziem by³ym
w³aœcicielom rozmaitych nieruchomoœci, i gruntowych, i przemys³owych, po³o¿onych zarówno
na Kresach Wschodnich, jak i w centralnej Polsce, na przyk³ad tych nieruchomoœci, które
w drodze reformy rolnej trafi³y w rêce prywatnych
w³aœcicieli, mo¿na zadoœæuczyniæ pozbawionym
w³asnoœci przez pañstwo komunistyczne i mo¿na
jednoczeœnie rozwi¹zaæ moralno-polityczny problem braku indywidualnych w³aœcicieli na Ziemiach Zachodnich oraz sprawê œladów w ksiêgach wieczystych po indywidualnych w³aœcicielach sprzed II wojny œwiatowej.
Nie myœmy sobie wybrali te ziemie. Taka by³a
decyzja wielkich mocarstw. Polska w wyniku II
wojny œwiatowej utraci³a 20% terytorium, chocia¿ nominalnie wojnê wygra³a, Niemcy utraci³y
14%, chocia¿ nominalnie wojnê przegra³y, natomiast z terytorium II Rzeczypospolitej oko³o po³owa zosta³a poza naszymi granicami. Nie myœmy
tê wojnê wywo³ali, nie myœmy podjêli decyzjê
o przesiedleniu ogromnej masy ludnoœci po wojnie. Mamy moralne prawo do ostatecznego zagospodarowania tych ziem, to znaczy do zasiedlenia ich przez obywateli polskich, do nadania im
tam w³asnoœci. I jest to prosty, niewymagaj¹cy
ruiny bud¿etu sposób na rozwi¹zanie pal¹cego
problemu reprywatyzacji. Dzisiaj zosta³em zmobilizowany przez pana senatora Andrzejewskiego
i jak teraz, tak przy ka¿dej okazji bêdê do tego
nieza³atwionego tematu powraca³.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, temat bardzo wa¿ny, ale ma³o zwi¹zany z projektem ustawy.
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Zgadza
siê.)
(Senator Robert Smoktunowicz: Przy paszach
jeszcze…)
(Weso³oœæ na sali)
Nie ma wiêcej pytañ, nie ma chêtnych do dyskusji.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.

69

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw zostanie przeprowadzone jutro rano.
Dziêkujê pani minister i przedstawicielom
rz¹du za obecnoœæ.
Zaczynamy prace nad nastêpnym punktem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o paszach.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedzeniu w dniu 23 marca 2006 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 26 marca 2006 r. Marsza³ek Senatu w dniu 27 marca 2006 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 177, a sprawozdanie komisji w druku nr 177A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, senatora Jerzego Chróœcikowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska z³o¿yæ sprawozdanie
w sprawie ustawy o paszach uchwalonej przez
Sejm w dniu 23 czerwca 2006 r.
Komisja rozpatrzy³a tê ustawê na swoich posiedzeniach w dniach 4 i 7 lipca i wnios³a do niej
cztery poprawki. Tekst, nad którym pracowa³a
komisja, wczeœniej wypracowany w Sejmie, zawarty jest w druku nr 496.
Jeœli chodzi o ustawê o paszach, to mo¿e takie
ogólne uwagi. Celem ustawy o paszach jest zgodne z przepisami unijnymi uregulowanie zagadnieñ dotycz¹cych wytwarzania, wprowadzania
do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz
i pasz leczniczych. Potrzeba uchwalenia ca³kowicie nowej regulacji ustawowej i usuniêcia z systemu prawnego dotychczasowej, to jest ustawy
z dnia 23 sierpnia 2001 r. o œrodkach ¿ywienia
zwierz¹t, wynika równie¿ z faktu, ¿e materia objêta t¹ ustaw¹ by³a dotychczas regulowana dyrektywami unijnymi, znajduj¹cymi swoje rozwi¹zania w dotychczasowym stanie prawnym. Znaczn¹
czêœæ tej materii objê³y obecnie rozporz¹dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz¹dzenia Komisji stosowane bezpoœrednio w naszym porz¹dku prawnym. St¹d wynik³a koniecznoœæ zasadniczych zmian ustawodawczych.
Ustawa wypracowana zosta³a, jak mówi³em
wczeœniej, na podstawie projektu rz¹dowego,
druk nr 496. Jej przepisy maj¹ dwojaki charak-
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ter, kompetencyjny – okreœlaj¹ w³aœciwoœci organów w zakresie higieny i urzêdowej kontroli pasz,
i wdra¿aj¹cy dyrektywy unijne – reguluj¹ zasady
wytwarzania i stosowania pasz, zasady obrotu
paszami, kwestie jakoœci pasz, wymagania dotycz¹ce higieny i wprowadzania do obrotu oraz
sposobu nadzoru i urzêdowej kontroli. W nowej
ustawie przyjêto te¿ nowe nazewnictwo dostosowane do przyjêtego w rozporz¹dzeniach unijnych. Okreœlenie „œrodki ¿ywienia zwierz¹t” zosta³o zast¹pione okreœleniem „pasze”.
Istotne zmiany wprowadzone ustaw¹ to: zast¹pienie dotychczasowych zwolnieñ na wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania œrodków ¿ywienia zwierz¹t i pasz leczniczych oraz obrotu nimi rejestracj¹ i zatwierdzeniem zak³adów; wprowadzenie przez powiatowych lekarzy weterynarii wykazów zarejestrowanych i zatwierdzonych zak³adów zamiast dotychczasowej ewidencji przedsiêbiorców; zast¹pienie
dotychczasowego operacyjnego planu gotowoœci
operacyjnym planem awaryjnym opracowanym
przez g³ównego lekarza weterynarii.
Przedmiotowa ustawa zmienia kilka innych
ustaw, to jest ustawê z dnia 18 grudnia 2003 r.
o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie p³atnoœci; ustawê z dnia
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
ustawê z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz o zwalczaniu chorób zakaŸnych
zwierz¹t i ustawê z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodnej dzia³alnoœci gospodarczej. Nowy akt prawny
obejmuje dodatkowo regulacje dotycz¹ce wykonywania przepisów Unii Europejskiej w zakresie
pasz genetycznie modyfikowanych.
Jeœli chodzi o poprawki, które komisja przyjê³a
na swoim posiedzeniu w dniach 4 i 7 lipca, to s¹
cztery.
Poprawka pierwsza zmienia definicjê pojêcia
„pañstwa trzecie”, wyraŸnie wskazuje, ¿e definicja ta nie obejmuje takich pañstw jak Islandia,
Lichtenstein i Norwegia, to jest pañstw, które s¹
cz³onkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA i które jednoczeœnie s¹ stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponadto poprawka nadaje w³aœciw¹,
pe³n¹ nazwê wskazanemu przepisowi porozumienia EFTA.
Poprawka druga ma na celu uzupe³nienie
przepisu dotycz¹cego wymogów sporz¹dzania
wniosków o wpis zak³adu do ewidencji poprzez
wskazanie, ¿e wniosek taki powinien byæ sporz¹dzony w formie pisemnej.
Poprawka trzecia wprowadza zmiany w ustawie o dzia³ach administracji rz¹dowej w zwi¹zku
ze zmian¹ dotycz¹c¹ kompetencji ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa i przejêciem przez

niego w zakresie dzia³u Œrodowisko spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego i pasz genetycznie
zmodyfikowanych.
Poprawka czwarta usuwa przepis likwiduj¹cy
delegacjê ustawow¹ dla ministra w³aœciwego do
spraw rolnictwa, uprawniaj¹c¹ do okreœlenia innych ni¿ okreœlone w rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 882 z 2004 r. wymagañ, jakie powinny spe³niaæ niektóre krajowe laboratoria referencyjne.
Jeœli chodzi o pracê na posiedzeniu komisji,
g³ównym tematem dyskusji by³o to, czy w tej
chwili, na podstawie tej ustawy, pasze bêd¹ mog³y posiadaæ w swoim sk³adzie organizmy genetycznie modyfikowane. By³o wiele pytañ, du¿a dyskusja, pada³y ró¿ne wnioski. Powiem szczerze, ¿e
dostaliœmy ogromn¹ liczbê listów, pism w tej
sprawie. S¹ miêdzy innymi przekazane nam badania na temat wp³ywu roœlin transgenicznych
na zdrowie, w tym informacja o doœwiadczeniach
przeprowadzonych na zwierzêtach. Jeœli ktoœ
z pañstwa bêdzie zainteresowany, my to chêtnie
udostêpnimy, to jest w komisji. S¹ do listów przekazanych do komisji, których to listów jest ponad
dziewiêædziesi¹t, za³¹czniki pokazuj¹ce sprzeciw
wobec wprowadzania do pasz organizmów genetycznie modyfikowanych, czyli sprzeciw wobec
pasz genetycznie modyfikowanych, listów ¿¹daj¹cych jakby zakazu u¿ywania tych pasz. Jest równie¿ wyci¹g informacji z literatury i prasy œwiatowej na temat uprawy roœlin transgenicznych,
to znaczy GMO, doœæ du¿y wyci¹g prasowy, on te¿
jest u nas w komisji. Jak ktoœ jest zainteresowany, chêtnie to udostêpniê. Jest masa poprawek,
które zosta³y zg³oszone, tyle ¿e nie w formie legislacyjnej, wskazuj¹cych na zagro¿enia i problemy, jakie wynikaj¹ ze stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. To s¹ poprawki nawet z samorz¹dów, mogê tutaj dok³adnie przytoczyæ, na
przyk³ad napisa³ do nas pan Stanis³aw Flaga,
cz³onek prezydium komisji do spraw GMO przy
ministrze œrodowiska, a zarazem samorz¹dowiec
z Krakowa, z Sejmiku Województwa Ma³opolskiego. Jest te¿ przekazywanych du¿o informacji, takich jak monitoring roœlin modyfikowanych genetycznie. Komisja Europejska nie chroni krajów
cz³onkowskich… Wiele uwag, pomy³ek, miêdzy
innymi takich, jak z kukurydz¹ MON 810, która
przez wiele lat by³a w u¿ytkowaniu, a która w Polsce zosta³a wycofana i nie mo¿na jej u¿ywaæ.
Jest, jak ju¿ mówi³em, wiele pism, wyci¹gów, informacji, mam je tutaj. S¹ pisma z Wydzia³u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagielloñskiego, generalnie odwo³uj¹ce siê do
ustawy, nad któr¹ trwaj¹ prace, do ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, ale,
mo¿na by powiedzieæ, nie tak bardzo szczegó³owo, które te¿ wskazuj¹… Polska Federacja Biotechnologii, Instytut Biochemii Technicznej Polite-
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Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

chniki £ódzkiej te¿ zwraca uwagê Wysokiej Izby
na tê ustawê, ale g³ównie odnosi siê do przedstawionej w projekcie ustawy z 29 maja 2006 r. –
Prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych. Mówi te¿ o paszach. Wspomina o tym. Myœlê, ¿e równie¿ ten zapis bêdzie siê w zmienionej
ustawie znajdowa³.
Mogê powiedzieæ o tej dyskusji, ¿e by³a doœæ burzliwa, ale w konsekwencji zosta³y naniesione tylko
cztery poprawki. Bêd¹ zg³aszane jeszcze inne poprawki, które te¿ ja sam z³o¿ê, ale to ju¿ w debacie,
jako senator, nie jako przewodnicz¹cy komisji.
Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie poprawek, które zosta³y przeze mnie wczeœniej przedstawione.
Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Ryszard Legutko)

Dziêkujê bardzo panu senatorowi Góreckiemu.
Bardzo proszê pana senatora o odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
jedn¹ minutê pytania do sprawozdawcy.
Ju¿ widzê, ¿e s¹ chêtni. Poproszê pana senatora Chróœcikowskiego w takim razie o pozostanie
przy mównicy.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Przewodnicz¹cy, jaki jest, zgodnie z prawem unijnym, dopuszczalny poziom produktów
GMO w polskich paszach i w paszach w ogóle? To
moje pierwsze pytanie.
Ja œledzi³em tê ustawê, powiedzia³bym, doœæ
szczegó³owo okreœlaj¹c¹ sprawy, przede wszystkim sanitarne, sprawy bezpieczeñstwa higienicznego, i chcia³bym zapytaæ o pewn¹ sprawê.
W art. 8 ust. 4 jest takie sformu³owanie: minister
w³aœciwy do spraw rolnictwa jest organem w³aœciwym do podawania do wiadomoœci publicznej
informacji uzyskanych w ramach postêpowania
w sprawach zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, u¿ywanie lub przetwarzanie organizmu genetycznie zmodyfikowanego przeznaczonego do
u¿ytku paszowego i paszy genetycznie zmodyfikowanej, maj¹cych zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia – ja tu przytaczam rozporz¹dzenie –
charakter poufny. O jak¹ poufnoœæ tutaj chodzi?
To moje drugie pytanie. Ja nie bardzo rozumiem,
o co tutaj chodzi.
I drugie pytanie, nie, trzecie ju¿. Art. 17 ust. 1
mówi: dopuszcza siê wytwarzanie pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu, je¿eli s¹ one
wytwarzane wy³¹cznie z produktu poœredniego.
Co to jest produkt poœredni?

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Jeœli chodzi o ten pierwszy przepis, gdzie mówimy o zanieczyszczeniach, które s¹ wiêksze ni¿
0,9%, to ju¿ to siê uznaje jako…
(Senator Ryszard Górecki: Nie, przepraszam,
mówi³em o GMO. Nie mówi³em o zanieczyszczeniach.)
Aha. W zwi¹zku z tym, jeœli mamy tutaj zapis,
zgodnie z którym minister w³aœciwy do spraw rolnictwa jest organem w³aœciwym, czyli mówimy
o tym, ¿e charakter poufny… czyli powo³anie siê
na przepis, który mówi w rozporz¹dzeniu
1829/2003, ten szczegó³owy przepis… Prosi³bym o odes³anie tego i sprawdzenie, bo my nie
mamy tego tutaj przed sob¹. A pana ministra
proszê, aby udzieli³ odpowiedzi konkretnie w tej
sprawie. Nie by³o to tematem dyskusji komisji.
(G³os z sali: Tak jest.)
(Senator Ryszard Górecki: Ale w ustawie mówi
siê, wymienia siê charakter…)
No tak, ale chcê zwróciæ uwagê panu senatorowi, ¿e je¿eli popatrzymy na s³owniczek… Proszê
wróciæ do pierwszych stron. Ja sam jestem zbulwersowany, ¿e taki jest sposób formu³owania
ustawy. Nale¿a³oby siê nawet zastanowiæ, czy
w polskim ustawodawstwie nie powinno siê to
zmieniæ. Gdy cytujemy tutaj po kolei, co rozumiemy przez paszê, to nie ma jednoznacznego odwo³ywania siê do s³owniczka polskiego, tylko wci¹¿
siê odwo³uje do rozporz¹dzenia. Tak wiêc ka¿dy,
kto chce korzystaæ z tej ustawy i do niej siê dostosowaæ, musi najpierw czytaæ rozporz¹dzenia
Unii Europejskiej. Dopiero wtedy mo¿e siê dowiedzieæ, co siê kryje pod tym nazewnictwem.
I dok³adnie tak jest tutaj, to jest zapis, który bez
przerwy odwo³uje siê do tych rozporz¹dzeñ.
Ja bêdê oczekiwa³, zreszt¹ na posiedzeniu komisji ju¿ to mówi³em, ¿e ministerstwo wyda specjaln¹ instrukcjê, jak nale¿y stosowaæ siê do tego
w danym przypadku. Przecie¿ przeciêtny rolnik
nie ma szans na zrozumienie tej ustawy, po prostu nie da siê jej zrozumieæ. Minister zobowi¹za³
siê na posiedzeniu komisji do tego, ¿e oczywiœcie
s³u¿by podleg³e ministrowi, jak równie¿ ODR –
oœrodki doradztwa rolniczego, postaraj¹ siê zrobiæ dok³adn¹ wyk³adniê, instrukcjê do tej ustawy
dla rolników, bo to g³ównie rolnicy bêd¹ stosowaæ
siê do tej ustawy. Przecie¿ nie sposób wymagaæ
od rolnika, ¿eby szuka³ rozporz¹dzeñ i czyta³, jak
dane pojêcie nale¿y rozumieæ w tym zapisie.
Ale wyt³umaczenie jest takie, ¿e oto polskie
ustawodawstwo powinno byæ dostosowane i nie
powinno powtarzaæ tych aktów prawnych, które
s¹ w rozporz¹dzeniach. Ja bolejê nad tym
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i wnoszê o to, nawet z tego miejsca to powiem, ¿ebyœmy, jeœli chodzi o s³ownictwo, literalnie zapisywali w tej ustawie, któr¹ mo¿na przeczytaæ, co
rozumie siê pod danym pojêciem, a nie odsy³ali
do rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej. Bo, jak pan
senator zauwa¿y³, to jest wielokrotne powtarzanie rozporz¹dzeñ.
A na pierwszej i trzeciej… przepraszam, na
pierwszej, drugiej i trzeciej stronie, jak widzimy,
druku nr 177 jest odwo³anie siê do tylu aktów
prawnych Unii Europejskiej, ¿e tego po prostu
nie sposób sczytaæ, nie sposób, ¿eby to zrobi³ nawet przeciêtny prawnik, a co dopiero rolnik, który ma siê pos³ugiwaæ t¹ ustaw¹.
Tak ¿e trudno mi jest w tej chwili jakby gdzieœ
odsy³aæ, do tych wszystkich aktów prawnych. Je¿eli mo¿na, to proszê, ¿eby pan minister odpowiedzia³ na to pytanie.
I sprawa jeszcze siedemnastki, tak?
(Senator Ryszard Górecki: Tak.)
Siedemnastka, dotyczy³a… Ja nie mam tu
akurat tego zapisu. Czy powtórzy pan pytanie, jeœli mo¿na prosiæ, odnoœnie do tego zapisu siedemnastego?

Senator Ryszard Górecki:
Jest to art. 17. Chodzi o rozumienie zamieszczonego w ust. 1 art. 17 zapisu „produkt poœredni”. Jak to rozumiemy?

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Ja w zwi¹zku z tym, ¿e to te¿ nie by³o tematem
dyskusji, nie by³a podnoszona ¿adna taka kwestia, mogê tylko próbowaæ to zrozumieæ tak samo
jak pan senator. Prosi³bym o odpowiedŸ równie¿
w tej sprawie pana ministra.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam…)
Proszê bardzo, jeszcze pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Nie uzyska³em odpowiedzi na pytanie, jaki jest
dopuszczalny procent domieszki surowców
GMO w paszy.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
W ustawie jest tylko ogólny zapis o mieszaniu,
ja nie znalaz³em tam zapisu szczegó³owego, jest
tylko zapis, który mówi o…
(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam, s¹
przepisy reguluj¹ce.)

Panie Senatorze, odsy³am pana do przepisów,
a jeœli jest problem, proszê o odpowiedŸ pana ministra rolnictwa.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Brakuje mi tutaj pewnego rozstrzygniêcia
i prosi³bym o rozwianie moich w¹tpliwoœci. Wobec tego, i¿ sytuacja ci¹gle siê zmienia, jak pan
senator stwierdzi³ w sprawozdaniu odnoœnie do
badañ w sprawie skutków stosowania pasz i upraw roœlin transgenicznych GMO… Te badania
s¹ ci¹gle robione i sytuacja jest zmienna.
Czy w ustawie – ja na to nie natrafi³em – istnieje upowa¿nienie dla ministra rolnictwa do czasowego ograniczenia zastosowania tych pasz na terenie ca³ego terytorium b¹dŸ jego czêœci w zwi¹zku z potwierdzeniem szkodliwoœci czy te¿ ujawnieniem, lepiej by³oby powiedzieæ, szkodliwoœci
dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego stosowania poszczególnych upraw roœlin transgenicznych? Czy
w ogóle mamy upowa¿nienie dla ministra rolnictwa? Czy te¿ kwestia jest przes¹dzona, niezale¿nie od tego, czy w przysz³oœci zostanie ujawniony
szkodliwy charakter b¹dŸ szkodliwy wp³yw na
genetykê, miêdzy innymi na… chodzi mi o matki
w ci¹¿y, w stanie powa¿nym. Mamy tutaj szereg
opinii, ja dopiero teraz siê z tym zapozna³em, które wskazuj¹ na mo¿liwoœæ zagro¿enia prawid³owego rozwoju genetycznego embrionu ludzkiego
przez œrodki pokarmowe, w sk³ad których wchodz¹ roœliny transgeniczne, sk³adniki tego typu.
Czy istnieje takie rozporz¹dzenie, które stwarza³oby dla ministra rolnictwa upowa¿nienie do wydawania aktów podustawowych wstrzymuj¹cych rozprzestrzenianie w procesie ¿ywienia
zarówno pasz dla zwierz¹t, jak i dalej, tego typu
produktów, pokarmów dla ludzi?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Generalnie s¹ zapisy, ¿e minister w³aœciwy do
spraw rolnictwa jest organem w³aœciwym do podawania do wiadomoœci publicznej informacji
uzyskanych itd., itd. To jest w art. 8, tutaj siê pokazuje… Jest równie¿ zapis, ¿e g³ówny lekarz weterynarii w sprawach transgenicznych, genetycznie zmodyfikowanych organizmów – to jest
w art. 9 – przeznaczonych do u¿ytku paszowego
lub pasz genetycznie zmodyfikowanych ma kompetencje oraz wykonuje zadania i obowi¹zki
okreœlone dla pañstwa cz³onkowskiego.
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(senator J. Chróœcikowski)
Myœlê, ¿e decyduje o tym g³ównie lekarz weterynarii, zreszt¹ ca³y proces ¿ywienia, jak wiemy,
nadzoruj¹ lekarze weterynarii. No i w tym uk³adzie, jeœli… Ja powiem tak: oczywiœcie czêœæ tych
pism, przytacza³em je ju¿ wczeœniej, kierowanych do nas, wskazuje na to, ¿e s¹ pewne obawy
i w zwi¹zku z tym, ¿e nie jest to udowodnione,
z ostro¿noœci¹ nale¿a³oby do tego podchodziæ.
Mo¿na by by³o… Zreszt¹ takie przepisy wprowadza Unia Europejska w niektórych wypadkach.
I jest tak, ¿e przecie¿ nie ma wielu roœlin dopuszczonych do upraw w tej chwili, bo z ostro¿noœci
niektóre nie s¹ dopuszczane. Wiele organizacji
pozarz¹dowych wskazuje na to, ¿e nie nale¿a³oby
organizmów genetycznie modyfikowanych wprowadzaæ do pasz, ale jak na razie te wszystkie rozporz¹dzenia Unii Europejskiej obowi¹zuj¹ kraje
cz³onkowskie i my musimy je respektowaæ. St¹d
ja tak to rozumiem, ¿e jeœli poprawki bêd¹, jeœli
pan senator je z³o¿y, a Wysoka Izba je przyjmie,
to one zostan¹ wprowadzone. Ale w Sejmie, niestety, nie przyjêto poprawek, które zakazywa³yby
u¿ywania w obrocie paszami organizmów pochodz¹cych z roœlin genetycznie modyfikowanych.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê panu senatorowi.
Przypominam pañstwu, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
rolnictwa i rozwoju wsi. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele rz¹du. Rz¹d reprezentuje
na dzisiejszym posiedzeniu pan Marek Chrapek,
podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa.
Witam pana ministra i wspó³pracowników.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w sprawie ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?
Bardzo proszê, zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zosta³em wywo³any, poniewa¿ w odniesieniu
do poufnoœci i w rejestracji, i w sprawach GMO
mówimy wyraŸnie, art. 30 rozporz¹dzenia
1829/2003 mówi wyraŸnie: Wnioskodawca mo¿e wskazaæ, które informacje z³o¿one na podstawie niniejszego rozporz¹dzenia pragnie zacho-
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waæ jako poufne w oparciu o uzasadnienie, i¿ ich
ujawnienie mog³oby mieæ znacz¹cy, szkodliwy
wp³yw na jego konkurencyjnoœæ. Tu chodzi o tak
zwane informacje gospodarcze, które by mog³y
wp³ywaæ na konkurencyjnoœæ firmy.
Je¿eli chodzi o produkt poœredni, to definicja
produktu poœredniego jest podana w art. 16 ust. 4.
Chcia³bym jeszcze ustosunkowaæ siê do pytania, co mo¿emy zrobiæ, je¿eli bêdziemy posiadaæ
badania, które wskazuj¹, ¿e pasze genetycznie
zmodyfikowane albo z roœlin genetycznie zmodyfikowanych wywieraj¹ jakiœ negatywny skutek na
zdrowie lub ¿ycie zwierz¹t, a mog¹ te¿ wed³ug niektórych pañstwa mieæ negatywny wp³yw na zdrowie ludzi. Minister w ka¿dej chwili, gdy otrzyma
informacjê, ¿e dana pasza jest lub mo¿e byæ
szkodliwa, mo¿e zwróciæ siê do Komisji Europejskiej o wycofanie danego organizmu. Dodatkowo
w tej naszej ustawie, w art. 53 pkt 11, s¹ na³o¿one
sankcje, je¿eli posiadaj¹c zezwolenie na wprowadzanie do obrotu, u¿ywania lub przetwarzania
pasz genetycznie zmodyfikowanych albo organizmów genetycznie zmodyfikowanych, przeznaczonych do u¿ytku paszowego, nie przekazuje siê niezw³ocznie do Komisji Europejskiej informacji
o nowych danych naukowych lub technicznych,
które mog¹ mieæ wp³yw na ocenê bezpieczeñstwa
stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych,
na zakaz lub ograniczenia na³o¿one przez w³aœciwy organ pañstwa trzeciego, w którym pasza jest
wprowadzana do obrotu. Czyli jest obowi¹zek
zg³aszania wszelkich informacji o badaniach,
o wp³ywie na zdrowie lub wp³ywie negatywnym technicznym do Komisji Europejskiej, zg³aszania
takich informacji do ministra w³aœciwego do
spraw rolnictwa.
A wiêc wyraŸnie i bardzo jasno s¹ okreœlone
obowi¹zki wprowadzaj¹cego pasze z roœlin genetycznie zmodyfikowanych.
I chcia³bym tu jeszcze raz podkreœliæ: ustawa
ta wprowadza po prostu przepisy obowi¹zuj¹ce
w ramach Unii. Unia Europejska, powiedzmy sobie szczerze, te¿ ma dosyæ ostro¿ny stosunek do
GMO na forum negocjacji w ramach WTO. I w tej
chwili w negocjacjach Œwiatowej Organizacji
Handlu ci¹gle trwa spór miêdzy du¿¹ ostro¿noœæ
Unii Europejskiej w podejœciu do organizmów genetycznie zmodyfikowanych a du¿¹ otwartoœci¹
pañstw trzecich, spoza Unii, miêdzy innymi Stanów Zjednoczonych i Argentyny.
W¹tpliwoœci co do organizmów genetycznie
zmodyfikowanych nie s¹ tylko w¹tpliwoœciami
polskimi. Takie w¹tpliwoœci maj¹ równie¿ pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, lecz jak dot¹d ¿adne pañstwo nie posiada informacji o negatywnym wp³ywie roœlin transgenicznych na
zdrowie lub ¿ycie ludzi i zwierz¹t, jak równie¿ na
œrodowisko. Wobec tego, nawet w ramach negocjacji, WTO nie mo¿e upieraæ siê przy zakazie ich
wprowadzania. Dziêkujê serdecznie.

15. posiedzenie Senatu w dniu 19 lipca 2006 r.
74

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o paszach

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze mo¿e bêd¹ pytania. Zgodnie z art. 44
ust. 6 Regulaminu Senatu senatorowie mog¹
zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytania do przedstawiciela rz¹du, pytania
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie?
Bardzo przepraszam, Panie Ministrze, jeszcze
poproszê tutaj, dobrze?
Pytanie bêdzie zadawa³ pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan za stosowne, aby, nie kwestionuj¹c tego, co wynika
z przepisów Unii Europejskiej, wprowadziæ do tej
ustawy upowa¿nienie ustawowe, bez niego bowiem nie mo¿e nic przecie¿ minister zrobiæ, w zakresie zakazu wprowadzania na okreœlony obszar, albo na obszar ca³ego pañstwa, szkodliwych dla zdrowia produktów genetycznie zmodyfikowanych w przypadku stwierdzenia, nie dziœ,
ale w przysz³oœci, ¿e te produkty stanowi¹ zagro¿enie dla zdrowia zwierz¹t, ludzi b¹dŸ zagro¿enie
dla œrodowiska? Trzy s¹ te elementy.
Czy w ustawie istnieje taki przepis, który pozwala w takiej sytuacji ministrowi, w zwi¹zku
z postêpem badañ, nauki i tego, co mo¿e wynikn¹æ w przysz³oœci, na reagowanie w ten sposób,
i¿by stosowanie pasz zawieraj¹cych sk³adnik genetycznie zmodyfikowany oraz organizmy genetycznie zmodyfikowane mog³o byæ wstrzymywane, je¿eli chodzi o ich wprowadzanie b¹dŸ u¿ytkowanie w celach, do których one s³u¿¹ na okreœlonym terytorium w okreœlonym czasie? Czy
ustawa zawiera takie wystarczaj¹ce upowa¿nienie? To pytanie mniej wiêcej jest podobne do tego, które zadawa³em senatorowi sprawozdawcy.
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Bardzo proszê, Panie…)
A je¿eli nie, to czy nie by³oby wskazane umieszczenie takiego upowa¿nienia? W myœl zasad
okreœlonych przez Trybuna³ Konstytucyjny musi
byæ bowiem bardzo œciœle okreœlone upowa¿nienie ustawowe do wydawania takich rozporz¹dzeñ. Ono nie jest uznaniowe, ono musi byæ
œciœle okreœlone w ustawie co do treœci i charakteru aktu podustawowego. Mam na myœli szczególnie art. 5…

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Przepraszam, Panie Senatorze, minuta minê³a.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak. Dziêkujê
bardzo.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jak ju¿ powiedzia³em, w ustawie jest zapis wyraŸnie formu³uj¹cy, ¿e ka¿dy wprowadzaj¹cy lub ka¿dy, kto poweŸmie jak¹kolwiek informacjê o negatywnym
wp³ywie nie tylko paszy zmodyfikowanej genetycznie, ale w ogóle paszy, na zdrowie lub ¿ycie zwierz¹t, musi obowi¹zkowo poinformowaæ odpowiednie organy, to znaczy Inspekcjê Weterynaryjn¹,
jak równie¿ ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa. Dodatkowo inne przepisy unijne mówi¹, ¿e
w ka¿dym momencie, gdy dane pañstwo cz³onkowskie poweŸmie informacjê o negatywnym
wp³ywie organizmów genetycznie zmodyfikowanych na zdrowie lub ¿ycie ludzi lub œrodowisko,
mo¿e wnosiæ do Komisji Europejskiej o wycofanie
danego organizmu. Wydaje mi siê, ¿e nie ma koniecznoœci umieszczania zapisów dodatkowych.
Jeszcze jedn¹ sprawê chcia³bym poruszyæ, bo
zapomnia³em, przepraszam pana senatora,
udzieliæ informacji co do wielkoœci zanieczyszczenia tak zwanymi roœlinami genetycznie zmodyfikowanymi. Poziom do 0,9% nie wymaga dodatkowego oznaczenia, powy¿ej poziomu 0,9% pasza
wymaga oznaczenia jako sporz¹dzona z roœlin lub
organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Jakieœ pytania jeszcze? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo…
Przepraszam, jeszcze pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, to by³o na posiedzeniu komisji
poruszane, ale nie pad³y odpowiedzi i chcia³bym
jeszcze raz zapytaæ. Mamy obowi¹zek oznakowania, to znaczy producent, który wytwarza paszê,
ma obowi¹zek oznakowania, ¿e w paszy zawarte
s¹ organizmy genetycznie zmodyfikowane i ma
obowi¹zek okreœliæ, jakie. Jak siê dowiedzieliœmy,
wielkoœæ liter ma odpowiadaæ wielkoœci sk³adu.
Dla nas jest to rzecz troszeczkê kuriozalna. Czêsto
na etykiecie sk³ad jest podany drobnymi literami,
jest ma³o czytelny, tym bardziej to, czy pasza zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane, te¿
bêdzie ma³o czytelne. Czy nie powinno siê w tym
rozporz¹dzeniu tego zmieniæ na inne, wiêksze litery, które by³yby bardziej widoczne?
I jeszcze jedna sprawa. Nie zauwa¿y³em, nie
us³ysza³em odpowiedzi na pytanie, czy bêdzie
wpisany kraj pochodzenia. Czy bêdzie wpisane,
z którego kraju pochodz¹ te pasze lub produkty
do pasz zawieraj¹cych organizmy genetycznie
zmodyfikowane?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, je¿eli chodzi o oznakowanie, to tak, rzeczywiœcie wielkoœæ
liter ma byæ co najmniej taka jak wielkoœæ liter
opisuj¹cych sk³ad. Oznakowanie ma te¿ okreœlaæ
nazwê organizmu.
Co do kraju pochodzenia, to je¿eli mamy ju¿
paszê, czyli znamy producenta paszy, to wiemy,
jaki jest kraj pochodzenia, wiemy od jakiego producenta jest ta pasza. Ale je¿eli panu chodzi, Panie Senatorze, o roœliny, czyli przypuœæmy o sojê
transgeniczn¹, to nie ma mo¿liwoœci œledzenia
tak zwanej drogi tej soi, tego, czy ona pochodzi
z Argentyny czy ze Stanów Zjednoczonych. Mo¿e
zakupiæ nasiona soi na przyk³ad Hiszpania, mog¹ je zakupiæ Wêgry i przedsiêbiorstwo zarejestrowane na Wêgrzech lub w Hiszpanii dalej mo¿e je odsprzedaæ Polsce. Na dokumentach przewozowych bêdzie informacja, ¿e to jest z Wêgier.
I nie ma obowi¹zku informowania o pochodzeniu
danego organizmu transgenicznego.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Je¿eli nie ma takiej mo¿liwoœci, to istnieje bardzo du¿e niebezpieczeñstwo. W przypadku zwierz¹t wszystko musimy okreœlaæ, musimy okreœlaæ, ¿e wszystko jest zgodne, pasza jest badana
itd., itd. A wiêc niby wszystko jest, tylko czy producent nie mo¿e zafa³szowywaæ pasz, w których
nie wiadomo, jakie produkty siê znajd¹ w tym
momencie. Istnieje pewne niebezpieczeñstwo, ¿e
dzisiaj mamy dopuszczone takie akurat organizmy genetycznie zmodyfikowane, a przeprowadzone póŸniej badania poka¿¹, ¿e one nie mog¹
byæ dopuszczone. I wtedy nie bêdziemy nawet
wiedzieli, z jakiego kraju to pochodzi, jaki jest
kraj ich pochodzenia. Czy nie nale¿a³oby wróciæ
do tego zapisu, ¿eby w rozporz¹dzeniu pokazywaæ kraj pochodzenia? ¯ebyœmy mogli dochodziæ, sk¹d ta pasza do nas trafia.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, chcia³bym odpowiedzieæ panu senatorowi inaczej. Na Inspekcji Weterynaryjnej spoczywa obowi¹zek badania
pasz, zdrowotnoœci danej paszy. Gdy po badaniu
inspekcja poweŸmie informacjê, ¿e dana pasza
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nie spe³nia norm, wtedy jest mo¿liwoœæ œledzenia
tak zwanego wstecznego pochodzenia paszy, niezale¿nie od tego, czy to bêdzie dotyczy³o organizmów genetycznie zmodyfikowanych czy ogólnie
innych czynników negatywnie wp³ywaj¹cych na
jakoœæ pasz. Jest to unormowane w tak zwanej
kontroli pasz.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze jakieœ pytanie do pana ministra?
Bardzo proszê.

Senator Józef £yczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja siê cieszê, Panie Ministrze, z pocz¹tkowej
pana wypowiedzi, w której pan jasno okreœli³, ¿e
jak dot¹d ¿adne badania nie wykaza³y szkodliwoœci stosowania ¿ywnoœci genetycznie zmodyfikowanej, czyli najistotniejsze w¹tpliwoœci, które siê
tutaj w Wysokiej Izbie pojawi³y, pan rozwia³. Powiem dalej, ¿e myœlê, i¿ nie ma odwrotu od ¿ywnoœci genetycznie zmodyfikowanej, tak jak nie
ma odwrotu od korzystania z energii j¹drowej, co
do pozyskania której i dalszych konsekwencji równie¿ s¹ protesty. I cieszê siê z tego, ¿e w tej ustawie nie ma zapisu…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Senatorze, pytanie bardzo proszê.)
Tak, ju¿ koñczê.
Cieszê siê, ¿e w tej ustawie nie ma zapisu zakazuj¹cego stosowania tej ¿ywnoœci, bo byœmy wyrz¹dzili wielk¹ krzywdê najlepszym polskim rolnikom. Taki zapis by ich doprowadzi³ do szybkiego bankructwa.
Ja chcia³bym tylko zapytaæ, czy pan podziela, Panie Ministrze, mój pogl¹d w tej sprawie. Dziêkujê.
(G³os z sali: Jakoœ wybrn¹³.)
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(G³os z sali: Proszê powiedzieæ: tak lub nie.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:
Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Izbo, gdybym
mia³ jak¹kolwiek informacjê o negatywnym
wp³ywie GMO na zdrowie zwierz¹t lub ludzi lub
na œrodowisko, podj¹³bym wszelkie dzia³ania
w celu wycofania danego organizmu. Moje osobiste przekonanie jest takie, ¿e mam bardzo umiarkowany stosunek do GMO.
(Senator Ryszard Górecki: Ja te¿.)
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(podsekretarz stanu M. Chrapek)
Po prostu wolê, tak jak tu ktoœ powiedzia³,
dmuchaæ na zimne. Ale nie posiadaj¹c negatywnych badañ, nie mo¿emy wystêpowaæ przeciwko rozporz¹dzeniom Unii Europejskiej… Przepraszam, inaczej to ujmê: wbrew rozporz¹dzeniom Komisji Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Jeszcze jakieœ pytania? Nie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek: Dziêkujê.)
Dziêkujê na razie, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu, o koniecznoœci zapisywania
siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê,
a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym
do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Do g³osu zapisa³ siê pan senator Górecki.
Bardzo proszê pana senatora.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Brawo, Panie Ministrze! Popisa³ siê pan zupe³nie niez³¹ wiedz¹. Tak rzeczywiœcie jest: ¿adne
badania prowadzone w œwiecie od przynajmniej
dziesiêciu lat, bardzo œcis³e, nie da³y podstaw, by
twierdziæ, ¿e organizmy genetycznie zmodyfikowane, zw³aszcza roœlinne, a mówimy tu o roœlinach, maj¹ szkodliwy wp³yw na cz³owieka i œrodowisko. Podtrzymujê to. Ale chcê zwróciæ uwagê
na kilka faktów.
Przede wszystkim to jest bardzo obszerna
ustawa, chyba czterdziestostronicowa, precyzuj¹ca i porz¹dkuj¹ca ca³y biznes paszowy, od produkcji, poprzez wykorzystanie, kontrolê weterynaryjn¹, obrót i produkcjê specjalnych prebiotyków itd. Ustawa jest zgodna z normami unijnymi, potrzebna, bo trzeba by³o siê dostosowaæ, nie
jesteœmy tutaj w Unii Europejskiej wyj¹tkiem. To
jest dla mnie normalne. Nie ma podstaw ku temu, by tê ustawê modyfikowaæ, by wprowadzaæ
poprawki, jakie wysondowa³em z wypowiedzi pana senatora Chróœcikowskiego. Chcê powiedzieæ, ¿e skoro Sejm to przyj¹³, a pos³owie te¿ s¹
przecie¿ myœl¹cy, to chyba coœ w tym jest. Jeœli
mamy egzystowaæ w Unii Europejskiej, to przestrzegajmy tego prawa.
Ale chcê zwróciæ uwagê na inny zasadniczy
element. Pan senator zasia³ tutaj w¹tpliwoœci,
jakby ta domieszka do pasz, pochodz¹ca z organizmów genetycznie zmodyfikowanych, by³a

czymœ nadmiernie szkodliwym i trzeba siê by³o
tego baæ. By³a to – w mojej ocenie – pewna próba
siania paniki, zamieszania. Nie róbmy tego. Nie
ma podstaw, nie mamy ku temu wiedzy. Nie traktujmy sprawy GMO jak sprawy œwiatopogl¹du,
jak sprawy politycznej, a teraz ja to tak odbieram.
Nie róbmy tego.
To by³a taka preambu³a do dyskusji, która
prawdopodobnie bêdzie mia³a miejsce przy tej
ustawie, i w ogóle do dyskusji o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Nie pokazujmy
œwiatu, ¿e jesteœmy myœlowo zacofani, ¿e mamy
tak¹ niewiedzê. Nie róbmy tego, apelujê.
Pan tu przedstawi³ kilka pism, dok³adnie dwa
apele. Ja wiem, kto to pisa³. Jakaœ tam fundacja,
cz³onkowie Eldmana czy Goldmana, czy kogoœ
innego. Ale nie przedstawi³ pan treœci pism i apeli
miêdzy innymi komitetów biotechnologicznych,
grup naukowców zrzeszonych w ró¿nych organizacjach, apelu Rady Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i w ogóle apeli gremium naukowców, dlatego te¿ proszê nas nie straszyæ i nie
dawaæ podstaw do zw¹tpienia. Pan prawdopodobnie zjad³ ju¿ dzisiaj przynajmniej czêœæ GMO
w oleju sojowym, który serwuj¹ w restauracji
obok, i ¿yje pan, tak samo jak ja.
Bardzo mi odpowiada myœlenie pana ministra
Chrapka. Te¿ nie jestem, ¿e tak powiem, wielkim
zwolennikiem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, ale trzeba do tego podchodziæ z umiarem. S¹ one produkowane, jest to w miarê bezpieczna ¿ywnoœæ, wiêc nie bójmy siê tego. Powtarzam: traktujmy to jak normalnoœæ. Jak kiedyœ
traktowaliœmy hodowlê mutacyjn¹? Jak wytworzyliœmy nowe organizmy, nowe odmiany, to te¿
kiedyœ cz³owiek siê tego ba³. Apelujê jeszcze raz,
byœmy nie byli oœrodkiem, ¿e tak powiem, zmierzaj¹cym do ciemnogrodu. Podtrzymujê tê opiniê,
tak jak mówi³em wczeœniej, przed kilkoma tygodniami, tu, na tej sali. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Górski.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja te¿ bym chcia³ siê podzieliæ swoj¹ wiedz¹, to
znaczy wiedz¹ o paszach, i swoim niepokojem.
Zostawiam sprawê GMO.
Zacznê mo¿e od pewnej historycznej, ale niedalekiej sprawy. W krajach zachodnich Unii Europejskiej do produkcji pasz dla prze¿uwaczy dopuszczono m¹czkê miêsno-kostn¹. Prze¿uwacze
maj¹ zdolnoœæ wytwarzania bia³ka do budowy
swojego organizmu po prostu tylko z paszy pochodzenia roœlinnego. Ale dopuszczono, powiedzmy, czy to w celach ekonomicznych, czy ¿eby to
przyspieszyæ, u³atwiæ, nie wiem… No i w krajach,
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gdzie by³o tego najwiêcej, spowodowa³o to póŸniej
najwiêcej przypadków BSE. A wiêc by³o to dzia³anie wbrew naturze, tak to mo¿na skomentowaæ.
Byæ mo¿e te bakterie, mo¿na by powiedzieæ, które
tam w tym prze¿uwaczu mia³y przerabiaæ pasze
pochodzenia roœlinnego, wymyœli³y sobie to BSE.
Tak to mo¿na skomentowaæ. W 2003 r. wycofano
domieszki, wycofano z produkcji, jako komponent… Wprowadzono w Unii zakaz stosowania
m¹czek zwierzêcych do pasz dla trzody chlewnej.
Wiadomo, w Polsce produkcja trzody, produkcja
pasz to wa¿na dziedzina gospodarki. Z kolei
w produkcji czy… Powiedzmy, ¿e zapotrzebowanie organizmu takiego jak trzoda, a podobnie
i drób, jest takie, ¿e z ogólnej iloœci bia³ka oko³o
20% powinno byæ podane w postaci bia³ka zwierzêcego. Kiedyœ stosowano tutaj u nas, powiedzmy, mleko, stosowano m¹czki miêsno-kostne.
W tej chwili wiadomo, ¿e przechodzi siê na pasze
pe³noporcjowe, ju¿ nawet w gospodarstwach œrednioprodukcyjnych. Trzeba to czymœ zast¹piæ.
Takim substytutem, który zawiera te brakuj¹ce
aminokwasy, jest soja. Jak dowiedzieliœmy siê
w komisji, do Polski sprowadzano 1 milion
800 tysiêcy t soi, czyli jest to ju¿ ogromna iloœæ.
Tyle potrzeba. Ale ja osobiœcie mam tu du¿e w¹tpliwoœci. Mam prawie pewnoœæ, ¿e chocia¿ soja,
je¿eli przeœledziæ jej sk³ad chemiczny, te dwa brakuj¹ce aminokwasy – a to s¹ g³ównie lizyna i metonina, których nie ma w naszych paszach roœlinnych produkowanych w kraju – zawiera, to jej
przyswajalnoœæ nie jest w³aœciwa i nie daje takich
przyrostów, jakie powinno siê uzyskiwaæ. A znów
jest to dzia³anie, powiedzmy, wbrew naturze. Tak
¿e, nie wiem, rozporz¹dzenie wydano, ono obowi¹zuje, jesteœmy dziœ tutaj, widzimy te gwiazdki, stosujemy to prawo Unii w takim zakresie,
jak tutaj Sejm i Senat… W takim zakresie, ¿eby
ono przystawa³o niejako do naszych realiów. Niemniej tu s¹ takie w¹tpliwoœci. Oczywiœcie, ¿e na
œwiecie soja jest ju¿ w wiêkszoœci modyfikowana
genetycznie i czy chcemy, czy nie, to jako konsumenci te produkty genetycznie zmodyfikowane
spo¿ywamy. Ja ju¿ pozostawiam na marginesie
tak¹ sprawê, czy zak³adom, które produkuj¹ na
przyk³ad wêdliny, ta wydajnoœæ jakoœ roœnie, ¿e
z kilograma miêsa robi¹ pó³tora kilograma wêdliny. Ciekawe, co oni tam dodaj¹, prawda? Bo wartoœci od¿ywczej na pewno nie przybywa. Je¿eli
mamy kilogram miêsa, to jest kilogram. Wiêc ludzie inteligentni postêpuj¹ najczêœciej w ten sposób, ¿e kupuj¹ miêso i sami coœ tam piek¹, coœ
tam gotuj¹ i wtedy ju¿ nie ma pó³ kilograma tego
dodatku. Wiêc mo¿na to jakoœ tam rozwi¹zaæ.
To s¹ takie moje niepokoje, je¿eli chodzi
o sprawy zwi¹zane z ¿ywnoœci¹. O sprawie GMO
ju¿ tutaj kiedyœ rozmawialiœmy i pewnie jeszcze
bêdzie to przedmiotem naszych obrad, dlatego ¿e
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w œwiecie te trendy wystêpuj¹ i postêpuj¹. W Polsce na razie jest zakaz, rz¹d tak¹ strategiê przyj¹³, bardzo ograniczy³ mo¿liwoœæ uprawiania roœlin genetycznie zmodyfikowanych. My w komisji
domagaliœmy siê, ¿eby te produkty ¿ywnoœciowe,
które id¹ do konsumpcji, mia³y odpowiednie oznakowanie, ¿eby ka¿dy sobie móg³ przeczytaæ,
¿eby wiedzia³. Takie sprawy wystêpuj¹ i wystêpowaæ bêd¹, ale bêdziemy mieæ w¹tpliwoœci w tym
zakresie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski, bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przy okazji dyskusji nad ustaw¹ o paszach
i wykonaniem dyrektyw unijnych dotycz¹cych
celu ustawy, ratio legis, zwiêkszenia zdolnoœci
produkcji ¿ywnoœci, czyli bardzo szlachetnych
i pozytywnych celów bêd¹cych motywacj¹, dotykamy problemu, który przekracza wymiar jednego pokolenia. Chodzi mianowicie o coœ, co mo¿emy nazwaæ bezpieczeñstwem genetycznym. Zastosowanie pewnych œrodków i ludzka pycha
w d¹¿eniu do perfekcji w zakresie panowania nad
biologi¹ i czynienia sobie natury poddan¹ mog¹
doprowadziæ do rezultatów nieprzewidywalnych.
My jako prawnicy musimy przewidywaæ i to,
czego nie przewiduj¹ autorzy kieruj¹cy siê najlepszymi intencjami w zakresie poszczególnych
dziedzin produkcji roœlinnej, paszowej, zwierzêcej. Zobowi¹zani do tego jesteœmy norm¹ konstytucyjn¹, która wpisa³a siê w normê prawa miêdzynarodowego, mianowicie zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju œrodowiska.
Nie jesteœmy w stanie przewidzieæ, jak dalece
nauka siê rozwinie i jakie skutki bêd¹ siê wi¹za³y
z tymi produktami czy komponentami genetycznie zmodyfikowanymi. Le¿y przede mn¹ miêdzy
innymi takie pismo do nas, w którym mowa jest
o tym, ¿e szereg organizacji miêdzynarodowych –
czego wyraz mieliœmy w porcie gdyñskim czy
gdañskim, kiedy ludzie przywi¹zywali siê do statku wioz¹cego transport kukurydzy zmodyfikowanej – sygnalizuje, i¿ dzia³amy miêdzy innymi
w interesie miêdzynarodowych koncernów maj¹cych na celu szybkie zdobycie rynków poprzez
intensyfikacjê zysków dziêki produktom GMO,
bez wzglêdu na skutki. Pozyskuj¹ one do tego zarówno konsumentów, jak i producentów. Problem, czy uwzglêdnione jest w wystarczaj¹cej
mierze to, co mo¿e nast¹piæ w wyniku postêpu
badañ i nauki w tych wszystkich kwestiach.
Te ró¿ne materia³y, które otrzyma³em… Ja siê
na tym nie znam, to nie jest moja dziedzina, trudno, ¿ebym siê na wszystkim zna³. Ale odbieram te
sygna³y i one s¹ niepokoj¹ce.
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Mo¿e równie¿ zostaæ w przysz³oœci stwierdzone, na skutek badañ czy ujawnienia nowych okolicznoœci, ¿e te produkty jednak powoduj¹ w ³añcuchu genetycznym nieprzewidywalne skutki,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu genetycznemu
populacji ludzkiej.
Dlatego uwa¿am, reasumuj¹c, i¿ wychodz¹c
z tych przes³anek, nale¿y do ustawy wprowadziæ
upowa¿nienie dla ministra, by w przypadku potwierdzenia takich obaw móg³ wydaæ stosowne
rozporz¹dzenie. Bo jeœli prawo czegoœ nie przewiduje i minister jakichœ upowa¿nieñ nie ma, to
w tym zakresie jest pozbawiony mo¿liwoœci reagowania. Te zabezpieczenia w ustawie nie wydaj¹
mi siê wystarczaj¹ce, dlatego sk³adam taki wniosek. Proszê mi wybaczyæ formê, bo wniosek pisany by³ teraz, ewentualnie mo¿na jeszcze wprowadziæ do niego autopoprawkê.
Chodzi o wprowadzenie ust. 3 w art. 49 lub
w art. 5 ustawy o paszach – i tu, i tu nie ma ust. 3 –
dotycz¹cego bezpieczeñstwa genetycznego, zapisu, który upowa¿nia ministra rolnictwa, w razie
potwierdzenia zagro¿eñ dla zdrowia zwierz¹t lub
œrodowiska wprowadzeniem komponentów GMO,
do wydania rozporz¹dzenia o ograniczonym
w czasie i przestrzeni zakresie, nie neguj¹c samej
zasady dopuszczenia tych produktów, wprowadzaj¹cego zakaz stosowania produktów paszowych zawieraj¹cych sk³adniki genetycznie zmodyfikowane w przypadku mo¿liwoœci zagro¿enia
ich stosowaniem zdrowia ludzi, zwierz¹t b¹dŸ zasady zrównowa¿onego rozwoju œrodowiska.
Wydaje mi siê, ¿e jest to przepis asekuracyjny.
Oby nigdy nie musia³ byæ wype³niony treœci¹. Ale
jako zajmuj¹cy siê legislacj¹, z racji swojego sumienia, pobudzanego tymi licznymi interwencjami, czujê siê w obowi¹zku taki wniosek na rêce
pana marsza³ka z³o¿yæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê zabraæ g³os i zg³osiæ poprawki do ustawy o paszach. Mam ich a¿ dziesiêæ. Pozwolê sobie
niektóre tutaj zacytowaæ, a mo¿e raczej ogólnie
powiedzieæ, czego one dotycz¹.
W poprawce pierwszej proponujê do art. 15
ust. 1 dodaæ pkt 4 w brzmieniu: „materia³ów paszowych zanieczyszczonych nasionami roœlin,
które mia³y odpornoœæ na œrodki ochrony roœlin”.
Aktualnie do Polski s¹ przywo¿one na pasze roœliny genetycznie zmodyfikowane zanieczyszczone chwastami odpornymi na œrodki ochrony roœ-

lin, na przyk³ad nasionami ambrozji odpornymi
na roundup. Konieczne jest ograniczenie do zera
dopuszczenia takich pasz, zwalczanie takich samosiewów chwastów, które towarzysz¹ uprawom roœlin genetycznie modyfikowanych. Odpornoœæ na œrodki ochrony roœlin wymaga stosowania wielu niezbêdnych œrodków chemicznych.
Py³ki ambrozji s¹ dodatkowo powodem alergii.
Nale¿y wykorzystaæ delegacjê zapisan¹ w art. 23
ust. 2, dotycz¹c¹ zanieczyszczeñ roœlin, i okreœliæ
0% zawartoœci tych zanieczyszczeñ.
Jest to problem, o którym ju¿ kiedyœ mówi³em.
My siê obawiamy wprowadzania, uwalniania do
œrodowiska roœlin genetycznie zmodyfikowanych, które powoduj¹ – to jest udowodnione –
uodparnianie siê chwastów na herbicydy. I tak to
jest w przypadku rzepaku. Roœliny w³aœnie tego
typu, które zostaj¹, s¹ ju¿ zapylone. Przecie¿ mamy dowody na to, ¿e firma Monsanto wygrywa³a
ju¿ z producentami, ¿e p³acili oni karê za to, ¿e
ich plantacje zosta³y obsiane produktami genetycznie zmodyfikowanymi, czyli jak gdyby ukradli oni patent. Jak widaæ, firmy nawet dochodz¹
swoich roszczeñ. Pamiêtajmy, ¿e roœliny genetycznie zmodyfikowane s¹ zmonopolizowane
szczególnie przez du¿e koncerny, obowi¹zuj¹ takie patenty, ¿e nikt tych roœlin nie mo¿e uprawiaæ, jeœli nie zakupi ich od konkretnego producenta. To jest monopol, co roku trzeba kupowaæ
nasiona. Nie ma tego w przypadku normalnych
roœlin, mówi siê, ¿e przewa¿nie co trzy lata trzeba
wymieniaæ materia³ siewny, chocia¿ dobrze by³oby zawsze go odnawiaæ. Ale w tym przypadku jest
obowi¹zek. To ju¿ powinien byæ sygna³, ¿e konieczna jest pewna ostro¿noœæ w tym zakresie.
Ja nie mam zamiaru tutaj straszyæ ani wp³ywaæ na sianie niepokoju. Pan senator, mój przedmówca, mówi³, ¿e chcemy zasiaæ niepokój, chcemy wskazaæ takie zagro¿enie, nawet porównywa³
nas do takiego bardzo nieciekawego oœrodka,
ciemnogrodu w pewnym sensie. Myœlê, ¿e tak nie
jest. Poniewa¿ tyle informacji siê pojawia, nale¿y
siê zastanawiaæ nad tym, jak ewentualnie
ostrzec spo³eczeñstwo przed tym, co ma do wyboru. Ja oczywiœcie jestem zwolennikiem umiarkowanego podejœcia do tego wszystkiego. Zawsze
mówiê, ¿e konsument powinien mieæ prawo wyboru. I w tym przypadku w³aœnie pokazywanie
tych rzeczy, kiedy jeszcze nic nie jest sprawdzone, udowodnione… Niech konsument wybiera,
¿ebyœmy póŸniej nie mieli problemu, ¿e nie informowaliœmy. Bo pewne badania zosta³y dopiero
teraz przeprowadzone. Ja nie jestem przekonany… Bo nikt nie chce siê podpisywaæ tytu³ami
naukowymi, profesorskimi, wszystko to s¹ raczej
artyku³y prasowe, ale w tym artykule, który
mam, o nowych badaniach na temat wp³ywu roœlin transgenicznych na zdrowie mówi siê, ¿e faktem jest, ¿e niektóre produkty GMO zosta³y dopuszczone do obrotu, chocia¿ nie wykonano ba-
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dañ naukowych wyjaœniaj¹cych ich wp³yw na
biologiê ¿ywych organizmów, a sta³o siê tak dlatego, ¿e w obowi¹zuj¹cych procedurach dopuszczaj¹cych pasze GMO w Unii Europejskiej,
w USA nie wymagano przeprowadzenia doœwiadczeñ na zwierzêtach. Dopiero niedawno powsta³a
grupa ekspertów, która na bazie doœwiadczeñ
prowadzonych na zwierzêtach w celu okreœlenia
efektów zdrowotnych podawanych pasz rozwinê³a nowy kierunek badañ: epigenetykê. Badania
te wskazuj¹, ¿e in¿ynieria genetyczna jest du¿o
bardziej nieprzewidywalna i ryzykowna ni¿ tradycyjna hodowla.
Ja ju¿ nie chcê cytowaæ, ¿eby znowu nie by³o,
¿e ja siejê tutaj taki zamêt, jakie s¹ te badania,
ale mo¿e przynajmniej jeden z zapisów przeczytam, nie chcê ich wszystkich czytaæ: badania wykonane w Australii na grochu GMO ujawni³y
efekty immunologiczne in¿ynierii genetycznej
wywo³ane przeniesieniem bezpiecznego genu do
innej roœliny, które wywo³a³o alergiczne reakcje
u myszy. Mo¿na by tu przytaczaæ badania prowadzone na szczurach, na owcach itd. pokazuj¹ce,
jakie s¹ zmiany jelitowe itd., wp³yw na choroby.
S¹ to badania, które s¹ prowadzone obecnie. Tak
wiêc nie wiadomo, jakie skutki bêd¹ potem, bo
dopiero takie pierwsze badania, jak mówiê, s¹
prowadzone na zwierzêtach.
W tej ustawie jest nawet taki zapis, w którym
mówimy, ¿e jeœli chodzi o zwierzêta, na których
s¹ robione badania, to po ich zbadaniu przez lekarza weterynarii bêdzie mo¿liwe dopuszczenie
ich do obrotu. Ja s³ysza³em takie opinie, ¿e nie
powinno siê w tej ustawie pozwoliæ na to, ¿eby –
gdy s¹ robione badania na zwierzêtach – te zwierzêta dopuszczaæ do obrotu. Ale jednak w tej
ustawie pisze siê, ¿e po zbadaniu przez odpowiednie s³u¿by mo¿na dopuœciæ do obrotu miêso ze
zwierz¹t, na których s¹ przeprowadzane badania.
I jeœli chodzi o wiele uwag, które tutaj pada³y,
¿e siejemy coœ takiego niezdrowego, jeszcze raz
powtarzam, ¿e ze wzglêdu na ostro¿noœæ mam
obowi¹zek, jako senator, jako przewodnicz¹cy
Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, informowaæ o pismach, które przychodz¹. I cytowa³em tutaj pisma, które przychodzi³y – jak ju¿
wczeœniej mówi³em, Polskiej Federacji Biotechnologii, instytutu biotechnologii Politechniki
£ódzkiej – w których wskazuj¹ w³aœnie, ¿e te badania chc¹ przeprowadzaæ, ¿e chc¹ to robiæ i ¿e
nie widz¹ dzisiaj ¿adnych zagro¿eñ.
Pan minister te¿ twierdzi, ¿e nie ma zagro¿eñ.
I tu nikt z nas…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Senatorze, czas siê koñczy.)
Dobrze, to ja poproszê o dodatkowe piêæ minut. Jestem ostatnim mówc¹. Mo¿na?
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(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Z bólem
serca siê zgadzam, ale bêdê bezlitosny, po piêciu
minutach przerwê w po³owie s³owa.)
Dobrze.
W zwi¹zku z tym, ¿e muszê siê ograniczyæ, powiem tak. Jest taka poprawka, która wskazuje
taki bardzo powa¿ny, mo¿na powiedzieæ, dyskusyjny zapis, a która mówi o tym, ¿e wprowadzamy
okres dwóch lat, takie vacatio legis, mo¿na powiedzieæ, ale to jest z³e s³owo: w art. 53 w ust. 1
pkcie 5, w zakresie dotycz¹cym art. 15 ust. 1
pkt 5, które wchodzi w ¿ycie po up³ywie dwóch lat
od dnia og³oszenia. Chodzi o to, ¿eby w³aœnie te
organizmy genetycznie zmodyfikowane mog³y
funkcjonowaæ w tej ustawie przez dwa lata, do
czasu, powiedzmy, przygotowania siê, zdobycia
argumentów, ¿e jest coœ na rzeczy. Uwa¿am, ¿e
mo¿na ten okres dwóch lat zostawiæ i wskazaæ równie¿ producentom zwierz¹t, ¿eby przechodzili
na pasze, które nie s¹ paszami genetycznie zmodyfikowanymi. I mamy w Polsce szansê, ¿eby ten
mechanizm, który siê wkrad³ do nas, bo nigdzie
w Europie nie ma takiego parcia na pasze genetycznie zmodyfikowane jak w Polsce… My mamy
tyle pól, hektarów, gospodarstw i mo¿na by produkowaæ pasze we w³asnych gospodarstwach,
ale ich nie produkujemy.
Przyk³ad: produkcja bobiku. Jest prawie ¿e
podobny, mo¿na powiedzieæ, do soi. I rolnicy na
terenie mojego regionu wschodniego uprawiaj¹
coraz wiêcej bobiku, który jest porównywalny
z soj¹. Czyli jest alternatywa i mo¿na, po pierwsze, nie importowaæ tyle soi, a po drugie, wskazaæ, ¿e jest produkt niemodyfikowany genetycznie i pokazywaæ alternatywy.
Mówimy o tym, ¿e chcemy wprowadziæ biopaliwa. Przy produkcji biopaliw, przy w³aœnie du¿ej
iloœci, powstanie œruta rzepakowa równie¿ bêd¹ca produktem wysokobia³kowym, który tak¿e
mo¿na stosowaæ do pasz. To jest nastêpna rzecz,
któr¹ mo¿na uruchamiaæ.
Jeszcze jeden element. My, jeœli chodzi o chorobê BSE, poszaleliœmy w Unii Europejskiej i powiedzieliœmy, ¿e m¹czki zwierzêce, które s¹, nie
mog¹ byæ stosowane do pasz. Ale one nie mog¹
byæ stosowane tylko w wypadku prze¿uwaczy.
Zawsze by³y stosowane w wypadku trzody i nigdy
nie udowodni¹, ¿e powstaj¹ jakieœ szkody, bo nie
ma takich doœwiadczeñ, ¿eby w³aœnie trzoda czy
œwinie mia³y BSE. Takich dowodów nie ma. I to
mo¿na te¿ zastosowaæ. Ale my dop³acamy do tego
ca³ego ³añcucha, do spalania m¹czek, czyli pañstwo polskie dop³aca do spalania m¹czek. To te¿
jest dodatkowym kosztem. Mo¿na zastanowiæ
siê, czy rzeczywiœcie nie mo¿na skróciæ tego zapisu, ¿eby trzoda mog³a byæ karmiona m¹czkami.
Czyli jest wiele mo¿liwoœci i mo¿emy pokazaæ, ¿e wcale nie musimy iœæ w kierunku GMO,
a nasze polskie rolnictwo mo¿e byæ zupe³nie alternatywne.
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I jeszcze jeden taki wa¿ny element, czyli chodzi
o to, ¿eby wskazaæ na rzecz, która jest wprowadzona w Unii Europejskiej. Produkty miêsne s¹ oznakowane, ¿e s¹ wolne od GMO, czyli zwierzêta nie
s¹ karmione paszami z dodatkiem GMO. I uwa¿am za bardzo wa¿ny element to, ¿e mo¿na by by³o
zastosowaæ, tak jak w wypadku produktów ekologicznych, równie¿ certyfikat na gospodarstwa,
które to produkuj¹. I niech konsument ma prawo
wyboru, niech sobie przeczyta, ¿e taka ¿ywnoœæ
jest dla niego bardziej bezpieczna, chocia¿ ka¿da
dopuszczona jest niby bezpieczna, ale z przezornoœci woli wybraæ akurat miêsa zwierz¹t, które
nie s¹ karmione paszami z dodatkiem GMO.
Tak ¿e to tyle, bo myœlê, ¿e pewnie ju¿ mi siê
koñczy czas, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: O tak.)
W zwi¹zku z tym przeka¿ê, Panie Marsza³ku,
dziesiêæ poprawek. Rozumiem, ¿e na posiedzeniu komisji omówimy te poprawki, a tutaj zachêcam oczywiœcie do ich przyjêcia. I nie chcê straszyæ, nie jestem z ciemnogrodu, tylko nalezê do
tych ludzi, którzy chc¹ uœwiadamiaæ spo³eczeñstwo, ¿e mog¹ powstaæ zagro¿enia. I dla bezpieczeñstwa, z ostro¿noœci…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Ju¿, ju¿,
Panie Senatorze.)
…apelujê o przyjêcie…
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Przerywam…)
…tych poprawek. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Lista dyskutantów zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e w dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie Andrzejewski i Chróœcikowski.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Czy pan minister chcia³by ewentualnie siê
ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków?Tak? To jeszcze raz zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie nasze obawy, je¿eli chodzi
o wp³yw na œrodowisko roœlin transgenicznych,
nie wynikaj¹ z tego, ¿e jesteœmy tak zwanym
ciemnogrodem, ale z drugiej strony nie mo¿emy
iœæ pod pr¹d. Nie mo¿emy postêpowaæ wbrew
w³asnym decyzjom, wbrew decyzji o przyst¹pieniu do traktatu unijnego, wbrew decyzji, która
mówi o stowarzyszaniu w ramach WTO.

Zgadza siê, ¿e dzisiaj nie ma badañ, które mówi¹ o negatywnym wp³ywie na œrodowisko. I to
te¿ nie znaczy, ¿e takich negatywnych wp³ywów
w przysz³oœci nie bêdzie. Ale mamy mo¿liwoœæ
w ka¿dej chwili jako pañstwo cz³onkowskie dany
organizm wyeliminowaæ z obrotu. W tym momencie jest spraw¹ bardzo wa¿n¹, ¿e niektóre
sprawy, które tu by³y podnoszone, nie s¹ unormowane w tej ustawie. Je¿eli chodzi o roœliny
transgeniczne, to my mówimy o paszach, czyli
nie mówimy o bezpoœrednim oddzia³ywaniu roœlin, które s¹ w œrodowisku, na inne roœliny. To
jest podstawowa sprawa. Czyli mówimy o paszach i wp³ywie nasion, a szczególnie wp³ywie
soi, na zwierzêta, zdrowie tych zwierz¹t.
I je¿eli chodzi o niektóre poprawki, miêdzy innymi o poprawkê pana senatora Chróœcikowskiego, to bardzo wa¿na jest troska pana senatora o zanieczyszczenia roœlinami odpornymi albo
chwastami odpornymi na œrodki ochrony roœlin,
ale ja mam tylko jedno zastrze¿enie: importujemy, mo¿e tak to nazwê, sojê paszow¹, czyli nie
materia³ siewny. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa. Je¿eli on jest u¿yty do siewu, to
powinna zadzia³aæ Inspekcja Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa, która nie powinna dopuœciæ materia³u paszowego do siewu.
Trzecia sprawa, któr¹ chcia³bym tu poruszyæ.
Je¿eli chodzi o odpornoœæ na œrodki ochrony roœlin, to jest to te¿ wa¿ne. Bo pan senator chce wprowadziæ poprawkê, zgodnie z któr¹ nale¿a³oby badaæ ka¿d¹ partiê nasion soi czy kukurydzy, któr¹
te¿ importujemy i w czêœci jest ona transgeniczna,
nale¿a³oby badaæ jej zanieczyszczenia, jeœli chodzi
o roœliny odporne na œrodki ochrony roœlin. Ile tych
œrodków ochrony roœlin? Samych herbicydów jest
bowiem czterysta dwadzieœcia. Oprócz tego
chcia³bym zapytaæ, jaka jest wielkoœæ tych zanieczyszczeñ chwastami. Maksymalnie zanieczyszczenie roœlinami innymi ni¿ nasiona mo¿e byæ do
5%, a w rzeczywistoœci jest to niewielka wartoœæ, je¿eli chodzi o chwasty, to jest wartoœæ minimalna.
Pobieramy próby z danej partii nasion, przypuœæmy, tej soi. Mamy zbyt ma³o nasion do przeprowadzania kompleksowych badañ na tych roœlinach, czyli badañ laboratoryjnych, póŸniej
szklarniowych czy polowych, do przeprowadzenia takich badañ, czyli dotycz¹cych oddzia³ywania œrodka na te roœliny, tego, czy ona jest odporna, czy nie. To jest wa¿na sprawa. Je¿eli chcemy
mieæ odpowiedni¹ iloœæ, to musimy rozmno¿yæ.
Je¿eli rozmno¿ymy, czas wyd³u¿a nam siê do
oko³o dwóch lat. I co mamy w tym czasie robiæ?
Bierzemy partiê, z której pobraliœmy próby i co,
partiê zatrzymujemy, nie puszczamy do dalszego
obrotu i czekamy oko³o pó³tora roku na wynik
badañ, czy partiê puszczamy do obrotu i robimy
badania? Po pó³tora roku jej nie bêdzie.
Dodatkowo chcia³bym przy tej poprawce zwróciæ uwagê na koszty takich badañ. Ja nie umiem
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w tym momencie odpowiedzieæ, ale koszty takich
badañ bêd¹ bardzo du¿e.
I dlatego jest wa¿ne, ¿eby organy, które zajmuj¹ siê przestrzeganiem prawa, w tym wypadku Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa, która
nie powinna dopuœciæ materia³u paszowego do
wysiewu, wykonywa³y swoje zadania i ¿eby nie
wprowadzano dodatkowych uwarunkowañ, które bêd¹ sprzeczne z przepisami unijnymi, które
bêd¹ dodatkowo generowaæ koszty i dodatkowo
bêd¹ sprawiaæ, ¿e znów bêdziemy niezgodni
z przepisami unijnymi.
Tak ju¿ na marginesie chcia³bym zaznaczyæ,
¿e jest te¿ bardzo wa¿ne, ¿e rz¹d zobligowa³ siê do
bardzo ostro¿nego podejœcia do GMO. I je¿eli
chodzi o jego stosunek, to dok³adnie w tym kierunku idzie wszêdzie, na forum czy to Komisji
Europejskiej, czy Parlamentu Europejskiego
przedstawiamy swoje w¹tpliwoœci, nie tylko jako
rz¹du, ale te¿ jako polskiego spo³eczeñstwa co do
roœlin transgranicznych i prosimy o dok³adn¹
analizê badañ wp³ywu na zdrowie, ¿ycie ludzi i na
œrodowisko. Nasz g³os na forum unijnym jest s³yszany, nasze w¹tpliwoœci s¹ s³yszane.
I jest jeszcze druga sprawa. Otó¿ mamy te¿
wielu zwolenników naszego podejœcia, poniewa¿
czy to Austria, czy Grecja ju¿ próbowa³y wprowadzania zakazu, lecz skoñczy³o siê na tym, ¿e by³
wniosek do trybuna³u, do ETS i naliczanie sankcji. Ja osobiœcie nie chcê dopuœciæ do tego, by
Polska p³aci³a bardzo dotkliwe kary.
Na dodatek, je¿eli w tym momencie wprowadzimy zakaz wprowadzania GMO, szczególnie
soi, która jest g³ównym Ÿród³em bia³ka w paszach, dotyczy to pasz szczególnie drobiu, trzody
chlewnej, to musimy sobie zdaæ sprawê z jednego, ¿e nast¹pi wzrost kosztów paszy. A je¿eli chodzi o bia³ko, które znajduje siê w paszach, to 70%
kosztów paszy to s¹ w³aœnie te sk³adniki. I za³ó¿my, ¿e wprowadzimy zakaz. Na œwiecie gwa³townie spada liczba odmian soi niemodyfikowanej
genetycznie. W tej chwili œrednio ta soja jest dro¿sza o oko³o 20%. Je¿eli Polska to wprowadzi i uda
siê to utrzymaæ, to automatycznie cena tej soi
wzroœnie, automatycznie konkurencyjnoœæ polskiego rolnictwa bêdzie ni¿sza. Musimy sobie
z tego zdaæ sprawê.
Je¿eli chodzi o nasiona roœlin str¹czkowych,
czyli groch, ³ubin, bobik, które mog¹ byæ stosowane jako tak zwane zastêpstwo i mog¹ byæ w³aœnie Ÿród³em bia³ka paszowego, trzeba powiedzieæ, ¿e krajowa poda¿ ich jest niewielka ze
wzglêdu na bardzo wysokie koszty wytwarzania,
co wynika z niskich i ma³o stabilnych plonów
oraz koniecznoœci ich dosuszania. Nasiona te
charakteryzuj¹ siê zawartoœci¹ substancji przeciwod¿ywczych, ni¿sz¹ zawartoœci¹ aminokwasów i to jest nastêpny argument wskazuj¹cy, ¿e
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naprawdê nie jest takie proste zast¹pienie bia³ka
sojowego bia³kiem innych roœlin. Ten fragment
przytacza³em za Instytutem Zootechniki.
Je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ zast¹pienia bia³ka
sojowego bia³kiem z m¹czek zwierzêcokostnych,
to trwa dyskusja na forum unijnym, czy rzeczywiœcie nie dopuœciæ w sposób krzy¿owy bia³ka
z m¹czek miêsno-kostnych. W tej dyskusji uczestniczy te¿ Polska. Decyzja zapadnie najwczeœniej w 2008 i 2009 r. W tym momencie najwa¿niejsze jest jednak okreœlenie tego, ¿eby mieæ
mo¿liwoœci badania laboratoryjnego m¹czki
i stwierdzenia, z jakiego gatunku zwierz¹t jest
dana m¹czka. Dzisiaj nie ma takiej mo¿liwoœci,
¿eby mo¿na by³o m¹czkê z prze¿uwaczy zastosowaæ, przypuœæmy, u drobiu. Chodzi te¿ o ewentualny wp³yw przy takim krzy¿owym zastosowaniu m¹czki na dane gatunki zwierz¹t.
Chcia³bym jeszcze jedn¹ sprawê poruszyæ, która te¿ jest, wydaje mi siê, bardzo wa¿na. Tak jak
do pana senatora Chróœcikowskiego, tak samo do
resortu wp³ywa bardzo wiele pism, których autorzy s¹ przeciwni wprowadzaniu GMO, ale s¹ i pisma, których autorzy s¹ za – poruszaj¹ sprawy gospodarcze, sprawy braku negatywnego wp³ywu.
A ostatnio wp³ynê³o pismo z takim pytaniem: Panie Ministrze, czy nie zastanawia³ siê pan nad
tym, ¿e w tym momencie ca³y nacisk na wycofanie
pasz genetycznie zmodyfikowanych wywiera lobby chc¹ce wprowadzenia odzwierzêcych dodatków bia³kowych? I dlatego, Wysoka Izbo, chcia³em przedstawiæ te¿ te wszystkie argumenty.
Po ostatnim piœmie – jeszcze chwila – zacz¹³em
naprawdê siê zastanawiaæ i uzna³em, ¿e ciê¿ko
z mojego punktu widzenia stwierdziæ, które naciski s¹ tak naprawdê rzetelne, które stanowisko
jest rzetelne. Ale maj¹c te dane, które w tym momencie mam, i te badania, które w tym momencie mam, jestem za takim unormowaniem ustawy o paszach, jakie zosta³o w³aœnie Wysokiej Izbie przedstawione. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê panu ministrowi.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone
wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska o ustosunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.
G³osowanie w sprawie ustawy o paszach zostanie przeprowadzone jutro rano.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej.
Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na dwudziestym posiedzeniu 23 czerwca 2006 r. Do Senatu przekazano j¹ w dniu
26 czerwca. Marsza³ek Senatu w dniu 27 czer-
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wca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu,
skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej.
Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a
swoje sprawozdanie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 178,
a sprawozdanie komisji w druku nr 178A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Marka Waszkowiaka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie owej ustawy.

Senator Marek Waszkowiak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
przedstawiam sprawozdanie z prac nad ustaw¹
o spó³dzielni europejskiej; ustawa zawarta jest
w drukach sejmowych nr 600 i 632.
Podstawowym celem projektu ustawy jest wype³nienie przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Rady
nr 1435/2003/WE w sprawie statutu spó³dzielni
europejskiej oraz dyrektywy Rady 2003/72/WE
uzupe³niaj¹cej przywo³ane rozporz¹dzenie w odniesieniu do zaanga¿owania pracowników. Rozporz¹dzenie wejdzie w ¿ycie 18 sierpnia 2006 r.
Rozporz¹dzenie stanowi przyk³ad jednolitego
prawa unijnego, które nie wymaga ratyfikacji ani
opublikowania w „Dzienniku Ustaw”, a jego przepisy znajduj¹ bezpoœrednie zastosowanie we
wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Jednak¿e
z uwagi na charakter materii regulowanej przez
rozporz¹dzenie stosowanie jego przepisów wymaga wydania ustawy uzupe³niaj¹cej o odpowiednie przepisy rozporz¹dzenia, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w samym rozporz¹dzeniu.
Poza przepisami, które maj¹ zapewniæ sprawne
funkcjonowanie europejskiej spó³dzielni w pañstwach cz³onkowskich, rozporz¹dzenie zawiera
normy upowa¿niaj¹ce ustawodawców krajowych
do wype³nienia luk uzupe³niaj¹cych jednolite prawo unijne, a tak¿e do stanowienia odstêpstw od
standardowych rozwi¹zañ przewidzianych w tym
akcie prawnym. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e
przepisy ustawy uzupe³niaj¹cej jednolite prawo
unijne nie mog¹ zawieraæ powtórzeñ postanowieñ
rozporz¹dzenia, a tak¿e definiowaæ pojêæ prawa
europejskiego, chocia¿by przepisy te zawiera³y
pojêcia i nazwy niedookreœlone.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Utworzenie
spó³dzielni europejskiej jest normowane przez
rozporz¹dzenie Rady. Jest to sposób na stworzenie spó³dzielni europejskiej przez osoby prawne
lub osoby fizyczne, których miejsce dzia³ania
i pracy znajduje siê na terenie Unii Europejskiej.
Prawodawca europejski umo¿liwia jednak ustawodawcom krajowym zrezygnowanie z wymogu,
aby osoba prawna uczestnicz¹ca w za³o¿eniu

spó³dzielni europejskiej posiada³a g³ówny zarz¹d
na terytorium Wspólnoty, je¿eli spe³nione s¹ warunki okreœlone w art. 2 ust. 2 rozporz¹dzenia, to
jest, gdy ta osoba prawna posiada siedzibê statutow¹ w tym pañstwie cz³onkowskim oraz jest
w sposób trwa³y i rzeczywisty powi¹zana z gospodark¹ jednego z pañstw cz³onkowskich.
Komisja Gospodarki Narodowej, rozpatruj¹c
ustawê, zwraca³a uwagê na kilka elementów, ja
zwrócê uwagê na dwa. Analizowano i pytano
o kwestiê tworzenia spó³dzielni europejskiej, kapita³u za³o¿ycielskiego i sposobu jej dzia³ania.
Zwracano równie¿ uwagê na to, ¿e rozporz¹dzenie
Rady Europejskiej umo¿liwia dualistyczny i monistyczny model organizacyjny. W jednym przypadku jest to organ kolegialny plus rada dyrektorów, w przypadku monistycznym, a w drugim,
dualistycznym, jest to rada nadzorcza i zarz¹d.
Szczególne zainteresowanie komisji budzi³ równie¿ art. 18 projektu, który zawiera regulacje
uwzglêdniaj¹ce tak¹ okolicznoœæ, ¿e spó³dzielnia
europejska mo¿e byæ bankiem spó³dzielczym albo spó³dzielcz¹ kas¹ oszczêdnoœciowo-kredytow¹ w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiego prawa. W celu usuniêcia w¹tpliwoœci, które mog¹ pojawiæ siê w praktyce, w projekcie
wskazano przepisy ustaw szczególnych znajduj¹cych zastosowanie do zarz¹du i rady nadzorczej spó³dzielni europejskich, bêd¹cych takimi
instytucjami.
Poruszano równie¿ pr oblemy zwi¹zane
z udzia³em i zaanga¿owaniem pracowników
spó³dzielni europejskiej. Normy zawarte zarówno
w ustawie, jak i w rozporz¹dzeniu w pe³ni zadowalaj¹ cz³onków komisji.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja Gospodarki Narodowej uzna³a, ¿e tworzenie
spó³dzielni europejskich, tworzenie tego typu podmiotu gospodarczego le¿y w interesie biednych
pañstw, takich jak Polska, le¿y w interesie rozwoju
gospodarczego na poziomie regionalnym, europejskim, ale daje równie¿ mo¿liwoœæ wspó³dzia³ania
ró¿nych podmiotów spó³dzielczych ju¿ istniej¹cych, jak równie¿ tych, które mog¹ byæ stworzone, daleko poza granicami pañstwa.
W wyniku prac Komisja Gospodarki Narodowej z³o¿y³a jedenaœcie poprawek. Ja je krótko
omówiê.
Poprawki od pierwszej do czwartej maj¹ na celu zapewnienie konsekwencji legislacyjnych
wprowadzonego skrótu pojêcia „spó³dzielnia europejska”.
Poprawka pi¹ta zmierza do doprecyzowania
przepisu w ten sposób, aby w odniesieniu do osoby fizycznej, bêd¹cej podmiotem uczestnicz¹cym,
dane identyfikacyjne tej osoby obejmowa³y nie
tylko jej nazwisko, ale równie¿ imiê, a tak¿e zawiera³y jej miejsce zamieszkania ze wzglêdu na fakt,
¿e pojêcie „siedziba” dotyczy jednostek organizacyjnych innych ni¿ osoba fizyczna.
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Poprawka szósta zmierza do modyfikacji nieprecyzyjnego odes³ania.
Poprawka siódma zmierza do zapewnienia
spójnoœci terminologicznej z rozporz¹dzeniem
Rady w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej.
Poprawka ósma zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w obrêbie przepisów
ustawy.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do zapewnienia
spójnoœci terminologicznej.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do zapewnienia
precyzyjnego odes³ania zawartego w ustawie.
I poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! W imieniu
Komisji Gospodarki Narodowej proszê Wysoki
Senat o poparcie tej ustawy oraz poparcie poprawek zg³oszonych przez Komisjê Gospodarki Narodowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z artyku³em…
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
jedn¹ minutê pytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nikt.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania
stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych
zosta³ upowa¿niony minister sprawiedliwoœci.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du. Tym przedstawicielem rz¹du jest pani
Beata Kempa, sekretarz stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwoœci.
Witam pani¹ minister bardzo serdecznie.
O, ju¿ tutaj jest pani minister? Rozumiem, ¿e
pani minister chcia³aby zabraæ g³os w sprawie
ustawy. Zapraszam.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Przepraszam za to przyspieszenie, ale oprócz
tego, ¿e pe³niê funkcjê sekretarza stanu, jestem
równie¿ pos³em na Sejm i chcia³am po prostu
wzi¹æ udzia³ w g³osowaniach, lecz ze wzglêdu na
wagê spraw, które s¹ poruszane, i prace, które
siê toczy³y nad ustaw¹ o spó³dzielni europejskiej,
pragnê pañstwu powiedzieæ kilka s³ów, ewen-
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tualnie s³u¿yæ równie¿ swoj¹ obecnoœci¹. Bezpoœrednio w pracach bra³ udzia³ pan minister Józefowicz, który jest w tej chwili na urlopie. Jeœli nie
bêdê umia³a odpowiedzieæ, odpowiem pañstwu
równie¿ na piœmie.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!
Na wstêpie pozwólcie pañstwo krótko przypomnieæ cel i przedmiot rozpatrywanej ustawy.
Przed³o¿ona ustawa o spó³dzielni europejskiej
ma na celu wprowadzenie do polskiego systemu
prawnego nowej formy prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, jak¹ jest spó³dzielnia europejska.
Projekt ustawy reguluje tworzenie, rejestracjê,
dzia³alnoœæ i zasady organizacji tej spó³dzielni.
Ustawa stanowi wykonanie obowi¹zków na³o¿onych na pañstwa cz³onkowskie przez rozporz¹dzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej oraz dyrektywy uzupe³niaj¹cej ten statut
o kwestiê zaanga¿owania pracowników.
G³ównym celem dzia³alnoœci spó³dzielni europejskiej ma byæ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej s³u¿¹cej osi¹ganiu korzyœci przez cz³onków spó³dzielni, a zatem cel ten jest taki sam jak
w przypadku spó³dzielni krajowej.
Jednak¿e tym, co wyró¿nia spó³dzielniê europejsk¹, jest transgraniczny charakter prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci. Spó³dzielnia europejska mo¿e byæ bowiem tworzona tylko przez podmioty pochodz¹ce z co najmniej dwóch pañstw
cz³onkowskich, przy czym siedziba spó³dzielni
mo¿e zostaæ przeniesiona do innego pañstwa
cz³onkowskiego bez koniecznoœci likwidacji dzia³alnoœci.
Nadto inn¹ istotn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹
spó³dzielniê europejsk¹ od spó³dzielni krajowej
jest mo¿liwoœæ wyboru modelu zarz¹dzania
i struktury organów. Za³o¿yciele spó³dzielni b¹dŸ
póŸniej jej cz³onkowie mog¹ wybieraæ miêdzy modelem dualistycznym a modelem monistycznym,
który jest nowoœci¹ w polskim systemie prawa
gospodar czego w odniesieniu do ustr oju
spó³dzielni. Bardzo dok³adnie zosta³o to opisane
w uzasadnieniu do projektu ustawy.
W celu zwiêkszenia atrakcyjnoœci polskiej odmiany spó³dzielni europejskiej dla inwestorów
zagranicznych w ustawie przyznano równie¿
przedsiêbiorcom spoza Unii Europejskiej prawo
zak³adania spó³dzielni europejskich z siedzib¹
w Polsce.
Przedmiotowa ustawa zawiera jednoczeœnie
wiele regulacji, które maj¹ zapewniæ bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego przy tworzeniu
spó³dzielni europejskich z siedzib¹ w Polsce b¹dŸ
przy przenoszeniu ich siedziby z Polski za granicê. Do rozwi¹zañ tych nale¿y miêdzy innymi
umo¿liwienie organowi nadzoru wyra¿enia
sprzeciwu w przypadku, gdy spó³dzielnia b¹dŸ
spó³dzielnia europejska jest bankiem spó³dziel-
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czym, a tak¿e dodatkowa ochrona wierzycieli
spó³dzielni europejskiej.
Bezpieczeñstwu obrotu gospodarczego s³u¿y
równie¿ zasada, ¿e spó³dzielnia europejska bêdzie podlegaæ wpisowi do Krajowego Rejestru
S¹dowego.
Istotn¹ czêœæ ustawy stanowi¹ przepisy reguluj¹ce zasady zaanga¿owania pracowników
spó³dzielni europejskiej. Przepisy te normuj¹
prawa pracowników przy tworzeniu spó³dzielni
europejskiej oraz czynny udzia³ tych pracowników w zarz¹dzaniu spó³dzielni¹. Przyjête w ustawie rozwi¹zania maj¹ na celu ochronê stosunku
pracy oraz przeciwdzia³anie ograniczaniu praw
pracowniczych.
Spó³dzielnia europejska jako transgraniczna
forma dzia³alnoœci gospodarczej bêdzie dla
przedsiêbiorców zagranicznych atrakcyjn¹ form¹ inwestowania w Polsce. Równie¿ polskie
spó³dzielnie bêd¹ mog³y korzystaæ z mo¿liwoœci
przekszta³cenia w spó³dzielnie europejskie przy
udziale partnerów z innych pañstw cz³onkowskich.
Mo¿na przy tym wyraziæ nadziejê, ¿e te dodatkowe mo¿liwoœci przyczyni¹ siê do o¿ywienia ruchu spó³dzielczego w Polsce, a spó³dzielnia europejska bêdzie stanowiæ now¹, atrakcyjn¹ formê
dzia³alnoœci gospodarczej, spe³niaj¹c¹ przy tym
istotne funkcje spo³eczne.
Na koniec pragnê podziêkowaæ senackiej Komisji Gospodarki Narodowej za bardzo szybkie
procedowanie nad omawian¹ ustaw¹.
Do przed³o¿onej propozycji uchwa³y Senatu
rz¹d nie zg³asza zastrze¿eñ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 regulaminu senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej
ni¿ jedn¹ minutê pytania do pani minister,
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoœci Beata Kempa: Bardzo dziêkujê. Dziêkujê
za zrozumienie. Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców i o obowi¹zku
sk³adania podpisanych wniosków o charakterze
legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
Pan senator Korfanty, bardzo proszê.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!
W kwietniu 2006 r. na dziesi¹tym posiedzeniu
Senatu zabra³em g³os w sprawie omawianej
wówczas ustawy o spó³dzielniach socjalnych. Powiedzia³em wtedy, ¿e jest to projekt wa¿ny, dobry
i oczekiwany, gdy¿ ma na celu stworzenie zagro¿onym grupom spo³ecznym warunków powrotu
do pe³nego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym.
Z wielk¹ satysfakcj¹ stwierdzam, bo jestem
w sta³ym kontakcie z grup¹ wsparcia pomagaj¹c¹ w tworzeniu spó³dzielni socjalnych, ¿e ju¿
kilka spó³dzielni w okrêgu katowickim dzia³a,
a nastêpne s¹ w trakcie organizacji. Dlatego te¿
z du¿ym zadowoleniem przyj¹³em informacjê, ¿e
pod obrady Senatu wchodzi kolejna ustawa, która jest oparta na spó³dzielczej formie w³asnoœci.
Spó³dzielnia socjalna i spó³dzielnia europejska.
Tak wiele je dzieli, ale jeszcze wiêcej je ³¹czy.
Spoiwem ³¹cz¹cym te dwa typy spó³dzielczoœci
jest idea spó³dzielczoœci oparta na dobrowolnym
zrzeszaniu siê ludzi do zaspokojenia swoich potrzeb ekonomicznych, spo³ecznych i kulturalnych. Spó³dzielczoœæ to samopomoc, samoodpowiedzialnoœæ, sprawiedliwoœæ, solidarnoœæ.
W Polsce spó³dzielczoœæ kojarzy siê ze spó³dzielniami kó³ek rolniczych, mieszkaniowymi, mleczarskimi, inwalidów, czêsto niedobrze zarz¹dzanymi i w zwi¹zku z tym nie maj¹cymi dobrej opinii. Oczywiœcie nie jest to regu³a, bo s¹ tak¿e takie
spó³dzielnie, które dzia³aj¹ bardzo dobrze.
W Unii Europejskiej natomiast spó³dzielnie s¹
przedsiêbiorstwami dynamicznymi, nowoczesnymi, o wysokim potencjale ekonomicznym i ludzkim. Szacuje siê, ¿e w Unii jest zarejestrowanych oko³o trzysta tysiêcy spó³dzielni zatrudniaj¹cych oko³o piêciu milionów osób. Ta wielka rzesza spó³dzielni wp³ywa na ¿ycie oko³o stu czterdziestu milionów obywateli cz³onków spó³dzielni.
Spó³dzielnie w krajach Unii Europejskiej dzia³aj¹ w ró¿nych ga³êziach gospodarki. Podam dla
przyk³adu, ¿e spó³dzielnie te obs³uguj¹ 83% holenderskiej produkcji rolnej, 50% francuskich
us³ug bankowych, 35% fiñskiej sprzeda¿y ¿ywnoœci, 21% hiszpañskiej opieki zdrowotnej oraz
60% szwedzkiego leœnictwa. Spó³dzielnie w Unii
Europejskiej charakteryzuj¹ siê tym, ¿e oko³o
70% zdolnoœci wytwórczych stanowi¹ us³ugi, i to
us³ugi najwy¿szej jakoœci. Dodaæ przy tym nale¿y, ¿e 75% nowych przedsiêbiorstw tworzonych
w Unii Europejskiej nale¿y do sektora us³ug.
W tym miejscu chcia³bym przypomnieæ to,
o czym mówi³em w moim wyst¹pieniu w dniu
10 kwietnia, ¿e tak¿e spó³dzielnie socjalne w krajach Unii dzia³aj¹ bardzo dobrze, zatrudniaj¹c
oko³o dwustu tysiêcy osób. Prê¿ne spó³dzielnie
socjalne dzia³aj¹ we W³oszech, Francji, Finlandii
czy Szwecji.
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Przytoczone dane liczbowe dowodz¹, ¿e na tak
olbrzymim rynku jak Unia Europejska, spó³dzielczoœæ ma swoje dobre, ugruntowane miejsce.
Myœlê, ¿e to w³aœnie ró¿norodnoœæ gospodarki
krajów Unii Europejskiej, gdzie znajduj¹ swoje
miejsce wielkie koncerny, spó³dzielnie, a nawet
ma³e firmy rodzinne, stanowi o sile i jest g³ównym
atutem Unii Europejskiej. Spó³dzielnie s¹ doskona³ym przyk³adem przedsiêbiorstw, które realizuj¹ jednoczeœnie cele ekonomiczne i spo³eczne we
wzajemnie uzupe³niaj¹cy siê sposób.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! W œwietle wszystkich wymienionych argumentów widaæ
wyraŸnie, ¿e spó³dzielnie, w tym tak¿e spó³dzielnie europejskie i socjalne, maj¹ przysz³oœæ i nale¿y je jak najszybciej zak³adaæ. Ustawa
o spó³dzielniach europejskich wpisuje siê, podobnie jak ustawa o spó³dzielniach socjalnych,
w dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby poprawiæ sytuacjê na rynku pracy. Mo¿e ona mieæ pozytywny
wp³yw na sytuacjê na rynku zatrudnienia poprzez spadek poziomu bezrobocia oraz tworzenie
stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy. Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e spó³dzielczoœæ
jest bardzo rozpowszechnion¹ form¹ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej.
W Polsce spó³dzielnie s¹ tak¿e silnie zakorzenione w spo³ecznoœciach lokalnych. Nowa odmiana prowadzenia tej dzia³alnoœci, forma
spó³dzielni europejskiej, mo¿e wiêc spotkaæ siê
z szerokim zainteresowaniem wœród przedsiêbiorców i doprowadziæ do utworzenia wielu takich spó³dzielni. Spó³dzielnie europejskie ze
wzglêdu na swój ponadnarodowy charakter mog¹ przyczyniæ siê tak¿e do przep³ywu kapita³u
i nowych technologii, a tak¿e wp³yn¹æ na zwiêkszenie zaufania inwestorów zagranicznych do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Polsce.
Dziêkujê pañstwu za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szmit, bardzo proszê.

Senator Jerzy Szmit:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym kontynuowaæ to, co mówi³ mój szanowny przedmówca, senator Korfanty, aczkolwiek nie umawialiœmy siê co do tego, ¿e tak naprawdê moje wyst¹pienie bêdzie kontynuacj¹ jego wyst¹pienia.
Mo¿e kilka s³ów przy tej okazji, przy spó³dzielniach europejskich, w ogóle o ruchu spó³dziel-
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czym w Polsce. Myœlê, ¿e warto na ten temat mówiæ, bo ci¹gle ten sektor gospodarczy jest trochê
spychany na margines, czasami atakowany, czasami s³usznie, ale z regu³y nies³usznie.
Mo¿e zacznê od krótkiego przypomnienia Jest
coœ takiego jak spó³dzielczoœæ spo¿ywców. To s¹
te sklepy „Spo³em”, które mimo ¿e dzia³aj¹ na
bardzo ostrym rynku, przy pe³nej konkurencji
wielkich sieci handlowych i normalnego prywatnego handlu, te¿ funkcjonuj¹ i, jak siê okazuje,
doskonale daj¹ sobie radê. Nastêpuj¹ naturalne
procesy konsolidacyjne w tych strukturach.
Jest spó³dzielczoœæ mieszkaniowa, która co
prawda jest bardzo ró¿nie oceniana i która jest
krytykowana. S¹ przygotowywane zmiany ustawowe, które na pewno s¹ potrzebne. W wielu
aspektach i w wielu punktach dzia³ania
spó³dzielczoœci mieszkaniowej nale¿y wprowadziæ wiele zmian. Niemniej jednak myœlê, ¿e jest
pewne, ¿e to spó³dzielczoœæ mieszkaniowa bêdzie
przez d³ugie, d³ugie lata tym g³ównym podmiotem, który bêdzie opiekowa³ siê naszymi mieszkaniami. To bêdzie ten g³ówny podmiot, który bêdzie substancj¹ mieszkaniow¹ w Polsce zarz¹dza³. Wszystko na to wskazuje i warto, ¿ebyœmy o tym pamiêtali.
Spó³dzielczoœæ finansowa. S¹ banki spó³dzielcze, banki spó³dzielcze te¿ s¹ spó³dzielniami,
o czym czasami zapominamy. S¹ SKOK, które rywalizuj¹ z bankami spó³dzielczymi, ale to te¿ jest
bardzo podobna forma organizacyjna. Banki
dzia³aj¹ w obrêbie nieco innego prawa, ale obie te
formy te¿ s¹ spó³dzielniami.
Dzia³aj¹ kasy zapomogowo-po¿yczkowe, które
de facto te¿ s¹ spó³dzielniami o bardzo uproszczonej formie dzia³alnoœci, bardzo uproszczonym statusie prawnym.
Funkcjonuj¹ spó³dzielnie inwalidów, dzisiaj
w bardzo trudnych warunkach, przedtem, w poprzednim ustroju, z ró¿nych wzglêdów mocno
wspierane. By³a próba utrzymywania zak³adów
pracy chronionej, niezbyt udana, która doprowadzi³a, niestety, w wielu miejscach do bardzo powa¿nych nadu¿yæ. Niemniej jednak spó³dzielczoœæ inwalidów funkcjonuje w Polsce i warto
o tym pamiêtaæ.
Spó³dzielczoœæ na wsi, czyli gminne spó³dzielnie, nadal na tym trudnym rynku funkcjonuje,
prowadz¹c handel, prowadz¹c us³ugi.
Spó³dzielczoœæ mleczarska. Tu z kolei, po okresie konsolidacji na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, prê¿nie dzia³aj¹ce spó³dzielnie mleczarskie dzisiaj dostarczaj¹ nam znakomite produkty mleczarskie. Ale nie tylko nam – znakomicie
radz¹ sobie w eksporcie.
S¹ spó³dzielnie socjalne, o których tak wspaniale i tak kompetentnie mówi³ pan senator Korfanty, ¿e nie trzeba ju¿ niczego uzupe³niaæ.
Szanowni Pañstwo! Przed nami, myœlê, jeszcze
wiele uregulowañ dotycz¹cych spó³dzielni,
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Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

w ogóle ruchu spó³dzielczego. Warto pamiêtaæ
o tym, ¿e w Polsce jest dzisiaj ponad dziesiêæ milionów cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych.
Mo¿e nie zawsze nawet zdajemy sobie z tego sprawê, bo jak jesteœmy w spó³dzielni mieszkaniowej,
to czasem bywa i tak, ¿e narzekamy na funkcjonowanie tego tworu, ale to jest na pewno ten sektor gospodarczy i ten sektor spo³eczny, który zas³uguje na wsparcie, który zas³uguje na pamiêæ,
który uzyska³ te¿ poparcie ze strony Unii Europejskiej, tworz¹c podwaliny pod spó³dzielniê europejsk¹. W ubieg³ym roku Komitet Spo³eczno-Ekonomiczny Rady Europy podj¹³ uchwa³ê,
w której zwróci³ siê do pañstw cz³onkowskich
o wsparcie spó³dzielczoœci. Czyli nie tylko nasze
doœwiadczenia o tym mówi¹. Tak¿e doœwiadczenia europejskie mówi¹ o tym, ¿e jest to bardzo
wa¿ny element dzia³alnoœci gospodarczej i dzia³alnoœci publicznej, spo³ecznej demokratycznego
pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Maj¹c litoœæ nad pani¹ minister, powiem tylko
jedno zdanie. Powiem, ¿e w dywersyfikacji dzia³alnoœci gospodarczej postrzegam wiêksze szanse na zatrudnienie dla pracowników, a wiêc
szanse na obni¿anie stopy bezrobocia w Polsce.
I uwa¿am, ¿e to jest bardzo korzystne rozwi¹zanie. To jest równie¿ szansa wyjœcia z nasz¹ prac¹,
a nie towarem, na rynek europejski. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo.
Lista dyskutantów zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Dziêkujê bardzo pani minister, dziêkujê pañstwu.
G³osowanie w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej zostanie przeprowadzone jutro rano.
Zanim og³oszê przerwê, poproszê o odczytanie
komunikatów.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Posiedzenie Komisji Zdrowia odbêdzie siê
w dniu dzisiejszym bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w sali nr 176.
Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 217.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych w toku debaty do ustawy o paszach odbêdzie siê w dniu dzisiejszym w sali nr 182 bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy.
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawach organizacyjnych odbêdzie siê
w dniu 20 lipca bie¿¹cego roku, czyli jutro, bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 176.
Zaplanowane w tym dniu na godzinê 13.00 posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia informacji rzecznika praw dziecka o dzia³alnoœci za
rok 2005 nie odbêdzie siê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Teraz zarz¹dzam przerwê do jutra, do godziny
9.00. I o 9.00 s¹ g³osowania.
Dziêkujê bardzo. Dobranoc.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 52)

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski, Krzysztof Putra i Ryszard Legutko)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku obrad…
Pan senator Mazurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:
Panie Marsza³ku, z uwagi na fakt, i¿ Klub Senatorski Prawa i Sprawiedliwoœci toczy w tej
chwili d³ug¹ i zaciêt¹ dyskusjê nad czekaj¹cymi
nas g³osowaniami, mam w imieniu klubu proœbê
o godzinn¹ przerwê, tak abyœmy mogli wnikliwie
rozpatrzyæ poprawki, nad którymi bêdziemy g³osowaæ.
(G³os z sali: Godzina?!)
(G³os z sali: Mo¿e pó³ godziny?)
(G³os z sali: A mo¿e prze³ó¿my to na nastêpne
posiedzenie…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Zarz¹dzam przerwê do godziny 10.10.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 01
do godziny 10 minut 11)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy
stole prezydialnym.
Pañstwo Senatorowie, za chwilê przyst¹pimy
do g³osowañ, proszê zajmowaæ miejsca.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie.
(Rozmowy na sali)
Przypominam te¿, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, senator Janinê Fetliñsk¹, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie
sprawozdanie Komisji Zdrowia z posiedzenia
w dniu 19 lipca bie¿¹cego roku, podczas którego
rozpatrywano wnioski zg³oszone podczas drugiego czytania projektu ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeñ.
Na posiedzeniu komisji rozpatrywano szeœæ
wniosków zg³oszonych w drugim czytaniu oraz
poprawki ju¿ przedstawione Wysokiej Izbie podczas dyskusji w dniu 19 lipca. £¹cznie na posiedzeniu Komisji Zdrowia rozpatrywano jedenaœcie wniosków do ustawy.
Komisja pozytywnie zaopiniowa³a siedem poprawek.
S¹ to poprawki pierwsza i trzecia, która maj¹
charakter wy³¹cznie jêzykowy.
Dotyczy to równie¿ poprawek zg³oszonych
przez Komisjê Zdrowia i pozytywnie przez ni¹ zaopiniowanych ju¿ podczas pierwszego czytania
ustawy na posiedzeniu komisji w dniu 18 lipca,
przedstawionych Wysokiej Izbie podczas drugiego czytania. W obecnym zestawieniu s¹ to poprawki: pi¹ta, szósta i dziewi¹ta. Dotycz¹ one
uœciœlenia zapisów okreœlaj¹cych zasadê obliczenia podstawy kwoty nale¿nej œwiadczeniodawcom – poprawki pi¹ta i szósta – oraz daj¹cych
prawn¹ mo¿liwoœæ przekazania œrodków z Narodowego Funduszu Zdrowia na podwy¿ki niektó-
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rym zak³adom opieki zdrowotnej prowadzonym
w formie jednostki bud¿etowej, o czym mówi poprawka dziewi¹ta.
Tak¿e pozytywnie komisja zaopiniowa³a poprawki czwart¹ i dziesi¹t¹, zg³oszone przez pana
senatora Karczewskiego. Poprawka czwarta ma
charakter doprecyzowuj¹cy i ma na celu uœciœlenie podstawy kwoty nale¿nej œwiadczeniodawcom w przypadku umów zawieranych na przyk³ad na okres pó³rocza. Utrzymanie zapisów
art. 3 ust. 1 spowodowa³oby uzyskanie przez dany zak³ad opieki zdrowotnej po³owy nale¿nej na
wzrost wynagrodzenia kwoty. W trakcie dyskusji
zg³aszano zastrze¿enia, mia³a je na przyk³ad pani
senator Gelert, tak¿e zastêpca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega³, ¿e bywaj¹
umowy niesymetryczne, ni¿sze albo wy¿sze
w pierwszym pó³roczu, i to mo¿e wywrzeæ pozytywny albo negatywny wp³yw na wysokoœæ kwoty
zobowi¹zañ. Podobne problemy mog¹ siê pojawiaæ tak¿e wtedy, gdy umowa jest zawarta na
przyk³ad na okres dziewiêciu miesiêcy. Niemniej
jednak komisja przyjê³a tê poprawkê stosunkiem
g³osów 6 za, 2 przeciw.
Poprawka dziesi¹ta, a druga autorstwa senatora Karczewskiego, ma na celu wyeliminowanie
1% dolnego progu wzrostu wynagrodzeñ i pozostawienie jedynie ograniczenia maksymalnego
wzrostu wynagrodzeñ do 40% wynagrodzenia
danej osoby w ostatnim kwartale. Tê poprawkê
przyjêto jednog³oœnie. Zapis o 1% minimalnej
podwy¿ce budzi³ wiele zastrze¿eñ strony spo³ecznej i w³aœciwie to uzasadnienie przewa¿a³o w toku dyskusji prowadzonej przez senatorów w Komisji Zdrowia, a tak¿e wœród przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
To s¹ poprawki, które zyska³y poparcie komisji.
Nie zyska³y pozytywnej opinii Komisji Zdrowia
wnioski pana senatora Micha³a Ok³y, to znaczy
poprawki druga i jedenasta, które maj¹ na celu
rozszerzenie zakresu ustawy na lekarzy i lekarzy
dentystów odbywaj¹cych sta¿ specjalizacyjny
w ramach rezydentury, a tak¿e lekarzy i lekarzy
dentystów odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy.
G³ównym powodem nieprzyjêcia tych poprawek,
zgodnie z argumentacj¹ Ministerstwa Zdrowia,
jest po prostu brak mo¿liwoœci zrealizowania
podwy¿ki ze wzglêdu na Ÿród³o finansowania tej
grupy lekarzy szkol¹cych siê, to znaczy bud¿et
pañstwa. Wprowadzenie tych poprawek powodowa³oby koniecznoœæ zmiany planu ustawy bud¿etowej. W zwi¹zku z tym podczas g³osowania
poprawki te uzyska³y 2 g³osy za, 6 przeciw i zosta³y zg³oszone jako wniosek mniejszoœci.
Nie zyska³a tak¿e poparcia Komisji Zdrowia
poprawka siódma, pani senator Tomaszewskiej
i pana senatora Szymañskiego, maj¹ca na celu
ograniczenie krêgu osób uprawnionych do pod-

wy¿ki. Chodzi o osoby, których wynagrodzenie
odpowiada kwocie co najmniej dziesiêciokrotnoœci przeciêtnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale, og³aszanego przez prezesa GUS
w Dzienniku Urzêdowym „Monitor Polski” dla celów emerytalnych. W dyskusji autorzy zg³osili
autopoprawkê, obni¿yli ten pu³ap do siedmiokrotnoœci tego wynagrodzenia; jest to poziom wynagrodzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pan senator Alexandrowicz i pani senator
Gelert mówili o piêciokrotnoœci tego wynagrodzenia, o siedmiokrotnoœci tego wynagrodzenia mówi³ pan senator ¯elichowski. Ostatecznie za poprawk¹ zag³osowa³a 1 osoba, 2 by³y przeciw, 5
wstrzyma³o siê od g³osu.
Nie uzyska³a tak¿e poparcia poprawka zg³oszona przeze mnie, poprawka ósma, której celem by³o wprowadzenie upowa¿nionych przedstawicieli
samorz¹dów zawodów medycznych do uzgadniania podwy¿ek ze œwiadczeniodawcami. Poprawka
ta budzi³a w¹tpliwoœci legislacyjne, mimo ¿e z zapisów ustawy o samorz¹dzie zawodowym pielêgniarek i po³o¿nych, z art. 4 ust. 2 pkt 2, wynika, ¿e
samorz¹d pielêgniarski realizuje swoje zadania
przez negocjowanie warunków pracy i p³acy. Zg³osi³am nawet autopoprawkê do tej poprawki, która
mia³a jeszcze uœciœlaæ, ¿e samorz¹d w ci¹gu czternastu dni od chwili uprawomocnienia siê ustawy
powinien wskazaæ upowa¿nionego przedstawiciela we wniosku do dyrektora zak³adu, niemniej ta
poprawka nie uzyska³a poparcia ani rz¹du, ani
senatorów. Szczególnie pan senator Karczewski
podkreœla³, ¿e du¿ym utrudnieniem by³oby dodawanie przedstawicieli wszystkich samorz¹dów do
przeprowadzenia podwy¿ki. Powodowa³oby to po
prostu wprowadzenie zbyt wielu osób i utrudnia³oby sprawne przeprowadzenie podwy¿ki, a przecie¿ zwi¹zki zawodowe reprezentuj¹ wszystkie zawody. W tej sytuacji ta poprawka nie uzyska³a poparcia.
Wysoka Izbo! Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu Komisji Zdrowia wnoszê o jej uchwalenie wraz z przyjêtymi przez Komisjê Zdrowia poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pana senatora Micha³a Ok³ê, o zabranie g³osu
i przedstawienie wniosków mniejszoœci komisji.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcê zg³osiæ dwie poprawki, które powinny
byæ poddane pod g³osowanie ³¹cznie.
Poprawka druga. W art. 2 pkt 5 lit. a po wyrazach „Fundusz Pracy” dodaje siê wyrazy „w tym
kwoty wyp³acane lekarzom i lekarzom dentystom
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odbywaj¹cym sta¿ podyplomowy okreœlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 15
ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz odbywaj¹cym specjalizacjê okreœlon¹ w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty”.
Poprawka jedenasta. W art. 9 dodaje siê ust. 4
w brzmieniu: „Minister w³aœciwy do spraw zdrowia przeka¿e œwiadczeniodawcom œrodki na
wzrost wynagrodzeñ dla lekarzy, lekarzy dentystów odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy okreœlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 15
ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz odbywaj¹cych specjalizacjê okreœlon¹ w przepisach wydanych na
podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
w wysokoœci wynikaj¹cej z art. 3 ust. 1”.
Poprawki te maj¹ zapewniæ równy dostêp do
podwy¿ek wszystkim lekarzom pracuj¹cym na
terenie jednostek s³u¿by zdrowia. Rezydenci, zanim dostan¹ siê na rezydenturê, musz¹ zdaæ test
kwalifikacyjny. S¹ to najlepsi z najlepszych i to
w³aœnie oni zostali pominiêci w tej podwy¿ce,
podczas gdy ludzie, którzy nie dostali siê na rezydentury, a pracuj¹ w szpitalu, robi¹ w szpitalu
specjalizacjê, czyli ci, którzy nie zdali tych testów, mog¹ te podwy¿ki uzyskaæ.
Uwa¿am, ¿e tak bêdzie sprawiedliwie. I bardzo
proszê Wysok¹ Izbê o podjêcie, w zgodzie ze swoim
sumieniem, takiej decyzji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze
zabraæ g³os?
Proszê bardzo, pani senator Ewa Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcê zabraæ g³os w sprawie poprawki siódmej,
której jestem wspó³autorem.
Otó¿ poprawka ta nawi¹zuje swoim merytorycznym zapisem wprost do celów ustawy. Ustawa
zosta³a wypracowana wskutek strajków pracowników s³u¿by zdrowia, pracowników, którzy
maj¹ bardzo niskie dochody z pracy. Poniewa¿
wœród pracowników s³u¿by zdrowia wystêpuje
istotne zró¿nicowanie dochodowe, ustawa
w pierwszej swojej wersji dotyczy³a wynagrodzeñ
pracowników zak³adów publicznych. Obecnie
jest znacznie rozszerzona i obejmuje tak¿e kontrakty pracowników zatrudnionych w jednostkach niepublicznych. Niektóre z tych kontrak-

tów s¹ doœæ wysokie i by³oby sprzeczne, zdaniem
wnioskodawców, z celem ustawy, podwy¿szanie
wynagrodzeñ, które i tak s¹ wysokie. W ten sposób œrodki, które mia³y s³u¿yæ podwy¿szeniu najni¿szych wynagrodzeñ, zosta³yby w istotnej mierze skonsumowane przez dobrze zarabiaj¹ce
osoby, co by³oby sprzeczne z celem ustawy.
St¹d bierze siê poprawka, która ogranicza
mo¿liwoœæ uzyskania podwy¿ki z tytu³u tej ustawy, nie daj¹c szansy tym, których wynagrodzenia kszta³tuj¹ siê powy¿ej siedmiokrotnoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia. A wiêc to
oznacza, ¿e jeœli na przyk³ad œrednie wynagrodzenie wynosi 2,5 tysi¹ca z³, to osoba zarabiaj¹ca
powy¿ej 17,5 tysi¹ca z³ nie mia³aby prawa do
udzia³u w œrodkach publicznych przeznaczonych na tê podwy¿kê, poniewa¿ nie jest osob¹
ubog¹ i podwy¿ka z tego tytu³u jej siê nie nale¿y.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Czy jeszcze ktoœ z senatorów wnioskodawców
chce zabraæ g³os? Nie widzê zg³oszeñ.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie
ustawy o przekazaniu œrodków finansowych
œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wniosek o wprowadzenie poprawek do
ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejno g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza ma charakter jêzykowy.
Jest to poprawka komisji poparta przez komisjê.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk „przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 1)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawk¹ drug¹ i poprawk¹ jedenast¹
g³osujemy ³¹cznie. Poprawki te zg³osi³ senator
Ok³a. Zosta³y one poparte przez mniejszoœæ komisji. Poprawka druga zmierza do rozszerzenia
zakresu ustawy na lekarzy i lekarzy dentystów
odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy oraz specjalizacjê. Poprawka jedenasta nak³ada na ministra
zdrowia obowi¹zek przekazania œrodków na podwy¿ki wynagrodzeñ dla wskazanych podmiotów.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê nacisn¹æ
przycisk „wstrzymujê siê” i podnieœæ rêkê.
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,
45 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Poprawki nieprzyjête.
Poprawka trzecia ma charakter jêzykowy. Poprawka zosta³a poparta przez komisjê.
Kto jest za? Proszê o przycisk „za” i podniesienie… Przepraszam.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przyjêcie poprawki czwartej wyklucza g³osowanie nad poprawk¹ pi¹t¹.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowuj¹cy i ma na celu uœciœlenie podstawy kwoty
nale¿nej œwiadczeniobiorcom…
(G³os z sali: Œwiadczeniodawcom.)
Przepraszam, œwiadczeniodawcom: kwoty nale¿nej œwiadczeniodawcom. Jest to poprawka senatora Karczewskiego poparta przez komisjê.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za”
i podnieœæ rêkê.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie
rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,
10 – przeciw, 19 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki pi¹tej w takiej sytuacji nie poddajemy pod g³osowanie.
Poprawka szósta, poprawka Komisji Zdrowia,
poparta przez komisjê. Poprawka szósta zmierza
do zwiêkszenia rocznej stawki kapitacyjnej
w 2007 r. w podstawowej opiece zdrowotnej
w stosunku do umów zawartych w 2005 r.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,
4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma na celu ograniczenie krêgu podmiotów uprawnionych do podwy¿ki wynagrodzenia w zale¿noœci od wysokoœci pobieranego
wynagrodzenia. To jest poprawka pana senatora
Szymañskiego i pani senator Tomaszewskiej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 46 g³osowa³o za,
29 – przeciw, 12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do wprowadzenia
obok organizacji zwi¹zkowej przedstawicieli izb
lekarskich, pielêgniarek i po³o¿nych, aptekarskich oraz Krajowej Rady Diagnostyków jako
podmiotów, z którymi œwiadczeniodawca uzgadnia podwy¿szenie wynagrodzeñ. To jest poprawka senator Fetliñskiej.
Przycisk za... Przepraszam, proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za poprawk¹? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 15 g³osowa³o za,
62 – przeciw, 10 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta zmierza do tego, aby publiczne zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ce w formie jednostek bud¿etowych mia³y prawn¹ mo¿liwoœæ przeznaczenia œrodków uzyskanych od Narodowego Funduszu Zdrowia na podwy¿ki wynagrodzeñ dla zatrudnionych. Jest to poprawka
Komisji Zdrowia poparta przez komisjê.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu wyeliminowanie z ustawy dolnego 1% progu wzrostu wynagrodzeñ; pozostawia jedynie ograniczenie wzrostu
maksymalnego do 40% przeciêtnego wynagrodzenia danej osoby w ostatnim kwartale. To jest
poprawka senatora Karczewskiego poparta przez
komisjê.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,
5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta zosta³a ju¿ poddana pod
g³osowanie ³¹cznie z poprawk¹ drug¹.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost
wynagrodzeñ w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 87 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,
19 – przeciw, 12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania
punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
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Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek – druk senacki nr 197A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,
23 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Uchwa³a zosta³a podjêta.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
Przypominam, ¿e debata nad ustaw¹ zosta³a
zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
Przypominam, ¿e Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek –
druk senacki nr 200A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 12)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.
Debata nad ustaw¹ zosta³a zakoñczona, mo¿emy obecnie przyst¹piæ do g³osowania.
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki
nr 196A.

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
92

G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 13)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.
Powracamy do rozpatrywania punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.
Debata zosta³a zakoñczona. Mo¿emy obecnie przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej
ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Przycisk
„za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 14)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku
koronnym oraz ustawy o ochronie informacji
niejawnych.
W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z Regulaminem Senatu, mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, pana senatora Krzysztofa Piesiewicza, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych wniosków.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Dziêkujê serdecznie.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wczoraj wieczorem, po zakoñczeniu posiedzenia, Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
przyst¹pi³a do analizy piêtnastu poprawek, które
s¹ przedstawione w druku nr 194Z. Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek: drugiej, trzeciej, czwartej,
pi¹tej, ósmej, dziesi¹tej, trzynastej, czternastej
i piêtnastej.
Chcê zaznaczyæ, ¿e poprawki, które komisja
przyjê³a, to poprawki redakcyjne, koryguj¹ce,
uœciœlaj¹ce, doprecyzowuj¹ce, nadaj¹ce bardziej
logiczne brzmienie itd., itd. W zwi¹zku z tym istnieje podstawa i mo¿liwoœæ, i prosi³bym o to, Panie Marsza³ku, aby przeg³osowaæ je blokiem. Po
pierwsze, by³y one przyjête jednog³oœnie, po drugie, by³y przyjête bez sprzeciwu przedstawicieli
rz¹du, i po trzecie, nie dotycz¹ meritum, a tylko
zapisu, problemów jêzykowych i konstrukcji
normy. Tak ¿e jest taka mo¿liwoœæ wynikaj¹ca
z Regulaminu Senatu.
Je¿eli chodzi o poprawki merytoryczne, to byliœmy w dosyæ trudnej sytuacji. Komisja odrzuci³a te
poprawki, przy czym ja, senator Krzysztof Piesiewicz, wycofa³em dwie poprawki, chocia¿ wydawa³y
mi siê one s³uszne, ale niestety… By³y one bardzo
praktyczne, u³atwiaj¹ce stosowanie instytucji
œwiadka koronnego, ale zderza³y siê gdzieœ tam
z ogólnie pojêt¹ etyk¹ czy moralnoœci¹, bo niestety
by³oby to za praktyczne i id¹ce za daleko. Je¿eli zaœ
chodzi o poprawki senatora £yczywka, to te¿ wydawa³y siê s³uszne, ale niestety burzy³yby intencje
rozszerzenia podmiotowego i przedmiotowego, albowiem wprowadza³yby mo¿liwoœæ karania za
mniejsze przestêpstwa œwiadków koronnych
w czasie ich przes³uchiwania. Chocia¿ intencja jest
dobra i gdyby ta poprawka by³a inaczej sformu³owana, mo¿na by³oby j¹ przyj¹æ, to jednak przy takim sformu³owaniu byliœmy w pewnych kleszczach i obie poprawki trzeba by³o odrzuciæ. Co nie
znaczy, ¿e nie bêd¹ tutaj przeg³osowane.
Rekomenduj¹c te poprawki, proszê o g³osowanie ³¹czne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Chcia³bym zapytaæ senatorów wnioskodawców, którzy wycofywali swoje poprawki, czy
chcieliby w tym momencie zabraæ g³os.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Dziêkujê.)
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Pan senator Piesiewicz, prócz tego senator £yczywek, Anna Kurska, El¿bieta Rafalska, Bronis³aw Korfanty. Czy któraœ z tych osób chcia³aby
w tym momencie zabraæ g³os?
Pan senator £yczywek, proszê bardzo.
Nie, prawo maj¹ tylko sprawozdawca i wnioskodawcy.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Proszê pañstwa, ja bêdê g³osowa³ za swoimi
poprawkami, szczególnie za poprawk¹ pierwsz¹. Argumentacja przeciwko tej poprawce
brzmi mniej wiêcej tak, z tego, co w tej chwili
us³ysza³em z ust senatora Piesiewicza, ¿e w stosunku do œwiadka koronnego trzeba by by³o
wy³¹czaæ mniejsze przestêpstwa. To chyba wygl¹da zupe³nie inaczej. Albo Ÿle zrozumia³em,
albo pan senator coœ pomyli³, dlatego ¿e w uzasadnieniu tej ustawy brzmi to inaczej: ¿e powodowa³oby to k³opoty w zakresie prowadzonych
postêpowañ, bo w niektórych sprawach œwiadek koronny móg³by zeznawaæ jako œwiadek
koronny, a w innych ju¿ nie. To prawda, ¿e trzeba by wy³¹czaæ materia³y do odrêbnego postêpowania. Tak brzmi uzasadnienie projektu
ustawy i ustawy przyjêtej przez Sejm. No, ale
rozmawiamy jak œlepi o kolorach. To dlatego,
¿e, jak mi siê wydaje, jestem ju¿ chyba jednym
z nielicznych, którzy wystêpuj¹ w takich sprawach karnych. Nikt siê tym nie przejmuje, proszê pañstwa. Prokuratorzy dalej – a wystêpowa³em w dziesi¹tkach takich spraw – w ogóle
nie przejmuj¹ siê problematyk¹ tego, ¿e w niektórych sprawach œwiadek koronny zeznawa³by jako œwiadek koronny, a w innych trzeba
by by³o napisaæ w protokole, ¿e on zeznaje tylko
w charakterze œwiadka, a nie œwiadka koronnego. Nikt siê tym nie przejmuje. To w ogóle jest
teoretyczny, wydumany problem, dlatego ¿e jego w praktyce nie ma. A wiêc je¿eli to ma temu
przeciwdzia³aæ, to jest to bez sensu. Wczoraj
nic nie mówi³em na ten temat, podawa³em przyk³ady typu kradzie¿ lusterek samochodowych,
takie przyk³ady ¿artobliwe, nie chcia³em mówiæ
o kwestiach politycznych. Ale mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e na przyk³ad w sprawach o znies³awienie grup¹ przestêpcz¹ bêdzie redaktor, dystrybutor i wydawca codziennej gazety. No, je¿eli
to te¿ jest grupa przestêpcza, je¿eli to ma na
myœli pomys³odawca tego przepisu, rozszerzaj¹cego dzia³anie instytucji œwiadka koronnego
na wszystkie mo¿liwe przestêpstwa, to wobec
tego niebezpieczeñstwo tym bardziej istnieje.
To nie teoria spiskowa, ja tylko jestem zdumiony pomys³em, ¿eby coœ, co jest instytucj¹ nadzwyczajn¹, rozszerzaæ na wszystkie przestêpstwa. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy obecnie do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Komisja oraz senatorowie wnioskodawcy
przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek
do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania.
W tym momencie przeg³osujemy poprawkê
pierwsz¹. Przypominam, ¿e przyjêcie poprawki
pierwszej wyklucza g³osowanie nad poprawk¹
drug¹. Poprawka pierwsza utrzymuje obowi¹zuj¹cy dotychczas, zamkniêty katalog przestêpstw
w sprawach, w których mo¿liwe jest skorzystanie
z zeznañ œwiadka koronnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów 28 g³osowa³o za,
49 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 15)
Proszê pañstwa, mo¿emy zatem w tym momencie… Poprawka pierwsza zosta³a odrzucona. Zadajê zatem pañstwu pytanie, czy zgodnie z propozycj¹ wnioskodawcy, pana senatora Krzysztofa
Piesiewicza, moglibyœmy g³osowaæ blokiem nad
poprawkami przyjêtymi przez komisjê. Raz jeszcze, dla pamiêci, odczytam numery tych poprawek, zreszt¹ maj¹ je pañstwo na druku. To poprawki: druga, trzecia, czwarta, pi¹ta, ósma, dziesi¹ta, trzynasta, czternasta i piêtnasta.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów jest przeciwko
g³osowaniu blokiem nad wszystkimi tymi poprawkami? Nie widzê sprzeciwu.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania blokiem nad tymi poprawkami.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem tego bloku poprawek? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o przycisk „przeciw”
i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo. Proszê o podanie wyników
g³osowania.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 16)
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Zatem stwierdzam, ¿e Senat ca³y ten blok poprawek przyj¹³.
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad poprawk¹ dziewi¹t¹.
Poprawka dziewi¹ta – to jest poprawka senatora £yczywka – utrzymuje dotychczasowy stan
prawny, w którym strona mo¿e zaskar¿yæ postanowienie o zawieszeniu postêpowania karnego
prowadzonego przeciwko osobie, której przyznano status œwiadka koronnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
30 senatorów za, 46 przeciw, 8 wstrzyma³o siê
od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a odrzucona.
W tym momencie przystêpujemy do g³osowania nad poprawkami jedenast¹ i dwunast¹, które
nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki senatorów: Anny Kurskiej, El¿biety Rafalskiej
i Bronis³awa Korfantego. Poprawki te stanowi¹,
¿e w przypadku gdy œwiadek koronny, którego
sprawê prawomocnie umorzono, pope³ni jakiekolwiek przestêpstwo umyœlne, wznowienie postêpowania bêdzie obowi¹zkowe, a nie fakultatywne. Ponadto w tocz¹cym siê w wyniku tego
wznowienia postêpowaniu s¹d nie bêdzie móg³
zastosowaæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzymuje siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o odczytanie wyników g³osowania.
86 senatorów obecnych, 49 – za, 23 – przeciw,
14 wstrzyma³o siê od g³osu, wszyscy g³osowali.
(G³osowanie nr 18)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki czternasta i piêtnasta zosta³y ju¿
przyjête w bloku.
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania…
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê, Wysoka Izbo.
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
86 senatorów obecnych, 58 – za, 6 – przeciw,
22 wstrzyma³o siê od g³osu, wszyscy g³osowali.
(G³osowanie nr 19)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz ustawy
o ochronie informacji niejawnych.
Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw.
Debata w sprawie tej ustawy zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisja Ustawodawcza
przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³,
w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Druki senackie nr 191A i 191B.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
84 senatorów obecnych, 83 – za,1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o paszach.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie.
G³os mog¹ zabraæ, zgodnie z Regulaminem Senatu, jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, pana senatora Jerzego
Chróœcikowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu
wniosków.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
G³osowania

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska w sprawie
ustawy o paszach.
W dniu wczorajszym po posiedzeniu Senatu
i zakoñczonej debacie nad ustaw¹ odby³o siê posiedzenie naszej komisji, a na nim dyskusja na
temat piêtnastu poprawek. Poparte zosta³y poprawki: pierwsza, czwarta, pi¹ta, szósta, siódma,
ósma, dziewi¹ta, dwunasta, trzynasta i czternasta. Proszê w imieniu komisji o poparcie tych poprawek.
Poprawki druga i dziesi¹ta, a tak¿e ³¹cznie poprawki: trzecia, jedenasta i piêtnasta, nie uzyska³y poparcia. Jeœli mogê, to jako wnioskodawca
chcia³bym wspomnieæ o tym, ¿e poprawka piêtnasta mówi, ¿e chcemy wprowadziæ w art. 64
okres opóŸnienia wejœcia w ¿ycie art. 15, który
wchodzi³by w ¿ycie po up³ywie dwóch lat od dnia
og³oszenia, daj¹c ewentualnie czas rz¹dowi na
przeprowadzenie badañ. I je¿eli ich wyniki bêd¹
pozytywne, to po dwóch latach dopuszczamy pasze z GMO, jeœli negatywne, to nie dopuszczamy.
Ale dajemy czas, dwa lata, na to, ¿eby przygotowaæ siê do odpowiednich badañ i daæ sygna³ do
wycofania siê z pasz z GMO. Dziêkujê i proszê
o poparcie w imieniu komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorzy wnioskodawcy chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
W takim razie przystêpujemy do g³osowania
w sprawie ustawy o paszach.
Przypominam, ¿e komisja oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek. Zostan¹ za chwilê przeprowadzone kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza, Komisji Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, poparta przez komisjê,
zmienia definicjê pojêcia „pañstwo trzecie”, wyraŸnie wskazuj¹c, ¿e zakresem tego pojêcia nie
bêd¹ objête takie pañstwa jak Islandia, Lichtenstein i Norwegia, to znaczy pañstwa, które s¹
cz³onkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i jednoczeœnie stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Proszê pañstwa, proszê nacisn¹æ przycisk
obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Analogicznie.
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Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 80 by³o za, 2 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 21)
Zatem przyjêliœmy tê poprawkê.
Przechodzimy teraz do g³osowania nad poprawkami drug¹ i dziesi¹t¹, nad którymi nale¿y
g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki senatora Chróœcikowskiego. Poprawka druga zmierza do wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania
do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz
zanieczyszczonych chwastami odpornymi na
œrodki ochrony roœlin, a poprawka dziesi¹ta
wskazuje karê za to wykroczenie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
83 senatorów obecnych, 27 – za, 43 – przeciw,
13 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Zatem poprawki zosta³y odrzucone.
Przystêpujemy do g³osowania nad nastêpnymi
poprawkami. S¹ to poprawki: trzecia, jedenasta
i piêtnasta, nad którymi nale¿y g³osowaæ ³¹cznie
– poprawki senatora Chróœcikowskiego. Poprawka trzecia zmierza do wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania
w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego.
Poprawka jedenasta wprowadza kary za to wykroczenie. Poprawka piêtnasta przesuwa o dwa
lata wejœcie w ¿ycie tych przepisów.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o odczytanie wyników g³osowania.
46 senatorów g³osowa³o za, 33 – przeciw,
4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta to jest poprawka Komisji
Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska, poparta przez
komisjê. Ma ona na celu uzupe³nienie przepisu
dotycz¹cego wymogów sporz¹dzania wniosków
o wpis zak³adu do ewidencji poprzez wskazanie,
¿e wniosek taki powinien byæ sporz¹dzony w formie pisemnej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
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Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 77 by³o za, 2 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta to jest poprawka senatora
Chróœcikowskiego poparta przez komisjê. Likwiduje ona trudny do okreœlenia w praktyce stosowania przepisu próg zagro¿enia dla zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz œrodowiska, który umo¿liwia
wojewodzie wprowadzenie ograniczeñ, zakazów
lub nakazów w zakresie wytwarzania, obrotu
oraz stosowania pasz w ¿ywieniu zwierz¹t.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 55 by³o za,
23 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta jest to poprawka senatora
Andrzejewskiego poparta przez komisjê. Dodaje
ona przepis upowa¿niaj¹cy wskazanych ministrów do wprowadzania czasowego zakazu wytwarzania, obrotu oraz stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych, je¿eli mog¹ one stanowiæ zagro¿enie dla ludzi, zwierz¹t lub œrodowiska.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 70 by³o za,
11 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami siódm¹ i dwunast¹ nale¿y
g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to poprawki senatora Chróœcikowskiego poparte przez komisjê. Poprawka
siódma likwiduje trudny do okreœlenia w praktyce
stosowania przepisu próg zagro¿enia dla zdrowia
ludzi, zwierz¹t oraz œrodowiska, który zobowi¹zuje podmiot dzia³aj¹cy na rynku do podejmowania
okreœlonych dzia³añ. Poprawka dwunasta jest
konsekwencj¹ tej zmiany w przepisie karnym.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o odczytanie wyników.

Na 85 obecnych senatorów 57 by³o za,
21 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 27)
Zatem poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka ósma jest to poprawka senatora
Chróœcikowskiego poparta przez komisjê. Likwiduje ona trudny do okreœlenia w praktyce stosowania przepisu próg zagro¿enia dla zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz œrodowiska, który zobowi¹zuje
powiatowego lekarza weterynarii do podejmowania okreœlonych dzia³añ. Przypominam, ¿e chodzi o skreœlenie wyrazu „powa¿ne”.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o odczytanie wyników g³osowania.
Na 83 obecnych senatorów 56 by³o za,
23 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta, chodzi tu o skreœlenie
wyrazu „powa¿nego”. W przepisie upowa¿niaj¹cym w³aœciwych ministrów do wprowadzania
okreœlonych zakazów lub wymagañ ze wzglêdu
na ochronê zdrowia likwiduje ona niezdefiniowane pojêcie okreœlaj¹ce stopieñ zagro¿enia.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów 61 g³osowa³o za,
20 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 29)
Zatem poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ dziesi¹t¹ ju¿ g³osowaliœmy,
³¹cznie z poprawk¹ drug¹. Przypominam, ¿e nad
poprawk¹ jedenast¹ te¿ ju¿ g³osowaliœmy.
W zwi¹zku z tym teraz poprawka trzynasta.
Jest to poprawka Komisji Rolnictwa i Ochrony
Œrodowiska poparta przez komisjê. Wprowadza
ona zmiany w ustawie o dzia³ach administracji
rz¹dowej w zwi¹zku ze zmian¹ dotycz¹c¹ kompetencji ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa
i przejêciem przez niego, z zakresu dzia³u Œrodowisko, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego
i pasz genetycznie zmodyfikowanych.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Rozumiem, ¿e konsultacje trwaj¹.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 68 by³o za,
11 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta pozostawia delegacjê
ustawow¹ dla ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa, uprawniaj¹c¹ do okreœlenia wymagañ,
innych ni¿ okreœlone w rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, jakie powinny
spe³niaæ niektóre krajowe laboratoria referencyjne. Jest to poprawka Komisji Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska poparta przez komisjê.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê, przycisk „za” i podniesienie
rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 80 by³o za, 2 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Proszê pañstwa, przeg³osowaliœmy wszystkie
poprawki.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o paszach w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 54 by³o za,
24 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o paszach.
Na tym zakoñczyliœmy rozpatrywanie punktu
ósmego.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej.
Przypominam, ¿e debata zosta³a zakoñczona
i obecnie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w której wnosi o wprowadzenie
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poprawek do ustawy. Jest to druk senacki
nr 178A.
Za chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania
nad przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie
nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
Uwaga, nad poprawkami pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹ i czwart¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do zapewnienia konsekwencji legislacyjnych wprowadzonego skrótu pojêcia
„spó³dzielnia europejska”.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 81 obecnych senatorów wszyscy byli za.
(G³osowanie nr 33)
Poprawki przyjêliœmy jednog³oœnie.
Poprawka pi¹ta.
(Rozmowy na sali)
Czy mogê szanownych senatorów prosiæ o ciszê? G³osowanie wymaga skupienia.
Poprawka pi¹ta zmierza do doprecyzowania
przepisu w ten sposób, aby w odniesieniu do osoby fizycznej bêd¹cej podmiotem uczestnicz¹cym
dane identyfikacyjne tej osoby obejmowa³y nie
tylko jej nazwisko, ale równie¿ imiê, a tak¿e zawiera³y jej miejsce zamieszkania, gdy¿ pojêcie
„siedziba” dotyczy jednostek organizacyjnych innych ni¿ osoba fizyczna.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 85 obecnych senatorów 83 by³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta – odczytam, aczkolwiek nie
rozumiem – precyzuje odes³anie.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê, przycisk „za” i podniesienie
rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 82 obecnych senatorów 75 by³o za,
7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma…
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Proszê wy³¹czyæ komórki.
Poprawka siódma zmierza do zapewnienia
spójnoœci terminologicznej z rozporz¹dzeniem
Rady w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy byli za.
(G³osowanie nr 36)
Poprawka przyjêta jednog³oœnie.
Poprawka ósma zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w obrêbie przepisów
ustawy. Dodaje siê w niej wyraz „wy³¹cznie”.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 81 by³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta tak¿e zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w obrêbie
przepisów ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników.
Na 82 obecnych senatorów 81 by³o za, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta, znowu odczytam, eliminuje nieprecyzyjnoœæ odes³ania.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê, przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 85 obecnych senatorów 83 by³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka jedenasta ma charakter redakcyjny. Wyraz „przepisach” zastêpuje siê wyrazem
„przepisie”.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy byli za.
(G³osowanie nr 40)
Poprawka przyjêta zatem jednog³oœnie.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê bardzo.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Proszê pañstwa, na 85 obecnych senatorów
wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 41)
Stwierdzam zatem, i¿ Senat podj¹³ uchwa³ê
w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej.
Zakoñczyliœmy cykl g³osowañ dotycz¹cych
punktu dziewi¹tego.
Za chwilê przyst¹pimy do rozpatrywania punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad, ale najpierw 10
sekund przerwy technicznej, 10 sekund na wyjœcie.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, chcia³bym, abyœmy wrócili do
obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam…
(Rozmowy na sali)
Silentium.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca, a do Senatu
zosta³a przekazana w dniu 14 lipca. Marsza³ek
Senatu, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisja przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 195,
a sprawozdanie komisji w druku nr 195A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
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senatora Janusza Kubiaka, jest ju¿ przy mównicy, o zabranie g³osu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmiana ustawy wywo³ana sprawozdaniem zawartym w pozycji nr 195 wynika z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., w którym
to Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³ niekonstytucyjnoœæ ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw,
a chodzi tu o art. 84d ust. 2–4. Chodzi o instytucjê
przepadku korzyœci maj¹tkowych przyjêtych
przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów
prawa. Wynika to z pewnej niespójnoœci i niekompletnoœci rozwi¹zañ przyjêtych w dotychczasowej
w ustawie. Jest to projekt rz¹dowy. Sejm zajmowa³ siê tym zarówno w kwietniu, jak i w lipcu, kiedy to ustawa zosta³a przyjêta, a nastêpnie przekazana do Senatu.
Trybuna³ Konstytucyjny zauwa¿y³, ¿e w ordynacji wyborczej do samorz¹du gminy, powiatu
i województwa brakuje wskazania, kto ponosi³by
odpowiedzialnoœæ za naruszenie zasad finansowania w toku kampanii wyborczej, jak równie¿ tego, kogo obci¹¿a przepadek korzyœci maj¹tkowych uzyskanych z naruszeniem przepisów tej¿e
ordynacji. Jest tu tak¿e ujêta problematyka wyjaœnienia nadwy¿ki finansowej z tym zwi¹zanej.
Trybuna³ wskaza³ te¿ na tryb s¹dowy, zwi¹zany ze
stwierdzeniem uzyskania korzyœci maj¹tkowych,
oraz na to, ¿e ten tryb nieprocesowy, który wynika³ z dotychczasowej ustawy, by³ nieadekwatny,
czyli nie móg³ byæ stosowany, je¿eli chodzi o obci¹¿anie i orzekanie zwrotu na rzecz Skarbu Pañstwa nadwy¿ek czy korzyœci uzyskanych w ten
sposób.
Dlatego trybuna³ zleci³ dochodzenie tych korzyœci naczelnikowi urzêdu skarbowego, wskazuj¹c jednoczeœnie na koniecznoœæ jednoznacznego okreœlenia podmiotów odpowiedzialnych za
naruszenie zasad finansowania w toku kampanii
wyborczej i obci¹¿enie zwi¹zanych z tym korzyœci
maj¹tkowych, prawid³owego okreœlenia trybu
dochodzenia roszczeñ Skarbu Pañstwa oraz
stworzenia spójnej regulacji dotycz¹cej postêpowania komitetów wyborczych z nadwy¿kami.
Opiniowana ustawa zawiera uzupe³nienie
braków dostrze¿onych przez Trybuna³ Konstytucyjny. Z zapisów wynika, ¿e odpowiedzialnoœæ za
rozliczenie korzyœci maj¹tkowych ponosz¹ te same podmioty, które ponosz¹ odpowiedzialnoœæ
za inne zobowi¹zania komitetów wyborczych na
przyk³ad partii politycznej czy organizacji. Ustawa reguluje ju¿ jednoznacznie przepadek na
rzecz Skarbu Pañstwa przyjêtej z naruszeniem
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przepisów korzyœci maj¹tkowej, oznacza organ
oraz to, ¿e postêpowanie bêdzie siê toczy³o przed
s¹dem okrêgowym w³aœciwym ze wzglêdu na siedzibê organu badaj¹cego sprawozdanie finansowe danego komitetu wyborczego. Oczywiœcie powierzono to naczelnikowi urzêdu skarbowego.
Postêpowanie egzekucyjne zwi¹zane z nadwy¿kami bêdzie siê toczy³o w trybie administracyjnym, a nie cywilnym.
W toku postêpowania uchwa³odawczego Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej wnios³a poprawki. W wiêkszoœci s¹
to poprawki, mogê powiedzieæ, doprecyzowuj¹ce.
Jest te¿ jedna taka poprawka, dotycz¹ca tego
druku. Otó¿ art. 3 mówi o tym, ¿e je¿eli chodzi
o tryb wejœcia przepisów w ¿ycie, odnosi siê do
art. 1. Tymczasem w toku prac nad t¹ zmian¹
w Sejmie zosta³ wprowadzony art. 2. Zwi¹zane
jest to z kolejnymi zmianami w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustawach, mam na myœli zmianê art. 5, a dotyczy ona
biernego prawa wyborczego w wyborach na prezydenta, wójta i burmistrza. Chodzi o to, ¿eby ju¿
w najbli¿szych wyborach obowi¹zywa³o prawo, ¿e
osoby ubiegaj¹ce siê o ten mandat, nie mog¹ byæ
karane. Po prostu by³y takie przypadki, jak prezydenta Gorzowa czy prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, ¿e osoby te przebywa³y w zak³adzie karnym. I ¿eby to uregulowaæ, wprowadza siê art. 2.
Chodzi o to, ¿eby takich przypadków nie by³o i ¿eby by³o to rozpatrywane ju¿ na etapie kandydowania, czyli rejestracji kandydatów na przysz³ych
burmistrzów, wójtów. I st¹d ten art. 2, który zak³ada, ¿e zmiany maj¹ wejœæ ju¿ od tej kadencji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê pytanie
do pana senatora sprawozdawcy?
Proszê bardzo, senator Ryszard Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, nad iloma jeszcze epizodycznymi, kosmetycznymi
zmianami w ustawie o ordynacji wyborczej do
rad gmin pracuje Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Senator Janusz Kubiak:
Komisja samorz¹du terytorialnego pracuje
nad zmianami, które s¹ w dzisiejszym porz¹dku
obrad, i o ile mi wiadomo, jest jeszcze zmiana, taki projekt wp³yn¹³ do marsza³ka Sejmu. Mogê teraz tylko powiedzieæ, ¿e na bie¿¹co pracujemy
nad tym, co tu jest.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jeszcze jedno pytanie, Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Janusz Kubiak:
By³y takie wypowiedzi równie¿ na posiedzeniu
komisji czy nawet wspólnych posiedzeniach komisji samorz¹dowej z innymi komisjami senackimi.

Senator Ryszard Ciecierski:
Ja siê doliczy³em czterech zmian ordynacji wyborczej, które ju¿ s¹ w trakcie opracowañ, i s³yszê
o tym, ¿e kolejne zmiany s¹ w³aœnie projektowane w Sejmie. Czy pan senator uwa¿a, ¿e taki sposób procedowania, taki sposób dokonywania
zmian w ustawach, ¿e mamy wiele kosmetycznych zmian nastêpuj¹cych po sobie w niedalekich odstêpach czasu, to dobry sposób procedowania, czy to daje nam w praktyce dobre ustawy?

Senator Janusz Kubiak:
Panie Senatorze, proszê siê nie obraziæ, ale powiem tak: nie jest to inicjatywa ani komisji, ani
senatorów, s¹ to inicjatywy innych uprawnionych organów ustawowych i na to wp³ywu komisja nie ma. Te zmiany akurat, które ja przedstawiam, wynikaj¹ z wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Uchylê siê wiêc od odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senatora?
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym spytaæ, ile jest jeszcze w tej chwili
w toku prac w Sejmie, w Senacie i w rz¹dzie poprawek, inicjatyw legislacyjnych dotycz¹cych ordynacji wyborczej do rad gmin. Czy jest ich dziesiêæ, czy dwie, ile? Ze wszystkich stron p³yn¹ do
nas informacje, dlatego zadajê to pytanie, o nastêpnych inicjatywach legislacyjnych dotycz¹cych ordynacji wyborczej, które maj¹ wejœæ
jeszcze przed najbli¿szymi wyborami. Ile jest tych
inicjatyw? Uzupe³niaj¹c to pytanie, które pad³o…

Senator Janusz Kubiak:
Nie jestem w stanie odpowiedzieæ panu precyzyjnie, ale myœlê, ¿e przedstawiciel rz¹du czy
przedstawiciel Sejmu, czy przedstawiciel Senatu, ka¿dy by³by w stanie odpowiedzieæ za siebie.
To, co wiem, powiedzia³em: takie prace i takie
projekty sp³ywaj¹, ale nie jestem w stanie okreœliæ ich liczby.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie: czy komisja zastanawia³a siê nad prawid³owoœci¹ legislacyjn¹ takiego strzelania „œrutem legislacyjnym” zamiast zaproponowania jednolitej regulacji?

Senator Piotr Andrzejewski:
I pytanie nastêpne dotycz¹ce ju¿ problematyki
konstytucyjnej. Czy komisja zastanawia³a siê
nad tym, ¿e w art. 84, powielaj¹cym zreszt¹ inne,
jak twierdzê, antykonstytucyjne przepisy, bez
przepisu penalizacyjnego ustanawia siê nawi¹zkê? To dotyczy zdania drugiego w proponowanej
redakcji, powtórzonej zreszt¹ z dawnej redakcji,
ale tym samym weryfikowanej co do jej zgodnoœci
z konstytucj¹. Art. 84d mówi bowiem, ¿e korzyœci
maj¹tkowe przyjête przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów, rozumiem, ¿e jakichkolwiek przepisów ustawy, podlegaj¹ przepadkowi
na rzecz Skarbu Pañstwa. W zdaniu drugim zaœ
mówi siê, ¿e je¿eli korzyœæ maj¹tkowa zosta³a zu¿yta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartoœæ. Jest to nawi¹zka, ukryta forma nawi¹zki. Bo mog³y zostaæ zu¿yte prawid³owo, a komitet wyborczy musi p³aciæ karê w postaci równowartoœci tych zu¿ytych – to jest nawi¹zka.
Zreszt¹ pan senator referent jako prawnik wie, ¿e
wszystkie przepisy penalizacyjne wymagaj¹ –
w myœl konstytucji – stosownych norm penalnych. To jest ukryta norma karna tego typu
w dyspozycji ordynacji.
Czy zastanawialiœcie siê pañstwo na posiedzeniu komisji nad zgodnoœci¹ tego przepisu z konstytucj¹ i z prawami cz³owieka, a w zasadzie
z gwarancj¹, ¿e nikt nie mo¿e byæ karany bez
przepisu penalizacyjnego? Czy zastanawialiœcie
siê nad zgodnoœci¹ tego przepisu z konstytucj¹,
czy w ogóle podlega³ on weryfikacji pod tym
wzglêdem?

Senator Janusz Kubiak:
Je¿eli chodzi o równowartoœæ, bo mówimy
o tym, ¿e w razie utraty lub zu¿ycia…
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest forma nawi¹zki.)
Tym tematem komisja siê nie zajmowa³a – tyle
powiem w skrócie. Ale je¿eli móg³bym powiedzieæ
ju¿ nie w imieniu komisji, ale we w³asnym, to
chcia³bym jedynie wypowiedzieæ siê w ten sposób.
Mówimy o kwestii konfuzji, czyli utraty lub zu¿ycia
czy zamiany ewentualnie tej korzyœci maj¹tkowej.
Rozpatruj¹c natomiast rangê ustawy konstytucyjnej, wola³bym siê nad tym spokojnie zastanowiæ,
nie chcia³bym pochopnie podejmowaæ decyzji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jasne, dziêkujê.)
Mówiê otwarcie: nie by³o to rozpatrywane.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa, zgodnie z tym, co pan senator powiedzia³, by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych
i administracji.
Chcia³bym powitaæ pana ministra Jaros³awa
Zieliñskiego i zapytaæ, czy chcia³by pan minister
zabraæ g³os w tym momencie.
Proszê bardzo.

Panie Ministrze, proszê na chwileczkê jeszcze
zostaæ.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie?
Pan senator Ryszard Ciecierski, proszê bardzo, pytanie do pana ministra.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jaros³aw Zieliñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Pañstwo!
Chcia³bym bardzo krótko powiedzieæ o tej
sprawie, poniewa¿ ona by³a dok³adnie analizowana podczas wczeœniejszych etapów procesu
legislacyjnego. Powiem tylko tyle, ¿e jest to inicjatywa wynikaj¹ca z koniecznoœci uregulowania
kwestii, które sta³y siê przedmiotem orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego. Staraliœmy siê
w czasie prac nad t¹ ustaw¹ nie rozszerzaæ materii tej ustawy, nie dopuœciæ do rozszerzenia materii projektu ustawy, a takie próby tak¿e by³y podejmowane. Je¿eli chodzi o powód, dla którego
rz¹d zg³osi³ tê inicjatywê ustawodawcz¹, to
w gruncie rzeczy jest wszystko.
By odpowiedzieæ na pytanie, które wynika
z niepokoju o to, ¿e du¿o inicjatyw pojawia siê
w pewnym czasie, zw³aszcza przy koñcu kadencji,
powiem tylko tyle, ¿e jest to jedyna rz¹dowa inicjatywa, jedyny rz¹dowy projekt zmiany ustawy o ordynacji wyborczej. W tej chwili rz¹d nie pracuje
nad innymi projektami, które dotycz¹ tego zagadnienia, tej materii. Ale, jak wyjaœnia³em podczas
prac komisji, to zreszt¹ jest oczywiste, trudno odbieraæ prawa do inicjatywy ustawodawczej tym
podmiotom, które takie prawo maj¹, i trudno
przewidywaæ, jakie siê jeszcze inicjatywy pojawi¹.
Wszyscy wiemy, ¿e zapowiadana jest poselska
inicjatywa, ale trudno o niej w tej chwili mówiæ,
poniewa¿ jeszcze nie znamy ostatecznego jej
kszta³tu ani etapu prac nad ni¹, sam nie znam,
chocia¿ pewne informacje zapewne i wœród pos³ów, i wœród senatorów s¹ na ten temat powtarzane. Ale mówimy o tym, co jest faktem. Faktem
jest to, ¿e mamy do czynienia z t¹ jedn¹ jedyn¹
rz¹dow¹ inicjatyw¹ ustawodawcz¹. I powtarzam:
nad innymi projektami ustaw, nad innymi zmianami rz¹d w chwili obecnej prac legislacyjnych
nie prowadzi. Dziêkujê bardzo.

Senator Ryszard Ciecierski:
Pan minister powiedzia³ nam, ¿e to jedna jedyna rz¹dowa inicjatywa i ¿e staraj¹ siê nie dopuœciæ
do rozszerzenia tej inicjatywy. Tak jak powiedzia³
pan senator Andrzejewski, mamy do czynienia ze
„œrutem legislacyjnym”, Panie Ministrze. Czy
uwa¿a pan, ¿e takie pozostawienie spraw samodzielnemu biegowi, bez zainteresowania ze strony
resortu, jest w³aœciwym postêpowaniem?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jaros³aw Zieliñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Prawdê mówi¹c, nie do koñca rozumiem to pytanie. Je¿eli mo¿na prosiæ o sprecyzowanie tego
pytania czy dopowiedzenie w taki sposób, by by³o
jaœniejsze, by³bym zobowi¹zany. Co rz¹d pozostawia poza swoj¹, nie wiem, aktywnoœci¹ czy
kontrol¹? Jak to rozumieæ?

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Ministrze, pan u¿y³ stwierdzenia „staraliœmy siê nie dopuœciæ”. Rozumiem wiêc, ¿e panowie zamiast sprawê uregulowaæ od pocz¹tku do
koñca, decyduj¹ siê na regulacje fragmentaryczne, po kawa³eczku, bo to akurat nie dotyczy³o
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. I to pañstwo robicie. Nie uwa¿acie zaœ za stosowne, ¿eby
pochyliæ siê w tym momencie nad ca³¹ ustaw¹
i przedstawiæ taki projekt, który by³by praktycznie najbardziej u¿yteczny i nie powodowa³by tego
efektu „œrutu legislacyjnego”, jak piêknie okreœli³
pan senator.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jaros³aw Zieliñski:
Panie Senatorze, jest jedna poprawka, która
tak naprawdê zosta³a dodana z obszaru rozsze-
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(sekretarz stanu J. Zieliñski)
rzaj¹cego inicjatywê rz¹dow¹. I rz¹d, po zastanowieniu siê nad ni¹, po analizie jej wymiaru i jej
znaczenia, uzna³, ¿e mo¿na siê do niej przychyliæ.
Pozostaje jednak pytanie, czy terminy pozwol¹
i czy odpowiednie decyzje zostan¹ podjête, aby
to, co jest bardzo, ¿e tak powiem, napiête w czasie, jeœli chodzi o wejœcie w ¿ycie przepisów tej
ustawy, zd¹¿y³o dotyczyæ nowej kadencji i zbli¿aj¹cych siê wyborów do samorz¹dów.
Je¿eli zaœ chodzi o jakieœ g³êbsze uregulowania,
ca³oœciowe, bardziej kompleksowe, nad tym bêdziemy siê zastanawiaæ. W chwili obecnej nie ma
takiej inicjatywy. To by³a reakcja na orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Nie chcê powiedzieæ,
¿e rz¹d nie dostrzega potrzeby bardziej ca³oœciowego pochylenia siê nad ordynacj¹, ale w tej chwili takie prace nie trwaj¹. Zreszt¹ uwa¿am, ¿e by³oby
niezbyt dobrze, gdybyœmy tu¿ przed koñcem kadencji takie g³êbsze zmiany inicjowali. Mówiê to
w imieniu rz¹du, co oczywiœcie nie oznacza, ¿e taki
punkt widzenia musz¹ podzielaæ wszyscy uprawnieni do inicjatywy legislacyjnej. Byæ mo¿e bêdzie
te¿ tak, i¿ inicjatywa poselska – ale to jest na chwilê
obecn¹ raczej pytanie, a nie twierdzenie – zyska
przychylnoœæ ze strony rz¹du. Jesteœmy przed rozpatrywaniem ewentualnej inicjatywy poselskiej,
której jeszcze nie znamy, która oficjalnie jeszcze
nie zosta³a nam przedstawiona. Byæ mo¿e wiêc bêd¹ jeszcze prowadzone jakieœ g³êbsze prace dotycz¹ce zmian w ordynacji, ale nie z inicjatywy rz¹du.
Wydaje mi siê, ¿e ta sprawa powinna byæ
przedmiotem spokojnej refleksji, ale póŸniej,
w czasie, który pozwoli nam na bardzo dok³adn¹,
wszechstronn¹ analizê rozwi¹zañ prawnych,
tak, aby ewentualne zmiany mog³yby byæ stosowane w odniesieniu do przysz³ych kadencji.
Chcia³bym powtórzyæ, ¿e zg³oszona w Sejmie
poprawka dotycz¹ca organów wykonawczych,
osób, które kandyduj¹, i tego, kiedy wchodzi
w ¿ycie ten przepis, zyska³a przychylnoœæ rz¹du
z tego wzglêdu, ¿e reguluje wa¿n¹ materiê. Uznaliœmy, ¿e mimo i¿ rzeczywiœcie rozszerza ona wyjœciow¹ materiê ustawy, jest na tyle wa¿na, ¿e
mo¿na siê do niej przychyliæ. By³oby chyba niedobrze, gdybyœmy z formalnego wzglêdu uznali,
¿e nale¿y to zablokowaæ.
Mam tylko nadziejê, ¿e zarówno dzia³ania podejmowane w procesie legislacyjnym, jak i dzia³ania
zwi¹zane z wyznaczaniem terminów wyborów na
tyle bêd¹ sprawne i zharmonizowane, ¿e to wszystko, co teraz jest przedmiotem naszej uwagi, zacznie funkcjonowaæ od najbli¿szej kadencji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Ciecierski jeszcze jedno pytanie,
proszê bardzo.

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Ministrze, czy nie s¹dzi pan, ¿e taka powœci¹gliwoœæ rz¹du stwarza pole do inicjatyw
epizodycznych i ba³aganu legislacyjnego? Czy
nie uwa¿a pan, ¿e by³oby celowe, gdyby rz¹d
energiczniej dzia³a³ w takich sytuacjach, kiedy
zachodzi koniecznoœæ jakichœ ogólnych uregulowañ, a nie tylko podejmowa³ regulacje szczegó³owe i bardzo ze sob¹ nieskoordynowane?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jaros³aw Zieliñski:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, trudno mi siê zgodziæ z takim
podejœciem do sprawy, z tak¹ ocen¹, ¿e brak inicjatywy rz¹du powoduje, ¿e pojawiaj¹ siê inne
inicjatywy. W³aœciwie to, co chcia³em powiedzieæ,
wynika ju¿ z poprzedniego fragmentu mojej wypowiedzi. Powtórzê w skrócie: wydaje siê, ¿e nie
jest dobrze, kiedy w poœpiechu, w krótkim czasie
przy koñcu kadencji – a du¿o czasu na te ewentualne inicjatywy nie mieliœmy, jak wiadomo –
podejmuje siê g³êbokie zmiany, które w sposób
zasadniczy zmieniaj¹ sytuacjê, zmieniaj¹ ordynacjê wyborcz¹. Ja nie twierdzê, proszê to tak
przyj¹æ, nie twierdzê, ¿e taka refleksja nie jest potrzebna. Ona jest potrzebna, oczywiœcie, ale
w chwili obecnej rz¹d nie przedstawi³ innej inicjatywy oprócz tej, która tak naprawdê konsumuje to, co nale¿y uczyniæ po wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego. To by³ punkt wyjœcia
i chcia³bym to jeszcze raz mocno podkreœliæ.
Inne zmiany, byæ mo¿e potrzebne – gdybym
mia³ powiedzieæ od siebie, doda³bym, ¿e zapewne
potrzebne – powinny byæ podejmowane w spokojnym trybie, który umo¿liwi uwzglêdnienie wszystkich aspektów tych trudnych zagadnieñ i spowoduje, ¿e te rozwi¹zania nie bêd¹ odczytywane
jako dzia³ania doraŸne.
Ale je¿eli interesuj¹ca i dojrza³a w sensie legislacyjnym inicjatywa pojawi siê ze strony innych
podmiotów do tego uprawnionych – to te¿ chcê powtórzyæ – rz¹d siê nad tym z wielk¹ uwag¹ pochyli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Dziêkujê panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Jaros³aw Zieliñski:
Dziêkujê bardzo.)
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Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu, o koniecznoœci zapisywania
siê do g³osu i je¿eli bêd¹ wnioski o charakterze legislacyjnym, o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków do czasu zamkniêcia dyskusji.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Ryszard
Ciecierski, proszê bardzo.

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pracujemy dzisiaj ju¿ nad dwoma inicjatywami,
a w ogóle nad kilkoma zmianami ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików
województw. Debatujemy w tej chwili nad pierwsz¹
z tych zmian i, jak pan senator dosadnie okreœli³,
zaczynamy produkowaæ „œrut legislacyjny”. Jak
wynika z przebiegu zdarzeñ, mimo wielu inicjatyw
pojawiaj¹cych siê ju¿ w tej chwili i zapowiadanych,
te wszystkie inicjatywy przebiegaj¹ bez…
(Senator Piotr Andrzejewski: Synchronizacji.)
…koordynacji, synchronizacji; dziêkujê. Komisje senackie pracuj¹ w tej chwili, je¿eli dobrze
policzy³em, nad czterema projektami kolejnych
zmian. S³yszymy te¿ o nastêpnych zmianach.
Pan minister tak piêknie mówi, ¿e je¿eli bêd¹
dobre zmiany, to ministerstwo oczywiœcie je zaakceptuje. Dziêkujê za tê kurtuazjê, ale proszê
zauwa¿yæ, ¿e mamy do czynienia ze zmianami
kosmetycznymi, z wielokrotnym zmienianiem jednej ustawy, po kawa³ku pracujemy. Tworzymy
wiêc wielki ba³agan, wielk¹ legislacyjn¹ plagê.
Nie odnosz¹c siê szczegó³owo do proponowanych zmian, chcê do wszystkich inicjatorów zaapelowaæ o wiêksz¹ powœci¹gliwoœæ, o poszukiwanie koordynacji. A do resortu, je¿eli wolno, kierujê proœbê o to, ¿eby podj¹³ próby koordynacji i wyprzedzenia ewentualnych zmian, tak ¿eby nasze
prawo by³o zharmonizowane, ¿eby nie by³o „œrutu legislacyjnego”, ¿eby nie by³o epizodycznych
ustaw, Panie Ministrze. Jeœli jest jednak taka potrzeba, to powinniœmy stosowaæ zmiany gruntowne, które umo¿liwi¹ harmonizacjê wszystkich
artyku³ów. Nie wyobra¿am sobie sytuacji, w której bêdziemy przystêpowaæ codziennie, w kolejnych dniach, do nowelizacji nastêpnego artyku³u. Ile razy nale¿y wracaæ do tej samej ustawy,
w jakich odstêpach czasu?
Przyjêta praktyka jest wadliwa. Proszê wiêc
o refleksjê Wysokiej Izby nad tym problemem
w celu unikania ba³aganu, którego jest w tej
chwili w nadmiarze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
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Zgodnie zatem z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone dzisiaj wieczorem.
Dziêkujê, Panie Ministrze, za obecnoœæ podczas rozpatrywania tego punktu.
Koñczymy zatem rozpatrywanie punktu dziesi¹tego.
A teraz przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm w dniu 13 lipca, 14 lipca zosta³a przekazana do Senatu, a marsza³ek
Senatu, zgodnie z regulaminem, skierowa³ j¹ do
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje przygotowa³y swoje
sprawozdania.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 193,
a sprawozdania komisji w drukach nr 193A i 193B.
Pan senator Zbigniew Romaszewski, sprawozdawca Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, jest gotów do boju.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o dokumentach paszportowych jest
zwi¹zana z unormowaniami przewidzianymi
w rozporz¹dzeniu Rady Europy nr 22/52/2004
z 13 grudnia 2004 r., które to rozporz¹dzenie dotyczy zabezpieczeñ i danych biometrycznych zawartych w paszportach.
Myœlê, ¿e przez pewne niedopatrzenie czy
ewentualnie brak zrozumienia problemu Polska
przyjê³a na siebie obowi¹zek, ¿e nowe paszporty
bêdzie wydawaæ od dnia 28 sierpnia 2006 r. Jednak czas p³yn¹³, paszporty siê nie pojawia³y,
a prace znajdowa³y siê w bardzo z³ym stanie. Niemniej, niezale¿nie od naszych realnych mo¿liwoœci, ministerstwo spraw wewnêtrznych w poprzedniej kadencji takie zobowi¹zanie podjê³o, a ministerstwo w tej kadencji musi to zobowi¹zanie
wykonaæ, bo w przeciwnym wypadku po dniu
28 sierpnia po prostu przestanie istnieæ mo¿liwoœæ wydawania nowych paszportów, bêdzie jedynie mo¿liwe wydawanie paszportów tymczasowych. I to jest jeden z problemów, przed którym
stanêliœmy na posiedzeniu komisji. Problem dotyczy przede wszystkim tego, jak procedowaæ
w tak krótkim czasie, ¿eby rzeczywiœcie ustawê
przyj¹æ i ¿eby ministerstwo by³o w stanie wykonaæ te zobowi¹zania.
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Proszê pañstwa, ca³a ustawa zajmuje siê
czym? Przede wszystkim ustala s³owniczek terminów, które s¹ wprowadzone. Wprowadza te¿
jedn¹ nowoœæ, novum, czyli okreœla, ¿e dokumenty paszportowe stanowi¹ w³asnoœæ Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli na odzyskiwanie
dokumentów, które by³yby zatrzymywane za granic¹. Wprowadza równie¿ zasadê, ¿e wyra¿enie
zgody na wyjazd dziecka przez oboje rodziców nie
jest obligatoryjne, ¿e w wypadku, kiedy taka zgoda stanowi powa¿n¹ przeszkodê w rozwi¹zaniu
istotnych problemów, mo¿e wystarczyæ zgoda
tylko jednego z rodziców. Mo¿e byæ przypadek na
przyk³ad nag³ej choroby czy czegoœ takiego, kiedy
drugiego z rodziców nie ma.
Oczywiœcie uregulowane jest, na podstawie jakich to dokumentów wydawane s¹ dokumenty
paszportowe. Taki dokument paszportowy jest
wydawany po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i op³aceniu nale¿nych op³at. Ustawa
przewiduje piêædziesiêcioprocentow¹ obni¿kê
op³at paszportowych dla emerytów, rencistów,
a osoby po siedemdziesi¹tym roku ¿ycia w ogóle
nie bêd¹ p³aci³y za wydanie paszportu. Myœlê, ¿e
to jest, ¿e tak powiem, realna przes³anka umo¿liwiaj¹ca wyjazd za granicê osobom znajduj¹cym
siê w trudnych warunkach materialnych i ¿e tu
jest realizowana jakaœ zasada równoœci. S¹dzê,
¿e trzeba powitaæ z du¿ym uznaniem zauwa¿enie
tego problemu.
Zrezygnowano równie¿ z dotychczasowego zapisu art. 6 ust. 2, który wydanie paszportu pozostawia³ w³aœciwie pewnej decyzji uznaniowej.
Obecnie odmowa wydania paszportu ma charakter obligatoryjny, ale dotyczy ona tylko instytucji
uprawnionych i spory, czy w wypadku zaleg³oœci
podatkowych, czy czegoœ tam innego nale¿y wydaæ odpowiedni paszport czy nie nale¿y go
wydawaæ, zosta³y wyeliminowane.
Ponadto wprowadzona jest, zreszt¹ istniej¹ca
dotychczas, instytucja tymczasowych paszportów wydawanych przez urzêdy konsularne w wypadku zaginiêcia paszportu, zniszczenia paszportu, kradzie¿y lub sytuacji dosyæ szczególnych,
kiedy ingerencja konsula jest po prostu niezbêdna ze wzglêdu na ¿yciowe problemy osoby wystêpuj¹cej o taki paszport. W takim wypadku nie jest
równie¿ obowi¹zuj¹ce spe³nienie wszystkich warunków do wydania paszportu, bo chodzi o to, ¿eby nie powsta³a sytuacja, ¿e ktoœ, kto jest za granic¹ i komu skradziono paszport, ale z jakichœ powodów w tej chwili nie zas³uguje na ten paszport,
nie jest w stanie w ogóle powróciæ do kraju. Takie
problemy ustawa te¿ przewiduje.
Nie mamy w tej chwili do czynienia z mo¿liwoœci¹ wpisywania dzieci do paszportu, istnieje zaœ
instytucja tymczasowego paszportu wydawanego dzieciom, przy czym o ile w wypadku osób do-

ros³ych wa¿noœæ paszportów tymczasowych mo¿e siêgaæ nawet piêciu lat, o tyle w wypadku ma³ych dzieci, dzieci do pi¹tego roku ¿ycia, paszport
taki jest wa¿ny tylko do dwunastu miesiêcy,
przede wszystkim ze wzglêdu na szybkie zmiany
fizyczne dziecka. W wypadku dzieci, które ukoñczy³y pi¹ty rok, taki paszport tymczasowy mo¿e
byæ wydawany na okres piêciu lat. Te paszporty
dzieci czy te¿ paszporty w jakichœ innych szczególnych wypadkach, mimo ¿e generalnie przy
wydawaniu paszportu obowi¹zkowe jest posiadanie odpowiedniego numeru PESEL, bo to aktualnie jest w zasadzie jedyna baza, na której mo¿e siê oprzeæ ministerstwo spraw wewnêtrznych
– baza, która funkcjonuje i która jest dosyæ stabilna – mo¿na wydawaæ bez zamieszczania
w nich numeru PESEL.
Uwzglêdniono te¿, co siê prawdopodobnie uwzglêdnia³o zawsze, tylko ¿e tym razem sta³o siê to
legalne, mo¿liwoœæ wydawania dwóch paszportów, i to zarówno paszportów normalnych, prywatnych, jak i paszportów dyplomatycznych czy
paszportów s³u¿bowych. Problem polega po prostu na tym, ¿e konflikt izraelsko-arabski jest na
tyle silny, ¿e jak masz wizê z Izraela, to nie mo¿esz
wjechaæ do krajów arabskich, i vice versa – jak
masz wizy z krajów arabskich, masz trudnoœci
z wjazdem do Izraela. Wobec tego, ¿eby ten problem omin¹æ i nie wymieniaæ za ka¿dym razem
paszportu, stworzono tak¹ mo¿liwoœæ. Ja muszê
powiedzieæ, ¿e dla mnie to te¿ jest korzystne, poniewa¿ odbywa³em podró¿e na Kubê, a wiza amerykañska tam jest bardzo niepo¿¹dana. Tak ¿e
równie¿ o takich sprawach trzeba pamiêtaæ
i o tym pomyœlano.
Có¿ dalej mamy wa¿nego… No, bardzo jednoznacznie sprecyzowano, jakie dane wpisywane
s¹ do paszportów, i st¹d pomys³y w³¹czania jakichœ dodatkowych tytu³ów naukowych, pseudonimów itd. zosta³y wyeliminowane. Jest bardzo dok³adnie sprecyzowane, co ten paszport
musi zawieraæ.
Przyjêto równie¿ zasadê, ¿e dokument paszportowy zg³oszony jako utracony i nastêpnie odnaleziony nie mo¿e byæ ponownie u¿ytkowany jako dokument uprawniaj¹cy do przekroczenia granicy.
Je¿eli ktoœ, a taki obowi¹zek ci¹¿y na obywatelu,
zg³osi utratê lub zniszczenie paszportu, to od tego
momentu ten paszport przestaje po prostu obowi¹zywaæ i je¿eli nawet gdzieœ tam siê znajdzie, to
i tak on ju¿ jest niewa¿ny i trzeba sobie wyrobiæ
nowy paszport, ¿eby unikn¹æ po prostu zamieszania. Do tej pory taki przepis nie obowi¹zywa³, co
mog³o powodowaæ pewne komplikacje.
Ewidencjê wydanych i utraconych paszportów
prowadzi minister spraw wewnêtrznych. Równie¿ minister spraw wewnêtrznych jest organem
w³aœciwym do ponoszenia odpowiedzialnoœci za
wszelkie problemy dotycz¹ce wydawania paszportów. Minister wyznacza te¿ jedn¹ instytu-
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cjê, która bêdzie siê zajmowa³a drukiem paszportów, i on jest odpowiedzialny za to, a¿eby system
po prostu dobrze funkcjonowa³.
Proszê pañstwa, novum w tym nowym paszporcie, który bêdzie teraz wydawany – oczywiœcie dotychczasowe paszporty wa¿ne s¹ do momentu utracenia przez nie wa¿noœci, tak ¿e nikt
nie bêdzie zmuszony biegaæ i ubiegaæ siê o nowe
paszporty, one swoj¹ wa¿noœæ zachowuj¹ – jest
to, ¿e nowy paszport wzbogacony jest o tak zwane
dane biometryczne, czyli oprócz klasycznego
zdjêcia i podpisu, które s¹ w normalnym paszporcie i które s¹ jak¹œ identyfikacj¹, s¹ tam
wprowadzone dane biometryczne, wobec czego
bêdzie fotografia zarejestrowana w systemie informatycznym, która mo¿e byæ przekazywana
w³aœciwie wszêdzie, i w ci¹gu trzydziestu szeœciu
miesiêcy zostanie równie¿ wprowadzony, zanotowany, zakodowany odcisk palca, który bêdzie pozwala³ na identyfikacjê danej osoby.
Proszê pañstwa, sama ustawa reguluj¹ca doœæ
szczególne problemy, no, by³a obarczona pewn¹
liczb¹ b³êdów. Zosta³y one wytkniête przez nasze
Biuro Legislacyjne, które z du¿¹, ¿e tak powiem,
rzetelnoœci¹ pracowa³o nad ustaw¹. No i w tej sytuacji stanêliœmy przed problemem, co z t¹ ustaw¹ robiæ.
Wniosek ministerstwa spraw wewnêtrznych
by³ taki, a¿eby jednak te poprawki, które nie by³y
poprawkami o charakterze zasadniczym, uwzglêdniæ dopiero w kolejnej nowelizacji, która
zreszt¹ jest szykowana, bo ba³agan, który w tej
chwili panuje w systemach informatycznych,
jest bardzo du¿y i te sprawy musz¹ zostaæ w najbli¿szym czasie uregulowane – ustawa reguluj¹ca te problemy jest przewidywana i to wszystko
zostanie uwzglêdnione. Chodzi³o wiêc o to, ¿eby
tym razem tych poprawek, z którymi zreszt¹ ministerstwo siê zgadza³o, nie przyjmowaæ i przyj¹æ
ustawê bez poprawek.
W g³osowaniu, które odby³o siê w komisji,
przyjêliœmy ustawê bez poprawek; 2 senatorów
g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. Tak ¿e
my popieramy jednak propozycjê ministerstwa
spraw wewnêtrznych, maj¹c zobowi¹zanie ze
strony ministerstwa, ¿e ono zauwa¿one b³êdy,
zauwa¿one poprawki uwzglêdni w dalszych nowelizacjach, w pracy nad now¹ ustaw¹.
To jest chyba wszystko, co mia³em do zreferowania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Andrzeja Jarocha,
sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, o zabranie
g³osu.
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Senator Andrzej Jaroch:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja ju¿ oczywiœcie nie bêdê wraca³ do tych treœci, które by³y omawiane na posiedzeniu komisji,
a które tak szeroko i wyczerpuj¹co przedstawi³
mój przedmówca.
Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej odby³o siê 17 lipca
2006 r. Obecni byli senatorowie cz³onkowie komisji, pose³ sprawozdawca, pana Andrzej Dera, rz¹d
reprezentowa³ wiceminister w MSWiA oraz dyrektorzy w³aœciwych departamentów, obecni byli te¿
przedstawiciele Biura Legislacyjnego Senatu.
Pokrótce tylko chcia³bym powiedzieæ, czego
dotyczy³a dyskusja. Ona zreszt¹, tak jak wynika³o z poprzedniego sprawozdania, by³a silnie, ¿e
tak powiem, zdeterminowana tym odniesieniem,
którym by³ fakt przyjêcia przez rz¹d poprzedniej
kadencji okreœlonego na 28 sierpnia bie¿¹cego
roku sztywnego terminu wprowadzenia do paszportów danych biometrycznych. Bo to silnie
wp³ywa na mo¿liwoœci dzia³ania resortu.
Podczas prowadzonej dyskusji, rozpatrywania
propozycji poprawek wiêkszoœæ senatorów uzna³a, ¿e nie mo¿na, doskonal¹c tekst ustawy, stworzyæ zagro¿enia wstrzymaniem wydawania paszportów, dokumentów, których w tej chwili tak
liczna rzesza Polaków potrzebuje niemal¿e na co
dzieñ w swoim ¿yciu, bo to jest dokument niezbêdny, jeœli chodzi chocia¿by o pracê poza granicami Polski, nie mówi¹c o innych wa¿nych powodach, dla których nie mo¿na tego dobra publicznego obywateli pozbawiaæ, a takie zagro¿enie realnie wystêpuje. Rzeczywiœcie omawiano bardzo
szeroko mankamenty przepisów, szczegó³owych
przepisów w ustawie, wskazywano, ¿eby tutaj
tylko tak pokazaæ szanownym paniom i panom
senatorom, czego dotyczy³y te fragmenty dyskusji, pewne mankamenty, zgodnie zreszt¹ z opini¹
Biura Legislacyjnego.
Dotyczy³y one na przyk³ad trudnoœci w udokumentowaniu uprawnieñ do ulg, tak twierdzono
w dyskusji. Przedstawiciel resortu wskazywa³
oczywiœcie na realne mo¿liwoœci unikniêcia takich trudnoœci.
Pewien fragment dyskusji poœwiêcono przepisom
dotycz¹cym wniosków o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezw³asnowolnionej, wskazywano na pewne niedoskona³oœci tych zapisów.
Wskazywano mo¿liwe ograniczenia, jakie
stwarza zapis art. 43 ust. 1 stanowi¹cy, ¿e paszporty tymczasowe wydaje, odmawia ich wydania i uniewa¿nia wojewoda w³aœciwy ze wzglêdu
na miejsce sta³ego pobytu osoby ubiegaj¹cej siê,
ograniczenia, które mog¹ wyst¹piæ zw³aszcza
wtedy, gdy osoba nie ma okreœlonego miejsca
sta³ego pobytu, a takie przypadki siê zdarzaj¹.
Bezdomni s¹ doœæ liczn¹ czêœci¹ spo³ecznoœci
Polaków.
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Ale, jak powiedzia³em, generalnie po przeprowadzeniu tej dyskusji, rozpatrzeniu wszystkich
propozycji poprawek, jakie trafi³y do komisji, wiêkszoœæ senatorów – 1 senator wstrzyma³ siê od
g³osu, 1 by³ przeciw – przyjê³a projekt ustawy bez
poprawek. W zwi¹zku z tym mam zaszczyt w imieniu komisji wnieœæ do Wysokiej Izby, aby Wysoki
Senat raczy³ przyj¹æ ustawê bez poprawek, a nasze sprawozdanie i projekt uchwa³y przedstawiamy w druku nr 193B. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce skierowaæ
do obu senatorów sprawozdawców nietrwaj¹ce
d³u¿ej ni¿ minutê pytanie? Nie widzê chêtnych do
zadania takich pytañ.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Witam pana ministra Piotra Piêtaka, podsekretarza stanu w tym ministerstwie, i zapytujê,
czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w tym momencie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Piêtak: Nie.
Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by skierowaæ pytanie do pana ministra?
Pan senator Piotr Wach.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Ja mam pytanie zwi¹zane z art. 20 ustawy.
Chodzi mianowicie o rozporz¹dzenie, które minister spraw wewnêtrznych ma wydaæ w zwi¹zku
z nowymi, uchwalanymi teraz przez nas przepisami paszportowymi. To rozporz¹dzenie dotyczy
ró¿nych rzeczy, ale tak¹ ca³kowit¹ nowoœci¹ s¹ tu
te dane biometryczne. I jest tu mowa o sposobie
pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach – to jest w³aœnie jeden
z wymogów, ma to byæ opisane w rozporz¹dzeniu –
a tak¿e o koniecznoœci weryfikacji przez osoby
ubiegaj¹ce siê o wydanie paszportu danych biometrycznych zawartych w wydawanym dokumencie.
Moje pytanie jest nastêpuj¹ce… To znaczy
mam wiêcej ni¿ jedno pytanie. Podstawowe pytanie: w jakim stopniu ministerstwo jest przygotowane do wydania rozporz¹dzenia zwi¹zanego
z wydawaniem paszportów, a w szczególnoœci je-

œli chodzi o te nowe sprawy zwi¹zane z danymi
biometrycznymi?
Drugie pytanie jest nastêpuj¹ce: kto jest w³aœcicielem danych biometrycznych w postaci cyfrowej i kto przechowuje te dane? Kto jest w³aœcicielem tych danych w kontekœcie rozporz¹dzenia
o koniecznoœci ich weryfikacji przez osoby ubiegaj¹ce siê o wydanie paszportu?
A trzecie pytanie to jakby echo pewnej dyskusji prasowej, która wywi¹za³a siê w zwi¹zku z uprawnieniami zak³adów fotograficznych do wykonywania tego typu zdjêæ i wydawania ich w formie cyfrowej. Ja ju¿ nie pamiêtam, czy to zak³ady
mia³y siê ubiegaæ o licencje… Jak ta sprawa wygl¹da i czy jest wystarczaj¹ce zabezpieczenie od
strony prawnej i praktycznej wykonywania tych
zdjêæ spe³niaj¹cych te wymogi?
Swoj¹ drog¹, jest dodatkowe pytanie o format:
czy ten format na pewno jest zdefiniowany? Chodzi o format cyfrowy czy te¿ bitowy zdjêcia. Czy
on bêdzie okreœlony równie¿ w tym rozporz¹dzeniu, czy mo¿e by³ on wczeœniej znany?
Dziêkujê uprzejmie. To by³o kilka pytañ, ale
one wszystkie dotycz¹ w³aœnie tej nowoœci,
a mianowicie koniecznoœci pobierania danych
biometrycznych i sposobu ich przechowywania
itd. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie?
Bardzo proszê, pan senator Kubiak.

Senator Janusz Kubiak:
Ja mam pytania zwi¹zane z zagro¿eniami dla
tych dokumentów biometrycznych. Czy dokumenty te, zawieraj¹ce chipy, uk³ady scalone czy
te¿ mikroprocesory, bêd¹ trwa³e? Bo, zw³aszcza
zwa¿ywszy na wielkoœæ paszportu i, ¿e tak powiem, na sposoby ich przechowywania, noszenie
ze sob¹, czy to w tylnej kieszeni, czy to na klatce
piersiowej, gdzie cz³owiek siê poci itd.…
Chodzi mi te¿ o kwestiê kompatybilnoœci tych
czytników w poszczególnych krajach, zwa¿ywszy
na normê ISO 14443, dotycz¹c¹ tych uk³adów
scalonych. Jako ¿e nie mamy w tej kwestii praktyki, pytam, jak to bêdzie wygl¹da³o.
Nastêpne pytanie zwi¹zane jest z technik¹,
a w³aœciwie z praktyk¹, której w tym wypadku
nie ma, i identyfikacj¹ osób oraz ich to¿samoœci.
Ile takich doœwiadczeñ by³o i jak to bêdzie wygl¹da³o?
Chodzi mi równie¿ o ca³¹ infrastrukturê
zwi¹zan¹ z tak zwanym kluczem publicznym
PKI. Jak bêdzie wygl¹da³o na granicy odczytywanie tych danych? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie?
Bardzo proszê, pan senator Ciecierski. Bardzo
proszê.

Senator Ryszard Ciecierski:
Chcia³bym zapytaæ o problemy organizacyjne.
Znane s¹ mi w tej chwili trzy systemy wydawania
paszportów. Oczywiœcie organem wydaj¹cym
jest wojewoda, ale wojewoda korzysta³ z pomocy
albo samorz¹dów gmin, które wykonywa³y wszystkie prace pomocnicze przy wydawaniu paszportów, albo powiatów, które odziedziczy³y to
po dawniejszych urzêdach rejonowych, bo one
te¿ prowadzi³y takie prace, albo – i to jest trzeci
sposób – bezpoœrednio wydzia³u paszportowego
urzêdu wojewódzkiego, gdzie te paszporty by³y
wydawane. Pañstwo ³adnie opisali wszystkie
problemy dotycz¹ce realizacji tej ustawy, jej
skutki, ale nie widaæ tu, co siê stanie z tymi powierzeniami. Bo tych pieniêdzy, które wojewoda
przekaza³ na powierzenia, nie bêdzie móg³ wycofaæ i przeznaczyæ na wykonywanie zadañ w urzêdzie wojewódzkim, gdy¿ s¹ one zapisane w ustawie. Tak ¿e to bêd¹ straty w bud¿ecie, w p³acach.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze zadaæ pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Bardzo proszê pana ministra o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Piêtak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za
te pytania, nie tylko te, które pad³y tutaj, ale tak¿e te przedstawione na forum Sejmu, poniewa¿
œwiadcz¹ one o zaskakuj¹co wysokiej wiedzy,
a takiej ja osobiœcie siê nie spodziewa³em. I dlatego dziêkujê.
Otó¿ pytania, które mi zadano, dotycz¹, praktycznie rzecz bior¹c, ca³oœci spraw organizacyjno-technicznych, które postaram siê wyjaœniæ po
kolei.
Przede wszystkim je¿eli chodzi o rozporz¹dzenia, to rozporz¹dzenia te s¹ ju¿ w trakcie opracowywania, w koñcowej fazie. W zasadzie rozporz¹dzenie, o którym pan senator mówi³, jest ju¿
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w tej chwili w drukarni, jest drukowane, i ono ju¿
wchodzi w ¿ycie.
Je¿eli chodzi o format zdjêcia, jest to format
zwi¹zany z tak zwan¹ organizacj¹ ICAO, czyli Organizacj¹ Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. I zdjêcia bêd¹ w takim formacie.
Problem trzeci, problem zwi¹zany z zak³adami
fotograficznymi. Chcia³bym pañstwu, paniom
i panom, senatorom przypomnieæ, ¿e to w³aœnie
z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwoœci w poprzedniej kadencji… Nie kryjê, ¿e mia³em w tym pewien udzia³, bo zaproponowa³em wtedy klubowi
parlamentarnemu, ¿eby nie robiæ, w imiê ochrony… To znaczy wychodzi³em z bardzo prostego
za³o¿enia, ¿e je¿eli zrobimy ca³kowicie bezpieczny system – tak jak to zrobiono na przyk³ad
w Szwecji, gdzie wstawiono do urzêdów kolumny,
oczywiœcie wszystko to jest zgodne, wszystkie
normy s¹ kontrolowane przez bardzo drogie, licencjonowane programy, na które, co chcê przypomnieæ, Polska oczywiœcie nie ma pieniêdzy, bo
jest biednym krajem… No wiêc zaproponowa³em,
oczywiœcie w porozumieniu z cechami rzemios³,
by te zdjêcia mog³y byæ wykonywane tak¿e przez
zak³ady fotograficzne. Wyszed³em tu z bardzo
prostego za³o¿enia: je¿eli te zak³ady nie robi³yby
tego, to po prostu iloœæ upad³oœci w tej sferze by³aby bardzo du¿a. Bo musimy zwróciæ uwagê, ¿e
od 10 do 20% mar¿y w wypadku fotografów jest
zwi¹zane w³aœnie ze zdjêciami do paszportów
i dowodów osobistych itd. Dlatego te¿ te zdjêcia…
I to jest oczywiœcie najwiêkszy problem organizacyjny. Jest to te¿ ogromny wysi³ek ze strony Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Przyznajê szczerze, ¿e gdybym wiedzia³, jaki to
bêdzie wysi³ek – a jestem od dwóch miesiêcy ministrem spraw wewnêtrznych odpowiedzialnym
za paszporty – to w tej chwili bym tego ryzyka nie
podj¹³. Mimo to uwa¿am, ¿e op³aci³o siê nam to,
z bardzo prostego powodu: wzbudzi³o pewn¹ inicjatywê spo³eczn¹, a co wa¿niejsze, nawi¹za³a siê
bardzo cenna dla mnie relacja miêdzy drobnymi
przedsiêbiorcami a administracj¹ samorz¹dow¹
i rz¹dow¹, która to relacja pozwoli³a na poznanie
nawzajem k³opotów jednej i drugiej strony, co
wed³ug mnie bêdzie w przysz³oœci owocowa³o.
Pytania dotycz¹ce wszelkiego rodzaju bezpieczeñstwa. Oczywiœcie to minister spraw wewnêtrznych i administracji… I tu jest jeszcze informatyzacja… Ja zawsze mówiê, ¿e niestety mój
zwierzchnik ma tych tytu³ów w tej chwili za du¿o,
no ale fakt jest faktem. Niemniej jednak to Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
jest odpowiedzialne za informatyzacjê. Pan Zbigniew Romaszewski bardzo piêknie i bardzo
sprawiedliwie powiedzia³ coœ, co ja te¿ mogê powiedzieæ jako informatyk, który pracowa³ dwadzieœcia lat na Zachodzie: ¿e od takiego ba³aganu
jak w systemach polskich, ró¿nego rodzaju systemach, to siê trochê w³osy je¿¹ na g³owie. No ale
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je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo i tak zwane certyfikaty, to wszystko jest zabezpieczone. To mogê zagwarantowaæ, rêczê za to swoj¹ osob¹. Ten system bêdzie tworzony… Ju¿ w³aœciwie jest stworzony. Chcia³bym paniom i panom senatorom
przypomnieæ, ¿e w poprzednich dwóch latach
stworzono prototyp tego systemu w odniesieniu
do paszportu dyplomatycznego. A wiêc nie byliœmy ca³kowicie… Gdyby tego nie zrobiono, to absolutnie nie moglibyœmy zrobiæ tak gigantycznej
operacji organizacyjno-technicznej. I w³aœnie za
ten system odpowiada minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Organizacja. Je¿eli chodzi o organizacjê,
o któr¹ pan senator by³ ³askaw spytaæ, wydaje
mi siê, ¿e to jest sprawa podstawowa. Jak pañstwo wiecie, paszporty biometryczne wchodz¹
w ¿ycie, dlatego ¿e na ca³ym œwiecie rozwija siê
terroryzm. Dlatego te¿ na ca³ym œwiecie wprowadza siê te paszporty, aby móc skontrolowaæ
przep³yw ludnoœci i wy³apywaæ dziêki danym
biometrycznym te osoby, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu publicznemu. St¹d wielki problem
prawny, poniewa¿ dotychczas w polskim prawie
obowi¹zywa³a… W ramach polskiej dystrybucji
paszportów, najogólniej rzecz bior¹c, zawi¹zywano wiele porozumieñ. Oczywiœcie to wojewoda by³ za to odpowiedzialny, ale móg³ rozdysponowaæ swoje uprawnienia w³aœnie na starostwa,
powiaty. Podpisywano tak¿e porozumienia na
przyk³ad z biurami podró¿y. W tej chwili jest to
absolutnie niemo¿liwe. Jest to absolutnie niemo¿liwe ze wzglêdu na to, ¿e uprawnienia osoby,
która ma przyjmowaæ wnioski, a przede wszystkim wydawaæ paszporty, musz¹ byæ bardzo
mocno zdefiniowane. Tak wiêc niestety, przynajmniej w pierwszej fazie bêd¹ one wydawane
g³ównie przez wojewodê, po prostu przez administracjê rz¹dow¹.
Chcia³bym tu zaznaczyæ jedno: ten system nie
jest zamkniêty. Konsekwencje tego systemu s¹
takie, ¿e, proszê pañstwa, zmniejszy siê bardzo
znacznie liczba wydawanych paszportów i przyjmowanych wniosków. I to jest w³aœciwie najwa¿niejszy problem spo³eczny. Podam tylko krótki
przyk³ad: w samym województwie opolskim dotychczas istnia³o szeœædziesi¹t szeœæ punktów
przyjmowania wniosków i wydawania paszportów. One by³y rzeczywiœcie… No, akurat w tamtym województwie zwi¹zane to by³o po prostu
z obietnicami wyborczymi – dlatego to robiono.
No ale to by³ po prostu czysty absurd. Teraz zaœ
bêdzie tych punktów szeœæ. I wszyscy s¹ zadowoleni, bo bêd¹ mieli do nich w miarê blisko.
Ale s¹ regiony w Polsce, gdzie mamy ogromne
problemy. I tego chyba dotyczy³y pytania pana
senatora. Otó¿ chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e rynek biometryczny rozwija siê dopiero od dwóch

lat – w zwi¹zku z tym, ¿e biometria pojawi³a siê
nagle, po 11 wrzeœnia, po tej znanej, tragicznej
dacie – i zacz¹³ siê rozwijaæ nagle. Ten rynek biometryczny rozwija siê, ale jest bardzo nowy, musimy go wiêc kontrolowaæ. Na przyk³ad nasi specjaliœci – a chcia³bym przypomnieæ, ¿e zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ doktryn¹ wszystkich partii, z doktryn¹ taniego pañstwa, tych specjalistów nie
mamy – musz¹ kr¹¿yæ po Europie, wyszukuj¹c
najlepsze i najtañsze czytniki.
Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e mieliœmy ju¿ kilka niespodzianek pozytywnych. Dwa miesi¹ce
temu czytnik, dziêki któremu rozpoznaje siê dane biometryczne na ekranie, kosztowa³ 2 tysi¹ce euro, a w tej chwili ju¿ stania³, ju¿ ma ni¿sz¹ cenê. Czyli choæ dwa miesi¹ce temu wiedzieliœmy, ¿e bêdziemy mogli mieæ czterdzieœci
miejsc wydawania paszportów, to w tej chwili
mo¿emy powiedzieæ, ¿e bêdziemy mieli ich
szeœædziesi¹t. Ale te¿ przypuszczamy, ¿e we
wrzeœniu czy paŸdzierniku, w ramach permanentnie prowadzonych rozmów z samorz¹dami
i z wojewodami, bêdziemy mogli ju¿ mówiæ, ¿e –
szczególnie w kilku województwach, a myœlê tu
na przyk³ad o warmiñsko-mazurskim, które jest
rzeczywiœcie bardzo du¿ym województwem i tam
powinno siê do³o¿yæ co najmniej dwa czy trzy
punkty – bêdziemy mieli tych punktów jeszcze
wiêcej.
I ostatnia sprawa, sprawa najprostsza dla
mnie, ministra spraw wewnêtrznych i administracji, który prze¿y³ dwadzieœcia lat na Zachodzie i tam rozpoczyna³ pracê, zmywaj¹c wagony,
zbieraj¹c truskawki… Otó¿ wiem doskonale, bo
w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy robi³em takie
badania statystyczne, jak istotn¹ obecnie spraw¹ dla bardzo wielu ludzi – choæ nie wiemy, dla
jakiej ich liczby – jest po prostu posiadanie paszportu. Chodzi o to, ¿e ci ludzie wyje¿d¿aj¹ na
Zachód i – poniewa¿, niestety, na Zachodzie nie
ma takiej korupcji jak u nas – nie otrzymuj¹ pracy, bo nie maj¹ paszportu. I dlatego to jest tak
wa¿ny problem, nie tylko techniczno-organizacyjno-prawny, ale tak¿e spo³eczny.
St¹d moje usilne proœby pod adresem zarówno
pana senatora Romaszewskiego, jak i innych senatorów, aby przyj¹æ tê ustawê bez poprawek. Ja
po prostu, praktycznie rzecz bior¹c, w ci¹gu
dwóch miesiêcy niewiele wiêcej mog³em zrobiæ –
zdajê sobie z tego sprawê. Ale chcia³bym zaznaczyæ, ¿e nie wszystkie te poprawki s¹ do przyjêcia, bo s¹ dyskusyjne. Gdyby nie by³y dyskusyjne, bym siê nie odwa¿y³… No ale one s¹, niestety,
dyskusyjne, i to w bardzo powa¿nym stopniu, bo
w Sejmie bardzo du¿o nad tymi sprawami dyskutowaliœmy.
Je¿eli nie odpowiedzia³em na wszystkie w¹tpliwoœci, to oczywiœcie proszê o zadanie mi pytania, bo mog³em jakieœ pomin¹æ. Dziêkujê bardzo.
Jeszcze chyba pan senator…
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Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Pan senator Ciecierski, bardzo proszê.

Senator Ryszard Ciecierski:
Tak, je¿eli mo¿na.
W³aœciwie nie dowiedzia³em siê, Panie Ministrze, czy pieni¹dze zapisane w bud¿ecie wojewody na zadania zlecone, po rozwi¹zaniu umów powierzenia – na przyk³ad z tymi szeœædziesiêcioma
gminami – bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w wydzia³ach paszportowych urzêdu wojewódzkiego.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Piêtak: Nie,
nie bêd¹…)
Czy te¿ to bêdzie strata dla tych wydzia³ów, bo
bêd¹ mia³y wiêcej pracy, ale nie bêd¹ mog³y skorzystaæ z tych…
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sam to przechodzi³em, ¿eby mieæ dostêp do niektórych danych. To jest procedura, która trochê
trwa.
Odpowiadam w ten sposób te¿ dlatego, ¿e chcê
po prostu zwróciæ uwagê tak¿e na to, i¿ dzisiaj
mamy ju¿ chyba 20 lipca, a te paszporty musz¹
byæ wydawane od 28 sierpnia, a wiêc mamy ju¿
nieprawdopodobnie ma³o czasu.
Chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e my jesteœmy
w permanentnym kontakcie z wojewodami, mogê nawet powiedzieæ, ¿e w kontakcie codziennym, i te problemy rozwi¹zujemy, powoli, ale
skutecznie – tak mi siê przynajmniej wydaje.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Ciecierski. Bardzo proszê.

Senator Ryszard Ciecierski:
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Piêtak:
Nie, nie bêd¹ mog³y. Na razie przynajmniej,
Panie Senatorze, nie bêd¹ mog³y.

Muszê doprecyzowaæ pytanie. Te urzêdy wojewódzkie, ci wojewodowie, którzy powierzyli swoje
zadania i nie mog¹ w tej chwili odzyskaæ tych etatów dla swojego urzêdu wojewódzkiego, bêd¹
musieli wykonywaæ te zadania w gorszych warunkach ni¿ ci wojewodowie, którzy nie powierzali zadañ i wszystkie etaty zachowali u siebie.
Czy pan minister widzi jakieœ lekarstwo na to?

Senator Ryszard Ciecierski:
Nie bêd¹ mog³y. Tak? Rozumiem.
Czyli w tych województwach, gdzie by³y zadania powierzone, wydzia³y paszportowe bêd¹ pracowaæ w gorszych warunkach finansowych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Piêtak:
Niespecjalnie… Dlaczego w gorszych warunkach? Przede wszystkim one bêd¹ w o wiele lepszych warunkach pracowa³y, poniewa¿ dosta³y…
Ca³y personel jest przecie¿… Panie Senatorze, ja
rozumiem, ¿e mówi pan w tej chwili o problemach etatów, najzwyczajniej w œwiecie. Oczywiœcie, my te wszystkie protesty, które sp³ywaj¹ do
nas bardzo licznie, przyjmujemy. Ale proszê zrozumieæ jedno: wydawanie paszportu biometrycznego jest zwi¹zane z o wiele wiêksz¹ dyscyplin¹,
przede wszystkim pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Nie wszyscy ludzie bêd¹ mogli to robiæ, bo
nie wszyscy ludzie maj¹ takowe uprawnienia. Teraz ¿eby przyj¹æ wniosek i wydaæ odpowiedni dokument paszportowy, który zawiera dane biometryczne, niestety, trzeba mieæ odpowiednie uprawnienia, a ich nie zdobywa siê w ci¹gu tygodnia.
No niestety, bardzo mi przykro, ale tak jest. Ja

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Piêtak:
W tej chwili nie widzê na to ¿adnego lekarstwa.
Lekarstwo widzê tylko w jednym: w takiej oto
sprawie, ¿e personel, który bêdzie przyjmowa³
wnioski paszportowe i przede wszystkim wydawa³ paszporty, musi byæ bardzo dobrze przeszkolony. I to jest nasza g³ówna… Przyznajê szczerze,
jest to moja obsesja, bo jako informatyk doskonale wiem, ¿e czasami oczy cz³owieka s¹ o wiele
lepsze ni¿ oprogramowanie, które mo¿na kupiæ
na rynku i które jest po prostu z³e. I to od tych ludzi bêdzie to wszystko zale¿a³o. I oni s¹ teraz
szkoleni w podwójnym sensie, bo… Niech pan senator zwróci uwagê na jedno: ca³y paszport biometryczny bêdzie zawiera³ obecnie tylko dane
twarzy, a wiêc ca³y problem zwi¹zany z paszportem biometrycznym bêdzie polega³ tylko i wy³¹cznie na odpowiedzi na jedno pytanie, to znaczy czy
zdjêcie zrobione w zak³adzie fotograficznym jest
dobre i spe³nia normy ICAO, czy nie. To zdjêcie
bêdzie podlega³o podwójnej weryfikacji: weryfikacji w zak³adzie fotograficznym oraz weryfikacji
przez urzêdnika.
Na razie, niestety, Panie Senatorze, mogê powiedzieæ to szczerze, nie chcia³bym podawaæ
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sum, nie chcia³bym mówiæ, ile mamy pieniêdzy
na wprowadzenie paszportów, a ile kosztuje oprogramowanie, które by odpowiedzia³o prawie ze
stuprocentow¹ pewnoœci¹… Jedno takie oprogramowanie kosztuje oko³o 1,5 miliona z³. To jest
po prostu dla naszego kraju… Przypominam
pañstwu senatorom, ¿e jesteœmy biednym krajem. Przepraszam, ¿e tak mówiê, nie chcê bynajmniej deprecjonowaæ Polski, ale w porównaniu
z innymi krajami Unii Europejskiej jesteœmy bardzo biednym krajem.
Chcê powiedzieæ jeszcze jedno i podkreœliæ to
bardzo silnie. Wspomina³ ju¿ o tym pan senator
Romaszewski. Otó¿ wszystkie inne pañstwa,
które tworzy³y trzon Europy, wprowadzaj¹ paszport magnetyczny w tak zwanej formule fakultatywnej. One to po prostu wywalczy³y, bo
maj¹ wp³yw…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ju¿ pan uzyska³ odpowiedŸ…
(Senator Ryszard Ciecierski: Panie Marsza³ku,
jeœli wolno, to uzupe³niê pytanie, bo nie dosta³em
odpowiedzi.)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Panie Senatorze, ale ju¿ ostatni raz. Dyskusja
siê przeci¹ga.

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê za pozwolenie.
Panie Ministrze, moj¹ obsesj¹ s¹ warunki obs³ugi mieszkañców. Na przyk³ad Opolszczyzna.
Cieszê siê, ¿e bêd¹ dobrze wyszkoleni pracownicy, bêdzie ich jednak relatywnie mniej ni¿ w innych województwach. Bojê siê, ¿e to pogorszy obs³ugê naszych mieszkañców.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Piêtak:
Ale, Panie Senatorze, to pogorszy obs³ugê nie
tylko pana województwa, ale ca³ej Polski. ¯eby
by³a jasnoœæ, proszê pañstwa…
(Senator Ryszard Ciecierski: Inni maj¹ wiêcej
etatów.)
Absolutnie.
Proszê pañstwa, Wysoka Izbo, nie chcia³bym
mówiæ o tym, o czym mówi³em na posiedzeniach
komisji. Je¿eli pañstwo byli w Polsce, gdy wprowadzono nowe dowody osobiste – mnie wtedy nie
by³o i dowiadujê siê o tym z rozmów z urzêdnikami, które uwa¿am za swój obowi¹zek – to wiedz¹
pañstwo, jak to wygl¹da³o. Mo¿e u¿yjê bardzo

mocnego s³owa, ale dla kadry urzêdniczej, któr¹
siê czêsto tak bardzo krytykuje – a ja po pobycie
na Zachodzie uwa¿am, ¿e kadra urzêdnicza
w Polsce wcale nie jest taka z³a – to by³ horror.
Oni do dzisiaj ¿yj¹ w traumie psychicznej, ¿e coœ
takiego mo¿e siê powtórzyæ. To bowiem by³o przygotowane i wydawane w skandaliczny sposób.
Musieliœmy, Panie Senatorze, podj¹æ pewne
wyzwanie. Co jest najwa¿niejsze? Najwa¿niejsze
jest to, ¿eby ci ludzie byli dobrze przygotowani,
a ja – przepraszam bardzo – w bud¿ecie nie znajdujê ani z³otówki wiêcej. Mogê tylko obiecaæ panu, ¿e je¿eli w ci¹gu najbli¿szego tygodnia znajdziemy czytniki, które bêd¹ jeszcze tañsze ni¿
w tej chwili, to oczywiœcie do³o¿ymy je w pana województwie czy w innych województwach. Ca³y
czas, niech pañstwo pamiêtaj¹, dyskutujemy
z wojewodami, gdy¿ oczywiœcie doskonale zdajemy sobie sprawê z tego, jaki to jest ogromny problem spo³eczny. Nic wiêcej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Na tym zakoñczyliœmy zadawanie pytañ
i udzielanie odpowiedzi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
art. 46 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do
czasu zamkniêcia dyskusji.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Janusza Kubiaka.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Konsekwencj¹ dyrektywy Rady Europy
z 13 grudnia 2004 r. jest wprowadzenie paszportów biometrycznych. W tej chwili wprowadzony
paszport biometryczny, którego dat¹ graniczn¹
jest 28 sierpnia 2006 r., bêdzie zawiera³ wizerunek twarzy. Przepisy i regulacje w tym zakresie
bêd¹ uzupe³niane, chodzi miêdzy innymi o odcisk
kciuka i inne dane identyfikuj¹ce dan¹ osobê. Jak
potwierdzi³ przed chwil¹ pan minister, wi¹¿e siê to
z zapewnieniem bezpieczeñstwa i spowodowane
jest przede wszystkim konsekwencjami ataku
11 wrzeœnia na World Trade Center.
Paszport biometryczny bêdzie nadal czterdziestodwustronicowym dokumentem z ok³adk¹, ze
stronicami, z perforacj¹, bêdzie wyposa¿ony
w tak zwany uk³ad scalony. Skupiê siê tutaj mo¿e
przede wszystkim na zagadnieniach zwi¹zanych
z tym zagro¿eniem. Kwestia techniki. Czy faktycznie bez tego doœwiadczenia i tej praktyki bêdzie
to dzia³a³o sprawnie i nie bêdzie przeszkód? Tego
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nie jesteœmy w stanie dziœ stwierdziæ, mimo ¿e
oczywiœcie ju¿ funkcjonuj¹ paszporty dyplomatyczne, jest ich jednak niewiele. Dlatego mam
w¹tpliwoœci, czy istniej¹ce zagro¿enia, byæ mo¿e
hipotetyczne, nie stan¹ siê zagro¿eniami praktycznymi. Czy faktycznie norma ISO 14443 – na
której opiera siê w zwi¹zku wydawanymi paszportami Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego jako agenda ONZ – bêdzie wystarczaj¹ca, czy trzeba bêdzie wprowadziæ jeszcze bardziej zaostrzone normy, ¿eby to by³o przestrzegane? Kwestia równie¿ techniki i zwi¹zanej
z tym infrastruktury. Czy wszystkie pañstwa, do
których bêdzie siê polski obywatel udawa³, bêd¹
mog³y faktycznie te dane biometryczne odczytaæ?
Tak ¿e tu mam takie w¹tpliwoœci.
I jeszcze jedna w¹tpliwoœæ natury legislacyjnej.
Rozumiem – za co pan minister nie ponosi odpowiedzialnoœci – ¿e by³y pewne opóŸnienia zwi¹zane
z legislacj¹ w tym zakresie. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm dopiero tydzieñ temu. Poprawki,
które by³y podnoszone, mimo ¿e komisja rekomenduje przyjêcie ustawy bez poprawek, jak stwierdzi³
sam minister, s¹ dyskusyjne. Chcia³bym mimo
wszystko z³o¿yæ jedn¹ poprawkê, znaj¹c przebieg
postêpowania, wiedz¹c, ¿e g³osowanie nad tymi
uchwa³ami i ustawami bêdzie dzisiaj, i wiedz¹c, i¿
marsza³ek Sejmu, marsza³ek Jurek, powiedzia³, i¿
w pi¹tek, czyli jutro, bêd¹ rozpatrywane ustawy
omawiane na tym¿e posiedzeniu Senatu.
Moja poprawka dotyczy art. 14 i 15 i odnosi siê
do osoby ubezw³asnowolnionej. Z przepisu wynika, ¿e dotyczy to osoby ubezw³asnowolnionej, bez
rozgraniczenia, czy ca³kowicie, czy czêœciowo, jak
równie¿ osoby, która ma mo¿liwoœæ podjêcia czynnoœci ograniczonych, czyli do trzynastego roku ¿ycia. Chodzi o uzupe³nienie. Jest to jak gdyby poprawka jêzykowa, ale j¹ sk³adam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
G³os zabierze pan senator Przemys³aw Alexandrowicz.
Bardzo proszê.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zgodnie z art. 3 ustawy, o której mówimy, paszport jest dokumentem przys³uguj¹cym ka¿demu polskiemu obywatelowi. Jest dokumentem
powszechnym. I mamy tak¹ oto sytuacjê, ¿e t¹
ustaw¹ o dokumentach paszportowych wprowadzono powszechny obowi¹zek pobierania od nas
wszystkich odcisków palców. Zgodnie z art. 23
ust. 1 pkt 1 paszport tymczasowy, który jest pozbawiony danych biometrycznych, czyli tak¿e
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tych odcisków palców, wydaje siê ma³oletnim do
lat piêciu. A wiêc tak¿e dzieciom, które ukoñczy³y
piêæ lat, bêdzie siê – co prawda po trochê d³u¿szym vacatio legis, bo wynosz¹cym do trzydziestu szeœciu miesiêcy – pobieraæ odciski palców.
Muszê powiedzieæ, ¿e dla mnie jest to wiadomoœæ smutna. Jeœli spojrzeæ z historycznej perspektywy, to widaæ, jakim z³udzeniom, niebezpiecznym z³udzeniom, ulegali inicjatorzy Rewolucji
Francuskiej, którzy twierdzili, ¿e po obaleniu feudalnego porz¹dku wyzwol¹ ludzi i zapewni¹ im
pe³n¹ wolnoœæ, uwolni¹ od poddañstwa. Stan¹ siê
oni wolnymi obywatelami. Tym z³udzeniom ulega³y
te¿ rozmaite ruchy liberalne, w pewien sposób tak¿e socjalistyczne w wieku XIX. Gdybyœmy dzisiaj
spojrzeli na sytuacjê obywatela w wolnym, liberalnym, demokratycznym pañstwie pocz¹tku
XXI wieku i porównali j¹ z sytuacj¹ osiemnastowiecznego poddanego absolutnego w³adcy, to okaza³oby siê, ¿e tamten by³ wolny, a my jesteœmy niewolnikami. Tamten by³ wolny od obowi¹zku s³u¿by
wojskowej, wolny od posiadania paszportów i dowodów osobistych, wolny od kontroli granicznych,
chyba ¿e przewozi³ jakieœ towary, wtedy p³aci³ myto. Tam by³o oczywiste, ¿e rzemieœlnik w ramach
zdobywania doœwiadczeñ jeŸdzi po ró¿nych krajach i uczy siê od ró¿nych mistrzów, ¿e student œredniowiecznego jeszcze uniwersytetu jeŸdzi po rozmaitych uniwersytetach, nie ogl¹daj¹c siê na ¿adne paszporty, dokumenty, wizy, nie podlegaj¹c
dziesi¹tkom drobiazgowych regulacji. Tymczasem
mamy kolejny triumf pañstwowego „lewiatana”
nad nasz¹ wolnoœci¹, nad nasz¹ indywidualnoœci¹, nad naszymi niezbywalnymi prawami do tej
indywidualnoœci, do prywatnoœci. Kiedy czytaliœmy w ksi¹¿kach science fiction, ¿e obywatelom bêdzie siê wszczepiaæ numery do g³ów czy r¹k, to wydawa³o nam siê to absurdaln¹ i fantastyczn¹ histori¹. A jesteœmy o krok od tego. Bo jak lepiej ustrzec
siê przed terroryzmem? W koñcu dokument mo¿na podrobiæ, odciski palców te¿ mo¿na zmieniæ,
chocia¿ to jest pewnie trudne, ale s³yszeliœmy nawet o przeszczepianiu skóry na palcu i o wk³adaniu
jakichœ nak³adek na oko w soczewkach kontaktowych, ¿eby têczówka by³a inna. Mo¿na wiêc
wszczepiæ ten chip poszczególnemu obywatelowi.
I jeœli chodzi o wizjê zawart¹ w Apokalipsie, ¿e ka¿demu zostanie nadany numer Bestii, bez którego
nie bêdzie mo¿na nic sprzedaæ ani nic kupiæ, bez
którego nie bêdzie mo¿na podró¿owaæ – to ju¿ mamy NIP oraz PESEL. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ta wizja
apokaliptyczna siê spe³nia. Brakuje nam jeszcze
pieczêci na czole. Tego jeszcze nie ma, ale jesteœmy
o krok od tego.
Muszê powiedzieæ, ¿e przyjmujê to z ogromnym smutkiem i z g³êbok¹ wewnêtrzn¹ niezgod¹.
To zupe³nie nie tak mia³o byæ. Gdzie s¹ te granice, gdy wreszcie powiemy: nie, nasza wolnoœæ
nam na to nie pozwala; nasze niezbywalne, nadane nam przez Boga, prawo do wolnoœci.
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Ubolewam nad tym, ¿e musimy podejmowaæ
tak¹ regulacjê. Osobiœcie wstrzymam siê od g³osowania nad t¹ ustaw¹, uznaj¹c, ¿e traktowanie nas
wszystkich, w³¹cznie z dzieæmi po ukoñczeniu
pi¹tego roku ¿ycia, w ten sposób, w jaki dotychczas w cywilizowanych krajach traktowa³o siê
przestêpców, ur¹ga naszej godnoœci. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e w dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator
Janusz Kubiak.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, a wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o dokumentach paszportowych zostanie przeprowadzone dziœ wieczorem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 26 czerwca 2006 r. Marsza³ek Senatu w dniu 27 czerwca 2006 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 182, a sprawozdanie komisji w druku nr 182A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, pani¹ senator Annê Kursk¹,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.
Bardzo proszê.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja obradowa³a w tej sprawie 29 czerwca,
maj¹c na uwadze fakt, ¿e ta ustawa jest projektem

rz¹dowym, który wp³yn¹³ do Sejmu w marcu i zosta³ zaakceptowany 23 czerwca, po czym w bardzo
szybkim tempie rozpatrzono go u nas w Senacie.
Jest to ustawa, która zmierza do z³agodzenia
przepisów reguluj¹cych zasady odpowiedzialnoœci
maj¹tkowej funkcjonariuszy. Z jednej strony ma zapewniæ skutecznoœæ dochodzenia nale¿noœci od
czêsto niewyp³acalnych sprawców szkód, a z drugiej
strony ³agodzi rygory, i to w taki sposób, ¿e w³aœciwie daje szerok¹ gamê mo¿liwoœci. Maj¹c bowiem
na uwadze warunki rodzinne i ¿yciowe funkcjonariusza, który spowodowa³ szkodê, mo¿na, ¿eby
unikn¹æ s¹du, zawrzeæ ugodê z tym¿e funkcjonariuszem, a tak¿e roz³o¿yæ mu nale¿noœæ na raty. No
i w ogóle – mówi¹c tak po prostu – po bardzo, mo¿e
nawet przesadnie, ³agodz¹cych formach ma³o co zostaje z tej nale¿noœci, któr¹ on powinien zap³aciæ.
Jednoczeœnie jest jeszcze jedna zaleta tej ustawy: wprowadza siê mo¿liwoœæ naprawienia szkody
przez sprawcê nie tylko w drodze zap³aty odszkodowania, ale równie¿ przez przywrócenie rzeczy do
stanu poprzedniego. Je¿eli ktoœ potrafi, powiedzmy, naprawiæ to, co zniszczy³, to jest jego sukces.
Ponadto daje siê s¹dowi uprawnienia do obni¿enia wysokoœci odszkodowania, tak ¿e zawieranie ugody w zasadzie sprowadza siê niekiedy do
symbolu, rozk³ada siê nale¿noœæ na raty. To jest
wiêc bardzo liberalna, ulgowa ustawa, czego
Ÿród³em jest rzeczywiœcie chyba tylko to, ¿e s¹ to
funkcjonariusze Policji, Stra¿y Granicznej, Biura
Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
S³u¿by Wiêziennej, a Sejm doda³ teraz jeszcze
Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
Agencjê Wywiadu, których nie by³o w ustawie
z 1999 r. Wydaje mi siê, ¿e to jest g³ówna treœæ,
któr¹ chcia³abym pañstwu przekazaæ. Je¿eli s¹
pytania, to proszê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senator sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.
Bardzo dziêkujê, Pani Senator.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych i administracji.
Chcia³bym tu przywitaæ pana ministra Jaros³awa Zieliñskiego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu przedstawiciel
rz¹du.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w tej sprawie?
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Jaros³aw Zieliñski:
Nie, dziêkujê bardzo.)
Bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obecnego na
posiedzeniu przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie?
Bardzo proszê, pan senator Ludwik Zalewski.

Senator Ludwik Zalewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ustawa okreœla i, powiedzmy,
normalizuje sposób zwrotu czy pokrycia szkód
w mieniu. Jednak¿e to nie rozwi¹¿e istniej¹cego
problemu strachu, tak bym to nazwa³, policjantów przed podejmowaniem decyzji zwi¹zanych
z ewentualnymi szkodami w mieniu. Szkody
w mieniu wystêpuj¹ i dalej bêd¹ wystêpowaæ. Nie
chcia³bym mno¿yæ przyk³adów, ale weŸmy chocia¿by takie u¿ycie broni. Policjant czêsto boi siê
jej u¿yæ, woli sam ponieœæ szkodê. Poœcig, sprawy
zwi¹zane z wynik³ymi z tego szkodami, albo, powiedzmy, poszukiwanie groŸnych przestêpców,
wejœcie czy wywa¿enie drzwi itd., itd. No, ale nie
chodzi mi tu o mno¿enie przyk³adów.
A ta obecna sytuacja, jak¹ mamy w Policji?
M³odzi ludzie poszukuj¹ pracy za granic¹, a nie
w Policji. Mamy oko³o 10% wakatów, zreszt¹
w ró¿nych placówkach ich liczba siê ró¿nie waha,
i nie chodzi tylko o wysokie wymagania czy kwalifikacje. Czêsto trudno jest rozró¿niæ, tak siê sta³o
nawet w tej ustawie, szkodê powsta³¹ nieumyœlnie wskutek nienale¿ytego wykonywania. Taki
ma³y drobiazg: za nienale¿yte wykonanie obowi¹zków funkcjonariusz pokrywa szkodê w granicach rzeczywistej straty nawet po rozwi¹zaniu
stosunku s³u¿bowego. Jest to argument jednak
bardzo powa¿ny. W zwi¹zku z tym mam pytanie,
Panie Ministrze.
Czy nie nale¿a³oby pomyœleæ w pierwszej kolejnoœci o tym, co ja nazwa³bym bezpieczeñstwem
policjantów lub nawet funkcjonariuszy wymienionych w omawianej ustawie? Mo¿liwe, ¿e planuje siê w resorcie podjêcie jakichœ prac, na przyk³ad nad ubezpieczeniem funkcjonariuszy od odpowiedzialnoœci cywilnej. Dziêkujê.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Jaros³aw Zieliñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym odpowiedzieæ, Panie Senatorze,
najproœciej, jak to jest mo¿liwe. Otó¿ my t¹ nowelizacj¹ nie zmieniamy ustawy ani nie modyfikujemy art. 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz
Agencji Wywiadu. A ten¿e artyku³ mówi, ¿e funkcjonariusz nie ponosi odpowiedzialnoœci maj¹tkowej za szkodê, po pierwsze, w takim zakresie,
w jakim organ lub jednostka, o których mowa
w art. 1 ust. 1, albo inna osoba, przyczyni³y siê do
powstania szkody lub jej zwiêkszenia, i po drugie, na co chcia³bym zwróciæ uwagê pana senatora, za szkodê wynik³¹ w zwi¹zku z dzia³aniem
w granicach dopuszczalnego ryzyka.
Oczywiœcie w zakresie, o którym pan senator
mówi³, mog¹ siê pojawiæ obszary dyskusyjne.
Wydaje mi siê jednak, ¿e po to, aby unikn¹æ dalszych w¹tpliwoœci, te sprawy mog³yby byæ rozwi¹zywane w toku jeszcze innych ewentualnych
zmian. Ale tego rodzaju prace w tej chwili nie zosta³y podjête, zw³aszcza je¿eli chodzi o inicjatywê
rz¹dow¹. Pomys³, który pan senator przedstawi³,
jest interesuj¹cy, ale dzisiaj trudno mi powiedzieæ, czy ten kierunek postêpowania, ten kierunek regulacji, by³by najw³aœciwszy i czy zyska³by
poparcie.
Ka¿dy funkcjonariusz doskonale zna swoje
uprawnienia i swoje obowi¹zki, a przynajmniej
musimy przyj¹æ takie za³o¿enie, i wie, jak w danej sytuacji postêpowaæ. Zmiany, które proponujemy w nowelizacji, dotycz¹, ja u¿y³bym takiego s³owa, chyba najw³aœciwszego dla sytuacji, któr¹ ta ustawa opisuje, zracjonalizowania
tych ró¿nych okolicznoœci, które siê wi¹¿¹ z odpowiedzialnoœci¹ funkcjonariusza. Zracjonalizowania, bo tu s³owo „z³agodzenie”, które w ró¿nych opiniach siê pojawia, nie jest najw³aœciwsze. To jest zracjonalizowanie, a byæ mo¿e uelastycznienie tych form i okolicznoœci, w których
funkcjonariusz ma naprawiæ wyrz¹dzon¹ szkodê. Taka jest intencja tej ustawy, taka jest intencja tego projektu zmiany, o której dzisiaj rozmawiamy.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze zadaæ pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Bardzo proszê pana ministra o udzielenie odpowiedzi. Zapraszam na mównicê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zadaæ pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
Bardzo dziêkujê.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Jaros³aw Zieliñski:
Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
art. 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do
czasu zamkniêcia dyskusji.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Jan Szafraniec swoje przemówienie w dyskusji z³o¿y³ do
protoko³u.*
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej,
Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu zostanie przeprowadzone dziœ wieczorem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 26 czerwca 2006 r. Marsza³ek Senatu w dniu 27 czerwca 2006 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³a swoje
sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 179, a sprawozdanie komisji w druku nr 179A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanis³awa Koguta, o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Panowie Ministrowie! Szanowni Pañstwo!
23 czerwca Sejm uchwali³ kolejn¹ ustawê
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Ten akt
ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

Ustawa przewiduje obowi¹zek uzyskania
przez okreœlonych zarz¹dców infrastruktury
i przewoŸników kolejowych autoryzacji bezpieczeñstwa i certyfikatu bezpieczeñstwa jako dokumentów uprawniaj¹cych do prowadzenia
dzia³alnoœci.
Ustawa wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie bezpieczeñstwa kolei wspólnotowych,
zmieniaj¹cej dyr ektywê Rady 95/18/WE
i 2001/14/WE, oraz wprowadza przepisy dyrektywy 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., zmieniaj¹cej
dyrektywy Rady 96/48/WE i 2001/16/WE dotycz¹ce interoperacyjnoœci.
Nowelizacja koncentruje siê na sprawach bezpieczeñstwa ruchu kolejowego. Warunkiem tego
bezpieczeñstwa jest stosowanie wspólnych, europejskich warunków technicznych, TSI. TSI s¹
to szczegó³owe wymagania odnosz¹ce siê do poszczególnych sk³adników podsystemów. Z tym
wi¹¿e siê równie¿ wprowadzenie wspólnych wymagañ bezpieczeñstwa, w skrócie CST, a tak¿e
dostosowanie do nich krajowych przepisów.
Z bezpieczeñstwem wi¹¿e siê równie¿ powo³anie, rozdzia³em 5a ustawy, Pañstwowej Komisji
Badania Wypadków Kolejowych. Komisja, sta³a,
niezale¿na, dzia³aj¹ca przy ministrze transportu,
nie obejmuje swoim dzia³aniem ustalenia winy
i odpowiedzialnoœci, to s¹ bowiem funkcje organów œcigania i s¹dów. Komisja ma przygotowaæ
zalecenia pozwalaj¹ce zminimalizowaæ groŸbê
podobnych wypadków w przysz³oœci. S³u¿yæ temu bêdzie og³aszanie raportów komisji w Dzienniku Urzêdowym Ministra Transportu.
Koncepcja Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych nieprzypadkowo jest zbie¿na z konstrukcj¹ Pañstwowej Komisji Badania
Wypadków Lotniczych. Te rozwi¹zania sprawdzaj¹ siê we wszystkich rodzajach transportu.
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej spostrzeg³a, ¿e ustawa zawiera wiele niespójnoœci
terminologicznych w stosunku do pojêæ stosowanych w ustawie o transporcie kolejowym
i w innych aktach prawnych. Zauwa¿yliœmy równie¿ przypadki braku wewnêtrznej spójnoœci terminologicznej w tekœcie. U¿ywano na przyk³ad
pojêcia „infrastruktura” zamiast „infrastruktura
kolejowa”, pojêcia „sieæ” zamiast „sieæ kolejowa”,
pojêcia „trasa” zamiast „trasa poci¹gu” itp. U¿ywano równie¿ pojêæ sprzecznych z terminami
stosowanymi w innych ustawach, jak „leasingobiorca” zamiast „korzystaj¹cy”, w rozumieniu
art. 709 kodeksu cywilnego, czy „podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹” zamiast „przedsiêbiorca”.
Znawcy jêzyka, panowie profesorowie, zwracali tutaj uwagê na to, ¿e rok 2006 jest Rokiem
Jêzyka Polskiego, i ¿e nale¿y stosowaæ takie wy-
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razy, które s¹ u¿ywane w Polsce. Przy czym racjê
mieli pewnie i jedni, i drudzy, bo z kolei Ministerstwo Transportu argumentowa³o, ¿e w kodeksach cywilnych, w umowach leasingowych
itd. takie pojêcia s¹ stosowane. Taka niespójnoœæ stoi jednak w sprzecznoœci z podstawow¹
zasad¹ tworzenia prawa – zasad¹ konsekwencji
terminologicznej.
Wypada w tym miejscu podziêkowaæ przedstawicielowi Biura Legislacyjnego za rzeteln¹ i zaanga¿owan¹ pomoc w pracach komisji. W sumie
Biuro Legislacyjne nanios³o dwadzieœcia trzy poprawki, które Komisja Gospodarki Narodowej
przejê³a. Nasze poprawki maj¹ w zwi¹zku z tym
charakter legislacyjny. Nie zmieniaj¹ koncepcji
przyjêtej w tekœcie nades³anym przez Sejm, koncepcji zaproponowanej przez rz¹d, usuwaj¹ jedynie niektóre luki, niedok³adnoœci, sprzecznoœci
z zasadami przyzwoitej legislacji.
Tak okreœli³bym nawet te poprawki, nad którymi dyskutowano na posiedzeniu komisji szerzej, jak na przyk³ad nowe brzmienie art. 18
ust. 5, dotycz¹ce dostêpnoœci szkoleñ dla pracowników firmy konkurencyjnej, czy poprawka
dwudziesta siódma, usuwaj¹ca przepis upowa¿niaj¹cy do uwzglêdniania w umowie pomiêdzy
ministrem a zarz¹dem infrastruktury kosztów,
op³at udostêpniania infrastruktury w rezultacie
dotacji z bud¿etu i Funduszu Kolejowego. Oba te
przepisy nie kreuj¹ rzeczywistoœci prawnej
w sposób bezwzglêdny, ich redakcja nie powinna
wiêc budziæ znacznych emocji.
Nie ma w naszych poprawkach propozycji
kontrowersyjnych, proszê wiêc Wysoki Senat
o ich poparcie.
Chcia³bym równie¿ serdecznie podziêkowaæ
Ministerstwu Transportu za przygotowanie nowelizacji tej ustawy i dostosowanie jej do prawa
unijnego, a tak¿e za harmonijn¹ wspó³pracê
z Komisj¹ Gospodarki Narodowej.
Jako senator sprawozdawca raz jeszcze proszê
Wysoki Senat o przyjêcie tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister transportu.
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Chcia³bym przywitaæ pana ministra Miros³awa Chaberka i prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, pana Wies³awa Jarosiewicza.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os
mog¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele rz¹du.
Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Miros³aw Chaberek: Panie Marsza³ku, bardzo bym prosi³ o umo¿liwienie mi zabrania g³osu,
chodzi o trzy sprawy, które...)
Bardzo serdecznie zapraszam pana ministra
do mównicy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu
Miros³aw Chaberek:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja chcia³bym jednak wróciæ do trzech spraw.
Uwa¿amy, ¿e trzy sprawy wymagaj¹ jeszcze, ¿eby
Wysoka Izba siê nad nimi pochyli³a. Ja tak szybciutko je zrelacjonujê.
Chodzi przede wszystkim o poprawkê czwart¹,
polegaj¹c¹ na tym, ¿e w art. 1 w pkcie 2 lit. c,
w pkcie 46 lit. b po wyrazie „euro” komisja zaproponowa³a dodanie wyrazu „lub” i oznaczenie pozosta³ej czêœci tekstu jako lit. c. To zmienia troszeczkê
merytoryczny wydŸwiêk. Ta zmiana polega na tym,
¿e treœæ tej czêœci oznaczonej literk¹ „c” jest nastêpuj¹ca: „maj¹cy oczywisty wp³yw na regulacje bezpieczeñstwa kolei lub na zarz¹dzanie bezpieczeñstwem”. To nie jest tylko… „lub” dotyczy tylko
lit. a i b, chodzi o to, ¿e do lit. a i b odnosi siê to
stwierdzenie: „maj¹cy oczywisty wp³yw na regulacje bezpieczeñstwa kolei lub zarz¹dzanie bezpieczeñstwem”. Naszym zdaniem taka redakcja, jaka
by³a w propozycji rz¹dowej, jest jednak bli¿sza temu, co chcielibyœmy przekazaæ w tej kwestii.
Druga kwestia dotyczy poprawki czternastej,
polegaj¹cej na tym, ¿e dla art. 1 pktu 8, art. 18d
ust. 5 przyjêto nastêpuj¹ce brzmienie: „Je¿eli
przewoŸnik kolejowy lub zarz¹dca infrastruktury nie ma warunków do organizowania szkoleñ,
o których mowa w ust. 1–3, lub przeprowadzania
egzaminów – i tutaj w³aœnie wprowadzono s³owo
„mo¿e”, czyli coœ fakultatywnego – mo¿e zleciæ
szkolenie powo³anemu podmiotowi œwiadcz¹cemu tego typu us³ugi szkoleniowe lub skierowaæ
pracownika do innego przewoŸnika kolejowego
lub zarz¹dcy infrastruktury, który odp³atnie, po
wyra¿eniu zgody – i tutaj znowu jest pewna fakultatywnoœæ – mo¿e zrealizowaæ takie szkolenie.
Op³ata za szkolenie lub egzamin stanowi dochód
podmiotów prowadz¹cych szkolenie lub egzamin”. Chodzi tu w³aœnie o to s³owo „mo¿e”, dlatego ¿e dyrektywa mówi, ¿e pañstwo musi zapewniæ, ma obowi¹zek zapewnienia.
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I teraz krótki komentarz. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
to nie chodzi o szkolenia takie na przyk³ad, jak
dla kierowców, po których nadawa³oby siê uprawnienia do kierowania pojazdem szynowym. Tu
chodzi o takie szkolenie, które jest zwyczajowo
i prawnie usankcjonowane w kolejnictwie, polegaj¹ce na tym, ¿e ka¿dy, nawet polski motorniczy, gdy jedzie po raz pierwszy na szlak, musi raz
przejechaæ ten szlak z inn¹ osob¹, ¿eby siê z nim
zapoznaæ. To jest zapoznanie siê ze szlakiem.
A wiêc nie ma tu mowy o nadawaniu jakichœ ekstrauprawnieñ, to jest tylko zapoznanie siê ze
szlakiem. Tutaj chodzi o tak¹ sytuacjê, gdy maszynista z innego kraju musi zapoznaæ siê ze
szlakiem, z zastosowanymi tam urz¹dzeniami,
szczególnymi warunkami na tej trasie. I teraz je¿eli do tego zapisu wprowadzimy s³owo „mo¿e”, to
ka¿dy bêdzie odsy³a³ do kogoœ innego i w ten sposób nie zrealizujemy narzuconego przez dyrektywê obowi¹zku, ¿e pañstwo musi zapewniæ szkolenie. To jest obowi¹zek na³o¿ony na pañstwo. Alternatywa by³aby taka, ¿e pañstwo musia³oby
powo³aæ jak¹œ instytucjê pañstwow¹, która by
ewentualnie zaznajamia³a ze szlakiem. Uwa¿amy, ¿e to jest po prostu wzajemna przys³uga, bo
przecie¿ nasi maszyniœci tak samo mog¹ jechaæ
na inne szlaki, jest zreszt¹ takie za³o¿enie, ¿e oni
te¿ bêd¹ w ten sposób zaznajamiani ze szlakami.
Tak ¿e uwa¿amy, ¿e nale¿a³oby wyeliminowaæ tê
fakultatywnoœæ, bo obawiamy siê, ¿e przez to nie
zostanie zrealizowany obowi¹zek zaznajamiania
ze szlakiem.
I trzecia kwestia, te¿ chcia³bym prosiæ Wysok¹
Izbê, ¿eby siê jeszcze raz nad ni¹ pochyli³a, dotyczy art. 1 pkt 8, art. 18d ust. 5. Jest to element…
Mo¿e jednak przytoczê ten ustêp: „je¿eli przewoŸnik kolejowy lub zarz¹dca infrastruktury nie ma
warunków do…” O przepraszam, przepraszam
najmocniej, nie tê kartkê wzi¹³em. Wycofujê
ostatnie zdanie. Chodzi o poprawkê dwudziest¹
siódm¹ polegaj¹c¹ na tym, ¿e w art. 1 pkcie 17
skreœlono lit. b, czyli punkt w brzmieniu: „umowa, o której mowa w art. 38 ust. 2, mo¿e stanowiæ, ¿e obni¿enie planowanego kosztu udostêpniania infrastruktury kolejowej i wysokoœci op³at
za korzystanie z niej o przewidywane nak³ady na
remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej
pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa i Funduszu Kolejowego, mo¿e dotyczyæ wszystkich kolejowych
przewozów osób albo kolejowych przewozów
osób wykonywanych na podstawie umowy
o œwiadczenie us³ug publicznych”. Tutaj chcieliœmy zachowaæ wiêksz¹ elastycznoœæ co do narzêdzia realizacji polityki transportowej pañstwa. Chodzi³o o to, ¿eby je¿eli dotacje pañstwa
bêd¹ zbyt skromne, raczej koncentrowaæ œrodki
albo na obni¿eniu stawek w ruchu pasa¿erskim,
albo ograniczyæ to do us³ug publicznych. Inaczej,

je¿eli dotacja bêdzie ma³a, a rozdzielimy j¹ na
wszystkie rodzaje przewozów, to ma³o siê to odczuje, nie bêdzie mo¿na na przyk³ad wzmocniæ
roli transportu kolejowego w zakresie dowozu do
szkó³, do pracy itd.
To tyle jeœli chodzi o meritum mojej proœby.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie pytanie? Nie.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
art. 46 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do
czasu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stanis³awa Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcia³bym poinformowaæ tylko, ¿e wszystkie poprawki, które przedstawi³ pan minister, by³y omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarki
Narodowej i po prostu zosta³y przeg³osowane.
Sprawa pierwsza, dotycz¹ca szkolenia. To sz³o
w tym kierunku, ¿e my jako PKP SA posiadamy
tak¿e spó³ki szkoleniowe. Znajomoœæ szlaku –
pan minister ma racjê, zawsze siê przeprowadza
takie szkolenie, ale przeprowadza siê przez zak³ady taboru, te zak³ady, gdzie s¹ maszyniœci,
którzy wykonuj¹ dan¹ us³ugê. Zmierzaliœmy do
tego, ¿eby by³o podobnie jak w innych krajach
Europy i œwiata. Poszczególne koleje: francuskie,
niemieckie, w³oskie czy amerykañskie, maj¹ takie w³asne oœrodki szkolenia, maj¹ symulatory,
na których faktycznie przeprowadza siê wszystkie szkolenia. I to by³y g³ówne zadania, bo faktycznie my jako Izba refleksji mamy tworzyæ takie
ustawy, które by by³y zgodne z przepisami, ale
tak¿e nie dyskryminowa³y polskiego podmiotu,
a w zapisie przedstawionym przez ministerstwo
jednoznacznie sz³o siê w kierunku likwidacji tych
centrów szkoleniowych.
Druga rzecz, o której by³a mowa, skreœlenie
ust. 5b. To te¿ zosta³o przeg³osowane. Drodzy
Pañstwo, w tym momencie mówimy o przewozach dla osób wykonywanych na podstawie
œwiadczenia us³ug publicznych, ale nie mo¿emy
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o jednym zapominaæ, ¿e je¿eli nie bêdzie dotacji
w³aœciwych do przewozów pasa¿erskich, nast¹pi
wskroœne finansowanie skarg do przewozów, jak
by³o za czasów peerelowskich. I w zwi¹zku z tym
jaki program bêdzie realizowany? Ja ju¿ powiedzia³em o Œl¹sku, o przewozie wêgla z Katowic do
Gdañska. Wszyscy d¹¿ymy do tego, ¿eby faktycznie by³ dostêp do infrastruktury, ¿eby cena by³a
ni¿sza i ¿eby 1 t wêgla mniej kosztowa³a. I to tyle.
Mia³em nie zabieraæ ju¿ g³osu, ale Komisja Gospodarki Narodowej popar³a wszystkie poprawki
przedstawione przez Biuro Legislacyjne, i to zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów, popar³a tak¿e
dwie poprawki zaproponowane przeze mnie – ¿eby by³a jasna sprawa, bo nad tym bardzo d³ugo
dyskutowano na posiedzeniu komisji gospodarki. Dziêkuje.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê te¿, ¿e w dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator
Marek Waszkowiak.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie siê
do przedstawionych w toku debaty nad tym punktem wniosków i przygotowanie sprawozdania
w tej sprawie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym zostanie przeprowadzone dziœ wieczorem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. Do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 14 lipca
2006 r. Marsza³ek Senatu w dniu 14 lipca
2006 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz do Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.
Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy zawarty jest w druku nr 190, a sprawozdanie komisji w drukach nr 190A i 190B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
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senatora Jerzego Szmita, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Jerzy Szmit:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej z prac nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu
13 lipca 2006 r. ustaw¹ o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych
ustaw.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju zosta³a opublikowana
w „Dzienniku Ustaw” w dniu 24 maja 2004 r.
i wesz³a w ¿ycie w czternaœcie dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 32–36, które wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju stanowi
kluczowy akt prawny w zakresie pozyskiwania
i wykorzystywania œrodków Unii Europejskiej
przeznaczonych na wspieranie rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski. Praktyka kilkunastu
miesiêcy stosowania ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju ujawni³a
wiele istotnych nieœcis³oœci i mankamentów w jej
przepisach. W zwi¹zku z tym zaistnia³a koniecznoœæ pilnego wprowadzenia do wymienionej
ustawy zmian, które usprawniaj¹ proces realizacji programów finansowych ze œrodków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w ramach
Perspektywy Finansowej na lata 2004–2006.
Planowana nowelizacja ma na celu usuniêcie
najwa¿niejszych barier hamuj¹cych realizacjê
Narodowego Planu Rozwoju. Z uwagi na fakt, ¿e
w odniesieniu do funduszy strukturalnych obowi¹zuje tak zwana zasada n+2, w myœl której
œrodki Unii Europejskiej przeznaczone dla danego kraju cz³onkowskiego w alokacji na dany rok
i niewykorzystane przez ten kraj cz³onkowski
w ci¹gu kolejnych dwóch lat ulegaj¹ anulowaniu.
Niniejsza ustawa bêdzie kszta³towa³a porz¹dek
prawny i zakres dotycz¹cy Narodowego Planu
Rozwoju do koñca roku 2008, czyli do ukoñczenia realizacji programów i projektów finansowych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na
lata 2004-2006.
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju jest jednym z priorytetowych za³o¿eñ programu naprawczego,
zwiêkszaj¹cego absorpcjê funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004–2006, który zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 6 grudnia
2005 r. Na kolejny okres programowania zostanie opracowana nowa ustawa, która wprowadzi
nowe zasady programowania i finansowego stymulowania rozwoju spo³eczno–gospodarczego
kraju i w szczególnoœci bêdzie stanowi³a podstawê prawn¹ organizuj¹c¹ proces programowania
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na lata 2007–2013, a nastêpnie proces realizacji
programów dotycz¹cych tego okresu. Jest to
uzasadnione zarówno wadami obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju,
ujawnionymi w trakcie jej obowi¹zywania, jak
i tym, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa o Narodowym Planie Rozwoju jest dostosowana do postanowieñ rozporz¹dzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 1260/1999 ustanawiaj¹cego przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, które w przysz³ym okresie bud¿etowym Unii Europejskiej na lata 2007–2013 nie bêdzie ju¿ obowi¹zywa³o.
W zwi¹zku z tym proponuje siê wprowadzenie
do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju wyszczególnionych zmian.
Zmiany proponowane w art. 1 nowelizacji
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Rozdzia³
pierwszy, przepisy ogólne.
Zmiany zaprojektowane w czêœci ustawy dotycz¹cej przepisów ogólnych maj¹ na celu doprecyzowanie, zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, okresu obowi¹zywania ustawy, a tak¿e
wprowadzenie niezbêdnego z punktu widzenia
systemu realizacji Narodowego Planu Rozwoju
uszczegó³owienia w podziale kompetencji instytucji odpowiedzialnych za jego realizacjê.
W zwi¹zku z tym wprowadzono zmiany w art. 1
ustawy oraz nowe definicje dotycz¹ce instytucji
zarz¹dzaj¹cej Podstawami Wsparcia Wspólnoty,
a tak¿e instytucji w³aœciwej do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej oraz instytucji w³aœciwej do spraw wystawienia deklaracji zamkniêcia
pomocy.
Koniecznoœæ ograniczenia okresu obowi¹zywania ustawy o Narodowym Planie Rozwoju do
okresu programowania 2004–2006 wynika z faktu, ¿e jest ona dostosowana do postanowieñ rozporz¹dzenia Rady WE 1260/1999 wprowadzaj¹cego ogólne przepisy dotycz¹ce funduszy
strukturalnych. I tak jak powiedzia³em wczeœniej, nie bêdzie to ju¿ obowi¹zywa³o w nastêpnym
okresie programowania.
Wprowadzenie do porz¹dku ustawowego instytucji w³aœciwej do spraw prowadzenia kontroli wyrywkowej oraz instytucji w³aœciwej do spraw
wystawienia deklaracji zamkniêcia pomocy
przez dodanie pktów 4a i 4b w art. 2 ustawy uzupe³nia, niekompletny do tej pory, katalog podmiotów bior¹cych udzia³ w procesie kontroli funduszy strukturalnych. Dziêki tej zmianie zostaje
odzwierciedlona w krajowym systemie wdra¿ania struktura instytucji kontrolnych zarysowana
w rozporz¹dzeniu Komisji WE 438/2001 z dnia 2
marca 2001 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady wykonania rozporz¹dzenia Rady
nr 1260/1999 dotycz¹cego zarz¹dzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach fun-

duszy strukturalnych oraz rozporz¹dzenia
nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady wykonania zarz¹dzeñ
Rady nr 1164/94 w zakresie systemów zarz¹dzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu
Spójnoœci i procedury dokonywania korekt finansowych.
Funkcje obydwu instytucji wprowadzanych do
ustawy realizowaæ winien generalny inspektor
kontroli skarbowej za pomoc¹ podleg³ych mu
struktur, z zachowaniem dba³oœci o funkcjonalne
rozdzielenie zapewniaj¹ce niezale¿noœæ tych instytucji od struktury instytucji p³atniczej oraz instytucji zarz¹dzaj¹cych programami operacyjnymi.
Kolejna zmiana w art. 2 ma na celu dokonanie
rozró¿nienia miêdzy pojêciem instytucji zarz¹dzaj¹cej i instytucji zarz¹dzaj¹cej Podstawami
Wsparcia Wspólnoty. Definicja instytucji zarz¹dzaj¹cej zamieszczona w pkcie 5 zosta³a doprecyzowana przez wprowadzenie odniesieñ do
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów wspólnotowych, a dodatkowo w pkcie 5a zosta³a wprowadzona nowa definicja instytucji zarz¹dzaj¹cej
Podstawami Wsparcia Wspólnoty IZ PWW.
IZ PWW jest odrêbnym podmiotem wzglêdem
instytucji zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi programami operacyjnymi, jak równie¿ Strategi¹
Funduszu Spójnoœci. IZ PWW nie przygotowuje,
nie zarz¹dza i nie nadzoruje bezpoœrednio realizacji poszczególnych programów operacyjnych.
Pe³ni ona funkcjê ogólnej koordynacji wdra¿ania
funduszy strukturalnych w Polsce jako kraju
cz³onkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Rady nr 1260/1999 r.
Zmiana brzmienia definicji partnerów spo³ecznych i gospodarczych zamieszczona w art. 2
pkt 8 przepisów ogólnych jest zwi¹zana z wejœciem w ¿ycie ustawy z dnia 8 paŸdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki, która
zast¹pi³a ustawê z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badañ Naukowych.
W art. 2 pkt 12 nowelizacji proponuje siê wprowadzenie do definicji pojêcia „regionalny program operacyjny" przepisu polegaj¹cego na
uœciœleniu, ¿e za przygotowanie regionalnego
programu operacyjnego odpowiada minister
w³aœciwy do spraw rozwoju regionalnego. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e wprowadzenie tego przepisu stanowi próbê skorygowania nieœcis³oœci, jaka zosta³a pope³niona na etapie konstruowania przepisów o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20
kwietnia 2004 r. W rzeczywistoœci w obecnym
okresie programowania nie istniej¹ regionalne
programy operacyjne, przygotowane i zarz¹dzane przez zarz¹d województwa. Jedynym regionalnym programem operacyjnym realizowanym
w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata
2004–2006 jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który zosta³ przygotowany przez ministra w³aœciwego do spraw
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rozwoju regionalnego. Dotyczy to równie¿ uzupe³nienia programu. Tak wiêc przepisy proponowane w tym wzglêdzie w projekcie nowelizacji
maj¹ na celu jedynie przeniesienie na grunt prawa faktów, które maj¹ miejsce w rzeczywistoœci.
Zmiana proponowana w art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju ma na celu doprecyzowanie okresu programowania, do którego odnosi siê ten dokument, a tym samym okresu jego obowi¹zywania.
Propozycja uchylenia przepisu art. 4 ust. 1
pkt 1 wynika z przyjêtego za³o¿enia, ¿e ustawa
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju ma charakter czasowy i odnosi siê do
konkretnego, jednego, okresu programowania.
Rozdzia³ drugi. Przygotowanie Narodowego
Planu Rozwoju.
Zmiana przepisu w art. 5 pkt 4 ma charakter
formalny i wynika z faktu wejœcia w ¿ycie nowej
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Uchylenie ust. 2 art. 6 jest konsekwencj¹ przyjêtego za³o¿enia, ¿e ustawa z dnia 20 kwietnia
2004 r. o NPR odnosi siê wy³¹cznie do okresu programowania 2004–2006.
Zasadnicza zmiana w rozdziale drugim polega
na zniesieniu podstawy prawnej do wydawania
uzupe³nieñ programów w formie rozporz¹dzeñ.
Ograniczenie liczby aktów wykonawczych ma
s³u¿yæ odformalizowaniu i odbiurokratyzowaniu
procedur wdra¿ania programów i projektów
w ramach Narodowego Planu Rozwoju.
Proponowana zmiana jest zgodna z za³o¿eniami Programu Naprawczego Zwiêkszaj¹cego Absorpcjê Funduszy Strukturalnych w ramach NPR
2004–2006, który jak mówi³em wczeœniej zosta³
przyjêty przez Radê Ministrów 6 grudnia 2005 r.
Dotychczasowy przepis w art. 11 ust. 3 zosta³
uszczegó³owiony przez wprowadzenie pktu 3
ustanawiaj¹cego wymóg przygotowania i za³¹czania do uzupe³nienia programu operacyjnego informacji o trybie sk³adania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. W art. 11 ust. 1
wprowadzone zosta³o tak¿e odes³anie do art. 18
ust. 3 rozporz¹dzenia Rady nr 1260/1999 z dnia
21 czerwca 1999 r. ustanawiaj¹cego przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, uszczegó³owiaj¹ce system realizacji programu,
w którym zosta³y okreœlone podstawowe wymogi
wzglêdem uzupe³nienia programu. Dodatkowo
wprowadzony zosta³ przepis mówi¹cy o tym, ¿e
uzupe³nienia wraz z za³¹cznikami powinny uwzglêdniaæ zasadê równego dostêpu do pomocy
wszystkich kategorii beneficjentów w ramach
programu oraz zapewniaæ przejrzystoœæ regu³
stosowanych przy ocenie projektów.
Instytucja zarz¹dzaj¹ca zosta³a zobowi¹zana
do podawania treœci uzupe³nienia programu do
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publicznej wiadomoœci, w szczególnoœci na stronie internetowej, a poza tym do og³aszania
w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu
publikacji uzupe³nienia oraz terminie, od którego jest ono stosowane.
Rozdzia³ 3 „Organy i instytucje odpowiedzialne za przygotowanie i realizacjê Planu”. Propozycja zmiany w rozdziale 3 polega na rozró¿nieniu,
zgodnie z definicjami zamieszczonymi w art. 2
pkt 5 i pkt 5a nowelizacji, kompetencji instytucji
zarz¹dzaj¹cej, mówi o tym art. 18, i instytucji zarz¹dzaj¹cej Podstawami Wsparcia Wspólnoty,
mówi o tym art. 18a. Wprowadzenie art. 18a pozwala na okreœlenie roli i kompetencji instytucji
zarz¹dzaj¹cej Podstawami Wsparcia Wspólnoty
jako silnego centrum koordynuj¹cego wdra¿anie
funduszy strukturalnych we wszystkich programach operacyjnych. W sytuacji odejœcia od nadmiernej regulacji wielu aspektów wdra¿ania funduszy za pomoc¹ sztywnych aktów wykonawczych do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
potrzebne jest ustawowe umocowanie kompetencji w zakresie formu³owania wytycznych
i standardów w wielu obszarach systemu wdra¿ania funduszy strukturalnych. Wprowadzenie
wymienionego przepisu pozwoli na zwiêkszenie
przejrzystoœci systemu i rozró¿nienie kompetencji instytucji zarz¹dzaj¹cych programami od
kompetencji instytucji zarz¹dzaj¹cej Podstawami Wsparcia Wspólnoty. Przepisy art. 18a s¹
konsekwencj¹ wprowadzania definicji IZ PWW
do Przepisów ogólnych w rozdziale 1 ustawy.
Wprowadzenie proponowanego przepisu
w art. 22 ustawy o NPR zosta³o dokonane na proœbê Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawion¹ na etapie konsultacji miêdzyresortowych. Umo¿liwi to sprawne powierzanie jednego
z dzia³añ realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich” Fundacji Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 22
ust. 1 instytucja zarz¹dzaj¹ca b¹dŸ zarz¹d województwa mog¹ dokonywaæ wyboru instytucji
wdra¿aj¹cych niebêd¹cych jednostkami sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych. Do wyboru instytucji wdra¿aj¹cych
niebêd¹cych instytucjami sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ
publicznych, z wy³¹czeniem fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Pañstwa.
Uchylenie art. 23 ma na celu usprawnienie
procesu wyboru projektów i dostosowanie systemu wdra¿ania funduszy strukturalnych do rze-
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czywistych potrzeb i mo¿liwoœci. Praktyka ostatnich miesiêcy pokaza³a, ¿e w wypadku wiêkszoœci programów komitety steruj¹ce nie by³y w stanie, miêdzy innymi ze wzglêdu na du¿¹ liczbê
projektów, spe³niæ zadañ, do których zosta³y powo³ane, stanowi¹c jedynie niepotrzebne wyd³u¿enie proceduralnej œcie¿ki wyboru projektów.
Zniesienie ustawowego wymogu istnienia komitetów steruj¹cych nie przes¹dza definitywnie
o obligatoryjnym ich wyeliminowaniu z systemu
wdra¿ania wszystkich programów. Przepis
art. 11 ust. 3 pkt 2 pozostawia kwestie ustalenia
optymalnych dla danego programu zasad wyboru projektów w gestii w³aœciwych instytucji zarz¹dzaj¹cych.
Rozdzia³ 4 „Finansowanie realizacji Planu”.
Zmiana brzmienia przepisu art. 26 ust. 2, 3 i 6
jest konsekwencj¹ uchylenia art. 23, dotycz¹cego komitetów steruj¹cych.
Zmiana projektowana w art. 27 ust. 1 wynika
z koniecznoœci doprecyzowania tego przepisu
przez wskazanie, ¿e dofinansowanie projektów
z publicznych œrodków wspólnotowych, rozumiane jako zwrot czêœci wydatków poniesionych
przez beneficjenta, dotyczy wy³¹cznie wydatków
kwalifikowanych.
Zmiana proponowana w art. 28 polega na
uchyleniu upowa¿nienia ustawowego, które
umo¿liwia³oby okreœlenie w formie rozporz¹dzenia trybu sk³adania, wzorów wniosków o dofinansowanie projektów oraz wzorów umów o dofinansowanie projektów i wynika z potrzeby odformalizowania i odbiurokratyzowania procesów
wdra¿ania programów i projektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Uchylony przepis zosta³ zast¹piony przepisem pozwalaj¹cym na uelastycznienie tego systemu. Instytucja zarz¹dzaj¹ca zosta³a zobowi¹zana do podawania wzoru
wniosku o dofinansowanie realizacji oraz wzoru
umowy o dofinansowanie projektu do publicznej
wiadomoœci, w szczególnoœci na swojej stronie
internetowej, a poza tym do og³aszania w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu publikacji
tych wzorów oraz o terminie, od którego s¹ one
stosowane. Dodatkowo w projekcie wyszczególnione zosta³y niezbêdne elementy, jakie powinien zawieraæ ka¿dy wniosek i ka¿da umowa dofinansowania projektu. Proponowana zmiana
jest zgodna z za³o¿eniami „Programu naprawczego zwiêkszaj¹cego absorpcjê funduszy strukturalnych w ramach NPR 2004–2006”.
Rozdzia³ 7 „Monitorowanie realizacji Planu”.
Zmiany w art. 39 maj¹ charakter formalny.
Zmiana brzmienia art. 39, polegaj¹ca na uchyleniu lit. f w ust. 4 pkcie 1, jest konsekwencj¹
uchylenia art. 33, dotycz¹cego jednostek monitoruj¹co-kontrolnych. Koniecznoœæ nowelizacji

art. 39 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju wynika z uchylenia przepisu
art. 23 ust. 4 pkt 4. Obecny art. 39 ust. 4 pkt 2
lit. b ustawy wymaga uzupe³nienia o treœci zawarte w znoszonym art. 23 ust. 4 pkt 4, wprowadzone przez znowelizowany art. 21 ustawy z dnia
6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego oraz o przedstawicielach
Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów
Unii Europejskiej.
Charakter zmian w art. 42 równie¿ nale¿y
okreœliæ jako formalny, poniewa¿ wynikaj¹ one
g³ównie ze zmian w zakresie kierowania dzia³ami
administracji rz¹dowej. Komitety, o których mowa w art. 42, zosta³y powo³ane w roku 2004
i dzia³aj¹ obecnie w ustalonym sk³adzie. Najwa¿niejsza zmiana wprowadzona w art. 42 polega na
wprowadzeniu do niego podstawy prawnej do powo³ywania komitetu monitoruj¹cego programy,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, czyli na
stworzeniu podstawy prawnej funkcjonowania
Komitetu Monitoruj¹cego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Brak tej podstawy by³ oczywistym niedopatrzeniem na etapie konstruowania pierwotnego tekstu ustawy. Z uwagi na dotychczasowe doœwiadczenia we wdra¿aniu Narodowego Planu Rozwoju
zmieniony zosta³ tak¿e przepis reguluj¹cy czêstotliwoœæ posiedzeñ komitetu monitoruj¹cego.
Zaproponowany tryb pozwoli na podniesienie
efektywnoœci prac komitetu oraz na dostosowanie czêstotliwoœci spotkañ do rzeczywistych potrzeb. Pozosta³e zmiany w art. 42 maj¹ charakter
redakcyjny.
Zasadnicza zmiana w rozdziale 7 dotyczy
uchylenia art. 43, który stanowi podstawê prawn¹ do utworzenia jednostek monitoruj¹co-kontrolnych. Zmiana ta z jednej strony jest podyktowana potrzeb¹ skoordynowania i usprawnienia
systemu kontroli, a z drugiej strony jest konsekwencj¹ wprowadzonych w rozdziale 9 projektu
ustawy modyfikacji zwi¹zanych z koniecznoœci¹
dostosowania systemu kontroli i realizacji programów i projektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju do wymagañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu Komisji. Przez uchylenie art. 43 zlikwidowana zostanie odrêbna instytucja jednostek
monitoruj¹co-kontrolnych poszczególnych funduszy strukturalnych. Potrzeba istnienia tego
typu instytucji nie wynika z przepisów prawa europejskiego. Dotychczasowa praktyka wykaza³a,
¿e istotn¹ i faktycznie realizowan¹ funkcj¹ tych
jednostek by³o wytyczenie standardów i interpretowanie zasad kwalifikowalnoœci wydatków ponoszonych w poszczególnych funduszach strukturalnych, a kompetencje w zakresie kontroli
i monitorowania funduszy strukturalnych pokrywaj¹ siê z kompetencjami instytucji prowadz¹cych kontrolê wyrywkow¹ b¹dŸ kompetencjami instytucji zarz¹dzaj¹cych programami
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oraz instytucji zarz¹dzaj¹cej Podstawami
Wsparcia Wspólnoty. W zwi¹zku z potrzeb¹ uporz¹dkowania systemu wdra¿ania w warunkach
polskich zasadne jest zniesienie w ustawie przepisu ustanawiaj¹cego jednostki monitoruj¹co-kontrolne. Ich kompetencje w zakresie interpretowania i wydawania wytycznych do ogólnych
zasad kwalifikowalnoœci wydatków przejmie
IZ PWW.
Zmiana w art. 45 ust. 8 wynika z przyjêcia ogólnej koncepcji, aby zrezygnowaæ z narzucania
w ustawie obligatoryjnej kwartalnej czêstotliwoœci spotkañ komitetów monitoruj¹cych. Wymagana ustaw¹ czêstotliwoœæ spotkañ ma teraz wynosiæ pó³ roku. Analogiczna zmiana zosta³a zaproponowana w art. 42 w odniesieniu do komitetów monitoruj¹cych programy operacyjne. Zmiana dotyczy czêstotliwoœci minimalnej wymaganej w trybie
ustawowym. Nie wyklucza czêstszych spotkañ
komitetów wynikaj¹cych z potrzeb bie¿¹cych.
Rozdzia³ 8 „Sprawozdawczoœæ”. Najwa¿niejsza
zmiana w rozdziale 8 polega na zniesieniu ustawowego wymogu sporz¹dzania sprawozdañ
okresowych w trybie kwartalnym. Okreœlenie
czêstotliwoœci sk³adania sprawozdañ okresowych pozostawia siê w gestii instytucji zarz¹dzaj¹cych. Nadano nowe brzmienie art. 47 ust. 2 i 3.
Tym samym uchyla siê dotychczasowy przepis
ust. 3 w art. 47 zawieraj¹cy upowa¿nienie ustawowe do wydania rozporz¹dzeñ okreœlaj¹cych
wzory sprawozdañ. Równolegle jednak instytucja zarz¹dzaj¹ca, która opracowuje wzory sprawozdañ, zostanie zobowi¹zana do podawania do
publicznej wiadomoœci obowi¹zuj¹cych wzorów
sprawozdañ dla beneficjentów, w szczególnoœci
na swojej stronie internetowej, oraz do og³aszania w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” komunikatu o miejscu
ich publikacji oraz o terminie, od którego s¹ one
stosowane. Proponowane zmiany wynikaj¹ z doœwiadczeñ zgromadzonych w czasie ostatnich
miesiêcy realizacji Narodowego Planu Rozwoju.
Maj¹ one na celu uelastycznienie i dostosowanie
systemu sprawozdawczoœci do rzeczywistych potrzeb w tym zakresie.
Jednoczeœnie projektuje siê umocnienie kompetencji ministra w³aœciwego do spraw rozwoju
regionalnego w zakresie ustalania trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoœci oraz trybu rozliczeñ przez doprecyzowanie przepisu art. 47
ust. 2. Przepis pkt 2 art. 47 ust. 2 obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy zostanie uchylony, poniewa¿
w projekcie nowelizacji zagadnienie kontroli zosta³o uregulowane kompleksowo w rozdziale 9.
Zmiany w art. 49 maj¹ na celu uelastycznienie
systemu sprawozdawczoœci przez usuniêcie
w ust. 1 punktów okreœlaj¹cych zakres sprawozdañ rocznych. Poza tym, z uwagi na koniec
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okresu realizacji kontraktów wojewódzkich,
uchylony zosta³ obecnie obowi¹zuj¹cy ust. 3
w art. 49 dotycz¹cy zmian w kontraktach. W realizowanych przepisach art. 49 instytucje odpowiedzialne za przygotowanie poszczególnych
sprawozdañ zosta³y wskazane zgodnie ze s³owniczkiem zawartym w art. 2 ustawy, co zwiêksza
przejrzystoœæ i czytelnoœæ wymienionych przepisów w odniesieniu do systemu realizacji Narodowego Planu Rozwoju.
Rozdzia³ 9 „Kontrola realizacji projektów i programów wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci”. Nowa treœæ ca³ego rozdzia³u 9 ustawy w sposób znacznie bardziej adekwatny odzwierciedla w warunkach polskich strukturê i organizacjê procesów kontroli
w funduszach strukturalnych zarysowan¹ w rozporz¹dzeniu Komisji nr 438/2001 ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady wykonania rozporz¹dzenia Rady nr 1260/1999 dotycz¹cego zarz¹dzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. Ustalone zostaj¹ wyraŸnie dwa poziomy kontroli: poziom instytucji zarz¹dzaj¹cej programem oraz
poziom instytucji w³aœciwej do spraw kontroli
wyrywkowej. Okreœlone zostaj¹ zadania instytucji w³aœciwej do spraw wystawienia deklaracji zamkniêcia pomocy oraz IZ PWW w procesach kontroli funduszy strukturalnych. Zgodnie z wymogami prawa wspólnotowego okreœlone s¹ zakresy
i przedmiot kontroli.
Treœæ art. 56 daje obecnie upowa¿nienie dla
ministra w³aœciwego do spraw rozwoju regionalnego do wydawania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego tryb przeprowadzenia kontroli realizowanej
w ramach œrodków funduszy strukturalnych
przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ programami. Tryb
przeprowadzenia kontroli wyrywkowych natomiast, w przypadku programów operacyjnych
funduszy strukturalnych i projektów funduszy
spójnoœci powinien byæ wyodrêbniony w ustawie
o kontroli skarbowej. Upowa¿nienie to zamieszczone by³o dotychczas w art. 47, ³¹cznie z upowa¿nieniem do okreœlenia trybu i terminu sprawozdawczoœci oraz trybu rozliczeñ projektów
i programów operacyjnych.
W art. 56b ustawa w proponowanej wersji powo³uje Komitet do spraw Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoœci,
który ma staæ siê forum uzgodnieñ dla wszystkich jednostek uczestnicz¹cych w systemie kontroli funduszy strukturalnych oraz innych, pozasystemowych organów kontroli pañstwowej
w zakresie koordynacji metod i planów prowadzenia kontroli oraz podsumowywania i wymiany informacji o wynikach kontroli. W obecnej sytuacji powa¿nym problemem jest brak koordynacji prowadzonych kontroli, owocuj¹cy nak³adaniem siê ich terminów i zakresów w tych samych instytucjach.
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Rozdzia³ 10 „Ocena skutecznoœci i efektywnoœci realizacji Planu”. Przepis art. 60 obecnej ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zosta³ b³êdnie
utworzony w celu realizacji wymogów Komisji Europejskiej zwi¹zanych z przeprowadzeniem oceny
w po³owie okresu programowania wynikaj¹cych
z Rozporz¹dzenia Rady nr 1260/1999. Z uwagi na
fakt, ¿e Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej
w po³owie 2004 r., a wiêc po po³owie obecnego
okresu programowania obejmuj¹cego lata
2000–2006, przepis art. 60 nie znajduje zastosowania w zakresie realizowanym przez Narodowy
Plan Rozwoju w latach 2004–2006, w zwi¹zku
z czym w niniejszym projekcie proponuje siê jego
uchylenie. Zmiany w art. 57 i 61 maj¹ charakter
techniczny i s¹ konsekwencj¹ uchylenia art. 60.
Rozdzia³ 11 „Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe”. Uchylenie ust. 1 i 11 oraz zmiana brzmienia ust. 2
w art. 68 wynikaj¹ z przeniesienia do art. 42 podstawy prawnej do powo³ywania komitetu monitoruj¹cego programy, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 – stworzenie podstawy prawnej funkcjonowania Komitetu Monitoruj¹cego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W art. 1 pkt 29 ustawy o zmianie ustawy
o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw wyszczególnione zosta³y przepisy,
w których sformu³owanie „minister w³aœciwy do
spraw rozwoju regionalnego” zostanie zast¹pione okreœleniem „Instytucja Zarz¹dzaj¹ca Podstawami Wsparcia Wspólnoty”.
Zmiany proponowane w art. 2 nowelizacji
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. W art. 2
nowelizacji wprowadza siê zmiany w ustawie
z dnia 29 lipca 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Agencja ta
pe³ni istotn¹ rolê we wdra¿aniu niektórych programów operacyjnych. Ze wzglêdu na przeniesienie funkcji instytucji zarz¹dzaj¹cych programami operacyjnymi z by³ego Ministerstwa Gospodarki i Pracy do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zasadne jest, aby minister w³aœciwy do
spraw rozwoju regionalnego posiada³ pewien
wp³yw instytucjonalny na funkcjonowanie agencji. Proponowana nowelizacja wprowadza przepisy uprawniaj¹ce tego ministra do: wyra¿ania opinii w sprawie powo³ania i odwo³ania prezesa
agencji, wskazywania jednego spoœród cz³onków
rady agencji, opiniowania rocznych planów dzia³ania agencji i sprawozdañ z ich realizacji.
Zmiany proponowane w art. 3 projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
W art. 3 nowelizacji wprowadza siê zmiany
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Koniecznoœæ wprowadzenia wymienionych zmian
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy oraz w ustawie o NPR wynika z faktu
dokonania zmian w kompetencjach ministra
w³aœciwego do spraw pracy oraz ministra w³aœciwego do spraw pracy oraz ministra w³aœciwego
do spraw rozwoju regionalnego. Jednoczeœnie istnieje potrzeba wprowadzenia mechanizmów silniej motywuj¹cych samorz¹dy województw i powiaty do realizacji projektów wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Zmiany proponowane w art. 4 projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
Art. 4 zawiera przepis przejœciowy utrzymuj¹cy
czasowo w mocy akty wykonawcze wydane na
podstawie art. 11 ust. 5, art. 28 oraz art. 47
ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju do czasu ich uchylenia
w drodze rozporz¹dzenia przez w³aœciwego ministra.
Zmiany proponowane w art. 5 projektu nowelizacji o Narodowym Planie Rozwoju. Art. 5 zawiera przepisy przejœciowe utrzymuj¹ce czasowo
w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie
art. 47 ust. 2 oraz art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju do czasu wydania nowych przepisów na podstawie
zmienionej ustawy.
Zmiany proponowane w art. 6 projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
Art. 6 zawiera przepis przejœciowy okreœlaj¹cy, ¿e
zarz¹dzenie wydane na podstawie art. 23 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju zachowuj¹ moc do czasu ich
uchylenia przez w³aœciwego ministra.
Zmiany proponowane w art. 7 projektu nowelizacji ustawy o NPR. Art. 7 zawiera przepis przejœciowy okreœlaj¹cy, ¿e komitety monitoruj¹ce
powo³ane na podstawie dotychczasowych przepisów wykonuj¹ swoje zadania do czasu powo³ania komitetów monitoruj¹cych na podstawie
art. 42 ust. 1. i ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.
Zmiany proponowane w art. 8 projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Art.
8 projektu nowelizacji stanowi o wa¿noœci umów
dotycz¹cych finansowania z Funduszu Pracy
projektów wspó³finansowanych z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, zawartych przed dniem
wejœcia w ¿ycie nowelizacji ustawy o Narodowym
Planie Rozwoju i innych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 109 ust. 11
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zmiany proponowane w art. 9 projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
Przepisy przejœciowe w art. 9 przewiduj¹ zastosowanie dotychczasowych regulacji w stosunku do
spraw wszczêtych, ale niedokoñczonych przed
dniem wejœcia w ¿ycie nowelizacji.

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Szmit)
Zmiany proponowane w art. 10 projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
Art. 10 nowelizacji okreœla termin wejœcia w ¿ycie
przepisów nowelizacji ustawy o Narodowym Planie Rozwoju.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej po d³ugiej dyskusji, która odby³a siê
w obecnoœci przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pana ministra, który udzieli³
nam wielu stosownych wyjaœnieñ, proponuje,
aby Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ proponowan¹
ustawê bez poprawek. Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.
Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pani¹ senator Miros³awê Nykiel, aby zabra³a g³os i przedstawi³a sprawozdanie komisji.

Senator Miros³awa Nykiel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z uwagi na to, ¿e mój kolega, mój przedmówca
omówi³ ustawê w sposób bardzo szczegó³owy, ja
oszczêdzê czas pañstwa i skrócê swoje wyst¹pienie do niezbêdnego minimum.
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
przedk³adam sprawozdanie o rz¹dowym projekcie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz
niektórych innych ustaw.
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju to kluczowy akt prawny, który reguluje przepisy w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania œrodków
Unii Europejskiej jako wspieraj¹cych rozwój gospodarczy Polski w latach 2004–2006. Ustawa
ma na celu wprowadzenie zmian, które przyczyni¹ siê do lepszej absorpcji œrodków unijnych,
zarówno z Funduszu Spójnoœci, jak i funduszy
strukturalnych.
Obowi¹zuj¹ca ustawa z 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju ujawni³a wiele nieœcis³oœci, b³êdów w jej przepisach, czego skutkiem jest bardzo niski procent wykorzystania
œrodków unijnych. Jak dowiedzia³am siê przed
chwil¹, na koniec czerwca wynosi on oko³o 16%.
Zmiany przepisów o Narodowym Planie Rozwoju to eliminacja b³êdów i nieœcis³oœci. Powoduj¹ one te¿ przyspieszenie i usprawnienie realizacji programów. S¹ równie¿ zwi¹zane z potrzeb¹
dostosowania regulacji prawnych do przyjêtego
modelu realizacji zasad programowania i par-
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tnerstwa, stosowanych w funduszach strukturalnych. Przedk³adana ustawa wprowadza zmiany w aktach prawnych wynikaj¹cych z przeniesienia funkcji instytucji zarz¹dzaj¹cych z ministerstw gospodarki i pracy do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Wszystkie zmiany generalnie mo¿na podzieliæ
na cztery kategorie.
Pierwsza to zmiany, które maj¹ uproœciæ procedury, przyspieszyæ realizacjê programów i utworzyæ elastyczny system realizacji.
Druga kategoria to zmiany dotycz¹ce koniecznoœci ograniczenia obowi¹zuj¹cej ustawy do okresu programowania na lata 2004–2006, co wynika
ze zmian przepisów po stronie Unii Europejskiej.
Trzecia kategoria to zmiany wynikaj¹ce z nowelizacji obowi¹zuj¹cego prawa, czyli ustawy
o finansach publicznych czy ustawy o zamówieniach publicznych.
I czwarta kategoria – zmiany wynikaj¹ce z doprecyzowania pojêæ i zakresów zadañ definiowanych w ustawie o Narodowym Planu Rozwoju.
Pragnê pokrótce omówiæ zmiany porz¹dkuj¹ce
system instytucjonalny wdra¿ania funduszy
strukturalnych.
Ustawa wprowadza instytucjê zarz¹dzaj¹c¹
podstawami wsparcia Wspólnoty oraz likwiduje
jednostki monitoruj¹co-kontrolne. Instytucja zarz¹dzaj¹ca Podstawami Wsparcia Wspólnoty ma
stanowiæ silne centrum koordynuj¹ce wdra¿anie
funduszy. Ma byæ odpowiedzialna za formu³owanie wytycznych i za okreœlanie standardów. To
bardzo wa¿ne centrum pozwoli na jednolit¹ interpretacjê przepisów, co skutkowaæ powinno lepszym poziomem wykorzystania œrodków w poszczególnych programach operacyjnych.
Omawiana ustawa wprowadza wiele zmian,
które uelastyczniaj¹ procedury i przyspieszaj¹
procesy realizacji programów. Do najwa¿niejszych zaliczyæ trzeba likwidacjê komitetów steruj¹cych, które, jak ju¿ tutaj by³o powiedziane, zosta³y Ÿle ocenione i stanowi³y kolejn¹ barierê
w pozyskiwaniu œrodków.
Ze zmian, które zmierzaj¹ do uelastycznienia
procedur i przyspieszenia procesów realizacji
programów, wymieniê tylko te najistotniejsze.
Jest to zmiana dotycz¹ca kwalifikacji wydatków,
trybu sk³adania i wyboru wniosków, wzorów
umów. Do tej pory wymaga³y one wydania rozporz¹dzenia i wspó³pracy miêdzyministerialnej,
a zgodnie z obecn¹ ustaw¹ spoczywaæ to bêdzie
na jednym podmiocie i bêdzie podane do informacji publicznej w Internecie lub w „Monitorze
Polskim”. Obecna ustawa zmienia te¿ czêstotliwoœæ okresów sprawozdawczych z trzech do szeœciu miesiêcy, co w sposób wydatny przyspieszy
i uelastyczni wdra¿anie projektów. Jak wiem
z w³asnej praktyki, ta sprawozdawczoœæ, oceniana przez wiele ró¿nych instytucji, w d³ugich okresach powodowa³a zatory w przekazywaniu
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transz p³atniczych. Wiem, ¿e bardzo wiele podmiotów realizuj¹cych projekty unijne z tym siê
boryka, a zatem to bardzo istotna zmiana. Wa¿ne
s¹ jeszcze instytucje kontroluj¹ce. Otó¿ novum
w tej ustawie, w systemie kontroli, polega na tym,
¿e wprowadza siê tak zwany plan kontroli i wczeœniej ten plan jest uzgodniony. To ma istotne
znaczenie, poniewa¿, jak wiemy, te kontrole
w praktyce nak³ada³y siê czêsto na siebie, co
przeszkadza³o w sprawnej realizacji programów.
Koñcz¹c, dodam jeszcze, ¿e omawiana ustawa
wprowadza zmiany, na które d³ugo czekaliœmy.
S¹ to zmiany id¹ce w dobrym kierunku, a zatem
rekomendujê w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej przyjêcie omawianej ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo dziêkujê, Pani Senator.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
minutê pytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pytanie?
(G³os z sali: Do strony rz¹dowej.)
A, to za chwilê.
Nie ma pytañ?
Rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projektem. Do przedstawienia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony
minister rozwoju regionalnego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du. Reprezentuje go pan W³adys³aw Ortyl, sekretarz stanu.
Bardzo serdecznie witam pana ministra.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w tej
sprawie i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do tych informacji, które zosta³y bardzo wyczerpuj¹co przedstawione przez senatorów sprawozdawców, chcia³bym dodaæ kilka rzeczy, które
podkreœl¹ jeszcze raz wagê nowelizowanej ustawy, wagê tej nowelizacji.
Chcê powiedzieæ, ¿e ten dokument jest kluczowy dla wdra¿ania ca³ej pomocy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w naszym kraju. Decyduje w du¿ej czêœci o poziomie absorpcji
i wykorzystania tych œrodków. Jest oczywiœcie
czêœci¹ szerokiego programu naprawczego, który
jest wdra¿any przez rz¹d. Ten program naprawczy w g³ównych swoich za³o¿eniach, jeœli chodzi

o swoje g³ówne przes³anie, zosta³ ju¿ wdro¿ony,
¿e przypomnê ustawê – Prawo zamówieñ publicznych, niemniej jednak wymaga jeszcze dalszych
prac. St¹d koniecznoœæ nowelizacji tej ustawy,
nowelizacji, która umo¿liwi dalsze uproszczenia
i dalsze przyspieszenie absorpcji œrodków. Chcê
przypomnieæ, ¿e ustawa ta bêdzie, ¿e tak powiem, zamkniêta, nie bêdzie obowi¹zywa³a przez
ten okres wdra¿ania, czyli do roku 2006, a potem
moc obowi¹zuj¹c¹ bêdzie mia³a do roku 2008. Po
prostu funkcjonuje tutaj zasada n+2.
W tej chwili w ca³ym systemie, jaki ta ustawa
generuje, jest oko³o stu czterdziestu rozporz¹dzeñ i one w znacznej czêœci krêpuj¹ wszelkie
mo¿liwe zmiany. Proces zmiany rozporz¹dzenia
trwa od trzech do szeœciu miesiêcy. Tak ¿e po
anulowaniu czêœci regulacji, które s¹ z moc¹ rozporz¹dzenia, bêdzie mo¿na te zmiany wprowadzaæ szybciej i po prostu proœciej.
Sytuacja jest taka, ca³y ten system by³ tak
skonstruowany, ¿e te wymagania by³y wiêksze
ni¿ to, co przed nami stawia³a Komisja Europejska. Teraz powodujemy pewn¹ deregulacjê, jednoczeœnie pamiêtaj¹c o tym, ¿e wzmacniamy,
poprawiamy system kontroli, upraszczamy go,
czynimy go bardziej sprawnym, aby nie myœleæ
o tym, ¿e regulacja mo¿e wprowadziæ jakieœ problemy z absorpcj¹, z kwalifikowalnoœci¹ œrodków. Na tê nowelizacjê czekaj¹ instytucje, które
pracuj¹ w tym systemie i wdra¿aj¹ te programy,
czekaj¹ tak¿e beneficjenci. Wniosków i uwag jest
bardzo du¿o. Przedk³adaj¹ je, tak jak powiedzia³em, beneficjenci, instytucje wdra¿aj¹ce, samorz¹dy; liczne wnioski p³yn¹ tak¿e od pos³ów, od
senatorów, co oczywiœcie bardzo sobie cenimy.
Te wnioski s¹ wykorzystywane do bie¿¹cej korekty, by³y tak¿e wykorzystywane do zmian w tej
ustawie. Oczywiœcie ustawa jest bardzo z³o¿ona,
mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e trudna, sama materia
nowelizacji jest te¿ rzecz¹ z³o¿on¹.
Myœlê, ¿e szybkie wdro¿enie tej ustawy da dodatkowy impuls do lepszego wykorzystania funduszy pomocowych w naszym kraju. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê. Ale proszê jeszcze tutaj pana ministra. Dobrze?
Bo teraz, zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu
Senatu, pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ
z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê pytania do przedstawiciela rz¹du.
Czy ktoœ z pañstwa takie pytanie chce zadaæ?
Bardzo proszê.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, mam pytanie, myœlê, bardzo
istotne, je¿eli idzie o kwestiê absorpcji œrodków
unijnych. A mianowicie jakie dzia³ania podjê³o
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ostatnimi czasy to stosunkowo m³ode ministerstwo, aby przyœpieszyæ proces podpisywania
umów z beneficjentami i wreszcie realizowaæ
skutecznie z beneficjentami wnioski dotycz¹ce
ró¿nych p³atnoœci?
Nastêpne moje pytanie. Jaki macie pañstwo
pomys³ na to, aby skutecznie walczyæ z pewnymi
decyzjami zarz¹dów województw, które mia³y
miejsce? Mam na myœli na przyk³ad przyznawanie œrodków unijnych wed³ug klucza partyjnego.
Takie kontrowersje bardzo czêsto w kraju siê pojawia³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie wszyscy wiemy, ¿e poda¿ tych projektów na tym, w cudzys³owie, rynku wykorzystania funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójnoœci, jest bardzo dobra. Na to nie narzekamy. Niejednokrotnie w niektórych priorytetach
wartoœæ wniosków to nawet oko³o 800% w stosunku do tego, jakie s¹ mo¿liwoœci danego priorytetu czy danego programu.
Problem zaczyna siê w momencie, kiedy mamy
do czynienia z podpisywaniem umów, z kontraktowaniem. Tu rzeczywiœcie s¹ pewne problemy,
które odesz³y ju¿ trochê w niepamiêæ. Dotyczy³o
to sytuacji, kiedy wojewoda… Bo jako instytucja
poœrednicz¹ca bardzo d³ugo podpisywa³ on umowy odnosz¹ce siê do Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, podpisywa³ to mo¿e Ÿle powiedziane, ale sprawdzane by³y
szczegó³owo, najpierw sprawdzano je w urzêdzie
marsza³kowskim, a potem jeszcze raz przed podpisaniem tej umowy – w urzêdzie wojewódzkim;
trwa³a z³o¿ona korespondencja miêdzy urzêdami, a potem jeszcze z beneficjentem. W tej chwili
ten proces trochê siê uproœci³, bo wszyscy, po
pierwsze, zapoznali siê z tym systemem, a po
drugie, maj¹ œwiadomoœæ tego, ¿e te instytucje
by³y czynnikami, które hamowa³y tê pozytywn¹
absorpcjê.
Oczywiœcie uproœciliœmy to tak, ¿e zmienione
zosta³y wymagania, które by³y stawiane. Chodzi
o koniecznoœæ przedk³adania pe³nych dokumentów ju¿ na etapie sk³adania wniosku – teraz te dokumenty przedk³adane s¹ w momencie, kiedy
mamy do czynienia z akceptacj¹, z akceptowaniem tej umowy. Tak wiêc nie powoduje to ju¿ tego, ¿eby do tego czasu beneficjent niepotrzebnie
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przyk³ada³ si³y do przygotowania pe³nej, bardzo
skomplikowanej formu³y wniosku.
Jak walczyæ z upolitycznieniem decyzji zarz¹dów województw, które w przypadku Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego s¹ t¹ ostateczn¹ instancj¹ podejmuj¹c¹
decyzje o zatwierdzeniu listy projektów? Przede
wszystkim trzeba doprowadziæ do takiej sytuacji,
¿eby ta instytucja jednoznacznie za to odpowiada³a. Temu s³u¿y miêdzy innymi spowodowanie, ¿e
komitet steruj¹cy nie jest obligatoryjny w tym
przypadku i w zwi¹zku z tym marsza³ek, zarz¹d
nie mo¿e siê t³umaczyæ, ¿e to komitet steruj¹cy zaleci³, ¿e komitet steruj¹cy zaproponowa³. To prowadzi³o do rozmywania pewnych decyzji, a jednoczeœnie mog³o byæ powodem manipulacji, wykorzystywania instrumentalnego tego komitetu.
Oczywiœcie, jakimœ problemem jest tak¿e
sprawa komisji oceny projektów, która sk³ada
siê z ekspertów lokalnych, a ci mog¹ ulegaæ pokusie, mog¹ ulegaæ pewnym wp³ywom, oczywiœcie i politycznym, i osobistym. Chcemy, ¿eby
w nowej Perspektywie Finansowej ta lista ekspertów by³a budowana na poziomie kraju, ale
z takim zaleceniem, ¿eby eksperci z danego regionu nie przyje¿d¿ali tam i nie oceniali projektów we w³asnym œrodowisku, w województwie,
z którego pochodz¹. Oczywiœcie, trzeba mieæ
œwiadomoœæ tego upolitycznienia, pewne decyzje albo bêd¹ tylko podejrzewane o to, albo faktycznie bêd¹ podjête z tych racji politycznych.
Ca³kowicie nie da siê tego wyeliminowaæ. Idealnie nie da siê tego zrobiæ, natomiast te nasze zabiegi, o których powiedzia³em, plus wprowadzenie w nowej Perspektywie Finansowej tak zwanego planu inwestycyjnego, czyli za³¹cznika,
który z góry by pokazywa³, jakie projekty w danym województwie czy w danym obszarze dzia³ania programu – jako przyk³ad podam programy „Infrastruktura i œrodowisko” czy „Transport” – s¹ najwa¿niejsze. Projekty te nie by³yby
wybierane w tej zbêdnej, skomplikowanej procedurze konkursowej, bo ona czêsto prowadzi
do tego, ¿e jakiœ b³¹d w podpisie, b³¹d w dokumencie powoduje, i¿ wa¿ny, istotny dla rozwoju
gospodarczego projekt, projekt, który czasami
by³ jakimœ w¹skim gard³em i od iluœ lat nie dawa³o siê rozwi¹zaæ tego problemu, wypada z powodu wzglêdów formalnych i proceduralnych.
To jest po prostu, naszym zdaniem, niedopuszczalne. W przypadku projektów z tego planu inwestycyjnego bêd¹ tak¿e konsultacje spo³eczne;
oczywiœcie opublikowane to bêdzie wczeœniej.
Tak wiêc to nie pozwoli, ¿eby ktoœ, poddaj¹c siê
pod taki os¹d spo³eczny, dawa³ projekty, które
nie maj¹ znaczenia.
Dodatkowo chcemy, aby te procedury konkursowe, bo one jednak zostan¹, by³y uproszczone,
a jednoczeœnie przeprowadzane w dwóch etapach. Chodzi o to, aby na podstawie prostego
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wniosku mo¿na by³o sporz¹dziæ tak zwan¹ krótk¹ listê, a dopiero póŸniej by³by sk³adany w³aœciwy wniosek, tak jak powiedzia³em, uzupe³niany
o te dokumenty. Nie chcielibyœmy, aby oko³o 80%
beneficjentów odchodzi³o z kwitkiem, tak jak
w przypadku przedsiêbiorców, z których oko³o
90% nie uzyskuje wsparcia, bo jaki bêdzie w tym
momencie poziom niezadowolenia, poziom oceny
dostêpnoœci tych œrodków? Niezale¿nie od tego,
¿e s³yszymy, i¿ one s¹ s³abo wykorzystane przez
tego beneficjenta, który chce korzystaæ z pomocy, i tak jest generowana ocena negatywna.
W wypadku regionalnych programów operacyjnych chcemy i zalecamy, w³aœciwie wymagamy, w nowej perspektywie wymagamy od zarz¹dów, aby oko³o 40% œrodków by³o kierowanych na szeroko rozumiane dzia³ania zwi¹zane
z gospodark¹, z ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, ¿eby oko³o 20% by³o na projekty lokalne,
czyli powiatowe, gminne – one w tym momencie
nie mog¹ ju¿ byæ u¿yte przez samorz¹dy wojewódzkie – a 7% na infrastrukturê spo³eczn¹. Takie
ramy, jak s¹dzê, w jakimœ stopniu to, o co pan senator Witczak pyta³, eliminuj¹, ale nie eliminuj¹
tego w ca³oœci, bo jakichœ idealnych rozwi¹zañ
oczywiœcie nie ma.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Skoro nie, to dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Teraz otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ jednak nikt do dyskusji siê nie zapisa³… nie zapisa³ siê, ale jeszcze ma czas siê
zapisaæ…
(Senator Mariusz Witczak: Zapisujê siê, Panie
Marsza³ku.)
W zwi¹zku z tym przypominam o wymogach
regulaminowych dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów, o koniecznoœci zapisywania siê do
g³osu, Panie Senatorze, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego listê
mówców i o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.
(Senator Stanis³aw Kogut: Proszê mnie zapisaæ, Panie Marsza³ku.)
Jako pierwszy pan senator Witczak.
Bardzo proszê.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rzeczywiœcie pewne zmiany, które pañstwo
proponujecie, wychodz¹ naprzeciw usprawnianiu systemu, który bêdzie, mam nadziejê, s³u¿y³

poprawie absorpcji szeroko rozumianych œrodków unijnych, choæ myœlê, ¿e jeœli chodzi o optymizm, który zwi¹zany jest z tymi poprawkami, to
nie do koñca przynios¹ one rezultaty zarysowane
chocia¿by w opisie, w uzasadnieniu ustawy. Ale
jeszcze raz pragnê podkreœliæ, ¿e kierunek jest
s³uszny i bardzo dobrze, ¿e wiele takich uelastycznieñ, usprawnieñ w zapisach nowelizuj¹cych
ustawê siê pojawi³o.
Chcia³bym jednak skoncentrowaæ siê na jednej kwestii, która dosyæ mocno, przyznam szczerze, mnie zdumiewa. Mianowicie w ustawie funkcjonuje art. 14, artyku³, który obligowa³ rz¹d,
a tak naprawdê ministra w³aœciwego do spraw
rozwoju regionalnego, do przygotowania kolejnego planu, planu na lata 2007–2013 w terminie do
31 marca bie¿¹cego roku. Jak wiadomo, ten plan
nie zosta³ przygotowany. Ja znam argumentacjê
strony rz¹dowej, bo mia³em przyjemnoœæ chocia¿by z panem ministrem na ten temat dyskutowaæ, ale przyznam szczerze, ¿e nie bardzo przyjmujê tê argumentacjê. Argumentacja jest bowiem taka, ¿e strona unijna przesta³a wymagaæ
od nas budowania takiego planu. Ale, Szanowni
Pañstwo, zapis ustawowy funkcjonuje. Ktoœ porywczy powiedzia³by, ¿e niezrealizowanie tego zapisu to jest otarcie siê o Trybuna³ Stanu. Ja do
porywczych nie nale¿ê i nie bêdê rusza³ tego, ale
nale¿a³oby w tym pañstwie respektowaæ prawo
i realizowaæ ustawy.
Powiem wiêcej. Je¿eli nawet strona unijna nie
wymaga³a od nas przygotowania planu, który
zwa³ siê czy zwie siê w tej ustawie Narodowym
Planem Rozwoju, to nic nie sta³o na przeszkodzie, aby przygotowaæ plan, który i tak bêdzie
czymœ, jak mniemam, dla nas uniwersalnym, bo
my i tak potrzebujemy wiedzieæ, jakie mamy
priorytety infrastrukturalne, jakie kwestie s¹
niezbêdne w latach przysz³ych do rozwoju naszego pañstwa. Zatem chyba nie nazwa by³a problemem, ale zawartoœæ. I tê zawartoœæ, myœlê, nale¿a³o przygotowaæ, a na pewno do tego obligowa³o
prawo. Co wiêcej, ten artyku³ nadal pozostaje artyku³em martwym, który mo¿e byæ przez wszystkich czytany, a który pozosta³ niezrealizowany.
Nawet zastanawiam siê, tak ju¿ na marginesie,
czemu nie zosta³ on wykreœlony w toku wprowadzania tych poprawek.
Szanowni Pañstwo, mam wra¿enie, ¿e ta ustawa jest nieco pospiesznie przygotowana. Mam te¿
wra¿enie, ¿e pañstwo przygotowujecie nowy dokument i pewnie do niego przywi¹zujecie wiêksz¹
wagê. Ale to te¿ nie zwalnia nas od tego, aby zachowaæ nale¿n¹ dba³oœæ legislacyjn¹.
Tutaj pojawia siê bardzo du¿o takich, powiedzia³bym, nierzetelnoœci legislacyjnych, niedoróbek legislacyjnych. Przyk³adowo pozostawienie
art. 5 – mówiê w tym momencie o druku senackim – oznacza, ¿e pomimo uchylenia podstawy
prawnej do wydawania rozporz¹dzeñ, maj¹ one
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funkcjonowaæ w systemie prawa do czasu uchylenia ich na mocy decyzji ministra. Ale je¿eli minister bêdzie mia³ kaprys i ich nie uchyli, to bêdzie jakaœ kuriozalna sytuacja. W sumie jest niedopuszczalne takie oto zachowanie, aby uchyliæ
podstawê prawn¹ do wydawania rozporz¹dzeñ,
a zostawiæ w mocy przepis wykonawczy. To siê
k³óci jak najbardziej z praktyk¹ rzetelnej legislacji, a niegdyœ na ten temat szerzej wypowiedzia³
siê równie¿ Trybuna³ Konstytucyjny.
Podobnie rzecz ma siê równie¿ z art. 7, wobec
którego mo¿na podnieœæ te same zarzuty.
Ja ¿yczê, aby ten nastêpny dokument by³ dokumentem rzetelnie przygotowanym. Wiem, ¿e egzystencja tej ustawy jest ograniczona. A jest to sprawa nieb³aha, bo plan rozwoju na najbli¿sze lata
dla naszego pañstwa jest czymœ szalenie wa¿nym,
zatem mam nadziejê, ¿e jak najszybciej taki dokument zostanie przygotowany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê panu senatorowi.
Teraz pan senator Kogut.
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Senatorowie! Panowie Ministrowie! Szanowni Pañstwo!
Ja bêdê mia³ akurat odmienny pogl¹d od mojego przedmówcy, pana senatora. Ta ustawa nie by³a budowana w poœpiechu. Chcia³bym z tej mównicy, w tej Izbie, Izbie refleksji podziêkowaæ Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, zw³aszcza panu ministrowi Ortylowi i ministrowi Nowakowskiemu, którzy faktycznie jeŸdzili po województwach i konsultowali to z burmistrzami, wójtami,
starostami, marsza³kami. Wszystkie poprawki
naniesione w tej ustawie s¹ wynikiem g³osu z do³u. Ja uczestniczy³em w tych spotkaniach i mogê
powiedzieæ jedno: dziêkujê, Panie Ministrze.
To od burmistrzów i wójtów p³ynê³y sygna³y,
aby zlikwidowaæ komitety steruj¹ce. Argumenty
by³y takie, ¿e to jest tylko przykrywka do tego, ¿eby pan marsza³ek przeprowadzi³ te inwestycje,
których potrzebuje. Je¿eli chcemy przyk³adu, to
s³u¿ê przyk³adem. W jednym z województw pan
marsza³ek – nie bêdê wymienia³ opcji, bo to nie
miejsce na walkê – do panów wójtów powiedzia³
tak: proszê przygotowaæ po wniosku z ka¿dej gminy, wnioski poprzechodz¹. Zarobi³y firmy konsultingowe, zarobi³y firmy prawne, a przeszed³ wniosek na operê i operetkê, które mu by³y potrzebne.
Nastêpna sprawa. Panie Ministrze, o jeszcze jedno proszê: zrealizujcie panowie to, co proponuj¹
konwenty wójtów, burmistrzów, starostów, czyli
to, ¿eby w tych programach 40% posz³o bezpoœrednio na gminy, na gminy i miasta, bo siê okazuje,
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¿e jest naprawdê ogromna niesprawiedliwoœæ, je¿eli chodzi o te podzia³y przez marsza³ków.
Ja powiem, ¿e ja te¿ jestem, Kolego Senatorze,
za tym… kolega tam rozmawia bardzo owocnie,
ale powiem, ¿e jestem, Kolego, za tym, ¿eby faktycznie w wypadku tych programów nie decydowa³a polityka, ino decydowa³ rozwój gospodarczy
naszej ojczyzny.
(Senator Mariusz Witczak: Zgadzamy siê.)
Ale ja mogê podaæ przyk³ad, ¿e akurat pan
marsza³ek z pañskiej partii w jednym z województw ma inny pogl¹d. Nie chcê jednak nikogo
atakowaæ. Bo, tak jak mówiê, powinna decydowaæ gospodarka, tak ¿eby faktycznie te algorytmy, Panie Ministrze, by³y we w³aœciwy sposób
naliczane na lata 2007–2013, je¿eli chodzi o województwa, ¿eby by³o to w³aœciwie naliczane
z tych programów spójnoœci i z programów strukturalnych. Bo ja zdecydowanie popieram propozycjê rz¹du, ¿e tê ca³¹ œcianê wschodni¹ nale¿y
faktycznie uaktywniæ, gdy¿ tam jest bardzo du¿e
bezrobocie, jest s³aba komunikacja i trzeba iœæ
w tym kierunku, ¿eby tam nast¹pi³ rozwój. I przyjêta przez rz¹d strategia jest strategi¹ s³uszn¹.
Ale te¿, Drodzy Pañstwo, trochê mo¿e i krytycznych uwag. Je¿eli siê bierze bezrobocie, to nie
mo¿na go braæ w samym województwie, w metropolii. Ja podam przyk³ad Krakowa, bo akurat
Ma³opolskê bardzo dobrze znam. W Krakowie
stopa bezrobocia wynosi prawie 5%, ale je¿eli
weŸmie siê tereny, gdzie mieszkaj¹ £emkowie –
pan senator Niesio³owski mia³ okazjê zwiedzaæ
kiedyœ ze mn¹ te rejony – to stopa bezrobocia wynosi tam ponad 33%. I, Drodzy Pañstwo, Panie
Ministrze, proszê, ¿eby to braæ powiatami, a nie
metropoliami, bo w metropoliach jest naprawdê
bardzo dobrze. I proszê, ¿eby to przekazaæ. Ja
gdzie mogê, wczoraj na spotkaniu z panem premierem Jaros³awem Kaczyñskim te¿, o ten algorytm proszê, proszê o to, ¿eby wzi¹æ wariant
czwarty, który preferuje ca³¹ œcianê wschodni¹,
i bardzo, bardzo s³usznie, tak ¿eby zmniejszyæ tê
dysproporcjê, ¿eby nawet tym £emkom czy innym naszym rodakom faktycznie pomóc.
A za tê ustawê i za tê du¿¹ spo³eczn¹ konsultacjê, której by³em œwiadkiem, ca³emu ministerstwu naprawdê serdecznie, serdecznie dziêkujê,
bo to wp³ynie na rozwój, niezale¿nie od tego, z jakiego ugrupowania kto jest. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator £yczywek, bardzo proszê.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Ja w zasadzie zajmê tylko jedn¹ minutkê albo
nawet mniej.
Nie wiem, czy to jest Izba refleksji. Bo ja siê nie
zgadzam z tym, co mówi³ pan senator Kogut, i wy-
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daje mi siê, ¿e w jego przemówieniu to by³a Izba
pochlebstwa. No, to ju¿ w ¿adnym wypadku mi
siê nie podoba. To zwracanie siê dziesiêciokrotnie do pana ministra, ¿e najlepiej, jak tylko mo¿na, ¿e dziêkujê itd., to jest takie…
Ale chcia³bym powiedzieæ tylko jedno, Panie
Senatorze: skoro pan tak apeluje o tê œcianê
wschodni¹, to powinien pan siê zapoznaæ ze stop¹ bezrobocia w ca³ym kraju. Jakby siê pan dobrze z ni¹ zapozna³, toby pan zobaczy³, ¿e te 30%
u £emków to jest nic w porównaniu z tym, co jest
na granicy dawnych województw szczeciñskiego
i koszaliñskiego. W £obzie jest ponadpiêædziesiêcioprocentowe bezrobocie. Okolice £obza, Bia³ogardu, czyli œciana wschodnia województwa zachodniopomorskiego, po zlikwidowaniu pegeerów to jest prawdziwa œciana wschodnia, a nie ta
œciana wschodnia, jak¹ wy sobie wyobra¿acie,
poniewa¿ jest to, ¿e tak powiem, jakieœ historyczne uwarunkowanie. Dziêkujê piêknie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê panu senatorowi.
Pan senator Szymura, proszê bardzo.

Senator Jerzy Szymura:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pozwolê sobie na dwie uwagi, jakie dotyczyæ bêd¹
tych wszystkich prac zwi¹zanych z wykorzystaniem funduszy europejskich.
Otó¿ to, co chcia³bym powiedzieæ, to jest szersza
uwaga i ona dotyczy pewnej filozofii dzia³ania naszego rz¹du i naszego parlamentu. Mianowicie wydaje mi siê, taka jest przynajmniej moja opinia, i¿
te dzia³ania, które s¹ prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w tym w³aœnie obszarze, to s¹ dzia³ania, które
robione s¹ pod has³em: zróbmy wszystko, aby pieni¹dze, które uzyskujemy z Unii Europejskiej, wydaæ. To jest jakby priorytet. I oczywiœcie trudno siê
z tym nie zgodziæ, bo by³oby Ÿle, gdybyœmy zmarnowali to, co ma stanowiæ zasadniczy zasób, z którego
mamy korzystaæ w najbli¿szym czasie i który ma
zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ naszego pañstwa
i w zasadzie dopiero zapewniæ pewien szeroko rozumiany komfort ¿ycia w kolejnych latach. Dlatego
te¿, mimo ¿e ta sprawa nie by³a powszechnie dyskutowana, uwa¿am, ¿e dobrze by³oby nad tym siê
zastanowiæ, mo¿e nie na etapie uchwalania tej
ustawy, ale na nastêpnych, i jednak z pewn¹ refleksj¹ na te sprawy spojrzeæ.
Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawa o zamówieniach publicznych posz³a w³aœnie w tê stronê,
aby zmniejszyæ wszelkiego rodzaju ograniczenia,
aby przyœpieszyæ ten proces dotycz¹cy rozpatrywania zamówieñ publicznych. I co wiêcej, tak to
rzeczywiœcie zosta³o zrealizowane. Tymczasem –

w moim przekonaniu – nie by³a powa¿nie rozpatrywana koncepcja polegaj¹ca na tym, aby wyeliminowaæ wszelkiego rodzaju nieprawid³owoœci
dotychczas funkcjonuj¹ce w systemie zamówieñ
publicznych. W rezultacie dosz³o do tego, ¿e w wypadku pojedynczej osoby faktycznie nie zawsze
funkcjonuje to dobrze. Praktycznie z wolnej rêki
mo¿na robiæ zamówienia na znaczne kwoty.
I wprawdzie mo¿na powiedzieæ tak: có¿ to znaczy
200 tysiêcy z³ – w przypadku wiêkszych kontraktów mamy do czynienia z kwotami rzêdu 0,5 miliona z³, kilkudziesiêciu milionów z³otych – 200 tysiêcy z³ to nic, ale proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e
jeœli chcemy dbaæ o to, aby rozwija³y siê ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, to kluczow¹ spraw¹ jest
to, aby dokumenty prawne, które powstaj¹ w parlamencie, sprzyja³y rozwojowi tych najlepszych
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, aby by³a pozytywna selekcja, aby rzeczywiœcie zapewniæ taki
mechanizm wyboru oferentów, który preferuje
najlepszych. I ja sobie zdajê sprawê z tego, ¿e termin jest pilny i ¿e trzeba po prostu podejmowaæ
tego typu dzia³ania. Nie ma zasadniczo obaw o to,
¿e to rozluŸnienie mo¿e pójœæ w z³¹ stronê, poniewa¿ fundamentaln¹ spraw¹ s¹ nie tyle przepisy,
ile ludzie, którzy faktycznie je wykonuj¹. Ale uwa¿am, ¿e podczas prac nad t¹ now¹ ustaw¹ ta kwestia wymaga³aby zastanowienia.
Druga kwestia to jest kwestia tak zwanych algorytmów. Wydaje mi siê, ¿e w naszej Izbie i równie¿ w czasie debaty w komisjach powtarzanych
jest wiele mitów na temat zamo¿noœci czy braku
zamo¿noœci w naszym kraju. Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e funkcjonuj¹cy w Polsce system statystyki pañstwowej nie w pe³ni oddaje rzeczywistoœæ
w naszym kraju. I to jest sprawa zasadnicza. Mówimy bowiem o tym, ¿e ten region wschodni jest
regionem ubogim, a z drugiej strony dane bankowe pokazuj¹, ¿e to w³aœnie w województwie podkarpackim zamo¿noœæ mierzona stanem kont
obywateli jest najwiêksza w Polsce. I oto pojawia
siê dziwne zjawisko, ¿e praktycznie rzecz bior¹c
pomoc spo³eczna dla tych w³aœnie regionów… Ja
nie wchodzê w to, gdy¿ tak na dobr¹ sprawê nie
mam pe³nej wiedzy, bo takiej wiedzy nie ma i to
jest zasadniczy problem, który w ogóle wystêpuje
w naszych pracach. Chcemy, aby faktycznie znacznie bardziej wspomóc regiony wschodnie, bo
tam w istocie rzeczy jest najwiêkszy problem, ale
prawd¹ jest te¿ to, ¿e znaczna czêœæ tego spo³eczeñstwa pracuje z ró¿nych powodów na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych i – praktycznie
rzecz bior¹c – z tych wynagrodzeñ nie id¹ ¿adne
œrodki na wsparcie naszego systemu pomocy spo³ecznej. Tymczasem ci starsi ludzie, ci ludzie, którzy s¹ w trudnej sytuacji, w tym momencie de facto finansowani s¹ przez tych, którzy pracuj¹
w innych regionach Polski.
Wysoka Izbo! Nie chcia³bym tutaj przedstawiaæ jednoznacznych opinii na ten temat, bo tak
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jak mówiê, nie ma jednoznacznych danych.
Chcia³bym jednak¿e wskazaæ na pewne zjawiska, o których powinniœmy pamiêtaæ, o których
powinniœmy mówiæ.
Na przyk³ad powszechnie uwa¿a siê, ¿e region
œl¹ski jest regionem niezmiernie zamo¿nym. Dam
przyk³ad tego regionu, z którego jestem senatorem, regionu zachodniego województwa œl¹skiego, regionu rzeczywiœcie bogatego. Ale proszê
zwróciæ uwagê na to, ¿e takie miasto jak Jastrzêbie jeszcze niedawno liczy³o ponad sto tysiêcy
mieszkañców. A dzisiaj jest tak, ¿e czterdzieœci tysiêcy mieszkañców wróci³o na swoje rodzime tereny, ale wróci³o z rentami górniczymi. Tymczasem
w powszechnej opinii spo³ecznej funkcjonuje to
tak, jakoby to faktycznie pañstwo stale dofinansowywa³o przemys³, górników i emerytów górniczych. Problemy zwi¹zane z bezrobociem w tym
akurat okrêgu s¹ niezmiernie powa¿ne. Tam
praktycznie ca³e osiedla s¹ zupe³nie bez pracy. Jednak w odczuciu spo³ecznym funkcjonuje to tak,
jakoby by³ to jeden z najbogatszych regionów kraju i w dodatku finansowany przez bud¿et pañstwa, tych najbiedniejszych obywateli.
To s¹ absolutne mity. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e
przed tworzeniem nowego ustroju w zakresie
dysponowania œrodkami na rozwój trzeba po
prostu dok³adnie te wszystkie kwestie przeanalizowaæ, bior¹c pod uwagê rzeczywiste dane i informacje, które s¹ na ten temat, i w wiêkszym
stopniu inwestowaæ w te regiony, w te przedsiêwziêcia, które daj¹ najwiêkszy zwrot zainwestowanych œrodków, a równoczeœnie zapewniaj¹ lepsz¹ przysz³oœæ i tym bogatszym regionom, i tym
mniej bogatym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista g³osów w dyskusji zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych
innych ustaw zostanie przeprowadzone dziœ wieczorem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez
Sejm na dwudziestym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. Do Senatu przekazano j¹ 26 czerwca.
Marsza³ek Senatu 27 czerwca tego roku zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ j¹ do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy
przygotowa³a swoje sprawozdanie.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 180,
a sprawozdanie komisji w druku nr 180A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora Czes³awa ¯elichowskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu senackiej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przedstawiæ sprawozdanie komisji z prac nad
projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach. Panie i panowie
senatorowie otrzymali druki nr 180 i 180A, które
dotycz¹ przedmiotowej sprawy. Projekt ustawy to
projekt rz¹dowy rozpatrywany przez Sejm i znajduje siê w drukach nr 526 i 636.
Nowelizacja eliminuje b³¹d w ust. 2 art. 8 ustawy okreœlaj¹cym warunki, które powinien
spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od
w³aœcicieli nieruchomoœci. B³¹d ten polega na
niew³aœciwym odes³aniu w zdaniu koñcowym tego ustêpu: do art. 7 ust. 3 ustawy zamiast do
art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy.
Ostatecznie art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci powinien we wniosku dodatkowo
okreœliæ, po pierwsze, rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od w³aœcicieli nieruchomoœci, po drugie, sposób realizacji obowi¹zku ograniczenia masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji sk³adowanych na sk³adowisku odpadów, oraz
udokumentowaæ gotowoœæ ich przyjêcia przez
przedsiêbiorcê prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
spe³niaj¹cego wymagania odnoœnie do miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa… –
i tutaj nastêpuj¹ powo³ania prawne.
Sejm uchwali³ ustawê na dwudziestym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. Do Senatu zosta³a przekazana w dniu 26 czerwca 2006 r. Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej zajmowa³a siê tym projektem na posiedzeniu, które odby³o siê w dniu 29 czerwca. Ustawa
zosta³a przez komisjê zaopiniowana pozytywnie – 7
senatorów g³osowa³o jednog³oœnie za przyjêciem
tej ustawy bez poprawek. Rekomendujê wiêc Wysokiej Izbie jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê pytania do senatora sprawozdawcy.
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Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ takie pytanie?
Jest pytanie, wiêc, Panie Senatorze, proszê nie
uciekaæ.
Pan senator Waszkowiak.

Senator Marek Waszkowiak:
Ja mam do pana senatora pytanie w sprawie
takiego bardzo delikatnego zagadnienia: miêdzy
rynkiem a systemem. Czy komisja rozwa¿a³a budowanie pewnego systemu odbioru odpadów
w kontekœcie wolnego rynku, a zatem i cen? Czy
to jest we w³aœciwych proporcjach?

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Senatorze, nie by³o dyskusji na ten temat. Bez dyskusji wniosek zosta³ przyjêty.
(Senator Marek Waszkowiak: Ale jest to problem, pan zdaje sobie z tego sprawê?)
Oczywiœcie, ¿e tak.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister budownictwa.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du. Rz¹d reprezentuj¹ pan Piotr Styczeñ, sekretarz stanu, i pani El¿bieta Szyszko, zastêpca
dyrektora Departamentu Polityki Miejskiej.
Bardzo serdecznie witam pañstwa.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê pytania do przedstawicieli rz¹du.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce takie pytanie zadaæ?
Pan senator Owczarek, bardzo proszê.
(Senator Andrzej Owczarek: Chcia³bym zabraæ
g³os w dyskusji.)
Aha, przepraszam.
To nie ma pytañ, tak?
W takim razie otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemówienia senatorów, koniecznoœci zapisywania siê do g³osu oraz obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka Senatu.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Owczarek.
Bardzo proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie chcia³bym dyskutowaæ o tym, co by³o meritum spraw omawianych na posiedzeniu komisji, poniewa¿ chodzi³o o ewidentny b³¹d legislacyjny. Mo¿e siê tylko rodziæ pytanie, jak mo¿e do
takiego b³êdu dojœæ. Chcia³bym mówiæ o tym,
o czym zacz¹³ mówiæ pan senator Waszkowiak,
o utrzymaniu czystoœci w gminach i o tym, jakie
realne instrumenty gminy w tej chwili posiadaj¹.
Wydaje mi siê, ¿e sytuacja gmin jest w tej chwili bardzo trudna. Nak³adane s¹ ci¹gle nowe obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoœci. W ci¹gu
dwóch lat powinny znikn¹æ sk³adowiska œmieci,
które s¹ niebezpieczne dla œrodowiska. W ci¹gu
czterech lat musi dojœæ do sytuacji, ¿e te odpady,
które mog¹ ulec biodegradacji, w 25% maj¹ byæ
kompostowane, a w tej chwili kompostowane s¹
tylko w 4%. I odpowiedzialna za to jest gmina,
która praktycznie nie ma ani instrumentów finansowych, ani instrumentów prawnych, w ka¿dym razie ma niewielkie instrumenty.
Od pocz¹tku istnienia samorz¹du jest mo¿liwoœæ wprowadzenia tak zwanego podatku œmieciowego. Z tym ¿e uzale¿nione jest to, po pierwsze,
od tego, czy rada zechce og³osiæ referendum, a po
drugie, co jest wa¿niejszym problemem, od tego,
czy referendum bêdzie wa¿ne. W ogóle myœlê, ¿e
w tej Izbie powinniœmy kiedyœ siê nad problemem
referendów w gminach g³êboko zastanowiæ, gdy¿
ustanowienie progu wa¿noœci decyzji referendalnych na wysokoœci 30% uczestnictwa w referendum likwiduje praktycznie tê jak¿e wa¿n¹ spo³ecznie instytucjê, dziêki której spo³eczeñstwo mo¿e siê
bezpoœrednio wypowiadaæ w wa¿nych sprawach.
Chc¹c wprowadziæ podatek œmieciowy w gminie, w której kiedyœ by³em burmistrzem, przeprowadziliœmy kalkulacjê, ile ten podatek by wynosi³. Okaza³o siê, ¿e w gminie, gdzie nie wszyscy
maj¹ podpisane umowy na odbiór odpadów,
mniej by ludzie p³acili, ni¿ p³ac¹, ze wzglêdu na
powszechnoœæ planowanego podatku.
Chcia³bym zaapelowaæ do pañstwa z ministerstwa, aby jak najszybciej zajêto siê rozwi¹zaniem
tego problemu. Mo¿na by wprowadziæ ten podatek œmieciowy, który umo¿liwi gminom lepsze
pilnowanie firm zajmuj¹cych siê zbieraniem
œmieci i da dodatkowe œrodki finansowe na realizacjê tych zadañ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Nykiel.

Senator Miros³awa Nykiel:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie!
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Ja wypowiem siê w tym samym duchu, w którym wypowiada³ siê mój przedmówca. Chcia³abym zwróciæ uwagê, ¿e ten projekt usuwa tylko
b³¹d, który, jak ju¿ kolega powiedzia³, nie powinien zaistnieæ.
Na czternastym posiedzeniu Senatu z³o¿y³am
oœwiadczenie dotycz¹ce omawianej ustawy, a dok³adnie: problemu z³ego systemu zarz¹dzania
odpadami komunalnymi w Polsce. Dlaczego powracam do tej sprawy? Otó¿ zgodnie z dyrektyw¹ ramow¹ o odpadach Polska zobowi¹zana
jest miêdzy innymi do utworzenia i utrzymania
zintegrowanej i wystarczaj¹cej w skali kraju
sieci urz¹dzeñ i instalacji do unieszkodliwiania
odpadów, instalacji opartych na najlepszych
dostêpnych technikach oraz efektywnych ekonomicznie.
W starych krajach Unii Europejskiej to administracja rz¹dowa odpowiedzialna jest za us³ugi
w zakresie usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Posiada ona jednak pulê pieniêdzy wp³acanych przez mieszkañców jako zanieczyszczaj¹cych oraz w³aœcicielstwo, czyli dysponuje strumieniem odpadów komunalnych.
Firmy wykonuj¹ce czynnoœci zwi¹zane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów s¹ w wiêkszoœci firmami prywatnymi, które za swoje us³ugi rozliczaj¹ siê z administracj¹ gminn¹, a wy³aniane s¹ zgodnie z zasadami udzielania zamówieñ publicznych.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo
Senatorowie! Zgodnie z wypowiedzi¹ pana Antoniego Jaszczaka, ministra budownictwa, i z planowan¹ nowelizacj¹ ustawy o utrzymaniu czystoœci
i porz¹dku w gminach, w tym likwidacji referendum, to, na co chcia³abym zwróciæ uwagê w moim
wyst¹pieniu, to fakt, ¿e w Polsce istnieje z³y model
zarz¹dzania zagospodarowaniem odpadów komunalnych, niepozwalaj¹cy na prawid³ow¹ i racjonaln¹ gospodarkê nimi. Wprowadzenie monopolu
gmin na gospodarkê odpadami nie bêdzie ca³kowitym rozwi¹zaniem problemu. Je¿eli rz¹d zaproponuje likwidacjê obowi¹zku przeprowadzania referendum w sprawie przyjêcia ca³oœci zadañ zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami przez gminy, bêdziemy nad tymi propozycjami dyskutowaæ. Wprowadzenie w³aœciwych podstaw prawnych, w celu
usprawnienia systemu zarz¹dzania gospodarowaniem odpadami, jest niezbêdne i wymaga szerokiej
debaty oraz przemyœlanych decyzji.
Konieczne jest jednak stworzenie systemu,
w którym obywatele nie bêd¹ zmniejszaæ iloœci
oddawanych odpadów poprzez wyrzucanie œmieci w lasach, w przydro¿nych rowach czy te¿ na
polach. Jest to kwestia nie tylko odpowiednich
zapisów ustawowych, ale przede wszystkim
œwiadomoœci ekologicznej. Aby chroniæ œrodowisko przed zagro¿eniami powodowanymi przez
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odpady, nale¿y zapobiegaæ ich powstawaniu, redukowaæ ich iloœæ oraz zamieniaæ bardziej szkodliwe na mniej groŸne.
Konieczne jest stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu promuj¹cego produkty, które
nie bêd¹ przyczyniaæ siê do zwiêkszenia iloœci
i szkodliwoœci odpadów, systemu, który bêdzie
wspiera³ czyst¹ produkcjê. Nale¿y zoptymalizowaæ system zbierania i segregowania, a w zakresie recyklingu zmniejszyæ jego koszty i tworzyæ rynki zbytu dla produktów ponownie wytwarzanych. Wymaga to mnóstwa pracy, ale
przede wszystkim œwiadomoœci, ¿e robimy to
dla nas samych.
Potrzeba kampanii dla dialogu ze spo³eczeñstwem. Wszyscy lubimy spêdzaæ czas w czystym,
niezanieczyszczonym œrodowisku. Sam fakt opró¿niania koszów z wszystkich odpadów i przekazywanie ich odpowiednim firmom, które zajmuj¹
siê ich wywozem, nie jest jednak równoznaczny
z polityk¹ ekologiczn¹. Odpady te trafiaj¹ na ci¹gle rozrastaj¹ce siê wysypiska œmieci, które powoduj¹ powstawanie metanu, a w zwi¹zku z gniciem
resztek organicznych mog¹ wystêpowaæ zaka¿enia, nieprzyjemny zapach czy rozmna¿anie
szkodliwych gryzoni. Surowce, które mog³yby zostaæ wykorzystane na nowo, s¹ marnotrawione.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie! Rz¹d podejmuje decyzjê, czy
gmina powinna przyj¹æ ca³oœæ obowi¹zków
zwi¹zanych z zagospodarowaniem odpadów, czy
te¿ pozostaæ przy obecnie funkcjonuj¹cych przepisach. Tak jak wspomnia³am wczeœniej, bez
wzglêdu na decyzjê w omawianej materii nie spowoduje ona wystarczaj¹cego usprawnienia systemu zarz¹dzania gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
Musimy zwracaæ uwagê na to, jak wa¿ny jest
odzysk czy recykling, jak wa¿na jest strategia
zrównowa¿onego wykorzystania surowców naturalnych. Musimy podj¹æ dialog ze spo³eczeñstwem, który bêdzie efektywny i skuteczny, oraz
zaproponowaæ konkretne programy u³atwiaj¹ce
dzia³anie tym, którzy rozumiej¹ zbli¿aj¹ce siê zagro¿enia ze strony biodegradacji œrodowiska
i którzy przeciwdzia³aj¹ temu procesowi.
Wyra¿am nadziejê, ¿e podczas dyskusji nad
czekaj¹c¹ nas kolejn¹ nowelizacj¹ ustawy
o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gminach nie
bêdziemy dyskutowaæ ju¿ nad wyeliminowaniem
oczywistych b³êdów ani te¿ zastanawiaæ siê, kto
powinien odpowiadaæ za gospodarkê odpadami,
tylko wprowadzimy przepisy pozwalaj¹ce na
wdro¿enie skutecznego systemu proekologicznego. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pani senator Tomaszewska.

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
132

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³abym tylko dodaæ kilka krótkich
uwag do tej debaty. Otó¿ uwa¿am, ¿e powinniœmy bardzo zdecydowanie pilnowaæ spójnoœci ustaw dotycz¹cych recyklingu, ochrony
œrodowiska i gospodarki odpadami, bo one
w pewnych kwestiach siê uzupe³niaj¹ i winny
byæ komplementarne i spójne. To jest jedna
kwestia.
Druga kwestia. Jeœli chodzi o odpady w gminach, czêsto s³uchamy przez radio rozmaitych
nawo³ywañ do segregowania œmieci w³aœnie
w takim celu, by zanieczyszczenie œrodowiska
by³o jak najmniejsze, a odzyskiwanie poszczególnych rodzajów materia³ów jak najwiêksze,
tymczasem jest to praktycznie niemo¿liwe
w istniej¹cych warunkach, choæby ze wzglêdu
na brak pojemników w konkretnych, niezmiennych miejscach, takich, ¿eby siê te pojemniki dawa³o znaleŸæ i œmieci do nich dowieŸæ.
I jeszcze jedna kwestia, doœæ taka typowa dla
œmieci polskich, a nietypowa dla œmieci gdzie indziej. Otó¿, nasze œmieci, mówiê choæby o Warszawie, s¹ œmieciami wilgotnymi, spalanie ich jest
bardzo trudne, bardzo trudne s¹ metody oddzielania ich. Gdyby to, co mo¿e byæ kompostem, by³o
oddzielane na etapie segregacji jeszcze przez osoby
indywidualne, by³by ten problem znacznie ³atwiejszy do rozwi¹zania na poziomie gmin. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê jednoczeœnie pañstwa senatorów,
¿e g³osowanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
zostanie przeprowadzone dziœ wieczorem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach
i cmentarzach wojennych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm na dwudziestym
posiedzeniu 23 czerwca 2006 r. Do Senatu przekazano j¹ 26 czerwca. Marsza³ek Senatu
27 czerwca zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu. Komisje po
rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 183,
a sprawozdania komisji w drukach nr 183A, 183B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora Andrzeja Owczarka, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo
Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej na swym posiedzeniu w dniu
29 czerwca omawia³a projekt ustawy o zmianie
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
i proponuje Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy bez
poprawek.
Ustawa wprowadza dwie zasadnicze zmiany.
Pierwsza z nich to poszerzenie katalogu grobów
wojennych o groby osób cywilnych i wojskowych,
które straci³y ¿ycie wskutek represji okupanta
niemieckiego albo sowieckiego po 1 wrzeœnia
1939 r., o groby i cmentarzyska prochów ofiar
niemieckich i sowieckich obozów oraz o groby
osób, które straci³y ¿ycie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym w okresie od
1944 r. do 1956 r.
Druga zmiana dotyczy przywrócenia nadzoru nad grobami i cmentarzami administracji
pañstwowej. W zwi¹zku z ustaw¹ kompetencyjn¹ od 1 stycznia bie¿¹cego roku nadzór ten
przeniesiono na wójtów, burmistrzów i prezydentów. W praktyce nie sprawdzi³o siê to
z dwóch powodów. Po pierwsze, pozbawiono
w³adze pañstwowe instrumentu prawnego
w konfliktach lokalnych dotycz¹cych szczególnie grobów i cmentarzy ukraiñskich, niemieckich, bia³oruskich i litewskich. W ostatnich latach rz¹d Rzeczypospolitej zawar³ wiele umów
dwustronnych z innymi pañstwami dotycz¹cych opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, przyjmuj¹c na siebie konkretne zobowi¹zania, których samorz¹dy nie musia³y wype³niaæ. Po drugie, wiele samorz¹dów nie mia³o
wystarczaj¹cych œrodków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Zreszt¹ œrodki zabezpieczone zarówno w bud¿ecie pañstwa, jak
i w bud¿ecie… One wynosz¹ tylko 5 milionów z³,
wiêc s¹ niewielkie, a liczba ustalonych grobów
i cmentarzy wojennych wynosi w chwili obecnej
dziesiêæ tysiêcy piêæset.
Inne wa¿ne zmiany to przekazanie decyzji
o ekshumacji i przenoszeniu zw³ok do innych
grobów wojewodzie, który ma tak¿e wy³¹cznoœæ
na wydawanie zezwoleñ na wszelkiego rodzaju
prace budowlane zwi¹zane z grobami i cmentarzami wojennymi. Uchylono zakaz fotografowania grobów oraz cmentarzy wojennych, uchwalony jeszcze w 1933 r. Ustawa upowa¿nia wojewodê do podpisywania porozumieñ z samorz¹dami w celu powierzenia im opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi z jednoczes-
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nym przekazaniem funduszy, o ile samorz¹d
postawi taki warunek.
Jeszcze raz prosimy o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê uprzejmie.
Teraz poproszê pana senatora Boronia, sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrodków Przekazu,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Boroñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt rekomendowaæ pañstwu senatorom ustawê o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Nowelizacja zosta³a zainicjowana przez rz¹d i uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 23 czerwca
2006 r. Senacka Komisja Kultury i Œrodków Przekazu rozpatrywa³a zmiany w ustawie na swoim
posiedzeniu w dniu 4 lipca i jednomyœlnie zaopiniowa³a je pozytywnie, 10 g³osami za.
Ustawê cz³onkom komisji przedstawili i na pytania odpowiadali pan minister Tomasz Merta
oraz pan Andrzej PrzewoŸnik, sekretarz Rady
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
Pierwotna ustawa o grobach i cmentarzach
wojennych pochodzi z 1933 r. Poprzednia nowelizacja mia³a miejsce 29 lipca 2005 r.
W trakcie d³ugiej dyskusji, wykraczaj¹cej wielokrotnie poza obszar nowelizacji, cz³onkowie
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu interesowali
siê szerzej katalogiem pojêcia grobów i cmentarzy wojennych. By³y sugestie rozszerzenia tego
pojêcia a¿ po ostatnie ofiary walk z komunizmem, ale komisjê usatysfakcjonowa³a argumentacja, ¿e w pojêciu „wojenne” mieszcz¹ siê jeszcze
ofiary walk, które mia³y ci¹g³oœæ od II wojny œwiatowej, jak partyzantka do 1956 r., a o póŸniejszych, na przyk³ad w roku 1970 czy 1981, powinna traktowaæ specjalna legislacja. Zobowi¹zania
co do takiego projektu poczyni³, w porozumieniu
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Andrzej PrzewoŸnik.
Komisja zaakceptowa³a równie¿ argumentacjê
inicjatorów w sprawie przywrócenia wojewodom
uprawnieñ nadzorczych sprzed 2005 r., co powinno definitywnie zapewniæ jednakow¹ i ci¹g³¹
troskê o miejsca pamiêci, niezale¿nie od nacji
ofiar, na ca³ym terytorium pañstwa polskiego,
w tym na przyk³ad uprawnienia do decyzji o ekshumacjach zw³ok oraz przenoszeniu ich do innych grobów. Komisja przyjê³a z zadowoleniem
fakt uchylenia, dziœ ju¿ kuriozalnego, a istniej¹cego od 1933 r., wymogu uzyskania zgody wojewody na fotografowanie grobów i cmentarzy
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wojennych, jak równie¿ doprecyzowanie nadzoru
w kwestiach grobów wojennych i upowa¿nienie
wojewodów do cedowania w drodze porozumienia na jednostki samorz¹du terytorialnego opieki
nad grobami wraz z dyspozycj¹ funduszami.
Biuro Legislacyjne w Kancelarii Senatu nie
zg³osi³o zastrze¿eñ co do tych zmian, mam zatem zaszczyt w imieniu Komisji Kultury i Œrodków Przekazu rekomendowaæ Wysokiej Izbie
ustawê o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych i prosiæ o przyjêcie jej bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu
przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿
jedn¹ minutê pytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ. Dziêkujê bardzo.
Rozpatrywana ustawa by³a rz¹dowym projektem. Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony
minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mog¹ zabraæ obecni na posiedzeniu przedstawiciele
rz¹du. Rz¹d reprezentuj¹ pan Tomasz Merta,
podsekretarz stanu i generalny konserwator zabytków, oraz pan Andrzej PrzewoŸnik, sekretarz
generalny Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.
Witam panów bardzo serdecznie.
Czy któryœ z panów chcia³by zabraæ g³os
w sprawie omawianej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Marsza³ku, myœlê, ¿e senatorowie sprawozdawcy bardzo dobrze przedstawili motywy
i ca³¹ materiê tej ustawy, wiêc jeœli padn¹ pytania
czy g³osy w dyskusji, które bêd¹ wymaga³y odpowiedzi, to dopiero wtedy pozwolê sobie zabraæ
g³os, a w tej chwili pozostaje mi tylko prosiæ Wysok¹ Izbê o to, ¿eby ta ustawa, bardzo istotna,
choæ krótka, zosta³a przez Wysok¹ Izbê przyjêta
przychylnie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu
senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê pytania do przedsta-
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wicieli rz¹du zwi¹zane z omawianym porz¹dkiem
obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytania? Nie.
A zatem otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu trwania przemówienia, o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu i o obowi¹zku sk³adania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym.
Do g³osu zapisa³ siê pan senator Wach.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zamierzam wyraziæ poparcie dla tego projektu, nad którym obecnie dyskutujemy. Nie mam
tak¿e zamiaru zg³aszaæ poprawek, o co sprawozdawcy apelowali. Jak s³yszeliœmy, na polskiej
ziemi znajduje siê ponad dziesiêæ tysiêcy ró¿nej
wielkoœci nekropolii. Chcia³bym przy tej okazji
powiedzieæ o jednej z nich, a jednoczeœnie pokazaæ trudnoœci w zarz¹dzaniu takimi miejscami
i w utrzymywaniu ich. Chodzi przecie¿ o miejsca,
które s¹ bardzo wa¿ne dla naszego narodu, dla
naszej historii.
Ja pochodzê z Opolszczyzny i mam w tej chwili
na myœli Centralne Muzeum Jeñców Wojennych
w £ambinowicach. Otó¿ jest to doœæ skomplikowana struktura, dlatego ¿e jest to muzeum centralne, które podlega ministrowi kultury i ma tradycyjne zbiory – przede wszystkim spisy, katalogi, dane dotycz¹ce wiêŸniów wojennych, g³ównie
wiêŸniów stalagów i oflagów, w bardzo du¿ej liczbie – i które budzi nie coraz mniejsze, ale coraz
wiêksze zainteresowanie w kraju i za granic¹, odgrywa bardzo istotn¹ rolê… Ale nie o tym g³ównie
chcia³bym mówiæ. Chcia³bym powiedzieæ o wielkiej nekropolii, rozci¹gaj¹cej siê na dziesi¹tkach
hektarów, która obejmuje groby z ró¿nych okresów historycznych dotycz¹cych tych ziem, dobrze zachowane, w dobrym stanie groby z wojny
francusko-pruskiej – o ile siê nie mylê, to by³ rok
1871 – i groby wojenne z okresu I wojny œwiatowej, gdzie le¿¹ polegli z ró¿nych stron Europy, polegli ró¿nych narodowoœci.
Dochodzi siê nastêpnie, na tym niewielkim
w sumie obszarze, do grobów jeñców wojennych
i grobów wojennych z okresu II wojny œwiatowej,
gdzie liczbowo dominuj¹ groby jeñców radzieckich, których jest chyba z piêædziesi¹t tysiêcy.
By³ tam tak¿e obóz przejœciowy dla uczestników
powstania warszawskiego, którzy byli zakwalifikowani jako ¿o³nierze. Równie¿ oni tam le¿¹.
A ostatnim elementem tej nekropolii jest coœ, co
niektórzy przyjmuj¹ jako pewn¹ wstydliw¹ kartê
naszej historii, choæ nie wiadomo na pewno, czy

to nam nale¿y to przypisywaæ. Mianowicie po roku 1945 by³ tam obóz dla Œl¹zaków, którzy byli
traktowani przez nasz¹ S³u¿bê Bezpieczeñstwa
jak Niemcy i którzy równie¿ zginêli w tym obozie,
na tym terenie. Tam jest ich nekropolia. Oczywiœcie, jest dyskusja tego typu, ¿e te s³u¿by bezpieczeñstwa wystêpowa³y jako polskie, ale w³aœciwie to by³y s³u¿by szkolone… One w³aœciwie mog¹ byæ przypisane stronie sowieckiej. Niemniej
jednak trzeba powiedzieæ, ¿e otwarcie tej karty,
zrobienie porz¹dnych grobów i napisu jest wynikiem odzyskania przez nasz kraj wolnoœci, pe³nej
podmiotowoœci i wynikiem tego, ¿e równie¿ takie
karty historii nie s¹ ukrywane.
Nekropolia jest bardzo czêsto odwiedzana
przez m³odzie¿ i przez wycieczki, a to dlatego, ¿e
pokazuje coœ bardzo wartoœciowo, a w ka¿dym
razie mo¿na wyci¹gn¹æ pewne istotne wnioski.
Odwiedzaj¹cy tê nekropoliê widz¹ mianowicie
brutalizacjê prowadzenia wojny i brutalizacjê
traktowania ofiar wojny w ci¹gu historii. Otó¿
najstarsze groby, te z wojny prusko-francuskiej,
s¹ piêkne, w tym sensie, ¿e s¹ obramowane, maj¹
swoje pomniczki, nazwiska poleg³ych, tak ¿e przypominaj¹ groby w pe³ni cywilizowane i dobrze
utrzymane. Ale ostatnia partia grobów, w szczególnoœci groby jeñców z wojsk radzieckich, to s¹
groby masowe, uk³adane warstwowo, gdzie liczba
zabitych ofiar by³a szacowana, ustalana metod¹
próbkowania i badañ tego typu, ilu ¿o³nierzy mo¿e
tam byæ pochowanych. Widaæ, jak ta historia siê
zmienia³a, i widaæ, ¿e w³aœnie jej ostatni etap, który dotyczy, powiedzia³bym, sowieckich czy polskich s³u¿b bezpieczeñstwa zaraz po wojnie, dziêki wolnoœci równie¿ odzyska³ ten ludzki, humanitarny wymiar.
Czemu to mówiê przy tej okazji? Mówiê dlatego, ¿e przez ca³y czas jest tutaj skomplikowana
struktura podleg³oœci. Jest i muzeum, i nekropolia, która w swoim podstawowym charakterze
podlega³a i podlega w³adzom maj¹cym z mocy
ustaw sprawowaæ nad ni¹ pieczê. Zarówno w³adzom samorz¹du wojewódzkiego, jak i miejscowej gminie, która mia³a to na swoim terenie i musia³a siê tym zajmowaæ, stwarza³o to ogromne
k³opoty i trudnoœci w zarz¹dzaniu, utrzymaniu
i w³aœciwym eksponowaniu miejsca historycznego, miejsca pamiêci. Dlatego te¿, mimo ¿e projekt
ustawy nie rozwi¹zuje wszystkich problemów,
witamy go z uznaniem, poniewa¿ ustawa u³atwia
utrzymanie w dobrym stanie tej i wielu innych
nekropoli na Œl¹sku, i w kraju, które – jak wiemy
– s¹ tak liczne, u³atwia zarz¹dzanie nimi. Pozostaje oczywiœcie problem œrodków finansowych.
Przy tak du¿ej liczbie miejsc pamiêci, które nale¿a³oby zachowaæ i które wypada zachowaæ w dobrym stanie, œrodki finansowe s¹ konieczne i nie
mog¹ byæ marginalnej wielkoœci. Wydaje mi siê,
¿e bardzo dobrym rozwi¹zaniem jest to, ¿e ustawa poszerza katalog miejsc objêtych pamiêci¹
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o czasy nam bli¿sze, a wiêc o czasy nastêpuj¹ce
po II wojnie œwiatowej.
Myœlê, ¿e pomimo tylu presji bud¿etowych i tylu obci¹¿eñ bud¿etu pañstwa, o których tu mówiliœmy, a wczoraj mieliœmy okazjê dyskutowaæ
o problemie s³u¿by zdrowia, podwy¿kach… Trzeba powiedzieæ, ¿e jest jak¹œ szczególn¹ cech¹ naszej ziemi to, ¿e mamy tyle historycznych miejsc
i ¿e tylu ¿o³nierzy, powstañców i tyle innych osób
walcz¹cych czy to z w³asnej woli, czy przymuszonych przez system, poleg³o na naszej ziemi i spoczywa w niej. To tak¿e jest pewna wartoœæ. Widzê
to szczególnie w £ambinowicach, gdzie zje¿d¿aj¹
ludzie z ca³ego œwiata, gdzie szukaj¹ swoich
przodków, którzy przy jakichœ okazjach byli tam
uwiêzieni czy tam polegli. Ci ludzie z szacunkiem
patrz¹ na to, ¿e miejsca te s¹ zadbane i w przyzwoitym stanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê panu senatorowi.
Pan senator Korfanty.
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tom, burmistrzom i prezydentom miast niektóre,
przynale¿ne do tej pory wojewodom, zadania
w kwestii opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Ustawa ta doprowadzi³a niestety do destabilizacji zbudowanego jeszcze w 1933 r. i dobrze funkcjonuj¹cego systemu sprawowania przez
pañstwo opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Zmiana tej przedwojennej jeszcze ustawy
okaza³a siê nieporozumieniem, gdy¿ w praktyce
pozbawia³a pañstwo jakiegokolwiek instrumentu
prawnego w licznych kwestiach spornych, zarówno na p³aszczyŸnie lokalnej, jak i miêdzynarodowej. Poza tym samorz¹dy nie otrzyma³y wraz z zadaniami dotycz¹cymi opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi œrodków na ich utrzymanie.
W praktyce wiêc tylko nieliczne samorz¹dy mog³y
przekazywaæ œrodki na te cele, poniewa¿ wiadomo,
¿e pieniêdzy brakuje na wszystko, i wtedy, gdy chodzi o problem grobów i cmentarzy, mówi siê, ¿e problem ten mo¿e jeszcze poczekaæ. Dlatego te¿, jako
osoba bardzo przywi¹zana do tradycji narodowych
oraz miejsc pamiêci narodu polskiego, chcia³bym
wyraziæ zadowolenie, i¿ opieka nad grobami
i cmentarzami wojennymi powraca w gestiê rz¹du
i wojewodów. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Kulturê i to¿samoœæ ka¿dego narodu mierzy
siê pamiêci¹ o zmar³ych i poleg³ych, którzy oddali
najcenniejszy skarb, jakim jest w³asne ¿ycie, za
wolnoœæ i niepodleg³oœæ w³asnego narodu, a wynika³o to z mi³oœci do swojej ojczyzny.
Nasz wielki wieszcz Cyprian Kamil Norwid napisa³: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, trac¹c
pamiêæ, trac¹ ¿ycie. Szanowni Pañstwo, groby
i cmentarze stanowi¹ szczególnie wa¿ny element
narodowej pamiêci historycznej i stanowi¹ fundament poczucia to¿samoœci ka¿dego narodu.
Wszystkie znajduj¹ce siê w naszym kraju groby
i cmentarze wojenne s¹ œwiadectwem narodowej
jednoœci, patriotyzmu, s¹ symbolem martyrologii
spo³eczeñstwa polskiego, a tak¿e wielk¹ lekcj¹
historii dla m³odych pokoleñ. Dlatego musimy te
miejsca pamiêci narodowej w sposób szczególny
chroniæ i pielêgnowaæ, wyra¿aj¹c tym samym
swoj¹ wdziêcznoœæ i szacunek wszystkim tam
spoczywaj¹cym. Istotnym problemem jest wiêc
kwestia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Wielka czêœæ tych miejsc pamiêci uleg³a
w ostatnich latach zaniedbaniu, dewastacji czy
te¿ ca³kowitemu zapomnieniu.
Nie mo¿emy dopuœciæ do tego, aby zaginê³a pamiêæ o naszych przodkach, którzy oddali ¿ycie za
nasz¹ ojczyznê.
Zgodnie z ustaw¹ o grobach i cmentarzach wojennych to w³aœnie pañstwo powinno sprawowaæ
opiekê i przeprowadzaæ renowacjê zniszczonych
nekropolii. Niestety, ustawa z dnia 29 lipca
2005 r., zwana kompetencyjn¹, przekaza³a wój-

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
To wyczerpuje listê dyskutantów.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych zostanie przeprowadzone dziœ wieczorem.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu siedemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.
Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Ustawodawcz¹ i zawarty jest
w druku nr 126. 20 kwietnia 2006 r. marsza³ek
Senatu zgodnie z art. 79 ust. 1 Regulaminu Senatu skierowa³ projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej. Pierwsze czytanie projektu ustawy zosta³o przeprowadzone, zgodnie z art. 80
ust. 1, 2, 3 i 4 Regulaminu Senatu, na wspólnych
posiedzeniach komisji 17 maja, 6 czerwca oraz
18 lipca.
Komisje po rozpatrzeniu projektu przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie, które jest
zawarte w druku nr 126S.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 81 ust. 1 Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy i przeprowadzenie dyskusji
oraz zg³aszanie wniosków.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(wicemarsza³ek R. Legutko)
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Czes³awa
¯elichowskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji.
Bardzo proszê.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu senackiej Komisji
Ustawodawczej oraz senackiej Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
przedstawiæ sprawozdanie komisji z prac nad
projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw. Panie i panowie senatorowie otrzymali druki nr 126 i nr 126S, które dotycz¹ przedmiotowej sprawy.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez senack¹ Komisjê Ustawodawcz¹ w dniu 19 kwietnia
2006 r., a marsza³ek Senatu skierowa³ projekt
ustawy do dwóch komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, w dniu 20 kwietnia.
Obie komisje, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, zajmowa³y siê tym projektem na
wspólnych posiedzeniach, które odby³y siê trzykrotnie, 17 maja, 6 czerwca i kilka dni temu,
18 lipca.
Komisje po d³ugotrwa³ej debacie przeprowadzonej podczas owych trzech posiedzeñ wnosz¹
o odrzucenie projektu ustawy, co znajdziecie
pañstwo w druku nr 126S. G³osowanie nie by³o
jednomyœlne. Za odrzuceniem g³osowa³o 4 senatorów, 4 – przeciw i 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
W druku tym otrzymujecie pañstwo równie¿ informacjê o zgodnoœci projektu ustawy z prawem
Unii Europejskiej, przekazan¹ przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 15 maja bie¿¹cego
roku, pod któr¹ podpisa³a siê sekretarz Komitetu
Integracji Europejskiej, podsekretarz stanu, pani Ewa Oœniecka-Tamecka.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiana
w ustawie dotyczy zaledwie kilku zapisów
i w druku nr 126 mieœci siê na jednej stronie maszynopisu, jednak¿e dyskusja nad ni¹ i dokumentacja, któr¹ przynios³a, œwiadczy o tym, ¿e
budzi ona powa¿ne w¹tpliwoœci.
Projekt jest w³aœciwie konsekwencj¹ wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 1 marca bie¿¹cego roku, który wskaza³ niezgodnoœæ z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej niektórych
rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych praw wyborczych obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi,
które zosta³y wprowadzone ustaw¹ o zmianie or-

dynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw z 16 kwietnia 2004 r. Trybuna³ stwierdzi³ niekonstytucyjnoœæ tych rozwi¹zañ, które przewiduj¹ wymóg wpisania do
prowadzonego w gminie sta³ego rejestru wyborców najpóŸniej na dwanaœcie miesiêcy przed
dniem wyborów, mówi o tym art. 6 ust. 1 ustawy,
oraz niekonstytucyjnoœæ podobnego zapisu, dotycz¹cego obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi, chodzi o art. 6a
ust. 1 ordynacji samorz¹dowej.
Ja pozwolê sobie przytoczyæ pe³ne brzmienie
zapisów tej ustawy o zmianie ustawy – ordynacja
wyborcza, bo wydaje mi siê to niezwykle istotne.
Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma
ka¿dy obywatel polski, który najpóŸniej w dniu
g³osowania koñczy 18 lat oraz stale zamieszkuje
na obszarze dzia³ania tej rady.” Oznacza to, ¿e
z dotychczasowego tekstu usuniête zosta³o sformu³owanie „z zastrze¿eniem art. 6 ust. 1”, który
to w ca³oœci zostaje uchylony w pkcie 2 ustawy
o zmianie ustawy.
Dalej, pkt 3 ustawy o zmianie ustawy mówi
o tym, ¿e w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Prawo wybierania do rady gminy ma równie¿
obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy obywatelem polskim, który najpóŸniej w dniu g³osowania
koñczy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze
dzia³ania tej gminy.” Wykreœla siê ci¹g dalszy zapisu w tym punkcie, czyli tekst „oraz który z zastrze¿eniem ust. 2 zosta³ wpisany do prowadzonego w tej gminie sta³ego rejestru wyborców najpóŸniej na dwanaœcie miesiêcy przed dniem wyborów”. Ten tekst zostaje wykreœlony. W ustawie
o zmianie ustawy wykreœla siê w art. 6a ust. 2.
O ile nie wzbudzi³a wiêkszych kontrowersji koniecznoœæ dokonania zmiany zapisu art. 6, o tyle
zapisy art. 6a, dotycz¹ce mo¿liwoœci uczestniczenia w wyborach samorz¹dowych obywateli Unii
Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi, przynios³y obfit¹ korespondencjê zarówno
z Komitetem Integracji Europejskiej, jak i Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
a tak¿e zaowocowa³y analizami i informacjami
o sytuacji w krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z informacj¹ opracowan¹ przez Biuro
Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu,
zawarte jest to w druku OTE 444 z czerwca bie¿¹cego roku, podstaw¹ prawn¹ do prawa g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych
obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi jest art. 19 pkt 1 traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ oraz dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r.
Pojawia siê tu problem, poniewa¿ co prawda wzajemnoœæ stosowania wy¿ej wymienionych przepisów nie stanowi podstawy do tego, ¿eby pañstwo
cz³onkowskie nie wprowadza³o mo¿liwoœci uczestniczenia w wyborach samorz¹dowych obywa-
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(senator Cz. ¯elichowski)
teli Unii niebêd¹cych obywatelami danego kraju,
jednak¿e po³¹czone komisje uzyska³y informacje
zarówno z MSWiA, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie stosowania zasady wzajemnoœci w odniesieniu do prawa g³osowania
i kandydowania w wyborach lokalnych przez
obywateli Unii Europejskiej.
Sytuacja w pañstwach Unii Europejskiej wygl¹da bardzo ró¿nie, pocz¹wszy od Grecji, Hiszpanii czy Portugalii, gdzie prawo wyborcze respektowane jest bez ¿adnych ograniczeñ, przez
Niemcy, gdzie mo¿liwoœæ g³osowania obwarowana jest koniecznoœci¹ spe³nienia wielu warunków – oczywiœcie dotyczy to wszystkich obywateli, tak¿e obywateli niebêd¹cych obywatelami Niemiec, ale je¿eli szczegó³owo przyjrzeæ siê tym warunkom, które nale¿y spe³niæ, to na przyk³ad
przyjazd tu¿ przed wyborami uniemo¿liwia
udzia³ w g³osowaniu, poniewa¿ jest to jeden z warunków – skoñczywszy na £otwie, gdzie brakuje
uregulowañ prawnych w tym zakresie.
Dyskusja na trzech posiedzeniach wyraŸnie
polaryzowa³a opinie cz³onków komisji i skupia³a
siê wokó³ problemu g³osowania w wyborach lokalnych obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi. Ostatecznie po³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza i Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, wnosz¹ o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Na koniec chcia³bym tak¿e przypomnieæ, ¿e
niestety trochê zbieg³y siê prace nad ustaw¹
o zmianie ordynacji wyborczej samorz¹dowej
z pracami, które prowadzone s¹ w Sejmie. Z tego,
co wiem, tak¿e ten problem zostanie ujêty w projekcie sejmowym, czyli sprawa niejako siê rozwi¹¿e, je¿eli ten projekt zmian w ustawie – Ordynacja wyborcza trafi do Senatu, poniewa¿ na pewno zostanie uwzglêdnione orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, a niezale¿nie od tego wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego, który zapad³ 1 marca 2006 r., z automatu powoduje, ¿e zapisy ustawy z 2004 r. po prostu nie obowi¹zuj¹.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, zgodnie z decyzj¹ komisji rekomendujê odrzucenie tego projektu ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 regulaminu senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê
pytania do sprawozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela wnioskodawcy,
a Komisja Ustawodawcza jako wnioskodawcê
projektu upowa¿ni³a do jej reprezentowania pana senatora Piotrowicza.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
takie pytanie?
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy komisja rozwa¿a³a interpretacjê przytoczon¹
przez Trybuna³ Konstytucyjny, dotycz¹c¹ tego, co
i w jakim zakresie rozumiemy przez „ogó³ mieszkañców”? Chodzi o art. 16. Czy „ogó³ mieszkañców” jako
podmiot praw i obowi¹zków jest to tylko incydent
z dnia wyborów, czy jest to „ogó³ mieszkañców” po³¹czonych jak¹œ wiêzi¹ wspólnotow¹, która musi
trwaæ przez jakiœ czas? Bo od tego zale¿y to, jak¹
podmiotowoœæ chronimy, czy podmiotowoœæ przypadkow¹, przywiezion¹ autobusem, czy podmiotowoœæ zamieszka³¹ i wykonuj¹c¹ jakieœ prawa na danym terytorium. Czy komisja siê tym zajmowa³a?

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Senatorze, odby³a siê dyskusja na ten temat. Ja by³em obecny na ostatnim posiedzeniu komisji 18 lipca i tak¿e na ten temat prowadzona by³a
dyskusja, jednak istot¹ sprawy by³a, wydaje mi siê,
kwestia pojêcia zameldowania czy sta³ego zameldowania, co mia³oby stanowiæ podstawê do wpisu
do rejestru. Mówi³ o tym tak¿e przedstawiciel Pañstwowej Komisji Wyborczej, który na pierwszym
posiedzeniu, 17 maja, prezentowa³ trochê inne
stanowisko ni¿ na ostatnim posiedzeniu. Mówi³ on,
¿e nie ma kolizji, nie ma takiego problemu, ¿eby
uzale¿niaæ mo¿liwoœæ uczestniczenia w wyborach
municypalnych od wpisu do sta³ego rejestru.
Tymczasem obecnie ani Komisja Ustawodawcza, ani Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w swoich rozwi¹zaniach
legislacyjnych nie zmierza³y w kierunku poszerzania kryteriów dotycz¹cych – tak jak pan senator raczy³ zauwa¿yæ – tej wspólnoty, lokalnoœci,
czyli nie tylko tej mo¿liwoœci, która wi¹¿e siê
z tym, niejako zgodnie z t¹ ustaw¹ i z dyrektyw¹
Unii Europejskiej, i¿ tu¿ przed wyborami, mog¹
to byæ nawet dwa tygodnie, osoba niebêd¹ca obywatelem polskim, ale bêd¹ca obywatelem Unii
Europejskiej, mo¿e zjawiæ siê w danej gminie,
uzyskaæ sta³e zameldowanie i uczestniczyæ w wyborach samorz¹dowych, w wyborach municypalnych. Oczywiœcie wi¹¿e siê to, tak jak nadmieni³em, ze sta³ym zameldowaniem, a potem z wpisem do rejestru.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Proszê bardzo.
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Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym us³yszeæ, czy komisja zasiêgnê³a informacji, bada³a, jak to jest w starych krajach
Wspólnoty Europejskiej, chocia¿by w Danii, w Anglii, we Francji, w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii. Pytam o to, bo trybuna³ zakwestionowa³
albo raczej poda³ w w¹tpliwoœæ pojêcie wspólnoty
samorz¹dowej, które zast¹pi³ – proszê mi wybaczyæ
kolokwializm – pojêciem wspólnoty autobusowej,
co oznacza, ¿e mo¿na kogoœ przywieŸæ na dzieñ wyborów, zameldowaæ i bêdzie bra³ udzia³ w wyborach. Chodzi o to, czy taka „wspólnota autobusowa” te¿ jest dopuszczana, czy w tych krajach Unii
Europejskiej uczestnictwo w niej zapewnia podmiotowoœæ lokaln¹, samorz¹dow¹. Czy by³o to badane i czy mo¿e pan zrelacjonowaæ Senatowi, jak to
wygl¹da w tych krajach?

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Oczywiœcie, ¿e tak, komisja zajmowa³a siê tak¿e tym tematem i ju¿ na pierwszym posiedzeniu,
17 maja, pojawi³y siê w¹tpliwoœci. Najwiêkszym
problemem jest fakt, ¿e nie obowi¹zuje zasada
wzajemnoœci. Zatem to, ¿e inne pañstwa Unii Europejskiej nie respektuj¹ art. 19 pkt 1 Traktatu
o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej ani dyrektywy Unii Europejskiej, nie stanowi podstawy
do nierespektowania tego artyku³u, jak i wprowadzenia dyrektywy w ¿ycie.
Po³¹czone komisje uzyska³y dwie zasadnicze
informacje. Jedna z nich to informacja przedstawiona komisji 4 lipca przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i przygotowana, podpisana przez
pani¹ Barbarê Tuge-Ereciñsk¹. Jest to informacja w sprawie respektowania zasady wzajemnoœci w odniesieniu do prawa g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli
Unii Europejskiej. Druga informacja zawarta jest
w dokumencie przygotowanym przez Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu,
w druku OTE 444 o prawie g³osowania i kandydowania w wyborach lokalnych – regulacje
wspólnotowe.
Zgodnie z dokumentami, które zosta³y nam
przedstawione – ja mówi³em o tym we wstêpie
mojego wyst¹pienia – na przyk³ad w Portugalii,
w Grecji, w Hiszpanii praktycznie nie ma ¿adnych ograniczeñ, czyli owa „wspólnota autobusowa” jest respektowana, zatem mo¿na tam
przyjechaæ niejako w ostatniej chwili, zarejestrowaæ siê i uczestniczyæ w wyborach municypalnych. I s¹ sytuacje biegunowo odmienne, na
przyk³ad na £otwie, gdzie w ogóle nie ma dotycz¹cych tego regulacji, a w Niemczech wprawdzie
nie ma braku wzajemnoœci, ale warunki, które
nale¿y spe³niæ, aby uczestniczyæ w wyborach samorz¹dowych, s¹ tak skomplikowane, ¿e praktycznie osobie, która nie jest obywatelem Niemiec,

a jest obywatelem Unii Europejskiej przyje¿d¿aj¹cym tu¿ przed wyborami, owe warunki uniemo¿liwiaj¹ udzia³ w wyborach samorz¹dowych.
(Senator Piotr Andrzejewski: A jak to wygl¹da
w Danii?)
Kwestiê wyborów lokalnych w Danii reguluje
ustawa z 18 maja 2005 r. o wyborach gminnych.
Jak wynika z rozdzia³u 1 §1 powy¿szej ustawy,
czynne prawo wyborcze w wyborach do gmin i regionów przys³uguje osobom, które w dniu wyborów maj¹ ukoñczone osiemnaœcie lat i sta³e miejsce zamieszkania w danej gminie, poza tym posiadaj¹ obywatelstwo duñskie albo s¹ obywatelami jednego z pozosta³ych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, albo s¹ obywatelami Islandii lub Norwegii, albo bez przerwy przebywaj¹
na terenie królestwa duñskiego przez trzy lata
przed dniem wyborów.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Tomaszewska.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy zastrze¿enia Trybuna³u Konstytucyjnego obejmuj¹
kwestie zamieszkania i zarejestrowania, czy tylko kwestiê rejestracji?

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Kwestiê rejestracji, poniewa¿ zastrze¿enia
i wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹
dwóch elementów. Dotycz¹ one praw wyborczych obywateli polskich, co zosta³o zakwestionowane ustaw¹ czy nowelizacj¹ z 2004 r., a chodzi³o o obowi¹zek wpisania danego obywatela do
rejestru na dwanaœcie miesiêcy przed dat¹ wyborów. Oznacza³oby to ograniczenie praw wyborczych, czyli stworzenie pozakonstytucyjnego, dodatkowego warunku, który stanowi³by podstawê
do udzia³u w wyborach municypalnych. By³oby
to ograniczenie praw wyborczych i z takiego za³o¿enia wyszed³ Trybuna³ Konstytucyjny. Zakwestionowanie przez Trybuna³ Konstytucyjny art. 6
tej¿e ustawy w konsekwencji zrodzi³o zakwestionowanie tak¿e art. 6a, który zawiera analogiczne
zapisy dotycz¹ce obywateli Unii Europejskiej
niebêd¹cych obywatelami polskimi.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ewa Tomaszewska:
Jeœli mogê dopytaæ, to chcia³abym us³yszeæ
odpowiedŸ na pytanie, czy to oznacza, ¿e zmiana
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ustawy, która mia³a na celu przede wszystkim
odniesienie siê do werdyktu trybuna³u i wprowadzenie go w ¿ycie, czyli skorygowanie prawa tak,
by nie by³o sprzecznoœci z konstytucj¹, w rezultacie w swej istocie jest znacznie szersza, bo dotyczy tak¿e spraw zamieszkania. Czy siê nie mylê?
Dziêkujê.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 1 marca
2006 r. czyni nasz¹ inicjatywê ustawodawcz¹
w zasadzie bezprzedmiotow¹ – i z tego wynikaj¹
tak¿e nasze w¹tpliwoœci, na ten temat te¿ ju¿ dziœ
rozmawialiœmy. Oznacza to, ¿e je¿eli ta inicjatywa, ta ustawa zostanie przyjêta, to dokonamy
tylko kosmetyki w zapisach ustawowych, zaœ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego automatycznie
powoduje, ¿e obywatele polscy nie musz¹ dokonywaæ rejestracji, bo to ogranicza³o ich prawa
wyborcze, a równoczeœnie nie powoduje ograniczeñ praw wyborczych obywateli Unii Europejskiej, czyli nie musz¹ oni spe³niaæ warunku
zwi¹zanego z co najmniej dwunastomiesiêcznym
zarejestrowaniem w rejestrach, byciem w tych
rejestrach i zamieszkiwaniem na terenie danej
gminy.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach…
(Senator Czes³aw ¯elichowski: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu, o koniecznoœci zapisania siê
do g³osu i o obowi¹zku sk³adania podpisanych
wniosków legislacyjnych.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Inicjatywa niniejsza jest rekomendowana jako do odrzucenia przez Senat. Jest to inicjatywa
legislacyjna Senatu, w zwi¹zku z czym mo¿emy
sk³adaæ wszelkie wnioski do niej, zwi¹zane z nowelizacj¹ ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw. Takich inicjatyw jest wiele. Myœlê,
¿e dobrze by by³o, gdyby one zosta³y skanalizowane w jednym akcie prawnym, a nie by³y w wielu aktach uchwalanych czy to z inicjatywy
rz¹du, czy to z inicjatywy Sejmu, czy to z inicjatywy Senatu. Ale skoro ju¿ ta inicjatywa jest,
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chcia³bym siê ustosunkowaæ do tego, co jest jej
przedmiotem.
Jej przedmiotem jest przede wszystkim to, co zauwa¿y³ Trybuna³ Konstytucyjny, a mianowicie niezgodnoœæ dotychczasowych uregulowañ z art. 19
ust. 1 traktatu konstytuuj¹cego Wspólnoty Europejskie, który mówi o równym traktowaniu w zakresie uprawnieñ elekcyjnych cz³onków pañstw
Unii Europejskiej. Rzeczywiœcie tak by³o.
A zatem trzeba przyj¹æ podstawow¹ dyrektywê,
¿e osoby z pañstw Unii Europejskiej nale¿y traktowaæ tak samo jak osoby z pañstwa polskiego.
Ale musz¹ one spe³niaæ pewne wymogi. Te wymogi
wynikaj¹ jednoczeœnie z przepisów konstytucji,
z praw, które ma ogó³ mieszkañców, czyli z praw
cz³onków danej wspólnoty zamieszkuj¹cej na danym terytorium, która chce wy³oniæ swoje w³adze
samorz¹dowe, jak równie¿ z przepisów mówi¹cych o szacunku dla tych praw i praw innych
oraz równoœci praw w tym zakresie, czyli porównywalnoœci sytuacji poszczególnych obywateli,
jak i prawa do udzia³u w wyborach ka¿dego obywatela w zakresie, który przewiduje i konstytucja,
i ustawa o ordynacji wyborczej. W dotychczasowych uregulowaniach ta nierównoœæ miêdzy obywatelem polskim a obywatelem pañstw Unii by³a
ewidentna. St¹d te przepisy utraci³y moc.
Jednak wykonanie orzeczenia trybuna³u nie
mo¿e iœæ za daleko, to znaczy nie mo¿e pozbawiaæ
mieszkañców gminy i okreœlonej wspólnoty mo¿liwoœci stosowania kryterium zamieszkiwania,
rzeczywistego zamieszkiwania i brania udzia³u
w ¿yciu wspólnoty jako obyczajowego prawa warunkuj¹cego wystêpowanie w jej imieniu. Nale¿y
przeciwdzia³aæ temu, co jest tylko incydentem
wyborczym ze wzglêdów politycznych, a co tak
naprawdê wypacza sens funkcjonowania samorz¹du terytorialnego, zw³aszcza w komórkach
gminnych, tam, gdzie wszyscy wszystkich znaj¹
i wiedz¹, czego po danym obywatelu mog¹ siê
spodziewaæ, gdzie nie jest to uzale¿nione od
chwilowo deklarowanej na u¿ytek wyborów postawy politycznej. W zwi¹zku z tym wydaje mi siê,
¿e jak wynika z odpowiedzi na pytanie, nale¿y
zinterpretowaæ w sposób œcis³y orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego, które s³usznie neguj¹c
nierównoœæ praw obywateli Unii i obywateli Polski w dotychczasowych regulacjach, mówi te¿, ¿e
wymóg wpisywania siê do sta³ego rejestru wyborców na dwanaœcie miesiêcy przed wyborem jest
niew¹tpliwie naruszeniem tych praw, o których
mówi art. 16, 31, 32, 62 i wreszcie art. 169 konstytucji. Jest to niew¹tpliwe. Ale czy ten wyrok
pozbawia mo¿liwoœci zrealizowania wymogów
pewnego okresu zamieszkiwania na danym terytorium? Moim zdaniem, nie. I dlatego te¿ pozwolê
sobie zaproponowaæ poprawki na wypadek, gdyby jednak Senat nie przyj¹³ wniosku komisji
o odrzucenie tej inicjatywy, który jest z³o¿ony.
Poprawki te bêd¹ te¿ funkcjonowa³y wobec
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wszelkich innych podejmowanych inicjatyw co
do nowelizacji ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Moje poprawki zmierzaj¹ do tego, ¿eby wprowadziæ przepis, i¿ prawo wybierania do rady gminy, powtarzam: gminy, czyli tam, gdzie jest ta
osobista znajomoœæ i konsoliduje siê specjalna
wspólnota miejscowa, ma obywatel Polski, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i który przez okres co
najmniej dziewiêciu miesiêcy stale zamieszkuje
na obszarze dzia³ania tej rady. Jak wynika³oby
z pytania, orzeczenie trybuna³u mówi o tym trybie rejestracji, ale nic nie mówi o wymogu domicylu i nic nie mówi o tym, jak nale¿y rozumieæ
ogó³ mieszkañców stanowi¹cych wspólnotê samorz¹dow¹. Trudno kwalifikowaæ, jest to s¹d
kwantyfikuj¹cy, osobê, która jest przywieziona
na dzieñ wyborów w teczce, w ten sposób, ¿e jest
to mieszkaniec bêd¹cy cz³onkiem wspólnoty stanowi¹cej z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹.
Wydaje mi siê, ¿e jest to przepis do wyinterpretowania i interpretuje siê go w³aœnie w ten sposób,
¿e jednak musz¹ istnieæ jakieœ wiêŸ, zwi¹zek
i znajomoœæ miêdzy cz³onkami tej wspólnoty
i chêæ wspó³dzia³ania, nie tylko w przysz³oœci, ale
ju¿ w dniu wyborów. Dlatego te¿ proponujê takie
rozwi¹zanie i jednoczeœnie zrównanie w tych prawach równie¿ obywateli Unii Europejskiej. I tego
dotyczy jedna z moich poprawek, któr¹ sk³adam
na rêce pana marsza³ka na wypadek, gdybyœmy
jednak nie przyjêli odrzucenia tej inicjatywy
przez Senat.
Nastêpna poprawka, Wysoki Senacie, oczywiœcie te¿ zmierza do zademonstrowania przy okazji tej inicjatywy tego, co ja bêdê proponowa³ i co
bêdzie, mam nadziejê, proponowa³ w przysz³oœci
Senat, bo bêdê stara³ siê sk³oniæ go do przeprowadzenia wszystkich nowelizacji ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz niektórych innych ustaw. Otó¿
w zwi¹zku z art. 190, dotychczasowym art. 190
ordynacji wyborczej, który mówi o istniej¹cej
z mocy prawa niepo³¹czalnoœci niektórych przewidzianych w prawie funkcji b¹dŸ stanowisk
z mandatem do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, proponujê dodanie do ordynacji nowelizacji ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, a tak¿e
ustawy o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego, nowelizacji,
która zawiera przepis mówi¹cy, ¿e funkcjonariusze w okresie pe³nienia s³u¿by w tych wszystkich
s³u¿bach nie mog¹ sprawowaæ mandatu radnego
rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. To jest postulat, który wskazuje, ¿e decyzyjne organy samorz¹du nie mog¹ byæ infiltrowane
i sterowane przez s³u¿by specjalne pañstwa. Jest
to pewna zasada, której ho³dujê, i dlatego taki

wniosek sk³adam. Jednoczeœnie uwa¿am, ¿e ta
ustawa nowelizuj¹ca wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia, ale z wyj¹tkiem tych przepisów dotycz¹cych nowelizacji
tych ustaw o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, a tak¿e S³u¿bie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego, bo mog¹ one wejœæ w ¿ycie dopiero wtedy, kiedy wejd¹ w ¿ycie te ustawy, które
jeszcze w ¿ycie nie wesz³y. I tak¹ poprawkê równie¿ sk³adam na rêce pana marsza³ka.
Wydaje siê, ¿e przy tej okazji musimy sobie zadaæ pytanie: czy to, co nazywam szerokim, œrutowym strzelaniem legislacyjnym, o czym mówiliœmy niedawno, ma byæ zasad¹ funkcjonowania legislacji w Polsce, czy te¿ nale¿y temu jednak siê
przyjrzeæ i komasowaæ tego typu inicjatywy legislacyjne zmierzaj¹ce do uregulowania jednego
przedmiotu w jednym celu? Pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Szmit.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e musimy jednak wróciæ do pocz¹tku
i do meritum naszej dyskusji w tym punkcie.
Otó¿ my rozmawiamy na temat inicjatywy Senatu bêd¹cej odpowiedzi¹ na wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego, który uchyli³ dwa punkty
w ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów
i sejmików województw. Nowelizacja tej ustawy
zosta³a uchwalona w 2004 r. i nak³ada³a na obywateli, którzy chc¹ braæ udzia³ w g³osowaniu,
obowi¹zek przebywania dwanaœcie miesiêcy na
terytorium danej gminy. Intencj¹ tego by³o
wprowadzenie ograniczeñ dla obywateli Unii
Europejskiej niebêd¹cych obywatelami Polski,
bo je¿eli wprowadzaliœmy ograniczenie dla obywateli polskich, to naturalnie mogliœmy ograniczaæ w tych prawach obywateli Unii Europejskiej. No ale trybuna³ to uchyli³ i w zwi¹zku
z tym nasza inicjatywa, mówiê o tej inicjatywie
senackiej, o której dyskutujemy w tym momencie, mia³a za zadanie realizacjê wyroku trybuna³u, jednak tak naprawdê tylko w zakresie niewielkich zmian porz¹dkuj¹cych ustawê. Bo je¿eli chodzi o meritum, to wyrok trybuna³u jest
obowi¹zuj¹cy i dzisiaj nie ma obowi¹zku przebywania dwunastu miesiêcy na obszarze danej
gminy, aby mo¿na by³o realizowaæ swoje podstawowe prawo wyborcze, czyli prawo do g³osowania, podstawowe prawo konstytucyjne.
W tej sytuacji, je¿eli ponadto wiemy, ¿e ró¿ne
inicjatywy s¹ zg³aszane równie¿ w Sejmie, wydaje
siê, ¿e odrzucenie naszej inicjatywy jest dzisiaj tak
naprawdê najw³aœciwszym rozwi¹zaniem, o ile
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chcemy zrealizowaæ ten cel, który stawiali sobie
równie¿ ustawodawcy w Sejmie w 2004 r., czyli
cel, aby jednak wprowadziæ pewne ograniczenia
dla obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami Polski w zakresie mo¿liwoœci g³osowania
w wyborach lokalnych. Bo tak naprawdê dopiero
w tym momencie otwieramy sobie pole do jakiœ
konkretnych i bardzo szczegó³owych dzia³añ.
Jestem przekonany, ¿e propozycja zg³oszona
przez pana senatora Romaszewskiego… przepraszam, Andrzejewskiego, propozycja, która
nadal ogranicza obywateli Polski w prawie do g³osowania, ponownie bêdzie uchylona przez Trybuna³ Konstytucyjny, je¿eli do niego trafi. Je¿eli
chcemy wprowadzaæ ograniczenia maj¹ce chroniæ nasze wspólnoty lokalne przed ludŸmi, którzy
chc¹ zmanipulowaæ wybory, bo przecie¿ o to chodzi, nie chodzi o to, ¿e komuœ odmawiamy prawa
do g³osowania, tylko chodzi o to, ¿e zak³adamy,
¿e s¹ si³y, które kieruj¹c siê z³ymi intencjami
chc¹ zmanipulowaæ nasze wybory, to na pewno
nie zrobimy tego jednym prostym zapisem, który
dzisiaj napiszemy szybko, bo albo zostanie on
uchylony przez Trybuna³ Konstytucyjny, albo
wywo³a protesty czynników europejskich, albo
po prostu oka¿e siê ca³kowicie œlepy i pusty, gdy¿
tak naprawdê nie do zrealizowania.
W dzisiejszych pracach, w dyskusji, bo warto
te¿ o tym powiedzieæ, pad³o pytanie, jaki zakres
mo¿e mieæ ewentualnie ograniczenie tych praw.
By³y to naprawdê sporadyczne sytuacje, ¿e obywatele Unii Europejskiej zg³aszali chêæ do g³osowania w Polsce, to by³o, nie wiem, mniej ni¿ dwieœcie osób, tak ¿e mówimy o takiej skali. No, o takiej skali zjawiska mówimy dzisiaj, tworz¹c uregulowania ustawowe. Nie wiem, czy tak naprawdê warto ju¿ dzisiaj siê tym zajmowaæ, bo mo¿e
troszeczkê za wczeœnie do tego siê bierzemy.
Tak wiêc podsumowuj¹c, powiem, ¿e dzisiaj
najw³aœciwszym wnioskiem jest wniosek o odrzucenie tej inicjatywy senackiej. Bo je¿eli chcemy ograniczaæ – wracam do celu tej ustawy –
udzia³ obywateli Unii Europejskiej w naszych
wyborach lokalnych, to naprawdê trzeba to lepiej
przepracowaæ i zrobiæ to w taki sposób, ¿ebyœmy
nie byli potem nara¿eni na uchylanie tego albo
przez Trybuna³ Konstytucyjny, albo przez inne
organy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê, pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym najpierw sprostowaæ jedn¹ drobn¹
nieœcis³oœæ w wypowiedzi pana senatora Andrze-
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jewskiego. Otó¿ poprzednia regulacja tak¿e równo traktowa³a obywateli i Polski, i krajów Unii
Europejskiej, bo zarówno wobec obywateli polskich, jak i wobec obywateli krajów Unii Europejskiej stosowa³a ten sam wymóg dwunastomiesiêcznego zarejestrowania. Po wyroku trybuna³u
tak¿e zarówno obywatele polscy, jak i obywatele
pañstw Unii Europejskiej s¹ traktowani tak samo. Ten wyrok wszed³ w ¿ycie automatycznie.
St¹d te¿ wydaje mi siê, ¿e nie ma specjalnego sensu podtrzymywanie tej inicjatywy ustawodawczej Senatu. Je¿eli Senat podzieli zdanie Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, to po prostu zakoñczy bieg tej inicjatywy, poniewa¿ ona wtedy nie pójdzie do Sejmu.
Chcia³bym jednak siê odnieœæ do sprawy, która
jest tutaj jednym z g³ównych w¹tków, czyli do obowi¹zku domicylu, do koniecznoœci zamieszkiwania w gminie, przebywania w niej czy zarejestrowania siê okreœlony czas przed wyborami.
Otó¿ uwa¿am, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny nie
do koñca, czy mo¿e nie we wszystkim, ma racjê,
aczkolwiek na posiedzeniu komisji – przepraszam, tu jeszcze jedna dygresja – dyskutowaliœmy, czy trybuna³ kwestionowa³ sam¹ zasadê domicylu, czy tylko koniecznoœæ rejestrowania siê
w odpowiednim czasie. Faktem jest, ¿e uprawnienia wyborcze maj¹ wszyscy mieszkañcy danej gminy, powiatu czy województwa tworz¹cy lokaln¹ wspólnotê gminn¹, powiatow¹, wojewódzk¹. Ale teraz pytanie: jak zawi¹zuje siê ta lokalna
wspólnota? Czy ta lokalna wspólnota zawi¹zuje
siê poprzez przyjazd w dniu wyborów? Czy zawi¹zuje siê ona poprzez przyjazd czterdzieœci
osiem godzin przed dniem wyborów? Bo teoretycznie mo¿na by³oby uzupe³niæ spis wyborczy
w pi¹tek przed wyborami, które s¹ w niedzielê.
Je¿eli wiêc mia³aby to byæ przeszkoda czysto administracyjna, to wystarczy³oby, ¿e dwa dni
wczeœniej ktoœ by siê zg³osi³, tak jak w wypadku
zaœwiadczeñ wydawanych wtedy, kiedy chcemy
w wyborach ogólnopañstwowych g³osowaæ w innym lokalu wyborczym ni¿ ten, do którego jesteœmy przypisani. Wydaje mi siê jednak, ¿e wspólnota lokalna zawi¹zuje siê nieco d³u¿ej. Je¿eli ten
wybór ma byæ œwiadomy, to myœlê, ¿e pewien,
mo¿e nie dwunastomiesiêczny, obowi¹zek domicylu, zamieszkiwania w tej wspólnocie lokalnej
powinien byæ wprowadzony.
Wybory ogólnokrajowe to coœ zupe³nie innego.
Ka¿dy z nas ma swoje preferencje polityczne i czy
bêdzie g³osowa³ w tym okrêgu wyborczym, czy
w tamtym, to bêdzie g³osowa³ na dan¹ partiê lub
na senatora reprezentuj¹cego tak¹ czy inn¹ partiê i mo¿e tego – nawet przy nieco mniejszej znajomoœci kandydatów – dokonaæ w innym okrêgu
wyborczym.
Ale wybory samorz¹dowe to jednak inny rodzaj wyborów. I dlatego, g³osuj¹c za odrzuceniem
tego projektu ustawy jako bezprzedmiotowego
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wobec wejœcia w ¿ycie ustaleñ Trybuna³u Konstytucyjnego, postulowa³bym jednak, aby rozwa¿yæ zapisanie w sposób zgodny z konstytucj¹ jakiegoœ minimalnego okresu zamieszkiwania
w danej wspólnocie lokalnej, który uprawnia³by
do g³osowania. Wiem, w czym tkwi problem. Prawo wyborcze jest zapisane jako powszechne i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ktoœ, kto wyprowadza siê z jednej gminy, tam traci prawa wyborcze, a w nowej
by ich nie mia³, bo nie spe³ni tego obowi¹zku. Ale
myœlê, ¿e w tym szczególnym przypadku, w przypadku wyborów lokalnych, mo¿na by³oby przyj¹æ jak¹œ konstrukcjê prawn¹, która gwarantowa³aby rzeczywiste uczestnictwo we wspólnocie
lokalnej, by dopiero to uczestnictwo dawa³o prawo wyborcze.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
(Senator Anna Kurska: Popieram pana pogl¹d.)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zacz¹³bym od tego, ¿e nie szanujemy sami siebie. Ta ustawa to inicjatywa senacka. Spotykaliœmy siê, bodaj¿e trzy razy, na posiedzeniach komisji, podczas których mogliœmy j¹ dopracowaæ
tak, ¿eby mia³a rêce i nogi, zdaniem wiêkszoœci.
Ale, niestety, nikt w trakcie posiedzeñ komisji nie
próbowa³ tego dokonaæ. Z góry, od pierwszego
posiedzenia komisji, wszyscy byli raczej przeciw.
Mówiono: a po co to robiæ, nagle, ni st¹d ni zow¹d, bêd¹ przyje¿d¿aæ jakieœ grupy mieszkañców, albo podnoszono inny bardzo atrakcyjny argument, ¿e prawdopodobnie w krajach zachodnich nikt o Polaków nie dba. I mimo, ¿e te argumenty pada³y pod wp³ywem opinii przedstawicieli rz¹du, przedstawicieli wszystkich œrodowisk,
które na ten temat mog¹ coœ powiedzieæ, to jednak ci¹gle ta ustawa by³a jakoœ tak traktowana
jakby by³a z³em koniecznym.
A przecie¿, proszê pañstwa, wystarczy siê
wczytaæ. W tej ustawie jest wyraŸnie napisane, ¿e
podstawowy warunek brania udzia³u w wyborach, to jest sta³e zamieszkiwanie na terenie gminy. I to jest zapis, który nie pozwala na to, ¿eby
nagle dzieñ przed wyborami przyjecha³ autobus
pe³en pasa¿erów i ¿eby oni mogli zarejestrowaæ
siê na listach. Nikt tych ludzi nie zarejestruje na
listach w dniu wyborów. Trzeba udokumentowaæ, ¿e stale siê zamieszkuje na terenie gminy.
Potwierdza³em to u pana ministra tu¿ przed wyst¹pieniem i rzeczywiœcie tak jest. Tak ¿e ten ar-

gument jest absolutnie nieadekwatny do tego, co
jest zapisane w ustawie.
Otrzymaliœmy materia³y z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, które wykazuj¹, ¿e w wiêkszoœci
krajów Unii Europejskiej, czy mo¿e nawet we
wszystkich, w ka¿dym razie w tych, o których
uda³o siê uzyskaæ informacje, Polacy nie maj¹
problemu z g³osowaniem w wyborach lokalnych,
nie maj¹ problemu ani z kandydowaniem, ani
z g³osowaniem. Tak ¿e tutaj obawy, ¿e my wychodzimy naprzód, przed innych, równie¿ s¹ nieudokumentowane.
Ja, Szanowni Pañstwo, uwa¿am, ¿e to, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny usun¹³ te punkty, to z wypowiedzi mojego przedmówcy wynika, ¿e usun¹³,
to dobrze. Ale mieliœmy tutaj ostatnio posiedzenie, na którym by³ przedstawiciel Trybuna³u
Konstytucyjnego, by³ pan prezes, i on wrêcz zarzuca³ parlamentowi, ¿e parlament nie podejmuje dzia³añ, aby orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego jak najszybciej za³atwiaæ. I Komisja
Ustawodawcza podjê³a tak¹ próbê. Niestety, ta
próba zosta³a storpedowana.
A wiêc ja apelujê, proszê pañstwa, o to, ¿eby
wtedy, kiedy jest jakaœ inicjatywa senacka,
wszyscy zainteresowani senatorowie tak pracowali nad projektem, ¿eby nie upad³, ¿eby mia³
szansê przebicia siê, zw³aszcza, je¿eli to wynika
z orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pani senator Rafalska.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Senator Szaleniec wywo³a³ mnie do wypowiedzi, poniewa¿ to ja po trosze jestem sprawc¹
wniosku o odrzucenie projektu ustawy. Powiem,
dlaczego.
My procedowaliœmy nad tym projektem bardzo d³ugo, ale ja nie robi³abym najwiêkszego problemu z faktu, ¿e tak powa¿nie rozmawiamy
o inicjatywie ustawodawczej Senatu. Chyba to
nie jest wstyd, ¿e mamy pewne w¹tpliwoœci, nawet gdybyœmy mieli po uwa¿nym rozpatrzeniu
odrzuciæ w³asn¹ inicjatywê na tym etapie, w tym
miejscu, tu¿ przed wyborami. To chyba nie jakaœ
ura¿ona duma powinna nami kierowaæ.
Przypomnê mo¿e, ¿e na samym pocz¹tku pada³y pytania, czy to ma byæ kierowane do Pañstwowej Komisji Wyborczej, czy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, czy do MSWiA, i ¿e ju¿ samo to œwiadczy, proszê pañstwa, o tym, ¿e poziom wiedzy nas wszystkich by³ wtedy prawie zerowy. My ten temat po prostu rozpoznawaliœmy.
Nie jest to chyba b³¹d czy wina, je¿eli pytamy
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o zasadê wzajemnoœci, na jakiej istnieje mo¿liwoœæ uczestnictwa w wyborach lokalnych polskiej m³odzie¿y, czy Polaków, którzy pracuj¹
w Anglii, w Irlandii, Szkocji, o to, czy mog¹ braæ
udzia³ w wyborach lokalnych. I nie mogliœmy
wtedy otrzymaæ wiarygodnej odpowiedzi. Kolejne
posiedzenia by³y przek³adane, spotykaliœmy siê
i za ka¿dym razem, proszê pañstwa, by³y inne informacje, czêsto bardzo sprzeczne, czêsto wzajemnie siê wykluczaj¹ce. Równoczeœnie do ró¿nych komisji wp³ywa³y kolejne inicjatywy ustawodawcze zwi¹zane ze zmian¹ ordynacji wyborczej. Im bli¿ej do wyborów samorz¹dowych, tym
wiêcej tych pomys³ów, bardziej rozdrobnionych,
bardziej rozpracowywanych na posiedzeniach
komisji, rozszerzanych. Mamy chocia¿by nasz¹
ustawê o pe³nomocnictwie, zwi¹zan¹ z wyborami: czêœæ z nas, gdy to podpisywa³a, by³a przekonana, ¿e to jest pe³nomocnictwo, a potem okaza³o
siê, ¿e jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze siamto
i z jednej inicjatywy robi siê zupe³nie coœ innego.
Podczas d³ugich debat dotycz¹cych ordynacji
wyborczej pojawia³y siê takie g³osy, ¿e tak w³aœciwie obecnie obowi¹zuj¹ca ordynacja wyborcza
nie uwzglêdnia nowych tendencji, nowej sytuacji, w jakiej znajdujemy siê w ostatnich latach.
Wykazywaliœmy sprzecznoœæ miêdzy sta³ym zamieszkiwaniem a sta³ym zameldowaniem. Dzisiaj nie jesteœmy zwi¹zani sta³ym meldunkiem,
mo¿emy mieæ wiêcej ni¿ jedno mieszkanie. Pracujemy w Warszawie, chcemy wybieraæ prezydenta Warszawy, a jesteœmy zameldowani gdzieœ
indziej. To by³ powód, dla którego uznaliœmy, ¿e
skoro Trybuna³ Konstytucyjny uchyli³ tamto rozwi¹zanie, nak³adaj¹ce kaganiec dwunastu miesiêcy, to zostawmy to wszystko teraz w spokoju.
Po wyborach samorz¹dowych zróbmy to kompleksowo. Przygl¹dnijmy siê ordynacji wyborczej. Niech zrobi¹ to praktycy, niech zrobi¹ to
teoretycy, niech zrobi¹ to eksperci, niech ró¿ne
resorty nad tym pracuj¹. Nie bêdzie zarzutu
o upolitycznianie tej debaty, tej dyskusji, tego
nacisku, ¿e dzisiaj musimy zrobiæ, bo ktoœ nie
zd¹¿y zmieniæ list albo okrêgów albo z innego powodu, tylko zrobimy to, ¿eby kompleksowo rozwi¹zaæ problem.
I taki by³ g³ówny powód z³o¿enia tego wniosku,
Panie Senatorze, ¿e co posiedzenie to zupe³nie inne oceny ze strony resortów, ze strony ekspertów, którzy sami te¿ siê w tych swoich ocenach
gubili. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, ja oczywiœcie nie chcê ograniczaæ, nie wolno mi zreszt¹ ograniczaæ swobody
wypowiedzi, ale mam takie wra¿enie, ¿e od pew-
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nego czasu dyskusja dotyczy spraw niepozostaj¹cych w oczywistym zwi¹zku z przedmiotem naszych rozwa¿añ.
Przypominam, ¿e mamy rozmawiaæ tutaj
o ustawie. Jest wniosek komisji o odrzucenie tej
ustawy. Wobec tego ustawa najprawdopodobniej
przepadnie. Mo¿na oczywiœcie rozmawiaæ o okolicznoœciach, o warunkach, o kontekstach, ale
trzymajmy siê mo¿e meritum, nie dyskutujmy,
proszê, o wszystkim, w tym o kondycji Senatu, bo
ta dyskusja prawdopodobnie bêdzie trwaæ jeszcze bardzo d³ugo. Ja tylko bardzo gor¹co apelujê
o, mo¿na powiedzieæ, intelektualn¹ dyscyplinê.
Bardzo proszê, pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko. W zasadzie mam tylko jedn¹
uwagê, tak¹ mianowicie, ¿e je¿eli chodzi o jakiekolwiek wybory, czy to do gmin, czy to do powiatów, to trudno sobie wyobraziæ sytuacjê, ¿e ten
ktoœ nie mieszka na sta³e w danej gminie. Tu musi
byæ wymagane przynajmniej dwa lata. Przecie¿
g³ównym atutem cz³owieka, który wystêpuje
w imieniu takiej spo³ecznoœci jest w³aœnie to, ¿e on
zna problemy tych ludzi, ¿e on jest po prostu wroœniêty w tê spo³ecznoœæ. Tego mi tutaj brakuje.
Wydaje mi siê, ¿e to jest warunek sine qua non
i dlatego ograniczam siê tylko do tego stwierdzenia.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Szanuj¹c czas, stosownie do apelu pana marsza³ka, chcia³bym powiedzieæ, ¿e podzielam wywody moich przedmówców, w szczególnoœci troskê o to, ¿e wyborca powinien byæ jednak zwi¹zany
z gmin¹, w której przychodzi mu g³osowaæ. Przebija³o to w wypowiedzi pana senatora Andrzejewskiego, pani senator Rafalskiej, pana senatora
Alexandrowicza. Ja równie¿ podzielam tê troskê
i uwa¿am, ¿e powinien byæ taki zwi¹zek.
Wielokrotnie w dyskusjach nad innymi ustawami odwo³ujemy siê do porz¹dku prawnego
obowi¹zuj¹cego w krajach Unii Europejskiej,
tam gdzie demokracja jest ju¿ dobrze zakorzeniona i sprawdzona w swym funkcjonowaniu. Dlatego te¿ komisja czyni³a wszystko, aby zorientowaæ
siê, jak te kwestie s¹ rozwi¹zane w starych krajach Unii Europejskiej. Nie uzyskaliœmy jednak
pe³nej informacji na ten temat. Trzeba wiêcej
czasu, ¿eby tê sprawê zbadaæ i nie widzê powodów do poœpiechu tylko po to, by uchwaliæ dziœ
niedobre prawo.
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Pragnê zwróciæ uwagê równie¿ na to, o czym
wspomnia³ pan senator Szaleniec, ¿e przecie¿
jest mowa w ustawie, ¿e wyborca ma stale zamieszkiwaæ w gminie. Ale, z tego co wiem, nie ma definicji sta³ego zamieszkania. Co kryje siê pod tym
pojêciem? I to te¿ wymaga wyjaœnienia. Dziœ na to
pytanie te¿ nie potrafimy odpowiedzieæ.
Dlatego te¿ w wnoszê, by na razie odrzuciæ projekt ustawy. Nie nale¿y siê kierowaæ fa³szywym
przes³aniem, ¿e to by³a nasza inicjatywa i powinniœmy w zwi¹zku z tym kontynuowaæ ten temat.
Je¿eli dochodzimy do wniosku, ¿e nie jesteœmy
przygotowani do rozstrzygniêcia, to powinniœmy
siê powstrzymaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Lista dyskutantów zosta³a wyczerpana.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze ja. Chcê
jeszcze zabraæ g³os. Wniosek formalny, Panie
Marsza³ku. Z miejsca.)
Proszê bardzo.

Proszê pañstwa, niczego, co powiedzia³em, nie
wycofujê. Zaraz og³oszê przerwê, ale najpierw komunikaty.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej odbêdzie siê dwadzieœcia minut po og³oszeniu przerwy w sali
nr 182.
Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
odbêdzie siê w dniu 21 lipca, to jest w pi¹tek, o godzinie 8.00 w sali nr 182.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze skorzystam z okazji i podziêkujê panu
ministrowi Zieliñskiemu, ¿e siê zjawi³. Mi³o nam
by³o goœciæ pana.
I teraz og³aszam przerwê do godziny 17.00.

Senator Piotr Andrzejewski:
W zwi¹zku z tym, co tutaj powiedziano – a wiêkszoœæ tych wypowiedzi oddaje ró¿ne aspekty tego, co jest wynikiem pracy komisji – podzielaj¹c
pogl¹d, ¿e jest to przedwczesne rozstrzygniêcie,
a nie chc¹c wywo³aæ wra¿enia, ¿e dzia³amy przeciwko orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego,
ani ¿e dzia³amy przeciwko dyrektywom i rozwi¹zaniom Unii Europejskiej, sk³adam wniosek
formalny o odes³anie projektu do komisji. Kiedy
komisja siê tym zajmie, to jest jej rzecz. Wydaje
mi siê natomiast, ¿e by³oby niedobrym sygna³em, gdybyœmy odrzucali tê inicjatywê jako inicjatywê bêd¹c¹ wykonaniem orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego. Jest to niedobry sygna³.
Dlatego wnoszê formalnie o odes³anie
projektu ustawy do komisji. (Oklaski) To jest
drugie czytanie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Rozumiem, ¿e to jest g³os przeciwny do wniosku przedstawionego przez komisjê. Zgodnie
z art. 81 ust. 3, drugie czytanie koñczy siê skierowaniem projektu do komisji w celu ustosunkowania siê do wniosków. A wiêc proponujê, aby
Senat skierowa³ projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Proszê pañstwa, za chwilê… Przepraszam bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Jeszcze jeden komunikat z ostatniej chwili.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, poœwiêcone rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do gmin, rad i powiatów i sejmików wojewódzkich, odbêdzie siê w dniu dzisiejszym pó³ godziny po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 57
do godziny 17 minut 01)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: informacja
Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci
w 2005 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Senatu rzecznika praw obywatelskich, pana Janusza
Kochanowskiego.
Witam, Panie Rzeczniku.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 212 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej dzia³alnoœci oraz
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o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
Przypominam, ¿e marsza³ek Senatu otrzyman¹ od rzecznika praw obywatelskich informacjê,
zawart¹ w druku senackim nr 172, skierowa³ do
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci na posiedzeniu w dniu 18 lipca zapozna³a siê z przedstawion¹ przez rzecznika praw obywatelskich informacj¹ i poinformowa³a o tym marsza³ka Senatu.
Proszê obecnie o zabranie g³osu rzecznika
praw obywatelskich, pana Janusza Kochanowskiego.
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Panie Marsza³ku! Czcigodny Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie informacjê o dzia³alnoœci rzecznika praw obywatelskich w 2005 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw i wolnoœci obywatelskich. W tym
okresie, jak wiadomo, nie piastowa³em tego urzêdu. Obj¹³em go 15 lutego, po z³o¿eniu wymaganego prawem œlubowania. Jest to wiêc informacja mojego znakomitego poprzednika, pana profesora Zolla, rzecznika czwartej kadencji, a moje
dzisiejsze wyst¹pienie zostanie w du¿ej czêœci
ukierunkowane na przysz³oœæ, pro futuro, aby
nie powtarzaæ treœci zawartych w dorêczonym
pañstwu senatorom druku.
Podobnie jak w latach ubieg³ych rzecznik
czwartej kadencji reagowa³ na stwierdzone naruszenia prawa i nabrzmia³e problemy spo³eczne,
wykorzystuj¹c szeroko przys³uguj¹ce mu œrodki
prawne, w tym wnioski do Trybuna³u Konstytucyjnego, przystêpowanie do skarg konstytucyjnych, kasacji i skarg kasacyjnych, pytania prawne oraz wnioski do S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Administracyjnego o ujednolicenie
praktyki orzeczniczej, zaskar¿anie decyzji
i udzia³ w postêpowaniach s¹dowo-administracyjnych oraz w drodze wyst¹pieñ generalnych
i wniosków legislacyjnych, maj¹cych charakter
rekomendacji do okreœlonych rozwi¹zañ. Sprawdzi³a siê w praktyce dzia³alnoœæ wroc³awskiego
pe³nomocnika rzecznika, ustanowionego za zgod¹ Sejmu w 2004 r., oraz pe³nomocnika z siedzib¹ w Gdañsku, powo³anego w roku 2005. W celu
dalszego zbli¿enia urzêdu rzecznika do obywateli
jest – moim zamiarem – zwrócenie siê o wyra¿enie
zgody na ustanowienie kolejnego pe³nomocnika
w jednym z miast na po³udniu Polski.
Z informacji wy³aniaj¹ siê, liczone w dziesi¹tkach tysiêcy, ogromnie wa¿ne sprawy, z którymi
ludzie i inne podmioty mierz¹ siê codziennie,
a nie znajduj¹c zrozumienia u w³adz i w urzê-
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dach, kieruj¹ je do rzecznika, poszukuj¹c ochrony i wsparcia. Reagowanie na skargi i wnioski by³o jednym z najbardziej istotnych elementów
utrzymywania przez rzecznika wiêzi ze spo³eczeñstwem, wydobywania niezbêdnych norm
z g¹szczu przepisów, wskazywania sposobu w³aœciwego postêpowania, gdy prawo jest naruszane
lub obchodzone, i przeciwdzia³ania urzêdniczej
bezdusznoœci.
Poddana ocenie Wysokiej Izby informacja zawiera na ponad trzystu stronach rozliczne przyk³ady ewidentnych przypadków ³amania i uszczuplania praw cz³owieka i obywatela. Informacja zdaje sprawê z wielop³aszczyznowej dzia³alnoœci rzecznika udzielaj¹cego pomocy organizacjom pozarz¹dowym w ramach prowadzonych
programów aktywizacyjnych, takich jak Ruch
Przeciwko Bezradnoœci Spo³ecznej, Edukacja dla
Rozwoju, Pro Publico Bono, Spo³eczeñstwo obywatelskie na rzecz prawa dostêpu do informacji,
Poradnictwo prawne i obywatelskie.
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, pozwolê sobie przypomnieæ, ¿e ju¿ w moim
pierwszym sejmowym wyst¹pieniu po z³o¿eniu
œlubowania stwierdzi³em, ¿e dziêki dzia³aniom
moich poprzedników urz¹d rzecznika praw obywatelskich wpisa³ siê na trwa³e w system instytucji demokratycznego pañstwa prawnego. Jest
moim zadaniem kontynuowanie pracy poprzedników i podnoszenie autorytetu tego urzêdu.
Mówi³em to 15 lutego 2006 r. Wolnoœæ i równoœæ
obywateli, poszanowanie praw innych, nieingerowanie w ich ¿ycie prywatne, tolerancja wobec
odmiennych pogl¹dów, z wyj¹tkiem tolerowania
dyskryminacji, poszanowanie praw mniejszoœci
i praw jednostki, respektowanie swobód religijnych, wolnoœæ prasy i zgromadzeñ, oto podstawy
ustroju demokratycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma praw i wolnoœci bez sprawnie funkcjonuj¹cych instytucji silnego pañstwa prawnego tworzonego przez wolnych obywateli. Nie
ma wolnych obywateli i silnego pañstwa bez spo³eczeñstwa obywatelskiego, które promuje cnoty
obywatelskie i poczucie odpowiedzialnoœci za dobro wspólne. Takie pañstwo jest warunkiem rozwoju jednostki, jest niezbêdnym komponentem
si³y narodu i konkurencyjnoœci kraju na arenie
miêdzynarodowej. Przytoczone s³owa pozostaj¹
w pe³ni aktualne.
Dla realizacji moich zamierzeñ przyj¹³em szereg przedsiêwziêæ konkretyzuj¹cych poszczególne
segmenty dzia³añ. Wœród nich pragnê skoncentrowaæ siê na zabiegach doskonal¹cych proces
tworzenia prawa. Wspó³czesny kryzys prawa, którego istnienie jest intuicyjnie odczuwane przez
nas wszystkich, ma swoje zasadnicze przyczyny
w nadmiarze regulacji, w instrumentalnym podejœciu do normotwórstwa oraz do stosowania prawa. Wszyscy wiemy, ¿e jest za du¿o z³ego prawa, ¿e
w ogóle jest za du¿o prawa. Choroba ta zreszt¹ do-
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tyczy nie tylko nas, zbyt du¿o prawa towarzyszy
zawsze systemom skorumpowanym. Przed blisko
dwoma tysi¹cami lat Tacyt pisa³, ¿e tak jak kiedyœ
cierpieliœmy z powodu zbrodni, tak teraz cierpimy
z powodu praw. Im bardziej skorumpowana jest
republika, tym liczniejsze s¹ jej prawa. Tego rodzaju diagnoza, oczywiœcie w rozmiarach nieporównywalnie wiêkszych, ma zastosowanie tak¿e do
naszej rzeczywistoœci. Wynika to z fa³szywie pojêtej roli pañstwa, z jego nadmiernego interwencjonizmu, z pozytywistycznej teorii prawa, zgodnie
z któr¹ wszystko musi byæ zapisane w przepisach
i wreszcie z fa³szywie pojêtej roli parlamentu, który traktuje siê jako rodzaj fabryki przepisów. Nie
praw, lecz w³aœnie przepisów, produkowanych jak
na fabrycznej taœmie, w sposób pozbawiony czêsto zwyk³ego sensu i logiki.
Stwierdzam z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e nawet z pomoc¹ wykwalifikowanego prawnika
trudno rozeznaæ siê w tym g¹szczu prawnym. Jeden z teoretyków prawnych powiedzia³ kiedyœ, ¿e
jedyne, co pozwala nam zapanowaæ nad przepisami prawa, to komputery. Awaria systemu spowodowa³aby jednak, ¿e nie byliœmy w stanie tego
wszystkiego ogarn¹æ.
Jako propozycjê naprawy status quo proponujê miêdzy innymi deregulacjê, wprowadzenie
rzeczywistej oceny skutków regulacji, kontroli
nastêpczej w postaci monitorowania funkcjonowania obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa, wprowadzenie regulacji typu sunset, która polega na
przyjêciu zasady automatycznej utraty mocy
obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, o ile w okreœlonym czasie nie zostanie wyra¿ona polityczna
wola ich utrzymania, poddanie prac zwi¹zanych
z polityk¹ tworzenia prawa kontroli prewencyjnej wyspecjalizowanego organu o funkcji technicznolegislacyjnej oraz monitoruj¹cej skutki
legislacji. W podleg³ym mi biurze rozpocz¹³ dzia³alnoœæ zespó³ do opracowania projektu reformy
postêpowania legislacyjnego, w tym rozwa¿enia
ewentualnego powo³ania takiej kontrolnej instytucji w postaci czy to rady stanu, czy rady
prawniczej.
W tym miejscu pragnê nawi¹zaæ do publicznej
deklaracji pana marsza³ka Borusewicza z 29 maja
bie¿¹cego roku, dotycz¹cej przyjêcia przez ten organ, przez Senat, powinnoœci czuwania nad wykonywaniem wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. Nie dostrzegam tu przeciwwskazañ natury
konstytucyjnej. Senat mo¿e wiele na tym polu
zdzia³aæ nawet bez zmiany konstytucji, jeœli zespoli
monitoring wspomnianych orzeczeñ z przys³uguj¹cym mu prawem do inicjatywy ustawodawczej.
W moim przekonaniu, konieczne bêd¹ jednak
zmiany w regulaminach obu izb parlamentu.
Równie wa¿ne zadanie dotyczy wspierania
przebudowy procedur s¹dowych w kierunku

przestrzegania prawa do s¹du zagwarantowanego w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 6 Konwencji o ochronie praw cz³owieka
i podstawowych wolnoœci oraz w art. 14 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w tym wyeliminowania przewlek³oœci
w postêpowaniach s¹dowych.
Poza reform¹ materialnej sfery stanowienia
prawa i procedur legislacyjnych oraz usprawnienia dzia³alnoœci organów wymiaru sprawiedliwoœci istnieje potrzeba zwiêkszenia dostêpnoœci
prawa w konkretnych sytuacjach dla osób najbiedniejszych. Najbogatsi poradz¹ sobie, staæ ich
bowiem na korzystanie z fachowej pomocy wybitnych prawników.
Rzecznik praw obywatelskich czwartej kadencji sygnalizowa³ w obszernym wyst¹pieniu do
ówczesnego ministra sprawiedliwoœci, ¿e skoro
w wyniku nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego z s¹du zdjêty zosta³ obowi¹zek udzielania stronom wskazówek i pouczeñ o skutkach
procesowych dla obu stron postêpowania, to organy pañstwa winny wzi¹æ na siebie taki obowi¹zek.
Po opracowaniu projektu ustawy o dostêpie do
nieodp³atnej pomocy prawnej przyznawanej
przez pañstwo osobom fizycznym, zamierzam
powo³aæ w biurze, jako pilota¿owy, specjalistyczny zespó³ pomocy prawnej o charakterze konsultacyjno-interwencyjnym. Jest to kontynuowanie
programu udzielania pomocy prawnej ofiarom
przestêpstw. W tym kontekœcie pragnê podkreœliæ wagê prac zwi¹zanych z aktualizacj¹ baz danych zawieraj¹cych adresy organizacji pozarz¹dowych nios¹cych pomoc ofiarom przestêpstw, prezentowanych na stronie internetowej rzecznika praw obywatelskich.
Nadal bêdzie organizowana pod moim patronatem akcja tak zwanych dni prawniczych
w gminach, w tym wspó³praca ze œrodowiskiem
prawniczym, samorz¹dem terytorialnym, organizacjami pozarz¹dowymi, biurami porad obywatelskich, studenckimi poradniami prawnymi,
tak zwanymi klinikami prawa i uniwersytetami
trzeciego wieku.
Nie mogê nie nawi¹zaæ do skierowanego przeze
mnie na samym pocz¹tku urzêdowania apelu do
œrodowisk prawniczych o podjêcie wspólnych
dzia³añ na rzecz ca³oœciowej reformy wymiaru
sprawiedliwoœci i zwi¹zanej z tym wspó³pracy
z ministrem sprawiedliwoœci w zakresie, w jakim
obydwie „strony” uznaj¹ to za mo¿liwe. W tym celu zwróci³em siê do przewodnicz¹cego zainicjowanego przeze mnie przed kilkoma laty Porozumienia Samorz¹dów Zawodów Prawniczych i Organizacji Prawniczych o zorganizowanie tak zwanego okr¹g³ego sto³u dotycz¹cego reformy wymiaru sprawiedliwoœci. Jego zadaniem by³oby
w szczególnoœci wyselekcjonowanie zagadnieñ,
które nadawa³yby siê do wspólnego podejmowa-
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nia oraz takich, które mog³yby byæ przedmiotem
dalszych dyskusji. Przede wszystkim s³u¿y³oby
to potrzebnemu zbli¿eniu œrodowisk prawniczych oraz kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwoœci, bez którego trudno sobie wyobraziæ skuteczn¹ reformê wymiaru sprawiedliwoœci.
W dalszym ci¹gu, w zwi¹zku z pracami nad nowym kodeksem karnym, przewidujê przedstawienie podstawowych zasad, którym kodyfikacja ta
powinna odpowiadaæ, oraz zorganizowanie na jesieni tego roku specjalnego seminarium z udzia³em znanego na œwiecie profesora prawa Jamesa
Q. Wilsona, które s³u¿y³oby przedstawieniu polskiemu œrodowisku naukowemu doœwiadczeñ
amerykañskich oraz nieco innego sposobu myœlenia o prawie i odpowiedzialnoœci karnej.
Proszê pozwoliæ mi na jeszcze jedn¹ refleksjê.
Najlepsze nawet prawo nie mo¿e skutecznie oddzia³ywaæ na rzeczywistoœæ spo³eczn¹ bez zapewnienia nale¿ytej jakoœci procesowi jego stosowania zarówno przez s¹dy, jak i organy administracji. Wed³ug mnie, lepsze czy gorsze kodeksy,
tak¿e ten, którego by³em i jestem przeciwnikiem,
wywieraj¹ znacznie mniejszy wp³yw na praktykê,
ni¿ mo¿na siê by³o tego przedtem spodziewaæ.
Reforma wymiaru sprawiedliwoœci powinna
obejmowaæ nie tylko zmiany czy nowelizacje kodeksów karnych, ale i usprawnienie wielu zagadnieñ, takich jak na przyk³ad informatyzacja procesu zarz¹dzania sprawami, stworzenie niezbêdnej sieci zak³adów penitencjarnych, egzekucje
prawa czy wreszcie tak prozaicznych spraw jak
doprowadzenie czy dowo¿enie wiêŸniów do
s¹dów, czy dorêczanie pism procesowych. Jak
wiadomo, wiele tych spraw podejmowanych jest
w dzia³aniach ministra sprawiedliwoœci, którym
nale¿y przyklasn¹æ. Niezale¿nie jednak od pozytywnego, z za³o¿enia, stosunku do nich, zadaniem
rzecznika bêdzie ich monitorowanie z punktu widzenia gwarancji praw cz³owieka i obywatela.
Jeszcze jedna sprawa. Wydaje siê truizmem,
¿e nowoczesny obrót gospodarczy potrzebuje
skutecznych narzêdzi umo¿liwiaj¹cych rozstrzyganie sporów. Profesjonalni i merytorycznie przygotowani arbitrzy i mediatorzy s¹ w stanie z jednej strony znacznie odci¹¿yæ pañstwowe s¹downictwo gospodarcze i cywilne, z drugiej – przyczyniæ siê do dalszego rozwoju inwestycji. Skorzystaæ z tego mog¹ i przedsiêbiorcy,
i pañstwo, i wymiar sprawiedliwoœci. Dlatego
tak istotne jest, aby stworzone zosta³y ramy
prawne i organizacyjne prawid³owego szkolenia tego rodzaju arbitrów i mediatorów. W dalszym ci¹gu mam zamiar patronowaæ powo³aniu miêdzynarodowego instytutu arbitra¿owo-mediacyjnego, którego zadaniem by³oby
przede wszystkim wszechstronne przygotowanie arbitrów i mediatorów.
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Równie wa¿nym zadaniem jest promowanie
przeze mnie skutecznej polityki informacyjnej.
Ilustracj¹ tego zagadnienia s¹ dzia³ania na rzecz
praktycznej realizacji prawa dostêpu do informacji publicznej, unormowanego bezpoœrednio
w art. 61 konstytucji i rozwiniêtego w ustawie
z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do informacji
publicznej. Tak jak mój poprzednik, uwa¿am, ¿e
mo¿e byæ ono daleko bardziej skutecznym narzêdziem walki z korupcj¹ ni¿ na przyk³ad sam kodeks karny. Dlatego w wielu przypadkach prawo
do kontroli spo³ecznej poprzez informacjê publiczn¹ mo¿e byæ traktowane jako wa¿niejsze od
ochrony prywatnoœci, zw³aszcza gdy chodzi
o funkcjonariuszy publicznych. W tym ostatnim
aspekcie istotne znaczenie posiada niedawny
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 marca
bie¿¹cego roku. Nadmieniam, ¿e 6 czerwca odby³a siê na ten temat konferencja organizowana
miêdzy innymi przy wspó³udziale rzecznika, na
temat: „Dostêp do informacji publicznej – rozwój
czy stagnacja”, tak¿e przy wspó³dzia³aniu Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
W zwi¹zku z du¿¹ iloœci¹ naruszeñ pracowniczych, jakich dopuszczaj¹ siê zagraniczni pracodawcy w stosunku do obywateli polskich pracuj¹cych w krajach Unii Europejskiej, oraz naruszeñ praw Polaków poszukuj¹cych pracy w tych
krajach, przedstawi³em ministrowi spraw zagranicznych swoje spostrze¿enia na ten temat. Dzia³anie to jest czêœci¹ kompleksowego planu maj¹cego na celu poprawienie sytuacji naszych obywateli pracuj¹cych za granic¹, których liczbê
ocenia siê na blisko milion, a niektórzy nawet
oceniaj¹ j¹ na dwukrotnie wiêksz¹; wystarczy to
odnieœæ do oko³o dziesiêciu milionów pracuj¹cych w Polsce – jest to 10%, 15%, a mo¿e nawet
wiêcej. S¹ to przewa¿nie ludzie m³odzi, w najlepszym okresie swojego ¿ycia i produktywnoœci. Ale
wielu z nich jedzie w nieznane. Niejednokrotnie
s¹ nieprzygotowani, wypchniêci poza granice
przez warunki krajowe. Obserwuj¹c pierwsze
wyjazdy do Wielkiej Brytanii, patrzy³em z przera¿eniem na tych, którzy jechali tam ze 100, 200
funtami. Teraz jest ju¿ znacznie lepiej i powinniœmy byæ zadowoleni z otwierania przed Polakami
nowych rynków pracy oraz z coraz wy¿szej oceny
ich umiejêtnoœci. Nie usuwa to jednak potrzeby
zapewnienia im ochrony, który to obowi¹zek spoczywa na instytucjach pañstwowych. Osoby podejmuj¹ce pracê za granic¹ staj¹ siê czêsto ofiarami niedopuszczalnych praktyk. Znajduje to
wyraz w nadchodz¹cej do mnie korespondencji.
Wystêpuj¹ nieprawid³owoœci w dzia³aniu agencji
– zarówno polskich, jak i zagranicznych – rekrutuj¹cych do pracy za granic¹. Warunki ¿ycia
i pracy tak¿e s¹ odmienne od zapowiadanych,
czego dobitnym dowodem mog¹ byæ ujawnione
niedawno przez media dramatyczne, wrêcz tragiczne w skutkach, przestêpcze praktyki, z jakimi
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spotyka³a siê czêœæ polskich obywateli w Republice W³oskiej. Podczas zorganizowanej przeze
mnie w marcu tego roku konferencji „Praca Polaków za granic¹ – agencje poœrednictwa pracy”
zwracano uwagê, ¿e trudnoœci te spowodowane
s¹ nieznajomoœci¹ miejscowych warunków i jêzyka, nawet w podstawowym zakresie, brakiem
odpowiednich kwalifikacji, jakichkolwiek zasobów finansowych i rozeznania na miejscowym
rynku pracy. S¹ sygna³y o zdarzaj¹cej siê nieuczciwoœci poœredników, a tak¿e o braku wiedzy
o mo¿liwoœci korzystania z pomocy w dochodzeniu swoich roszczeñ i praw. W zwi¹zku z naruszeniami prawa pracy polskie konsulaty przeprowadzi³y ponad czterysta interwencji. Nie mog¹ one jednak zapewniæ wszystkim zg³aszaj¹cym
siê wy¿ywienia i mieszkania, znaleŸæ pracy, pokryæ kosztów pobytu, a tym bardziej w szpitalu.
Z danych szacunkowych wynika, ¿e w pañstwach Unii Europejskiej podjê³o legalnie zatrudnienie – powtarzam: legalnie – siedemset lub
wiêcej tysiêcy Polaków, z czego najwiêcej w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji. Liczba pracuj¹cych na czarno nie jest mo¿liwa do ustalenia,
ale choæby ze wzrostu liczby tanich po³¹czeñ lotniczych z Wielk¹ Brytani¹ i Irlandi¹ wynika, ¿e
jest ona bardzo znaczna. Najwiêcej uwagi wymaga wiêc sytuacja w tych w³aœnie krajach, zw³aszcza w Wielkiej Brytanii. Jednoczeœnie nadchodz¹
informacje, ¿e obywatele polscy przebywaj¹cy
w Wielkiej Brytanii i Irlandii maj¹ utrudniony dostêp do opieki konsularnej z uwagi na zbyt sk¹p¹
obsadê kadrow¹ tych urzêdów. Niebawem mog¹
siê pojawiæ podobne sygna³y z kolejnych pañstw
otwieraj¹cych przed Polakami swoje rynki pracy.
Zaniepokojony t¹ sytuacj¹ wyst¹pi³em do ministra spraw zagranicznych w marcu tego roku
o wzmocnienie s³u¿b konsularnych. Zwróci³em
siê tak¿e do odpowiednich oœrodków naukowych za granic¹ z proœb¹ o przygotowanie ekspertyz na temat statusu prawnego polskich i nie
tylko polskich pracowników w krajach Unii Europejskiej na gruncie prawa europejskiego
i mo¿liwoœci dzia³añ na rzecz ochrony tych praw.
O tych inicjatywach i innych przedsiêwziêciach
mówi³em na konferencji prasowej 11 lipca
2006 r., po powrocie z Londynu, gdzie odby³em
szereg bardzo owocnych spotkañ. Ju¿ wczeœniej
zainicjowa³em debatê nad zagadnieniem podwójnego opodatkowania w krajach Unii Europejskiej i w innych pañstwach, w których pracuj¹ Polacy, oraz siêgn¹³em po instrumenty prawne pozostaj¹ce w mojej gestii w celu wypracowania kompleksowych rozwi¹zañ w tej sprawie.
Dlatego z zadowoleniem przyj¹³em dzisiejsz¹ informacjê prasow¹ o podpisaniu nowej umowy
polsko-brytyjskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej nadal
w centrum mojej uwagi pozostawaæ bêd¹ aktywne
formy walki z bezrobociem. W szczególnoœci konieczne bêdzie tu dokonanie oceny mo¿liwoœci
wykorzystywania funduszy unijnych na rozszerzanie dzia³alnoœci w zakresie przeciwdzia³ania
bezrobociu i, tym samym, walce z nêdz¹. W tym
celu zamierzam przeprowadziæ analizy porównawcze programów i skutecznoœci dzia³añ innych
pañstw europejskich w tym zakresie, ze szczególnym uwzglêdnieniem doœwiadczeñ Wielkiej Brytanii, oraz wykonaæ szczegó³ow¹ analizê zakresów
dzia³añ i aktywnoœci urzêdów pracy oraz prywatnych agencji. Innym przedsiêwziêciem bêdzie zorganizowanie przez pracowników naszego biura
wyjazdu na tereny popegeerowskie w celu zbadania stanu zaanga¿owania i aktywnoœci organów
w³adzy lokalnej w przeciwdzia³aniu bezrobociu
i ubo¿eniu rodzin z tego œrodowiska.
Najwa¿niejszym problemem, jaki postawi³em
przed sob¹ i swoim urzêdem w pierwszym roku
dzia³alnoœci, jest opracowanie ca³oœciowej koncepcji umacniania rodziny. W tym przedmiocie
uzna³em za wiod¹ce nastêpuj¹ce tematy: realizacjê obowi¹zku szkolnego, udzia³ rodziców w procesie edukacji, rodziny zastêpcze, placówki wychowawcze i resocjalizacyjne dla nieletnich,
opiekê nad samotnymi matkami, alimentacjê,
rozwi¹zywanie konfliktów miêdzy rodzicami na
tle prawa do kontaktów z dzieckiem, opiekê nad
dzieæmi uchodŸców. Zespó³ Prawa Rodzinnego
w moim biurze, a tak¿e powo³ana decyzj¹ z kwietnia tego roku pe³nomocnik do spraw rodziny, zostali zobowi¹zani do dokonania przegl¹du organizacji spo³ecznych zajmuj¹cych siê sprawami
rodziny i dzieci w celu nawi¹zania kontaktu
i wspó³pracy miêdzy nimi.
Z problemami rodziny koresponduje problematyka osób niepe³nosprawnych, która trwale
pozostaje w krêgu moich zainteresowañ. Dostêp
tych osób do przys³uguj¹cych im praw, w tym do
tych maj¹cych charakter spo³eczny, jest niew¹tpliwie znacznie utrudniony, a w wielu przypadkach wrêcz niemo¿liwy.
W kwietniu tego roku odby³em spotkanie z ministrem obrony narodowej Rados³awem Sikorskim. Po tej wizycie, a tak¿e wizycie w jednej z jednostek, jestem w pe³ni przekonany, ¿e problemy
zwi¹zane z obronnoœci¹ pañstwa, w tym z dzia³alnoœci¹ Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
przebudowanych w ramach dostosowania do wymogów Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego, powinny
pozostawaæ w sta³ym zainteresowaniu rzecznika. Trzy najwa¿niejsze zagadnienia wymagaj¹ce
monitorowania w œcis³ym wspó³dzia³aniu z kierownictwem resortu obrony narodowej to: warunki bytowe ¿o³nierzy, wyszkolenie ¿o³nierzy
i sprawnoœæ wojskowa oraz zdolnoœæ bojowa wojska. Ze swojej strony raz jeszcze chcia³bym zadeklarowaæ wolê bliskiej i rzeczowej wspó³pracy
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w tych wszystkich wystêpuj¹cych w zhierarchizowanej strukturze wojskowej kwestiach, z których mog¹ wynikaæ zagro¿enia dla praw cz³owieka i obywatela.
W tym duchu, maj¹c na uwadze informacje
p³yn¹ce ze œrodków masowego przekazu o aktualnej sytuacji na pograniczu Izraela i Republiki
Libanu, skierowa³em do ministra obrony narodowej wyst¹pienie artyku³uj¹ce moje zaniepokojenie sytuacj¹ ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê w polskich kontyngencie wojskowym wchodz¹cym
w sk³ad tymczasowych si³ ONZ.
Kolejnym problemem, który czêsto wystêpuje
w dzia³alnoœci rzecznika, jest ochrona praw lokatorów w zestawieniu z interesami w³aœcicieli lokali. Zachodzi tu sytuacja wynikaj¹ca z przeciwstawnych interesów obydwu stron konfliktu. Obowi¹zuj¹ce od 5 lutego 2005 r. przepisy ca³kowicie
wyeliminowa³y z obrotu prawnego tak zwan¹ eksmisjê na bruk, utwierdzaj¹c mieszkañców, niekiedy nie najbiedniejszych, w przekonaniu, ¿e
mog¹ oni nie p³aciæ czynszu, bo i tak w praktyce
niczym to nie grozi. Konsekwencj¹ niewyegzekwowanych wyroków s¹dowych s¹ nie tylko zaleg³oœci
w uiszczaniu nale¿nych w³aœcicielowi mieszkania
op³at, ale przede wszystkim niszczenie substancji
mieszkaniowej doprowadzaj¹ce w rezultacie do
degradacji ca³ego budynku.
Nie silê siê na uogólnienia, ale wiele nale¿y poprawiæ równie¿ w funkcjonowaniu w³adzy wykonawczej, jeœli chodzi o szeroko pojmowan¹ administracjê, zarówno w wymiarze rz¹dowym, jak
i samorz¹dowym. W tym zakresie tkwi¹ wielkie
mo¿liwoœci usprawnienia jej dzia³alnoœci.
Rzecznik w przeciwieñstwie do s¹dów i trybuna³ów nie ma kompetencji do rozstrzygania sporów, do narzucania swego stanowiska podmiotom kontrolowanym czy finalnego za³atwiania
spraw w rozumieniu administrowania. Skutecznoœæ rzecznika zale¿y od si³y jego argumentacji
i w³aœciwego reagowania na nie przez adresatów
kierowanych wniosków. Ale skutecznoœæ ta jest
mo¿liwa przede wszystkim z uwagi na istnienie
sprawnego s¹downictwa administracyjnego, do
którego w odpowiednim momencie rzecznik mo¿e siê odwo³aæ. Mówi³em o tym podczas dorocznego Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego 24 kwietnia tego roku. W ostatnim okresie w blisko po³owie spraw,
w których rzecznik kierowa³ skargi do wojewódzkich s¹dów administracyjnych, nie dochodzi³o
do rozpraw s¹dowych, gdy¿ organy administracji
uwzglêdnia³y skargi przed rozpraw¹. Dowodzi to
wartoœci profilaktycznej funkcji s¹dowej i kontroli w³adzy publicznej. Mo¿noœæ zaskar¿enia aktu w³adzy publicznej do s¹dów stanowi w polskim systemie prawnym istotne narzêdzie w rêkach rzecznika.
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Prze³omem dla s¹downictwa administracyjnego by³a jego reforma z dnia 1 stycznia 2004 r.
Analiza skarg, które po tej dacie wp³ywa³y do biura rzecznika, sk³ania mnie do wyra¿enia pogl¹du, ¿e nie wszystkie uregulowania przewidziane w ustawie – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi sprawdzi³y siê
w praktyce. Wyselekcjonowane zagadnienia wymagaj¹ce korekty ustawodawcy przedstawi³em
w wyst¹pieniu generalnym przed³o¿onym prezesowi Naczelnego S¹du Administracyjnego, który
w wielu kwestiach podzieli³ moje stanowisko.
Szczególnie wa¿na wydaje siê potrzeba objêcia
kognicj¹ s¹du administracyjnego aktów organu
samorz¹du innego ni¿ terytorialny, to jest zawodowego, gospodarczego czy uczelnianego. Wiele
skarg dotyczy³o tak¿e nadmiernego sformalizowania podstaw skargi kasacyjnej do Naczelnego
S¹du Administracyjnego. Pan prezes Janusz
Trzciñski by³ ³askaw zapewniæ mnie, ¿e otrzymam projekt nowelizacji ustawy w tych sprawach, nad którym trwaj¹ prace w Biurze Orzecznictwa Naczelnego S¹du Administracyjnego. Pozostajê w przekonaniu, i¿ ostateczny kszta³t projektowanych zmian przyczyni siê do zapobie¿enia powstawaniu rozbie¿noœci w orzecznictwie
s¹dów administracyjnych. Na tym tle pragnê poinformowaæ, ¿e w moim biurze rozpoczyna dzia³alnoœæ specjalny zespó³, którego zadaniem bêdzie napisanie projektu ustawy – Przepisy ogólne
prawa administracyjnego.
Z moich obserwacji wynika, ¿e oko³o 50–60%
interesantów zg³asza siê do biura rzecznika osobiœcie i telefonicznie z oczekiwaniem udzielenia im
porady prawnej, dokonania oceny prawid³owoœci
informacji udzielonych w innych urzêdach i instytucjach, a tak¿e z proœbami o poradê w sprawach
¿yciowych. Pozostali nawi¹zuj¹ do spraw ju¿ prowadzonych w biurze, na które oczekuj¹ odpowiedzi, b¹dŸ zakoñczonych odmow¹ dalszej interwencji lub wniesienia œrodka zaskar¿enia. Poza
tym istotne znaczenie ma mo¿e fakt, ¿e oko³o 25%
rozmówców nie chce ujawniæ swoich danych osobowych, domagaj¹c siê jednoczeœnie udzielenia
porady w konkretnych sprawach. Przyj¹³em zasadê, ¿e referent prowadz¹cy sprawê w zespole merytorycznym ma obowi¹zek udzielania pomocy
pracownikowi Zespo³u Przyjêæ Interesantów
w drodze uczestniczenia w rozmowie z interesantem zg³aszaj¹cym siê osobiœcie lub wyznaczenia
terminu rozmowy telefonicznej w czasie umo¿liwiaj¹cym przygotowanie siê do sprawy. W konsekwencji powinna nast¹piæ w praktyce biura
zmiana akcentu na rzecz uznania za najwa¿niejsze za³atwiania sprawy w kontakcie z interesantem. Dla pracowników Zespo³u Przyjêæ Interesantów bêd¹ organizowane szkolenia z zakresu psychologii spo³ecznej i technik mediacyjnych. Trwaj¹ te¿ prace nad uruchomieniem przyjaznych i ³atwo dostêpnych stron internetowych biura rzecz-
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nika. Te z pozoru oczywiste sprawy, w po³¹czeniu
z dzia³alnoœci¹ pe³nomocników terenowych, powinny przyczyniæ siê do poprawy skutecznoœci
i dostêpnoœci kierowanego przeze mnie urzêdu
dla obywateli. Jest tak¿e moim zamiarem wydanie
publikacji dla osób osi¹gaj¹cych pe³noletnoœæ,
publikacji zawieraj¹cych informacje na temat
wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela, co powinno
przyczyniæ siê do podniesienia œwiadomoœci prawnej w spo³eczeñstwie.
Mówi¹c o m³odzie¿y, nie sposób pomin¹æ
szczególnie aktualny w ostatnich dniach problem zmian w obowi¹zuj¹cych regulacjach prawnych co do zasad przeprowadzania i oceny egzaminu maturalnego. W sprawie tej zaj¹³em,
wspólnie z rzecznikiem praw dziecka i spo³ecznym rzecznikiem praw ucznia, stanowisko wyra¿aj¹ce sprzeciw wobec zamiaru zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów zawartych w §58 rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej i sportu
z 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych,
który to przepis jednoznacznie okreœla zasady
zaliczania egzaminu maturalnego. W przywo³anym rozporz¹dzeniu nie ma mowy o jakichkolwiek mo¿liwoœciach dokonywania korekty okreœlonych z góry procentowych granic w ocenie wyników egzaminu maturalnego. Propozycja wprowadzenia doraŸnych zmian w obowi¹zuj¹cych
przepisach jest niezgodna z zasad¹ nieretroaktywnoœci prawa. Stanowisko wyra¿one przez ministra edukacji, nawet jeœli wynika z dobrych intencji, podwa¿a zasadê zaufania do standardów
pañstwa prawnego i elementarnych zasad sprawiedliwoœci, co w nauczaniu i wychowywaniu
m³odego pokolenia ma szczególne znaczenie.
Publiczna debata, a tak¿e sygna³y od rodziców
i nauczycieli zwi¹zane ze skróceniem roku szkolnego 2005/2006 oraz z zapowiedzi¹ przesuniêcia
terminu rozpoczêcia roku szkolnego 2006/2007
z 1 na 4 wrzeœnia by³y okazj¹ do poruszenia w relacjonowanym piœmie efektywnoœci wykorzystania czasu nauki w trakcie roku szkolnego.
Ograniczone ramy czasowe mego wyst¹pienia
nie pozwalaj¹ mi poruszyæ tych wszystkich kwestii, w których rozwi¹zaniu bra³em udzia³ w okresie blisko pó³rocznego ju¿ pe³nienia przeze mnie
funkcji rzecznika praw obywatelskich. Czêœæ
z nich zosta³a poruszona w dniu 18 lipca, podczas posiedzenia Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, w którym mia³em zaszczyt uczestniczyæ. Czujê siê zatem zwolniony z ponownego
przedstawiania mego stosunku do: szeroko nag³oœnionej w mediach rezolucji Parlamentu Europejskiego, praw mniejszoœci narodowych, wolnoœci zgromadzeñ i wypowiedzi w œrodkach ma-

sowego przekazu, jawnoœci ¿ycia publicznego,
problematyki lustracyjnej czy aktualnego stanu
opieki zdrowotnej. Da³em wyraz swojemu stosunkowi do tych zagadnieñ w oœwiadczeniach
i komunikatach zamieszczonych na stronach internetowych rzecznika praw obywatelskich,
a tak¿e dwukrotnie na forum Sejmu.
Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym podziêkowaæ
panu senatorowi Zbigniewowi Romaszewskiemu
jako przewodnicz¹cemu komisji, a tak¿e jej
cz³onkom, którzy cierpliwie wys³uchali mojego
wyst¹pienia.
Koñcz¹c, chcia³bym podkreœliæ, ¿e mo¿liwoœæ
wyst¹pienia przed Wysokim Senatem, a tak¿e
planowane wyst¹pienie przed Sejmem maj¹ dla
mnie i mojego urzêdu szczególne znaczenie. Jest
to nie tylko wype³nienie wa¿nej, konstytucyjnej
powinnoœci oraz okazja do przedstawienia podejmowanych i projektowanych inicjatyw, ale jest to
tak¿e okazja do podjêcia na tym wysokim forum –
tak¹ mam nadziejê – debaty o stanie przestrzegania praw i wolnoœci cz³owieka i obywatela oraz
o stanie pañstwa, które prawa te i wolnoœci zabezpiecza. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo i proszê o pozostanie na
miejscu.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ
pytanie rzecznikowi praw obywatelskich, panu
Januszowi Kochanowskiemu?
Rozumiem, ¿e pani senator Tomaszewska,
pan senator Andrzejewski, pan senator Rau, pan
senator Górecki i pan senator Wittbrodt. Taka
jest kolejnoœæ w tej chwili… i jeszcze pani senator
Fetliñska.
Proszê bardzo, pani senator Ewa Tomaszewska zada pytanie.
Rozumiem, ¿e to bêdzie minutowe pytanie, bo
potem bêdzie…
Proszê bardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê.
Pytañ bêdzie wiêcej, mam nadziejê, ¿e siê
zmieszczê w czasie.
Pierwsza sprawa, naruszania praw zwi¹zkowych. Nie wiem, w jakim stopniu urz¹d pana
rzecznika zajmowa³ siê t¹ kwesti¹. Zdarzenia
tego rodzaju s¹ doœæ czêste, a ostatnio dramatyczne. W ubieg³ym tygodniu w zwi¹zku ze
spraw¹ we Frito Lay, o której pewnie pan rzecznik s³ysza³, spraw¹ pracownic usuwanych
z pracy za odmowê œwiadczenia us³ug seksualnych kierownikowi, sprawa rozgrywa siê przed
s¹dem w Grodzisku, zasz³y zdarzenia, no, nieprawdopodobne, a mianowicie prokuratura
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dokona³a rewizji w domach dzia³aczy zwi¹zkowych. Zabrano dokumentacjê zwi¹zkow¹,
w szczególnoœci deklaracje zwi¹zkowe, wywierana jest presja na pracowników, by potwierdzali, ¿e nie byli cz³onkami zwi¹zku. Wydaje mi
siê, ¿e warto zainteresowaæ siê takimi sprawami. Nie wiem, czy tego rodzaju sygna³y do pana
rzecznika dochodzi³y.
I st¹d moje drugie pytanie, pytanie o nagminne naruszanie prawa pracowników do wynagrodzenia i do ochrony czasu pracy. Chcia³abym zapytaæ, czy prowadzone s¹ jakieœ szczególne badania tego zjawiska w naszym kraju, zjawiska
bardzo niepokoj¹cego.
Przy okazji – mam nadziejê, ¿e siê zmieszczê
w czasie – chcia³abym bardzo podziêkowaæ za
podjêcie dzia³añ przeciw podwójnemu opodatkowaniu alimentów. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Chcia³bym zapytaæ, czy chce pan zebraæ pytania, czy odpowiadaæ od razu.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: Zebraæ.)
To mo¿e zbierzmy pytania, je¿eli… Przepraszam, ale decyzja nale¿y do pana rzecznika.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: Do pana marsza³ka.)
To ja proponujê, ¿eby pan odpowiedzia³ zbiorczo na te pytania.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: Œwietnie.)
Zbierzemy wiêc te pytania.
A teraz pan senator Andrzejewski jako nastêpny pytaj¹cy.
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Kontynuuj¹c poprzednie pytanie, zapytam, czy
rzecznik monitoruje, dostrzega niedope³nianie
podstawowych obowi¹zków przez prokuraturê –
jeœli chodzi o s¹dy, to nie wiem, bo s¹dy robi¹ to,
co chc¹ – reaguje na nie, i w jaki sposób. Prokuratura jako urz¹d pañstwowy uchyla siê bowiem od
œcigania przestêpstw w zakresie przyw³aszczania
sobie przez nieuczciwych pracodawców wynagrodzenia za pracê, naruszania praw zwi¹zkowych
i powszechnego lekcewa¿enia w Polsce praw
zwi¹zkowych i praw pracowniczych.
By³o pytanie o meritum, a ja pytam o nadu¿ycia urzêdu prokuratorskiego, który siê uchyla
i umarza gremialnie postêpowania w tych sprawach, bardzo czêsto mimo wniosków Pañstwowej Inspekcji Pracy, organizacji zwi¹zkowych
i samych pokrzywdzonych. Sprawa przybra³a
wymiar, no, pewnej patologii spo³ecznej. St¹d
moje pytanie. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Kolejne pytanie – pan senator Zbigniew Rau,
proszê bardzo.

Senator Zbigniew Rau:
Panie Rzeczniku, pan by³ uprzejmy na pocz¹tku swego wyst¹pienia skonstruowaæ taki wrêcz
godny Monteskiusza argument wskazuj¹cy na
ograniczenia wolnoœci i praw obywatelskich wynikaj¹ce z nadmiaru regulacji prawnych, wskaza³ pan tutaj, cytuj¹c Tacyta, na inflacjê postanowieñ prawa.
Czy zechcia³by pan, kontynuuj¹c ten argument, podzieliæ siê z nami pewn¹ refleksj¹? Czy
dostrzega pan te¿ ograniczenia wolnoœci gospodarczej wynikaj¹ce z przeregulowania gospodarki? I czy w pana ocenie gospodarka polska jest
obecnie wystarczaj¹co regulowana, czy przeregulowana? A jeœli przeregulowana, to w jakich
dziedzinach? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dariusz Górecki, proszê bardzo.

Senator Dariusz Górecki:
Panie Rzeczniku, ja mam cztery pytania.
Pierwsze dotyczy pozycji ustrojowej urzêdu
rzecznika praw obywatelskich. Otó¿ rzecznik
praw obywatelskich, podobnie jak rzecznik praw
dziecka czy generalny inspektor ochrony danych
osobowych, mo¿e byæ odwo³any przez Sejm, je¿eli
sprzeniewierzy siê z³o¿onemu œlubowaniu. Czy
zatem nie uwa¿a pan, ¿e jest to odpowiedzialnoœæ, no, w pewnym stopniu jednak polityczna?
Bo Sejm, organ przecie¿ superpolityczny, w drodze g³osowania decyduje, czy mia³o miejsce
sprzeniewierzenie siê œlubowaniu, czy nie.
A z kolei ten rodzaj odpowiedzialnoœci, przynajmniej teoretycznie, potencjalnie, stwarza mo¿liwoœæ wywierania nacisków politycznych, jeœli
chodzi o sposób sprawowania urzêdu. To jest
pierwsze pytanie.
Drugie. Jak wygl¹daj¹ kontakty rzecznika
z zagranicznymi ombudsmanami, rzecznikami
z innych pañstw? Wiadomo, ¿e s¹ konferencje.
Ale czy zdarzaj¹ siê takie bezpoœrednie ingerencje w konkretnych sprawach, oczywiœcie nieoficjalne, przy okazji konferencji, takie, ¿e ombudsman z innego pañstwa zwraca uwagê na jakieœ
konkretne sytuacje u nas lub na odwrót, polski
rzecznik zwraca uwagê na sytuacjê w innym pañstwie?
Trzecia sprawa. Jak ocenia pan wspó³pracê
z rzecznikiem praw dziecka? Czy nie uwa¿a pan,
¿e mo¿e nale¿a³oby wyposa¿yæ go w tak zwane
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twarde uprawnienia, aby nie musia³ siê wyrêczaæ
rzecznikiem praw obywatelskich? Czy obecny
stan nie prowadzi w gruncie rzeczy do przed³u¿ania za³atwiania pewnych spraw? Bo wydaje siê,
¿e dzisiaj rzecznik praw dziecka dysponuje ju¿
wystarczaj¹cym aparatem i podejmowanie
spraw za poœrednictwem rzecznika praw obywatelskich mo¿e negatywnie wp³ywaæ na sprawnoœæ i terminowoœæ za³atwienia tych spraw.
I wreszcie ostatnie pytanie. Czy w najbli¿szym
czasie rzecznik praw obywatelskich zamierza wyst¹piæ do w³aœciwych organów z wnioskiem
o podjêcie inicjatyw ustawodawczych albo o wydanie lub zmianê jakichœ aktów prawnych dotycz¹cych praw i wolnoœci obywatelskich, a je¿eli
tak, to jakich? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
By³y cztery pytania, od czworga senatorów
i proponujê, ¿eby pan teraz odpowiedzia³ na te
pytania. Nastêpna czwórka ju¿ czeka z pytaniami.
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Zacznê mo¿e od koñca, dlatego ¿e te pytania
by³y najbardziej generalne, a póŸniej przejdê do
tych pytañ konkretnych.
Zacznê od pozycji ustrojowej rzecznika, który
mo¿e byæ odwo³any w przypadku sprzeniewierzenia siê œlubowaniu, z czego pan senator by³ ³askaw wyprowadziæ wniosek, ¿e w zwi¹zku z tym
pozycja rzecznika ma charakter polityczny i mo¿e byæ wra¿liwa na ewentualne naciski polityczne. Wybór rzecznika jest aktem politycznym.
Mia³em mo¿noœæ przejœæ przez to i nie chcia³bym
przechodziæ przez to po raz drugi. Ale póŸniej,
proszê panów, to jestem odpowiedzialny tylko
przed Bogiem, histori¹ i w³asnym sumieniem.
Nie wyobra¿am sobie, aby ktokolwiek kiedykolwiek móg³ wywieraæ nacisk na rzecznika tutaj
stoj¹cego. Chcia³bym to zobaczyæ. Jeœli w takiej
sytuacji bêdê odmawia³ komukolwiek czy w jakimkolwiek przypadku, to problemem bêdzie dla
mnie to, w jak uprzejmej formie to uczyniê. Nie
odczuwam jednak ¿adnego dyskomfortu z tego
powodu, tym bardziej ¿e, mo¿e nie powinienem
tego mówiæ, zak³adam, ¿e rzecznik powinien byæ
wybierany tylko na jedn¹ kadencjê, aby nie mia³
gdzieœ w podœwiadomoœci nieuœwiadomionego
przekonania, ¿e byæ mo¿e powinien byæ bardziej
uprzejmy, bo mo¿e byæ ponownie wybrany. Dany
rzecznik praw obywatelskich powinien byæ wybierany raz i w zwi¹zku z tym nie przewidujê kan-

dydowania po raz drugi, chocia¿ doœwiadczenie,
jakie zyska³em, pokazuje mi, ¿e kadencja rzecznika powinna mieæ szeœæ, siedem lat, dlatego ¿e
na pewne zadania, które chce podj¹æ, musi byæ
odpowiedni czas. Nie bêdê tu wchodzi³ w szczegó³y, ale niektóre zadania s¹ bardziej d³ugodystansowe, ¿e tak powiem.
Kontakty z rzecznikami, ombudsmanami innych krajów s¹, jak to zwyk³o siê mówiæ w dyplomacji, bardzo owocne i szerokie, ale rzeczywiœcie
tak jest. Pierwsza wizyta, jak¹ z³o¿y³em, kurtuazyjna, to by³a wizyta u europejskiego rzecznika
praw cz³owieka, którego niedawno widzia³em
w Poznaniu. Ona by³a kurtuazyjna tylko w za³o¿eniu, bo przerodzi³a siê w wizytê robocz¹, dlatego ¿e bardzo usilnie go namawia³em, ¿eby zainteresowa³ siê prawami pracowników podejmuj¹cych pracê w krajach starej Unii. To nie nale¿y
do jego kompetencji, ale symbolicznie to jest
mo¿liwe. Mia³em te¿ spotkanie w maju tego roku,
nie pamiêtam kiedy dok³adnie, w Brnie z ombudsmanami Grupy Wyszehradzkiej, których te¿
spróbowa³em przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê. Niedawno we Wiedniu mieliœmy spotkanie z szerokim gremium ombudsmanów, z którymi równie¿
mówi³em o tym samym problemie, dla mnie stanowi¹cym w tej chwili najwa¿niejszy problem, to
jest problemie ochrony praw pracowników podejmuj¹cych pracê za granic¹, który w wypadku innych krajów nie jest tak pal¹cy jak w wypadku
Polski. Proszê sobie wyobraziæ: to jest milion,
pó³tora miliona, byæ mo¿e to s¹ dwa miliony osób,
bo wczeœniej czy póŸniej taka cyfra, jeœli ju¿ nie
jest osi¹gniêta, bêdzie osi¹gniêta. To jest problem polityki pañstwa. Staram siê, przygotowujê
teraz list do pana premiera, opisuj¹cy wszystkie
dzia³ania rzecznika, list, którego dwie konkluzje
s¹ nastêpuj¹ce: po pierwsze, ¿e powinno to byæ
przedmiotem polityki rz¹du oraz, po drugie, ¿e
powinno to byæ przeniesione na forum Parlamentu Europejskiego i instytucji europejskiej jako
zagadnienie polityki europejskiej.
Rozmawia³em ju¿ na ten temat z wiceprzewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego Saryuszem-Wolskim, bo mi by³o ³atwo z nim w tej sprawie nawi¹zaæ kontakt, z polskim ambasadorem
przy Radzie Europy, z komisarzem do spraw
praw cz³owieka przy Radzie Europy i przy Unii
Europejskiej, z ministrem spraw zagranicznych.
Co prawda nie s¹ oni ombudsmanami, ale w ten
sposób zda³em panu sprawê, jak bardzo szerokie
kontakty s¹ ju¿ zawi¹zane.
W listopadzie tego roku zapraszam do Warszawy wszystkich ombudsmanów krajów nowo
przyjêtych do Unii Europejskiej, oœmiu, nie dziesiêciu, z wyj¹tkiem ombudsmanów Malty i Cypru, bo obywatele tych pañstw s¹ ju¿ dawno wprowadzeni na ten rynek, w celu w³aœnie omówienia
tego samego zagadnienia, a we wrzeœniu 2007 r.
ombudsmanów dwudziestu piêciu krajów Unii,
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aby ten problem uczyniæ bardzo g³oœnym i aby
w rezultacie tych konferencji opracowaæ ca³¹ sferê zagadnieñ ochrony praw pracowniczych.
Oczywiœcie bêdzie to robione w kontekœcie europejskim, nie w kontekœcie praw pracowniczych
Polaków, mimo ¿e mnie w³aœnie to obchodzi, bo
inaczej nie by³oby to w sferze zainteresowania
moich kolegów. I tak to siê przedstawia. Wydaje
mi siê, ¿e trudno o bardziej szerok¹ wspó³pracê
w ci¹gu pierwszych piêciu miesiêcy. Ona jest dosyæ ³atwa.
Jeszcze jedno. Bêdziemy zapraszali w przysz³ym roku do Polski, to ma okreœlony sens, którego nie potrzebujê wyjaœniaæ, wszystkich ombudsmanów krajów Wspólnoty Niepodleg³ych
Pañstw, dlatego ¿e pozycja ombudsmana w tamtych krajach ma czêsto charakter symboliczny
czy formalny. To jest taka akcja, która ma przenieœæ pewne doœwiadczenia w sposobie myœlenia
w kierunku wschodnim.
Jeœli chodzi o wspó³pracê z rzecznikiem
praw dziecka, to jest ona bardzo dobra. Raz na
dwa miesi¹ce spotykaj¹ siê ze sob¹ zespo³y
tych dwóch urzêdów. Ostatnio namówi³em pani¹ rzecznik praw dziecka do wyst¹pienia do
ministra edukacji o wycofanie siê z tego wiadomego postanowienia. Do tego do³¹czy³ siê spo³eczny rzecznik praw ucznia, który jest moim
doradc¹.
Jeœli chodzi zaœ o rozszerzanie uprawnieñ
rzecznika praw dziecka, to jak ju¿ powiedzia³em,
by³bym raczej temu przeciwny, dlatego ¿e nie widzê nic z³ego w tym, ¿e mam w tym zakresie twarde uprawnienia, zw³aszcza ¿e, jakkolwiek bardzo
szanujê tê instytucjê i nie tylko deklarujê
wspó³pracê, ale rzeczywiœcie wspó³pracujemy
bardzo owocnie, to jest jednak czêœæ funkcji, która zosta³a niejako wy³¹czona z funkcji rzecznika
praw obywatelskich. Na szczêœcie te dzieci staj¹
siê póŸniej doros³ymi obywatelami, tak wiêc mogê powiedzieæ, ¿e zakres tej funkcji nie jest ca³kowicie uszczuplony. Nie jestem jednak a¿ tak
szczodry w rozdawaniu uprawnieñ, które na razie przys³uguj¹ rzecznikowi praw obywatelskich,
a ju¿ zupe³ne by³bym przeciwny temu, aby tworzyæ rzeczników dla ró¿nego rodzaju pól dzia³ania, gdy¿ wtedy trac¹ oni swoj¹ pozycjê. Tak siê
sk³ada, ¿e wystêpuj¹c w Wiedniu na tej niedawnej konferencji, miesi¹ce mi siê ju¿ pomyli³y, mówi³em o polskim modelu rzecznika praw obywatelskich przeciwstawianym wszystkim innym
modelom rzeczników. Dlaczego przeciwstawianym? Bo rzecznik praw obywatelskich w Polsce
ma wspania³e kompetencje, mo¿e prawie wszystko, z wyj¹tkiem inicjatywy ustawodawczej i jakiejœ egzekucji. I ta pozycja jest znakomita. Niezale¿nie od ró¿nego rodzaju trudnoœci, k³opotów
mogê panów zapewniæ, ¿e zakres kompetencji
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jest jedn¹ z tych cech, które w sprawowaniu tego
urzêdu przynosz¹ i sprawiaj¹ satysfakcjê.
Czy zamierzam wyst¹piæ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w sprawach dotycz¹cych wolnoœci i praw
cz³owieka? Zamierzam wyst¹piæ z kilkoma inicjatywami, ale przyznam, ¿e trudno by³oby mi powiedzieæ, czy one maj¹ bezpoœredni zwi¹zek z wolnoœciami i prawami cz³owieka. No, wszystko w jakimœ sensie ma z nimi zwi¹zek. Zamierzam wyst¹piæ, byæ mo¿e za wczeœnie, by o tym mówiæ, ale
skoro pad³o takie pytanie, to o tym powiem, z inicjatyw¹, i wówczas bêdê szuka³ sprzymierzeñców
po stronie pañstwa senatorów, powo³ania, jak
wspomina³em, organu kontrolnego w zakresie
procesu legislacyjnego. Ten projekt jest ju¿ w wykonaniu. Proces legislacyjny w Polsce jest, podobnie jest w wielu krajach, ale w Polsce jest to wyj¹tkowe, chory. Odwo³ywanie siê do Trybuna³u Konstytucyjnego jest czêsto zbyt spóŸnione. Tak jak
na koñcu procesu jest organ kontrolny, sito w postaci Trybuna³u Konstytucyjnego, tak samo na
pocz¹tku tego procesu, ale przy parlamencie, powinien byæ inny organ, który by równie¿ spe³nia³
tego rodzaju funkcjê. Ta kwestia jest przeze mnie
ju¿ dobrze opracowana. Móg³bym na ten temat,
nie chcê przeraziæ pana senatora, d³ugo mówiæ.
Tak wiêc to jest. Jest jeszcze kilka innych projektów, równie kontrowersyjnych. Na ile one maj¹
zwi¹zek z prawami i wolnoœciami obywatelskimi?
Maj¹ go w tym sensie, ¿e maj¹ polepszyæ stan prawa i usprawniæ egzekucjê prawa w Polsce.
Skoro zacz¹³em od koñca, to bêdê szed³ od koñca. Pan senator Rau pyta³ o inflacjê prawa, o to,
czy dostrzegam jej zwi¹zek z wolnoœci¹ gospodarowania. Oczywiœcie, ¿e tak. Gwa³towny rozwój
ekonomiczny Polski na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych by³ spowodowany miêdzy innymi nie tylko
niskim punktem wyjœcia i startu, ale tak¿e barkiem szeregu regulacji, które póŸniej zosta³y ustanowione. Myœlê, ¿e organizm gospodarczy siê dusi
i dlatego mówi³em o deregulacji. Deregulacja powinna byæ jednym z przedmiotów programu legislacyjnego rz¹du, to znaczy rz¹d… Jest taki s³ynny
raport z 2001 r. – raport Mandelkerna, o ile nie
przekrêcam nazwiska – który mówi³, ¿e w Unii Europejskiej powinna nast¹piæ deregulacja oko³o
40%. Taki sam cel – tak orientacyjnie – powinniœmy postawiæ sobie w naszym kraju. Wspomina³em o bardzo kontrowersyjnej – chyba wspomina³em? – regulacji typu sunset, kiedy ustawa, co do
której nie istnieje wola polityczna jej utrzymania
albo co do której nie ma aktów wykonawczych…
Bo proszê sobie wyobraziæ, ¿e istnieje szereg
ustaw, do których nie wydaje siê póŸniej aktów wykonawczych. Co to znaczy? Oznacza to, ¿e dana
ustawa mia³a charakter czysto symboliczny. Chodzi³o o to, ¿eby pokazaæ jak¹œ aktywnoœæ, po czym
o ustawie siê zapomina. Otó¿ ta ustawa oczywiœcie
powinna po jakimœ czasie sama wygasaæ. Jest to
ryzykowne z wielu wzglêdów, ale to jedno z mo¿li-
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wych rozwi¹zañ. Id¹c tym torem, mo¿na powiedzieæ, ¿e system koncesjonowania wymaga ci¹gle
daleko id¹cego skoncesjonowania i sprawdzenia
zezwoleñ. Ale to jest temat sam w sobie.
Pan senator Andrzejewski pyta³ o niedope³nienie obowi¹zków prokuratorskich w zakresie przyw³aszczania sobie rzeczy. Prokuratorskie organy…
(Senator Piotr Andrzejewski: Odmawiaj¹ wydawania postêpowañ.)
Odmawiaj¹, czyli nie podejmuj¹ tego, co powinny.
Przyznam, ¿e wola³bym, ¿eby pan senator powiedzia³ mi to znacznie wczeœniej, wtedy bym to
podj¹³. Nie przysz³o mi to do g³owy, ale obiecujê,
¿e to wykonam. Proszê te¿ o wspó³pracê, bo jest
to zaniechanie nie tylko prokuratorskie, ale i senatorskie. Ale nie bêdê pana œciga³ za to.
(Senator Piotr Andrzejewski: Z wzajemnoœci¹.)
(Weso³oœæ na sali)
Przechodzê równie¿…
Nie wiem, czy to by³a zadowalaj¹ca odpowiedŸ.
(Senator Piotr Andrzejewski: W pe³ni.)
To by³a tylko deklaracja, ¿e wszystkie uwagi tego
typu bêdê podejmowa³. Chyba po prostu nie przysz³o mi do g³owy, ¿e trzeba œcigaæ prokuratorów – to
bardzo interesuj¹ce, prawda? Oczywiœcie, trzeba
ustaliæ jak¹œ konstrukcjê tego, jak to zrobiæ.
Prawa pracownicze do wynagrodzeñ i czasu
pracy, o co pani senator Tomaszewska mnie zapyta³a, istniej¹ i s¹ przedmiotem zainteresowania oraz naszych prac. Mia³em tutaj przygotowane dla pañstwa znacznie szersze wyst¹pienie,
które trwa³o godzinê i piêtnaœcie minut, ale pan
senator Romaszewski zwróci³ mi uwagê podczas
naszej rozmowy, ¿e jako rzecznik praw cz³owieka
i obywatela jestem tak¿e rzecznikiem praw senatorów i ¿e powinienem wybraæ wersjê krótsz¹.
W tej d³u¿szej ja ustosunkowywa³em siê do tego
zagadnienia. Czyli jest to przedmiotem pracy
biura rzecznika praw obywatelskich.
Jeœli chodzi o podwójne opodatkowanie… Chodzi³o o to podwójne opodatkowanie, które dzisiaj
zostaje czêœciowo uregulowane, czy o inne?

Senator Ewa Tomaszewska:
O podwójne opodatkowanie alimentów. Ale ja
nie pytam o to, tylko dziêkujê, bo wiem, ¿e biuro
pana rzecznika zajê³o siê t¹ spraw¹. Uwa¿am, ¿e
to bardzo dobrze, bo zg³aszaj¹ siê do mnie osoby
w tej sprawie. Dziêkujê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Czyli odnotowujê to po stronie podziêkowañ.
Dziêkujê bardzo.
Naruszenie praw zwi¹zkowych. Przyznam, ¿e
ta ostatnia sprawa nie by³a przedmiotem mojej

uwagi. Odnotowa³em to i zaraz jutro to zostanie
zbadane. My oczywiœcie podejmujemy sprawy
nie tylko wtedy, kiedy ktoœ siê do nas zwraca –
tak jest ³atwiej – ale tak¿e z urzêdu. Nie potrafiê
odpowiedzieæ na pytanie, czy ta sprawa jest ju¿
przedmiotem prac w moim biurze.
(Senator Ewa Tomaszewska: O dokumenty
chodzi.)
A, o to chodzi? To mi u³atwi…
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ale teraz wed³ug kolejnoœci, któr¹ mam na…
Przepraszam, pan senator siê zg³asza³. A nie, nie.
Moment, moment.
(G³os z sali: Jest lista.)
W³aœnie, przecie¿ jest lista.
S³ucham?
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie wyczerpaliœmy
kolejki?)
Nie, nie. Panie Senatorze, mamy jeszcze…
(Senator Jan Szafraniec: On jest solenizantem,
to mo¿e byæ…)
…piêciu pytaj¹cych.
Pana te¿ wpisujê.
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, chcia³bym podziêkowaæ za
stanowisko w sprawie zaproponowanych przez
ministra edukacji zmian w ocenie egzaminu maturalnego, za sprzeciw.
Chcia³bym ponadto zadaæ trzy pytania.
Pierwsze. Jak wygl¹da sprawa skarg na przewlek³oœæ postêpowania, jaka jest tendencja? Czy
to siê wyd³u¿a, czy skraca?
Drugie. Cieszymy mnie to, co pan mówi o lepszych regulacjach, o deregulacji. O tym siê mówi
równie¿ w Unii Europejskiej. Pytanie, czy widzi
pan jak¹œ rolê rzecznika w kwestii przyjmowanych u nas regulacji unijnych?
Ostatnie pytanie dotyczy tego, co pan podkreœli³, czyli znaczenia dostêpu do informacji
publicznej, wagi tego. Jak ocenia pan odmowê
ministra rolnictwa opublikowania listy osób
otrzymuj¹cych dotacje unijn¹? Jak to pan rzecznik ocenia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym poprosiæ pana rzecznika o bli¿sz¹
informacjê na temat tej umowy polsko-brytyj-
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skiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Chodzi mi o to, ¿e wiele osób nie z³o¿y³o PIT za rok
2005 i niestety jest w konflikcie z polskim prawem. Czy to porozumienie, ta umowa w jakiœ
sposób ureguluje tê sytuacjê?
Mam jeszcze pytanie, które mo¿e wyda siê
dziwne, ale ta sprawa mnie nurtuje. Nasi obywatele koñcz¹ studia, wyje¿d¿aj¹, pracuj¹ za
granic¹, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii. Bêd¹
p³aciæ podatki, ale gdzie? Wed³ug tej umowy bêd¹ je p³aciæ w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii?
Je¿eli w Wielkiej Brytanii, to i praca przygotowanego cz³owieka, i podatek idzie na to pañstwo. Czy nam nie nale¿a³oby siê tutaj przynajmniej ten podatek, wed³ug skali brytyjskiej, na
przyk³ad, ale dla Polski? Jednak nasz wk³ad
w to, ¿e ta osoba, która pracuje na rzecz obcego
kraju, jest dobrze przygotowana, by³ wielki.
Mo¿e to jest pewna ekwilibrystyka, ale chyba
uzasadniona i ze wzglêdów i spo³ecznych, i ekonomicznych.
I nastêpne pytanie, które chcia³abym zadaæ.
Nie wiem dok³adnie, jak tutaj siê zajêto samotnymi matkami w przepisach prawa, ale obawiam
siê takiego nadmiernego zajmowania siê samotnymi matkami, bo czy nie bêdzie to powodowa³o
takiej sytuacji… Je¿eli bêd¹ preferowane kobiety
samotnie wychowuj¹ce dziecko, to czy nie bêdzie
to zaburza³o roli rodziny? Czy nie bêdzie to mobilizowa³o do rozwodów albo do ¿ycia w konkubinacie? Czasem nadmierna opieka mo¿e rodziæ
skutek wrêcz szkodliwy dla rodziny. Zastanawiam siê nad tym. Prosi³abym o stanowisko pana
rzecznika w tej sprawie.
I kolejne pytanie. Zastanawiam siê, czy w ogóle
je zadaæ, ale to te¿ mnie nurtuje. Mianowicie s³yszê wiele o tym, Parlament Europejski wrêcz
stwierdzi³, ¿e jesteœmy krajem, w którym siê szerzy homofobia, niechêæ do mniejszoœci. Czy nie
s¹dzi pan rzecznik – pytam pana rzecznika jako
osobê, która ma takie paneuropejskie doœwiadczenie, tak¿e w dyplomacji, i znakomicie zorientowan¹ w sprawach prawnych – czy nie s¹dzi pan
rzecznik, ¿e takie opinie, które mówi¹ na przyk³ad
o tym, i¿ bliŸniacy nie powinni pe³niæ dwóch najwa¿niejszych funkcji w pañstwie, to jest jakiœ rodzaj homofobii? Czy nie jest to przejaw jakiegoœ
ingerowania w specyficzne prawa mniejszoœci
bliŸniaków? Bo mnie na przyk³ad to wydaje siê
w pewnym sensie œmieszne… (Weso³oœæ na sali)
(Oklaski)
I ostatnie pytanie… No, to w³aœciwie proœba
o opiniê. Czy nie s¹dzi pan rzecznik, ¿e na przyk³ad rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta i rzecznik praw obywatelskich to powinna
byæ instytucja homogenna? W jednej instytucji
znajdowa³yby siê osoby, które zajmowa³yby siê
tymi specyficznymi prawami. Czy nie widzi pan
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rzecznik potrzeby po³¹czenia tych funkcji w jednym urzêdzie? Dziêkujê bardzo.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: Czy ja móg³bym ju¿ odpowiedzieæ…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: …czy pan marsza³ek chcia³by mi jeszcze
utrudniæ zadanie wiêksz¹ iloœci¹ pytañ?)
Nie, nie, mogê panu u³atwiæ i przerwaæ pytania, ale prosi³bym o to, ¿eby pan odpowiedzia³…
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: …zbiorczo? Dobrze.)
Tak, tak. I ja bym zwolni³ pana rzecznika z odpowiedzi na te pytania…
(Senator Edmund Wittbrodt: …o mniejszoœæ.)
O pewn¹ specyficzn¹ mniejszoœæ.
Bo to nie jest mniejszoœæ, Pani Senator, absolutnie. To nie dotyczy tego…
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku, proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Pani Senator, znowu zacznê od koñca. Czy
rzecznik praw dziecka, pacjenta, nie powinni byæ
skupieni w ramach instytucji rzecznika praw
obywatelskich? Jak by tu powiedzieæ, ¿eby nie
powiedzieæ… Jeœli chodzi o moje zapêdy w sensie
rozszerzania kompetencji, to ja siê z pani¹ senator absolutnie zgadzam. Ale istnieje okreœlona
sytuacja: mamy znakomit¹ wspó³pracê z rzecznikiem praw dziecka, której bym nie wystawia³ na
szwank ¿adnego rodzaju wypowiedziami na ten
temat. A rzecznik praw pacjenta, o ile wiem, jeszcze nie istnieje.
(G³os z sali: Ale móg³by byæ.)
Poza panem…
(Senator Zbigniew Romaszewski: Sandauerem.)
(G³osy z sali: Sandauerem.)
(G³os z sali: W Narodowym Funduszu Zdrowia.)
Tak? No, ale szczêœliwie nie jest zbyt aktywny.
Jeœli chodzi o te zagadnienia, to one oczywiœcie
nale¿¹ do zakresu dzia³ania rzecznika. I tutaj nie
ma ¿adnego problemu z nak³adaniem kompetencji czy z brakiem kompetencji, nie odczu³em tego.
Nie ma takiego problemu. Czyli wszystko jest jak
najlepiej, Pani Senator. Nie mo¿e byæ lepiej. A nawet jeœli mog³oby byæ lepiej, to nie nara¿ajmy na
szwank tej sytuacji, która jest obecnie, wchodz¹c
w te zagadnienia.
Homofobia… Jedno z pytañ przeskakujê, zgodnie z poleceniem pana marsza³ka. Drugie dotyczy³o homofobii. Rzeczywiœcie dochodzimy do sytuacji – ja da³em wyraz temu w specjalnym oœwiadczeniu po rezolucji Parlamentu Europejskiego, z którym wyst¹pi³em równie¿ na forum
Sejmu – w której brak odmiennoœci zaczyna byæ

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
156

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2005 r. z uwagami
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela

(rzecznik J. Kochanowski)
sytuacj¹ nagann¹, a brak entuzjazmu wobec odmiennoœci, seksualnych w tym przypadku, traktowany jest jako homofobia. Chyba nie powinniœmy temu ulegaæ. Jeœli nawet niektórzy czy znaczna wiêkszoœæ obywateli tego kraju ma to nieszczêœcie, ¿e jest tak bardzo zacofana, jak inni to
widz¹, to obowi¹zkiem rzecznika jest ochrona nie
tylko krêgów najbardziej postêpowych w tym zakresie, ale równie¿ tych, którzy jeszcze nie doroœli. A do nich, niestety, nale¿y równie¿ rzecznik.
Wydaje mi siê, ¿e ta rezolucja – da³em temu wyraz
we w miarê oglêdny sposób – jest przejawem pewnej rewolucji kulturowej. Ale ci, którzy tej rewolucji kulturowej jeszcze nie podlegaj¹, maj¹ swoje prawa i równie¿ na ich stra¿y zamierza staæ
rzecznik. Jesteœmy na jakimœ zakrêcie kulturowym. Co za tym zakrêtem jest, trudno oceniæ. Jednak regu³y gry polegaj¹ce na tym, ¿e zarówno jedna, jak i druga strona ma prawo do swoich wolnoœci i praw, s¹ okreœlone, w ka¿dym razie dla
mnie s¹ jasne. Czyli brak entuzjazmu dla odmiennoœci nie musi jeszcze byæ kwalifikowany
jako homofobia.
Dalej: czy opieka nad samotnymi matkami nie
stanowi zagro¿enia dla spoistoœci rodziny?
Rzecznik ma o tyle ³atwiejsze zadanie, ¿e nie musi
siê nad tym zastanawiaæ, po prostu wie, ¿e musi
pomagaæ s³abszemu. Je¿eli samotne matki daj¹
sobie œwietnie radê, to wówczas nie podejmujê
siê tego zadania. Jednak ewolucja w zakresie podejœcia do rodziny na przestrzeni dziesi¹tków
ostatnich lat jest widoczna. Kiedyœ dzieci pozama³¿eñskie by³y traktowane w sposób odmienny.
Kiedyœ osoby pozostaj¹ce w konkubinacie by³y
traktowane w sposób odmienny. Kiedyœ tak¿e
osoby rozwiedzione – ja to jeszcze pamiêtam – by³y traktowane w inny sposób ni¿ obecnie. Samotne matki – to samo. By³y ró¿nego rodzaju okreœlenia, których tu nie bêdê u¿ywa³. Zmieni³a siê
pozycja rodziny. Czy to dobrze, czy nie? To zale¿y
od pogl¹dów. Jedni mówi¹, ¿e dobrze, drudzy
mówi¹, ¿e Ÿle. Ja powiem, ¿e zadaniem rzecznika,
który ma kadencjê piêcioletni¹ i nie musi patrzeæ
a¿ tak bardzo daleko, jest podejmowanie zagadnieñ w tym okresie. To jest znak czasu. Oczywiœcie zdawanie sobie sprawy z pewnych zagro¿eñ
jest tak¿e moim zadaniem, natomiast nie powiedzia³bym tak, jak pani senator to sformu³owa³a:
czy to nie bêdzie ze szkod¹ dla rodziny? Po prostu
istniej¹ takie potrzeby i nale¿y podejmowaæ takie
zadania. Tak to widzê.
Teraz kwestia unikania podwójnego opodatkowania. Poniewa¿ tym siê interesujê, na bie¿¹co
œledzê, jak to bêdzie wygl¹da³o, ale nie mia³em
dostêpu do tych dokumentów… Otó¿ jest tak, ¿e
Polacy osi¹gaj¹cy w roku podatkowym dochody
wy³¹cznie z pracy najemnej wykonywanej w Wielkiej Brytanii nie bêd¹ obowi¹zani do sk³adania

zeznania w Polsce i p³aciæ polskiego podatku dochodowego od tych wynagrodzeñ. Jeœli chodzi
o 2005 r., bo pani mnie o to pyta³a, to tutaj nie
wiem, jakie s¹ w tym zakresie rozwi¹zania. O ile
pamiêtam, to wystêpowa³em do pani wicepremier Gilowskiej w tej sprawie i proponowa³em
ró¿nego rodzaju rozwi¹zania po³owiczne, jak na
przyk³ad wiêksze koszty uzyskania przychodu,
jak na przyk³ad odliczanie p³aconego podatku
czy op³aty na œwiadczenia spo³eczne, zdrowotne
itd., itd. Czyli wysuwa³em szereg inicjatyw, ale
czy to w jakiœ sposób zostanie za³atwione generalnie, tego nie wiem.
Jeœli chodzi o to zjawisko, ¿e wykszta³ceni
przez pañstwo polskie obywatele jad¹, ¿eby podejmowaæ pracê za granic¹, na przyk³ad lekarze,
to nie by³bym sk³onny do wysuwania tutaj daleko id¹cych roszczeñ. A to z tego wzglêdu, ¿e oni
wyje¿d¿aj¹, bo pañstwo polskie jednak nie wywi¹za³o siê czy nadal siê nie wywi¹zuje ze stworzenia im odpowiednich warunków pracy. Tutaj
bym nie wykazywa³ takiego daleko id¹cego, roszczeniowego podejœcia. Musimy sobie jednak zdawaæ sprawê, ¿e skoro w niektórych zawodach ponosimy wysokie koszty edukacji – chodzi na
przyk³ad o lekarzy – i w innych dziedzinach te¿, to
byæ mo¿e ju¿ czas, aby pomyœleæ o tym, ¿e ten,
kto wyje¿d¿a, byæ mo¿e powinien ponosiæ jakieœ
zwroty op³at na rzecz pañstwa polskiego. Ale to
by³oby wtedy, gdyby na przyk³ad otrzymywali
stypendia. Ca³y system ekonomicznego wspierania studiów wy¿szych powinien byæ inaczej,
moim zdaniem, pomyœlany. Nie jest zadaniem
rzecznika mówienie, ¿e mo¿e w jakimœ zakresie
powinien byæ p³atny, z szerok¹ sfer¹ stypendiów,
ale w tym kierunku powinniœmy pójœæ, jeœli chcemy odpowiednio wysoko zakreœliæ poziom edukacji. I wtedy znalaz³oby siê miejsce na zaspokojenie roszczeñ zwrotnych pañstwa, które ponosi
odpowiednio wysokie koszty, zw³aszcza jeœli chodzi o pewne typy edukacji.
Pan senator by³ ³askaw mi powiedzieæ… Chodzi o ten sprzeciw w stosunku do ministra edukacji. Poniewa¿ mamy sygna³y, ¿e ten sprzeciw
nie odnosi rezultatu, przyznam siê, ¿e bêdê siê
zastanawia³ nad drog¹ konstytucyjn¹, to znaczy
rozwa¿enia, czy ta zmiana nie bêdzie sprzeczna
z konstytucj¹.
Jeœli chodzi o przewlek³oœæ postêpowania
s¹dowego, to w naszym kraju jest ona tak du¿a,
¿e zaprzecza podstawowemu prawu konstytucyjnemu i obywatelskiemu, jakim jest dostêp
do s¹du. Na to nie ma jednej dobrej odpowiedzi.
Tutaj potrzebna jest ca³oœciowa reforma wymiaru sprawiedliwoœci, ca³oœciowa, w kilkunastu ogniwach, piêtnastu czy wiêcej. Ja siê kiedyœ bardzo szczegó³owo tym zajmowa³em, mia³em przygotowany ca³y program i mnie siê wydaje, ¿e pan minister sprawiedliwoœci podejmuje bardzo energiczne dzia³ania, tak energi-
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

czne, ¿e chyba s¹ najbardziej efektywne w historii tego ministerstwa, o ile pamiêtam. Zobaczymy, czy da sobie z tym radê. Przewlek³oœæ
postêpowania nie tylko narusza podstawowe
prawo dostêpu do s¹du, do rozpatrzenia sprawy w rozs¹dnym terminie, ale co wiêcej ma
wielkie znaczenie gospodarcze.
Odmowa ministra rolnictwa dotycz¹ca otrzymywania dotacji unijnych. Wydaje mi siê, ¿e to
jest, tak prima facie, sprzeczne z dostêpem do informacji publicznej, ale tylko to mogê powiedzieæ
tak na pierwszy rzut oka. Na pewno jednak to jest
do zbadania.
(Senator Edmund Wittbrodt: A regulacje unijne
dotycz¹ce rzecznika?)
Myœla³em, ¿e pan senator zapomni o tym pytaniu. No, nie wiem. (Weso³oœæ na sali) Otó¿ wydaje
mi siê… Nie przypominam sobie przypadku,
w którym… No, wtedy, kiedy by narusza³y prawa
i wolnoœci cz³owieka, to generalnie zawsze, ale
czy konkretne rozwi¹zania tego typu ju¿ budzi³y
niepokój? W tym momencie egzaminu nie potrafiê sobie przypomnieæ w³aœciwej odpowiedzi, bardzo przepraszam.

Dziêkujê.
Pan senator Szymañski.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Rzeczniku, zainteresowa³y mnie problemy zwi¹zane z deregulacj¹ i z inflacj¹ prawa.
Proszê wybaczyæ, ¿e zapytam tak bardzo radykalnie: czy zadania i funkcja rzecznika nie
œwiadcz¹ o tym, ¿e mamy do czynienia z inflacj¹
prawa? Pañska ingerencja jest przecie¿ potrzebna tylko w tych przypadkach, gdzie albo
organy pañstwa nie dzia³aj¹, albo prawo nie
dzia³a. Myœlê wiêc, ¿e tutaj te¿ moglibyœmy mówiæ o potrzebie swego rodzaju deregulacji,
a mo¿e o inflacji prawa. Je¿eli idzie o osobê, to
proszê wybaczyæ, ¿e tak œmia³o sformu³owa³em
pytanie.
A teraz to, o czym próbowa³em czasami rozmawiaæ z panem w kuluarach. Jest piêkny dzia³
w kodeksie postêpowania administracyjnego:
skargi i wnioski obywateli. To jest 1/4 czy mo¿e
1/3 kodeksu postêpowania administracyjnego.
Praktycznie rzecz bior¹c, z tych, je¿eli dobrze
pamiêtam, prawie piêædziesiêciu artyku³ów niewiele dla obywatela wynika. Obywatel musi
swoje sprawy osi¹gaæ w procedurach administracyjnych, a nie w kodeksie. Czy, powiedzmy,
w ramach tego zespo³u ogólnego prawa administracyjnego, który pañstwo powo³ujecie, nie
mo¿na by³oby rozwa¿yæ mo¿liwoœci deregulacji
w tej dziedzinie?
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Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku, Panie Rzeczniku, chcia³bym
zapytaæ o kwestie zwi¹zane z organizacj¹ biura
rzecznika. Moje pytanie dotyczy biur poza Warszaw¹ – we Wroc³awiu oraz w Gdañsku. Jaka jest
pañska ocena pracy tych biur i ró¿norodnych
form dzia³añ, które podejmuj¹? Czy zamierza
pan, albo czy myœli pan o tym, ¿eby tego rodzaju
biura, które, jak siê wydaje, spowodowa³yby, ¿e
rzecznik praw obywatelskich by³by bli¿ej obywatela, powo³ywaæ równie¿ w innych regionach kraju? Dalej w tym kontekœcie: czy liczba pracowników biura rzecznika jest wystarczaj¹ca? Czy ona
jest w tej chwili optymalna, tak ¿eby biuro nie by³o zbyt potê¿ne, jeœli chodzi o liczbê osób, ale ¿eby
mog³o wype³niaæ swoje zadania? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Michalak, i poproszê o odpowiedŸ.

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Rzeczniku, chodzi o naruszenia praw
spó³dzielców. Do naszych biur czêsto przychodz¹
spó³dzielcy, którzy skar¿¹ siê, ¿e ich prawa zosta³y z³amane, ba, ¿e zosta³y nadszarpniête interesy
spó³dzielni. W przypadkach, z którymi siê spotka³em, prokuratura z zasady odmawia³a zajêcia
siê tymi sprawami. Spó³dzielcy kierowali sprawy
przed s¹dy w drodze postêpowania cywilnego i jedna ze spraw ju¿ zosta³a os¹dzona prawomocnym wyrokiem – chodzi mi o przekszta³cenie
w³asnoœciowe i horrendalne op³aty. Druga sprawa te¿ zostanie, mam nadziejê, wygrana. Tu chodzi o pozbawienie cz³onkostwa spó³dzielni przez
statutowe cia³o spó³dzielni za nadmiern¹ krytykê
zarz¹du – tak brzmia³o sformu³owanie walnego
zebrania cz³onków spó³dzielni, bardzo du¿ej.
W zwi¹zku z tym mam pytanie… Oczywiœcie, ja
skierowa³em w tej sprawie interpelacjê do ministra sprawiedliwoœci, pytaj¹c o dzia³ania prokuratury, która z zasady, jak mówiê, generalnie odmawia zajêcia siê tymi sprawami.
I tutaj pytanie do rzecznika. Czy rzecznik widzi
jak¹œ swoj¹ rolê w rozwi¹zywaniu tych spraw?
Przecie¿ tylko nieliczni spó³dzielcy id¹ na drogê
s¹dow¹. Oczywiœcie, d³ugo by tu rozmawiaæ, dlaczego nie chc¹ zadzieraæ z zarz¹dami spó³dzielni,
boj¹c siê ró¿nych szykan, tak ¿e…
Mo¿e podam przyk³ad. W tym momencie, w tej
chwili, trzynastu spó³dzielców prawomocnym
wyrokiem s¹du wygra³o sprawê o zwrot pieniêdzy
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zap³aconych za przekszta³cenie w³asnoœciowe,
ale tym obci¹¿eniem dotkniêto piêciuset
spó³dzielców. Teraz nie ma, powiedzmy, reakcji
prokuratury, która mo¿e by tu z urzêdu wkroczy³a, bo jest piêciuset poszkodowanych, a nie wiadomo, czy bêdzie ich staæ, aby te¿ przejœæ drogê
s¹dow¹. St¹d w³aœnie to pytanie, czy rzecznik widzi tutaj jak¹œ swoj¹ rolê. Dziêkujê bardzo.

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

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Zaczynam znowu, zgodnie z tradycj¹, od koñca. Panie Senatorze, rzecznik widzi swoj¹ rolê,
tylko proszê daæ rzecznikowi szansê. To znaczy,
jeœli pan senator zwróci siê do mnie w tej sprawie,
w ka¿dej chwili jestem do dyspozycji, i mogê powiedzieæ, ¿e podejmiemy i zbadamy tê sprawê.
Czy konkretnie jakieœ odpryski tych spraw s¹ ju¿
u nas rozpatrywane? Na to w tej chwili nie mogê
konkretnie odpowiedzieæ. Czyli, odrzucam panu
pi³eczkê, proszê mi daæ tê sprawê.
Dalsze pytania. Jeœli chodzi o organizacjê biura, to, jak na samym pocz¹tku wspomina³em,
naszym zamiarem jest powo³anie jeszcze jednego
pe³nomocnika, bo jak to bada³em na samym pocz¹tku bez ¿adnego wstêpnego zdania na ten temat, to doszed³em do wniosku, ¿e biura pe³nomocników zdaj¹ egzamin i ¿e tak, jak s¹ we Wroc³awiu i Gdañsku, tak jeszcze jedno powinno byæ
gdzieœ na po³udniu. Nie powiem, gdzie, bo razem
z moimi wspó³pracownikami badamy, gdzie jest
odpowiednia liczba spraw. Ale w tej chwili orientujemy siê na po³udnie i w bud¿ecie, który przygotowujemy, bêdzie propozycja, aby takie biuro
dodatkowo stworzyæ. Czyli tu w pe³ni podzielamy
stanowisko pana senatora.
Czy liczba pracowników w moim biurze jest
wystarczaj¹ca? Nie znam biura, w którym liczba
pracowników jest wystarczaj¹ca, ka¿de biuro
uwa¿a, ¿e jest ona niewystarczaj¹ca i ¿e powinna
rosn¹æ. Niedawno analizowa³em liczbê spraw
mojego biura na przestrzeni od 1988 r. do chwili
obecnej w korelacji z liczb¹ pracowników i doszed³em do wniosku, ¿e liczba moich wspó³pracowników jest a¿ nadto wystarczaj¹ca. Jesteœmy
w stanie poradziæ sobie z tymi zadaniami i ta liczba powinna byæ w sposób naturalny nieco zredukowana, abym móg³ wyjœæ naprzeciw has³u czy
idei taniego pañstwa, do której jestem szczerze
przekonany. A wiêc jeœli pan senator chcia³by mi
zaproponowaæ dodatkowe etaty, to jestem bardzo wdziêczny, ale…

(Senator Antoni Szymañski: Pieni¹dze.)
…ale nie jestem przekonany, ¿e akurat mój
urz¹d tego potrzebuje. Urz¹d jest sprawny, daje
sobie radê. Byæ mo¿e powinien byæ nieco zmodernizowany, przyszed³ ju¿ na to czas.
(Senator Antoni Szymañski: Sprawnego, taniego urzêdu.)
Proszê?
(Senator Antoni Szymañski: Sprawnego, taniego urzêdu.)
Efektywnego tak¿e, nie mo¿na wylaæ dziecka
z k¹piel¹. Wydaje mi siê, ¿e urz¹d rzecznika
spe³nia dobrze swoj¹ funkcjê, bez zaleg³oœci, co
jest bardzo wa¿ne, i ¿e trzeba do tego podchodziæ
bardzo ostro¿nie.
Nie zamierzam natomiast wystêpowaæ o zwiêkszenie zatrudnienia. Dlatego ¿e prawo Parkinsona jest mi bardzo dobrze znane i g³êboko je
chowam w swoim sercu.
(Rozmowy na sali)
Kodeks postêpowania administracyjnego,
skargi i wnioski. Czy nale¿y deregulowaæ w tym
zakresie? Mo¿e nale¿a³oby… To nie jest kwestia
ani regulacji, ani ich braku. To jest kwestia pewnej kultury, kultury s³u¿ebnoœci w stosunku do
obywatela. Ja pamiêtam czasy, kiedy by³y takie
ksi¹¿ki skarg i wniosków, prawda, na sznurku,
czy na jakimœ powrozie, do których kto chcia³ albo kto móg³, ten siê wpisywa³. Teraz, niedawno
wydano nawet takie ksi¹¿ki, one znalaz³y siê na
rynku, niektóre zapisy s¹ tam bardzo interesuj¹ce. Istniej¹ dwie postawy w stosunku do obywatela, postawa w³adcza i postawa s³u¿ebna. Jednym z zagadnieñ dotycz¹cych usprawnienia
prac mojego urzêdu jest chêæ zmiany na przyk³ad
charakteru niektórych pism wychodz¹cych od
rzecznika, które powinny byæ bardziej zwyczajne,
a nie tak trudne, ¿e czasami ja nie jestem w stanie zrozumieæ, co mo¿e nie dziwiæ, ale w koñcu
jest to jakiœ sprawdzian. Powinno siê zawsze
mieæ zakonotowane w pamiêci, kto jest dla kogo,
a to jest bardzo trudne. A mo¿e i nie takie trudne,
w ka¿dym razie o tym trzeba pamiêtaæ.
Kwestia, czy jest tak wiele w tym zakresie
w przepisach, czy nie jest, wydaje mi siê wtórna,
chocia¿ zgadzam siê z t¹ myœl¹ pana senatora, ¿e
jak jest zbyt wiele deklaracji, to przewa¿nie one
do niczego nie prowadz¹.
Chcia³bym przejœæ do zasadniczej kwestii deregulacji i inflacji przepisów, nadmiaru prawa.
W jednym z magazynów „Jus et lex”, którego jestem ci¹gle redaktorem, sir Christopher Staughton napisa³ taki artyku³ „Za du¿o prawa”. A Habermas powiedzia³, ¿e ¿ycie wspó³czesne jest
skolonizowane przez prawo. Oczywiœcie nie prawo w sensie prawa, tylko prawo w sensie przepisów. W roku dwa tysi¹ce którymœ osi¹gnêliœmy
rekord – oko³o dwudziestu trzech tysiêcy stron
„Dziennika Ustaw”, nie licz¹c stron „Monitora
Polskiego” i innych rzeczy. Porównywa³em to
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z Wielk¹ Brytani¹, nieco wczeœniej, gdzie by³o
trzy tysi¹ce stron, a Paul Johnson, znakomity filozof konserwatywny, mówi³, ¿e te trzy tysi¹ce
stron to jest przejaw jakiejœ aberracji i nierozumnoœci – mówi³ oczywiœcie o Anglikach, nie o nas.
Inflacja prawa jest wszêdzie, w Unii Europejskiej, tak¿e w systemach common law, ale oczywiœcie w znacznie mniejszym zakresie. Jest ona
skutkiem szeregu przypad³oœci, jak powiedzia³em. Po pierwsze, nadmiernych funkcji pañstwa, nadmiernie rozszerzonego interwencjonizmu, bo pañstwo dzia³a przy pomocy przepisów. Po drugie, pozytywistycznej teorii prawa,
¿e wszystko musi byæ zapisane w przepisach.
Nieprawda, nie musi byæ. Po trzecie – coraz bardziej siê niepokojê, w co brnê – fa³szywie pojêtej
roli parlamentu. Parlament nie powinien pisaæ
przepisów prawa, parlament powinien podejmowaæ decyzje polityczne dotycz¹ce zasad, na
jakich akt prawny, projekt powinien byæ formu³owany przez odpowiednie s³u¿by. Pisanie natomiast do niczego nie prowadzi, ta metoda prowadzi tylko do wielu b³êdów, których zreszt¹
mamy rozliczne dowody, te dowody mog¹ byæ
tutaj pañstwu przytaczane. Jest to tak¿e wyraz
pewnej kultury etatystycznej, która jest chorob¹ naszych czasów w wiêkszym stopniu na kontynencie ni¿ w systemach common law, które te¿
cierpi¹ na tê przypad³oœæ, ale w znacznie mniejszym stopniu.
Co mo¿na w tym zakresie zrobiæ? Bardzo du¿o,
ale nie wszystko. Na pewno mo¿na i trzeba z tym
walczyæ, walczyæ przy pomocy, na przyk³ad, planowo przeprowadzonej deregulacji. Deregulacja
przeprowadzona tak jak program legislacyjny
prac rz¹du. Wydaje siê, ¿e na razie niczego takiego nie ma. Przez rok lub wiêcej temu planowi
rz¹du powinien towarzyszyæ drugi plan – plan
przeprowadzonych deregulacji. Rz¹d, który wystêpuje z okreœlonym problemem legislacyjnym,
powinien przedstawiaæ tak¿e program prac deregulacyjnych, z którego powinien okresowo zdawaæ sprawê, informuj¹c, co mu siê uda³o, a czego
nie uda³o mu siê w tym zakresie zrobiæ. Poniewa¿
nadmiar przepisów prawa jest pêtl¹, i tutaj jest
zadanie dla rzecznika praw obywatelskich, dlatego siê w to ³adujê, jest wymierzony w wolnoœæ
obywatelsk¹. Ka¿da regulacja powinna byæ podejmowana z tym przekonaniem i z t¹ œwiadomoœci¹, ¿e jest ona wymierzona przeciwko wolnoœci
obywatelskiej i tylko wtedy powinna byæ podejmowana, gdy istnieje rzeczywiste dla niej uzasadnienie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.
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Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, chcia³bym poznaæ pañski
pogl¹d na nastêpuj¹c¹ sprawê. W naszym kraju
nie ma ustawy dekomunizacyjnej. Jest wprawdzie ustawa lustracyjna, ale ona nie obejmuje
dziennikarzy. Byæ mo¿e w obecnej nowelizacji to
siê zmieni.
I w zwi¹zku z tym mam pytanie, czy kierownikowi zak³adu, mam tu na myœli prezesa radia
i telewizji, wolno za¿¹daæ od swoich pracowników, od dziennikarzy, oœwiadczeñ, czy byli
agentami lub tajnymi wspó³pracownikami S³u¿by Bezpieczeñstwa. W konsekwencji oœwiadczenia, ¿e byli, zapewne zostan¹ zwolnieni z pracy.
Jak pan zapatruje siê na tak¹ kwestiê jako
rzecznik praw obywatelskich, rzecznik wszystkich obywateli, tak¿e by³ych wspó³pracowników? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Szmit.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Rzeczniku, chcia³bym zapytaæ o problem, który narasta w Polsce pó³nocnej i zachodniej, a dotyczy zg³aszania roszczeñ do nieruchomoœci bêd¹cych dziœ w³asnoœci¹ obywateli Rzeczypospolitej b¹dŸ polskich podmiotów prawnych, przez osoby, które w latach szeœædziesi¹tych, b¹dŸ siedemdziesi¹tych wyjecha³y z Polski do Republiki Federalnej Niemiec, a dzisiaj
próbuj¹ odzyskiwaæ pozostawiony wówczas
w Polsce maj¹tek. Dzisiaj praktyka jest taka, ¿e
te sprawy z regu³y trafiaj¹ do s¹dów, s¹dy rozpatruj¹ je bardzo ró¿nie, ale za ka¿dym razem powstaje poczucie krzywdy albo u tej, albo u tamtej
strony. Chcia³bym wiêc zapytaæ, czy pan widzia³by jakiœ systemowy sposób rozwi¹zania problemu niew¹tpliwego naruszania praw obywatelskich zarówno tych, którzy dzisiaj próbuj¹ odzyskiwaæ maj¹tek, jak i tych, którzy dzisiaj nim
dysponuj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jeszcze pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Rzeczniku, ja chcia³bym zadaæ pytanie,
byæ mo¿e retoryczne, ale bêdzie to okazja, ¿ebym
jednoczeœnie tutaj w Senacie przedstawi³ swoje
stanowisko w tej sprawie. Chodzi mi o ten skandal edukacyjny, bo tylko tak mo¿na nazwaæ amnestiê maturaln¹.
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Jak pan widzi szanse podjêtych przez pana
dzia³añ, aby zmieniæ tê decyzjê? Bo dzisiaj us³yszeliœmy od premiera, ¿e raczej j¹ akceptuje i pewnie rz¹d j¹ te¿ zaakceptuje. A wiêc jakie s¹
szanse na to, ¿eby pana dzia³ania przynios³y jakiœ efekt?
Drugie pytanie dotyczy podwójnego opodatkowania. Mówimy tu du¿o o opodatkowaniu tych,
którzy wyje¿d¿aj¹ do Anglii i cieszê siê, tak jak
i pan, ¿e ta sytuacja siê byæ mo¿e szybko zmieni.
Prawdopodobnie jednak problem dotyczy równie¿ innych krajów, zw³aszcza Hiszpanii, dok¹d
wyje¿d¿a teraz sporo Polaków. Czy rzeczywiœcie
takie problemy u pana siê pojawiaj¹?
Na koniec pozwolê sobie na krótk¹ uwagê.
Bardzo podoba mi siê pana podejœcie do w³asnej
niezale¿noœci. Proszê tak trzymaæ. Myœlê, ¿e niektórzy bêd¹ zawiedzeni tak¹ postaw¹, ale to jest
dobra postawa. Dziêkujê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Co do niezale¿noœci, to ju¿ uzgodniliœmy.
Zacznê od koñca. Podwójne opodatkowanie
w innych krajach, to jest w Hiszpanii, w Anglii
itd. Tak jest, ¿e jeœli chodzi o Angliê, to ja podejmowa³em te sprawy g³ównie z urzêdu, mimo ¿e
wp³ywa³y niektóre pisma, dlatego ¿e akurat zna³em ten teren, patrzy³em na to i widzia³em, co siê
dzieje. Chocia¿ kwestia podwójnego opodatkowania by³a tylko jedn¹ z kwestii. Ja by³em przera¿ony sytuacj¹ tych ludzi, którzy jechali w nieznane kompletnie nieprzygotowani. Gdy pojecha³em do Anglii tydzieñ czy dwa tygodnie temu,
ju¿ nie pamiêtam, i mia³em spotkanie, jedno ze
spotkañ, w POSK, czyli w Polskim Oœrodku Spo³eczno-Kulturalnym, w teatrze, to by³ to najistotniejszy problem, nad którym wszyscy najbardziej boleli.
Myœlê, ¿e teraz, po Anglii, bêdziemy siê zajmowali kolejno innymi krajami. Po prostu przez nastêpny rok, tak sobie za³o¿y³em, zamierzam temat praw pracowniczych Polaków dr¹¿yæ, doprowadziæ do pewnych rezultatów. Jeœli by³by czas,
to bym zaraz powiedzia³ pañstwu, jakich. Po
czym chcê odejœæ od tego tematu, gdy¿ s¹ jeszcze
inne sprawy do zajmowania siê.
Jeœli chodzi o amnestiê maturaln¹, potoczne
okreœlenie, to ja nie zamierzam poprzestaæ na
wystosowaniu razem z rzecznikiem praw dziecka
i ze spo³ecznym rzecznikiem praw ucznia pisma.
Zamierzam walczyæ przy pomocy wszelkich œrodków, które s¹ do mojej dyspozycji, dlatego ¿e chodzi mi o coœ wiêcej, chodzi mi o standardy wychowania, standardy edukacji. To jest jeden z najwa¿niejszych problemów cywilizacyjnych Polski,
a tak¿e europejskich.

Z ca³ego mojego doœwiadczenia ¿yciowego, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, wynika,
¿e standardy edukacyjne w sferze powszechnej –
nie elitarnej, ale powszechnej – lec¹ na ³eb, na
szyjê. Moi studenci, których uczy³em przez dziesi¹tki lat, w ostatnim okresie – nie chodzi o te 5%
najlepszych, bo te 5% jest teraz lepsze ni¿ kiedykolwiek – przeciêtnie s¹ coraz gorzej przygotowani. Czasami nawet – a w koñcu Uniwersytet Warszawski nie jest taki najgorszy – by³o strach o coœ
zapytaæ. I nie bêdê podawa³ przyk³adów, bo one
by³yby zabawne. To jest wielki problem, jeden
z najwa¿niejszych problemów, przed którymi stoi
Polska. Ale nie tylko Polska. Te same tendencje
istniej¹ w Niemczech. Tylko oni spadaj¹ z wy¿szego poziomu i mo¿e szybciej siê podnios¹. Ten
sam problem istnieje w Wielkiej Brytanii, wy³¹czaj¹c niektóre szko³y prywatne. Dla nas to jest
problem: byæ albo nie byæ, problem narodowy
i europejsko-cywilizacyjny. Dlatego przyk³ad
amnestii maturalnej, który móg³by wydawaæ siê
drobnym problemem, z mojego punktu widzenia
jest zasadniczy. W tym piœmie wymienialiœmy
szereg innych, drobnych, wydawa³oby siê, przyk³adów. A to rok szkolny zaczyna siê zamiast
pierwszego – czwartego, skoro s¹ pi¹tek, sobota,
niedziela. A to s¹ jakieœ tam zwolnienia, a to s¹
zastêpstwa.
My pytamy: jak to jest? W krajach o wysokiej
cywilizacji pracy godziny pracy, godziny lekcyjne, godziny wyk³adowe s¹ œciœle przestrzegane.
Jeden z moich przyjació³, profesor amerykañski,
dziwi³ siê, ¿e w Polsce dwie godziny to godzina
i trzydzieœci minut. Nie móg³ tego zrozumieæ. Nie
móg³ zrozumieæ, ¿e siê póŸniej zaczyna, a wczeœniej koñczy. Ja siê kiedyœ na moim wydziale
spóŸni³em i kaja³em siê przed moimi studentami,
a oni mi powiedzieli: niech pan siê nie przejmuje,
inni nawet nie przychodz¹. Powiedzmy, ¿e teraz
jest znacznie lepiej, na pewno lepiej, ale to jest
œwiadectwo pewnej kultury pracy.
Podobno w Ameryce Po³udniowej – nigdy tam
nie by³em, ale s³ysza³em od studentów stamt¹d
– jest jeszcze gorzej pod tym wzglêdem. Czyli to
jest kulturowo-cywilizacyjny problem jakoœci
pracy, jakoœci edukacji, naszej konkurencyjnoœci na rynku miêdzynarodowym i tej m³odzie¿y,
która musi byæ przygotowana, a nie mo¿e mieæ
sprzedawanych dyplomów, tak jak to czêsto jest
w szko³ach prywatnych. Przecie¿ ona za ciê¿kie
pieni¹dze swoje lub swoich rodziców otrzymuje
czêsto produkt, który jest ca³kowicie nieu¿yteczny. To jest, jak powiedzia³em, problem, z którym wszyscy musimy walczyæ, i w tym zakresie,
w jakim to do mnie nale¿y, nie zamierzam z³o¿yæ
broni.
Pan pyta³ mnie o roszczenia dotycz¹ce mienia
pozostawionego w latach 1968-1970? Nie widzê
¿adnej mo¿liwoœci systemowego rozwi¹zania –
mo¿e siê mylê, mo¿e ktoœ mi je podsunie – tego
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

rodzaju problemu, sprawy, jak tylko odwo³ywanie siê do podstawowych zasad, które musz¹ byæ
w takim przypadku przestrzegane. Rezultat mo¿e byæ ró¿ny w konkretnym przypadku. Generalnie, o ile wiem, ci ludzie wyje¿d¿ali nie z w³asnej
woli i z w³asnej chêci, i nie zawsze zrzekali siê
tych maj¹tków dobrowolnie. Je¿eli nie wiemy, co,
jak, to powinniœmy zrobiæ porz¹dnie, czyli przestrzegaæ tych zasad, które zawsze obowi¹zuj¹,
podstawowych zasad systemu prawnego.
Czy prezes telewizji powinien siê zwracaæ do
swoich pracowników, aby przedstawili mu zaœwiadczenia, ¿e nie wspó³pracowali… Gdybym
chcia³ siê wykrêciæ od tego pytania, odpowiedzia³bym, ¿e ¿aden z tych dziennikarzy, do których prezes siê zwróci³, nie zwróci³ siê jak na razie
do rzecznika. Powiedzia³bym, ¿e w obecnym systemie prawnym nie widzê podstawy tego rodzaju,
jak tylko w formie okreœlonego apelu… Nie wiem,
czy w instytucji pañstwowej mo¿na taki apel wystosowaæ. W instytucji prywatnej czy w jakimœ
stowarzyszeniu, czy w klubie móg³bym siê zwróciæ do swoich przyjació³ i powiedzieæ: by³oby dobrze, gdybyœmy rzucili karty na stó³ i powiedzieli,
kim jesteœmy. Czy w instytucji pañstwowej jest to
dopuszczalne? Wydaje mi siê, ¿e nie. Ale zmieniê
zdanie, jeœli ktoœ mi uzasadni, ¿e siê mylê.
Pogl¹d na komunizacjê i to, ¿e ustawa lustracyjna nie obejmuje dziennikarzy. Ustawa lustracyjna, jak wiemy, zosta³a zakreœlona stosunkowo w¹sko do osób sprawuj¹cych pewne funkcje
publiczne. Osobiœcie, gdyby to ode mnie zale¿a³o,
rozszerzy³bym ustawê lustracyjn¹, która odchodzi ju¿, jak wiemy, w przesz³oœæ, na inne zawody
zaufania publicznego – nauczycieli ró¿nego
szczebla, dziennikarzy, nie wiem, na jakie jeszcze. By³bym raczej za szerszym ni¿ wê¿szym ujêciem, ale pod warunkiem ¿e jest to wykonalne ze
wzglêdu na mo¿liwoœci techniczne, na przyk³ad
Instytutu Pamiêci Narodowej czy innego organu.
Bo zaprojektowaæ mo¿na sobie ka¿de ¿yczenie,
póŸniej bêdzie ono trudniejsze w wykonaniu.

Pani senator Kurska.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Adamczak.

Senator Miros³aw Adamczak:
Panie Rzeczniku, wieczyste u¿ytkowanie to
jest jedna z form w³asnoœci. W naszym kraju jest
to forma, która, powiedzmy, siêga czasów PRL.
Jak pan s¹dzi, czy nie nale¿a³oby tego w kontekœcie przepisów Unii Europejskiej wreszcie unormowaæ, ¿eby ta forma przesta³a funkcjonowaæ
u nas w kraju? Dziêkujê bardzo.
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Senator Anna Kurska:
Panie Profesorze, ja mam trzy kwestie z ró¿nych dziedzin. Pierwsza to wojsko, druga to Romowie, a trzecia to cudzoziemcy.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: Wojsko pierwsze? Druga?)
Wojsko. Wojsko, Romowie…
(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski: Romowie.)
…i cudzoziemcy, w szczególnoœci Czeczeni. Interesuje mnie taka sprawa. Pan profesor pisze, ¿e
by³ pan w jednostkach wojskowych. Chcê siê tylko dowiedzieæ, czy by³ pan tam z w³asnej inicjatywy, czy otrzymywa³ pan skargi. Je¿eli tak, to jakie, zwi¹zane z fal¹ czy z innymi sprawami? To
jest jedno pytanie.
Drugie pytanie dotyczy Romów. Jest tu
wzmianka o tym, ¿e dzieci nie maj¹ dostêpu do
nauki. U nas jest powszechny obowi¹zek nauczania. Nie bardzo wiêc rozumiem. Poza tym jest równie¿ wzmianka o przestêpstwach dokonywanych
na tle etnicznym. O jakie przestêpstwa chodzi, oprócz tych opisanych w materia³ach prasowych
w „Dzienniku Ba³tyckim”? O tym jest wzmianka.
I wreszcie chodzi o oœrodki dla cudzoziemców
oczekuj¹cych na status uchodŸcy. Czy pan profesor nie widzi takiej mo¿liwoœci, ¿eby ten czas,
który oni tam spêdzaj¹, oczekuj¹c na decyzje
w³adz, nie by³ czasem straconym, ¿eby jakoœ ich
integrowaæ, ¿eby siê uczyli jêzyka polskiego, ¿eby
by³ t³umacz? Wprawdzie wszyscy w³adaj¹ rosyjskim, ale czeczeñskiego nikt nie zna. S¹ to ludzie,
którzy po prostu nie pracuj¹, a taka bezczynnoœæ
wp³ywa zawsze niekorzystnie.
I wreszcie ostatnie pytanie, nawi¹zuj¹ce do pytania pana senatora Ryszki. Chcê je zadaæ z uwagi na
pewien fakt, jaki mia³ miejsce w „Gazecie Wyborczej”: pan Maleszka przez szereg lat pisywa³ artyku³y i by³ cenionym dziennikarzem, a nagle siê okaza³o, ¿e jest agentem, i natychmiast zosta³ zwolniony.
Czy pana zdaniem dziennikarz nie jest te¿ osob¹,
która, poniewa¿ komentuje ró¿ne zdarzenia, powinna jednak podlegaæ lustracji? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Zacznê, zgodnie z tradycj¹, od koñca. O ile
wiem, pan redaktor Maleszka nie zosta³ zwolniony, tylko przesuniêty na inne pole dzia³alnoœci,
mniej…
(Senator Anna Kurska: Na bocznicê.)
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No tak. Trudno, ¿eby w dalszym ci¹gu by³ flagowym okrêtem gazety. Otó¿ jeœli chcia³aby pani
wyst¹piæ do rzecznika o obronê pana Maleszki, to
na razie mo¿emy to zostawiæ…
(Senator Anna Kurska: Nie, nie, broñ Bo¿e.)
Ja ju¿ mówi³em o tym, ¿e wed³ug mojej opinii
dziennikarze powinni podlegaæ temu procesowi.
Teraz przejdŸmy do Czeczenów. Otó¿ z³o¿y³em,
zd¹¿y³em ju¿ to zrobiæ, wizytê w jednym oœrodku
dla Czeczenów w Warszawie, bo to by³o technicznie bardziej wykonalne. Mam jak najgorsze z tego
pobytu refleksje. Po pierwsze, warunki, jakie tam
zasta³em, nie odpowiadaj¹ standardom, które
w naszym kraju ju¿ istniej¹. Wyznaczyliœmy prywatnemu dzier¿awcy – bo tam pañstwo dzier¿awi
od jednostki prywatnej – trzymiesiêczny termin
na poprawienie tych warunków, po którym to
terminie mamy siê – przedstawiciele mojego biura – zjawiæ tam powtórnie.
(Senator Anna Kurska: Czy to by³ Dêbak?)
To by³o na Bielanach, gdzieœ tutaj w Warszawie.
Po drugie, tu nie ma ¿adnej polityki. Skoro ju¿
mamy problem uchodŸców i wiemy z doœwiadczeñ innych krajów, w których ten problem wystêpuje w daleko wiêkszej skali, jak to zagadnienie jest wa¿ne, to moim zdaniem powinniœmy siê
zastanowiæ – tak jak pani powiedzia³a – nad ich
integracj¹, czyli przygotowaniem… ¯aden program integracji tam nie istnieje. Wydawa³o mi siê
tylko, w pojedynczych wypadkach, ¿e niektórzy
z tych Czeczenów byli przygotowywani do funkcji
ochroniarzy, co akurat wydawa³o mi siê adekwatne do ich umiejêtnoœci. Poza tym byli ca³kowicie zostawieni sami sobie. Jeœli my czegoœ
w tym zakresie nie zrobimy… Postanowiliœmy
w moim biurze podj¹æ siê wypracowania koncepcji tego, w jaki sposób powinniœmy sobie z tym
zagadnieniem staraæ siê poradziæ, póki ono nie
jest takim problemem, z którym nie bêdziemy sobie ju¿ mogli daæ rady, tak jak to jest w niektórych krajach zachodnich – Anglii, Francji czy
Niemczech.
Jest to nasz obowi¹zek wzglêdem nich, humanitarny, skoro maj¹ w naszym kraju byæ albo
maj¹ pojechaæ – czy woleliby pojechaæ – do innych krajów europejskich. Jest to tak¿e problem
naszych zobowi¹zañ w stosunku do tego tworu,
jakim jest Europa. Powinniœmy ich integrowaæ,
moim zdaniem, nie tylko w ten sposób, ¿eby przystosowaæ ich do konkretnych polskich warunków. Nie. Powinniœmy patrzeæ na to szerzej, maj¹c gdzieœ w pamiêci zakonotowane, ¿e oni akurat nie najbardziej chc¹ byæ w naszym kraju.
Czyli powinniœmy przygotowywaæ ich alternatywnie, tak jak gdyby mieli zostaæ w Polsce, jeœli
niektórzy z nich bêd¹ chcieli, na przyk³ad z zakresu jêzyka polskiego czy znajomoœci ró¿nego
rodzaju regulacji, ale tak¿e byæ mo¿e przygoto-

wywaæ ich z jêzyka angielskiego, ¿eby ich przystosowaæ do warunków ogólnoeuropejskich.
Jest to nie tylko nasz obowi¹zek, ale rozs¹dne
podejœcie do problemu, który obecnie wcale nie
jest rozwi¹zywany. To znaczy ci ludzie s¹ gdzieœ
tam na przechowaniu. To, co robi¹, nikogo nie
obchodzi. Wyasygnowywane s¹ jakieœ œrodki,
trudno mi jest powiedzieæ, jakie, jakieœ regulacje
formalnie s¹ przez nas spe³niane i na tym koniec.
Problem jest ca³kowicie nieza³atwiony i to stoi
przed nami.
(Senator Anna Kurska: Chcieli na Zachód, tylko Zachód ich nie chce. Na tym polega problem.)
Tak daleko bym siê ju¿ nie posuwa³, ¿eby…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
My jesteœmy na Zachodzie, Pani Senator.
Dobrze, ale ja bym prosi³ o nieprowadzenie
dyskusji.
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Romowie. Brak dostêpu do nauki wynika
oczywiœcie nie tyle z braków mo¿liwoœci czy powodów formalnych, ile z istnienia pewnej kultury. To jest bardzo trudny problem. Jak sobie
z tym problemem poradziæ, ja nie wiem, ale wiem,
¿e bez edukacji problem Romów nie zostanie
przez nastêpne setki lat rozwi¹zany. Mówiê o setkach lat, bo przez poprzednie setki lat nie zosta³
rozwi¹zany. Jest to, wydaje mi siê, klucz do radzenia sobie z problemem romskim. To znaczy
chodzi o staranie siê o dokonywanie pewnej integracji kulturowo-edukacyjnej.
Wojsko. Czy by³y skargi, czy z w³asnej inicjatywy? Chyba pojecha³em z w³asnej inicjatywy. To
znaczy po rozmowie z ministrem obrony pomyœla³em sobie, ¿e skoro uda³o mi siê coœ tam od niego uzyskaæ – kwestia wyposa¿enia, butów, ubrañ
– to trzeba pojechaæ i zobaczyæ, jak to wygl¹da.
Wygl¹da œrednio albo poni¿ej œredniej. Nie wygl¹da dobrze. No có¿ ja na to poradzê? Nie mówiê
o fali, ale mówiê o ogólnym wra¿eniu i wielu czynnikach, które siê na to sk³adaj¹. No i w zwi¹zku
z tym rzecznik podzieli³ sobie zagadnienia, jak
mówi³em, na wyposa¿enie, æwiczenia, zdolnoœci
obronne. I bêdziemy siê tym zajmowali, nie maj¹c zbyt wiele nadziei na to, ¿e rzecznik bêdzie decyduj¹cym czynnikiem w podniesieniu zdolnoœci
obronnej Wojska Polskiego. Jest to w ka¿dym razie zadanie.
Wieczyste u¿ytkowanie. Czy tu s¹ jakieœ kwestie zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹? Nie wiem, czy
to ma coœ z Uni¹ Europejsk¹… Proszê sobie wyobraziæ, ¿e w systemie prawa angielskiego istnieje lease, coœ takiego zbli¿onego, na przyk³ad na
dziewiêæset dziewiêædziesi¹t dziewiêæ lat. Dzie-
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wiêæset dziewiêædziesi¹t dziewiêæ lat temu to Wilhelm Zdobywca l¹dowa³ i ktoœ mu teraz lease…
Rzeczywiœcie, wieczyste u¿ytkowanie powinno
byæ. Istniej¹ teraz formy, mo¿liwoœci zamiany tego na w³asnoœæ. I tak to bêdzie prawdopodobnie
realizowane. Wiem coœ o tym, niekoniecznie dobrze, z w³asnego doœwiadczenia. Czyli powinno to
iœæ w kierunku likwidacji wieczystego u¿ytkowania, tak¿e z przyczyn ogólnych. Oczywiœcie, w³aœciciel jest bardziej podmiotem odpowiedzialnym
za mienie, które jest mu przydane. Kierunek –
tak. Czy to jest sprzeczne z przepisami Unii – nie
potrafiê na to pytanie odpowiedzieæ jasno.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Rzeczniku.
S¹ jeszcze dwaj senatorzy, którzy chc¹ zadaæ
pytania.
Pan senator Trybu³a, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Panie Rzeczniku, jak pan ocenia, co prawda po
krótkim okresie pana dzia³alnoœci jako rzecznika, skutecznoœæ interwencji przez pana podjêtych? Chodzi mi o to, jaki jest procent spraw pozytywnie za³atwionych dziêki pana wyst¹pieniom jako rzecznika, ile jest rozpoczêtych procedur, które zmierzaj¹ w dobrym kierunku dziêki
pana interwencji? I czy to, je¿eli potrafi pan oceniæ ten procent, pana zadowala? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Rzeczniku, ja chcia³bym powiedzieæ
w ten sposób: prawo do prywatnoœci jest jednym
z istotnych praw cz³owieka; osoby publiczne, artyœci estradowi, przyjmuj¹ na siebie pewne ograniczenia, jeœli chodzi o to prawo. Czy jednak nie
uwa¿a pan, ¿e s¹ pewne granice, których przekraczaæ bez zgody tych osób nie wolno? Czy nie
s¹dzi pan, ¿e s¹ nadu¿ycia w tej mierze?

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

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Jeœli chodzi o prawo do prywatnoœci osób
publicznych, to niedawno zajmowa³ siê tym Try-
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buna³ Konstytucyjny i wyda³ bardzo dobre orzeczenie. Zreszt¹ podobne orzeczenia by³y wydawane w s¹dach europejskich. Oczywiœcie, prawo do prywatnoœci osób publicznych jest mniejsze, ale to nie znaczy, ¿e ono nie istnieje i ¿e tutaj
nale¿y… Szukam gwa³townie w swoich notatkach tego orzeczenia, ale s³u¿ê nim panu senatorowi póŸniej, bo nie mogê go teraz w swoich
materia³ach znaleŸæ, choæ mia³em to przygotowane. Ale jest to w³aœciwie rozwi¹zane. Mianowicie prywatnoœæ osób publicznych, takich jak
pañstwo senatorowie, powinna byæ w jakimœ zakresie zagwarantowana i wkraczaæ w ni¹ mo¿na
tylko wtedy, kiedy to jest zwi¹zane ze sprawowan¹ funkcj¹ publiczn¹. Co to konkretnie znaczy?
To jest zupe³nie inne pytanie i powinno byæ analizowane. Orzecznictwo Trybuna³u i orzecznictwo europejskie jest w tym zakresie w zupe³noœci wystarczaj¹ce.
Skutecznoœæ interwencji. Co to znaczy skutecznoœæ? U nas istniej¹ oczywiœcie takie obliczenia,
pozytywnie za³atwione sprawy – 17 do 20%,
w oœrodkach zamiejscowych – 25%. Ale co to jest
ta skutecznoœæ w 50% czy wiêcej, kiedy ktoœ
zwraca siê o radê prawn¹ czy o pomoc innego rodzaju? Jaka jest skutecznoœæ wtedy, kiedy rzecznik, jak w sprawach dotycz¹cych pracy zagranic¹, rozpoczyna ca³¹ bataliê trwaj¹c¹ kilka miesiêcy? Jeœli pañstwo bêd¹ chcieli przypisaæ mi
zas³ugê podpisania tej dzisiejszej umowy, to ja
gotów jestem, jako ¿e sukces ma wielu ojców,
wœród tych ojców siê znaleŸæ. Ale oczywiœcie by³aby to przesada.
Trudno powiedzieæ w niektórych, zw³aszcza
generalnych, sprawach, jaka jest skutecznoœæ.
Wydaje mi siê, ¿e mo¿emy byæ z tej skutecznoœci
zadowoleni. Te 17%, 20%, 25% spraw nie jest
mo¿e osza³amiaj¹cym rezultatem, ale w wielu
przypadkach skutecznoœæ nie mo¿e byæ mierzona konkretnym efektem. Jeœli bêdziemy na przyk³ad wystêpowali w sprawie amnestii maturalnej, to stuprocentowa skutecznoœæ by³aby, gdyby wicepremier siê z tego wycofa³, ale jak¹œ skutecznoœæ osi¹gniemy nawet w przypadku przegranej sprawy, bo coœ uzmys³owimy. Niedawno…
Ju¿ nie pamiêtam, jakie by³o ¿yczenie trybuna³u,
czy s¹du, kiedy ¿eœmy „przegrali”… Ale ja spojrza³em na to i powiedzia³em: nie szkodzi i tak
mieliœmy racjê; przegraliœmy w cudzys³owie
oczywiœcie. Naszym zadaniem jest podnoszenie
pewnych spraw. Istnieje taka skutecznoœæ, która
wyp³ywa z pozycji rzecznika, ona jest du¿a, ona
jest satysfakcjonuj¹ca, mimo ¿e rzecznik nie ma
w³adzy wykonawczej, nie ma egzekucji, nie ma
inicjatywy legislacyjnej. Ale gdyby ktoœ mnie zapyta³, czy chcia³bym, aby te mo¿liwoœci zosta³y
zwiêkszone, odpowiedzia³bym, ¿e nie. Mamy
mo¿liwoœci ró¿nego rodzaju – odwo³ywania siê do
mediów i naciskania na organy w³adzy administracji pañstwowej. Jeœli na przyk³ad bêdê wy-
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stêpowa³ z jakimœ projektem ustawodawczym, to
myœlê, ¿e znajdê sprzymierzeñców równie¿ na tej
sali, w ka¿dym razie bêdê ich tutaj szuka³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wysoka Izbo, dwa s³owa, jeœli chodzi o najbli¿szy czas i porz¹dek dzisiejszego posiedzenia.
Otó¿ w tej chwili jeszcze jedna osoba chce zadaæ
pytanie i cztery osoby zapisa³y do g³osu w dyskusji. Przewodnicz¹cy jednego z klubów sygnalizowa³ mi, ¿e poprosi o krótk¹, piêtnastominutow¹
czy pó³godzinn¹ przerwê przed g³osowaniem.
Przewodnicz¹cy innego klubu sygnalizowa³ mi,
¿e o 21.00 jest bardzo wa¿ne zebranie i zapewne
te¿ bêdzie wniosek o przerwê.
Proszê wzi¹æ to wszystko pod uwagê. Ja nie
ograniczam dyskusji, ale je¿eli zarz¹dzê przerwê
o 21.00, to oczywiœcie g³osowanie i nastêpna
czêœæ bêdzie jutro. To jest jasne.
Proszê bardzo, pani senator Bochenek.

Spo³eczny rzecznik – to brzmi dobrze, ale co siê…
(Senator Krystyna Bochenek: ¯eby wspó³pracowa³ z urzêdem…)
Oczywiœcie, ¿e by wspó³pracowa³, zw³aszcza ja
bym z nim wspó³pracowa³. Ale co to znaczy? Jest
spo³eczny rzecznik praw ucznia. Akurat okaza³
siê to bardzo mi³y i rozs¹dny pan, pan Osuch,
bardzo dobrze siê z nim wspó³pracuje. Ale tylko
dlatego, ¿e jest mi³y i rozs¹dny, zapraszam go do
ró¿nych akcji, na przyk³ad do podpisania pisma
do pana wicepremiera Giertycha, zreszt¹
wspó³redagowa³ to pismo. Ale gdybym na przyk³ad doszed³ do wniosku, ¿e nie jest on tak mi³y
i rozs¹dny, to nasza wspó³praca – tylko dlatego,
¿e doszed³bym do takiego mylnego przekonania –
od razu by usta³a. Spo³eczny rzecznik praw cz³owieka to has³o, które dobrze brzmi, ale wola³bym,
¿eby przybra³o konkretn¹ postaæ, na przyk³ad
pe³nomocnika, bo wtedy bêdzie mia³ bud¿et, pracowników, uprawnienia i pomoc rzecznika praw
obywatelskich. Poza tym takie akcje przewa¿nie
nie wypalaj¹, to jest tylko taki luŸny pomys³.
Tylko jedno by³o pytanie, tak? Ja ju¿ siê zgubi³em.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie Rzeczniku, ja zadam troszeczkê inne pytanie, ciekawa jestem pana stanowiska. W zesz³ym roku w prasie œl¹skiej pojawi³a siê taka
propozycja, by by³a wiêksza dostêpnoœæ do rzecznika praw obywatelskich, zastanawiano siê, czy
nie powo³aæ spo³ecznego rzecznika praw obywatelskich w regionach.
Ciekawa jestem, jakie jest pana zdanie w tej
sprawie? Czy uwa¿a pan, ¿e to jest pomys³ zupe³nie chybiony? Czy widzia³by pan jak¹œ zasadnoœæ w dalszej przysz³oœci takiego w³aœnie rozwi¹zania?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Wie pani, z chwil¹ kiedy zosta³em wybrany na
rzecznika praw obywatelskich, powsta³a idea powo³ania alternatywnego rzecznika. Ja oczywiœcie
powita³em to z wielk¹ radoœci¹, nie mówi¹c ju¿
o mojej ¿onie, która mia³a nadziejê, ¿e bêdzie
mia³a alternatywnego, do którego bêdzie siê
mog³a odwo³ywaæ. To oczywiœcie jest ¿art.
Czy spo³eczny rzecznik w regionach? Jak¹ on
bêdzie mia³ mo¿liwoœæ dzia³ania, jakie bêdzie
mia³ pe³nomocnictwa i aparat? My chcemy, jak
ju¿ mówi³em, powo³aæ kolejnego pe³nomocnika
rzecznika praw obywatelskich na po³udniu kraju
czy w tym rejonie, o którym pani mówi³a – konkretnie wola³bym tego nie mówiæ – i to jest mo¿e
wyjœcie naprzeciw tego rodzaju oczekiwaniom.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, tak.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych
dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
oraz o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu
u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Wysoki Senacie!
Przemawiam, gdy¿ pragnê stwierdziæ, zanim
postawiê panu rzecznikowi pytania, ¿e dopiero
pan, Panie Rzeczniku, jak wynika³o z pañskiego
poprzedniego wyst¹pienia w Senacie, to by³o wtedy, gdyœmy pana powo³ywali na ten wysoki
urz¹d, jak wynika tak¿e z pañskiego obecnego
wyst¹pienia, zmierza do efektywnego dotarcia do
obywateli za poœrednictwem urzêdu, który pan
reprezentuje. Zmierza pan do tego poprzez ustanawianie pe³nomocników rzecznika w Polsce.
Wymieni³ pan miejscowoœci, w których ci pe³nomocnicy ju¿ funkcjonuj¹, ale równie¿ zastanawia
siê pan nad tym, gdzie ustanowiæ przysz³ych
pe³nomocników ze wzglêdu na liczbê spraw. Nie
wiem, czy liczba spraw mo¿e byæ tu wyznacznikiem. W niektórych miejscowoœciach spraw jest
ma³o, w³aœnie dlatego, ¿e nie ma tam pe³nomocnika, a ludnoœæ nie widzi mo¿liwoœci dotarcia ze
swoimi sprawami do Warszawy. W zwi¹zku z tym
to nie jest kryterium, które powinno decydowaæ,
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czy w danej miejscowoœci powstanie urz¹d pe³nomocnika.
Uwa¿am, ¿e bardzo wa¿ne jest, ¿eby do rzecznika dociera³y informacje nie tylko poprzez tych,
którzy maj¹ œmia³oœæ napisania listu, skargi, ale
¿eby tak¿e od swoich pe³nomocników rzecznik
móg³ siê dowiedzieæ, jakie s¹ potrzeby, jakie s¹
zainteresowania spo³eczne, jakie istniej¹ problemy. I dlatego by³oby optymalnie, gdyby by³o mo¿liwe – a s¹dzê, ¿e chyba czas sprawiæ, ¿e tak bêdzie – ¿eby w ka¿dym województwie mog³o powstaæ biuro pe³nomocnika rzecznika do spraw
obywatelskich. Wtedy wiadomoœci nie by³yby
przypadkowe. Dot¹d informacje, które uzyskiwali pañscy poprzednicy, by³y przypadkowe – nie
wynika³y one z obserwacji ¿ycia obywateli, opracowywano po prostu to, co wp³ynê³o. Pañscy poprzednicy, w moim przekonaniu, tkwili w kokonie tych informacji, które w jakiœ sposób do nich
dotar³y. Oni sami tych informacji nie zbierali. Nie
wiem, czy to by³o w³aœciwe. Nierzadko te informacje by³y przypadkowe.
Ombudsman, o którym mówimy, to, jak wiemy, jest wymys³ skandynawski, ale póŸniej ten
urz¹d, analogiczny do naszego rzecznika – tak
my go tytu³ujemy, znalaz³ ugruntowanie w Wielkiej Brytanii. Przed wielu laty mia³em mo¿liwoœæ
rozmawiaæ z ombudsmanem angielskim. On,
w moim odczuciu, ma du¿e kompetencje, wielkie, znacz¹ce pe³nomocnictwa. U nas, w Polsce,
nagle nast¹pi³a taka sytuacja, ¿e obok rzecznika
praw obywatelskich zaczêli pojawiaæ siê ró¿ni inni rzecznicy. Mówimy ci¹gle o dobrej wspó³pracy
z rzecznikiem praw dziecka, ale s³yszymy, ¿e istnieje te¿ spo³eczny rzecznik praw ucznia, ktoœ tutaj mówi³, ¿e istnieje ju¿ rzecznik praw pacjenta,
zastanawialiœmy siê razem, czy tak rzeczywiœcie
jest, czy nie. Takie drobnicowanie tych rzeczników nie jest dobre, to krêpuje pana profesora Kochanowskiego i bêdzie krêpowa³o jego nastêpców, a pewnie krêpowa³o te¿ poprzedników. Tak
myœlê, mimo ¿e nie s³ysza³em, ¿eby podnosili jakiœ protest. Bojê siê, ¿e kiedyœ rzeczywiœcie pani
Kinga Dunin czy pani Szczuka poprosz¹, ¿eby by³
odrêbny rzecznik dla niewiast, odrêbny rzecznik
dla mê¿czyzn. A wtedy pañski urz¹d podzieli siê
przynajmniej na dwie czêœci. Dajmy temu spokój. Jeœli mo¿emy, umacniajmy ten urz¹d.
Sprawmy, ¿eby te oddzia³y rzeczywiœcie mog³y
powstawaæ. Mo¿e zbyt daleko siê posuwam, ale
nie zaszkodzi³oby, gdyby w ka¿dym województwie by³ pe³nomocnik i taki rzecznik móg³ zaistnieæ. W zwi¹zku z tym by³bym przeciwny temu,
co mówi pani senator, ¿eby jeszcze pomyœleæ nad
spo³ecznym rzecznikiem. By³oby to dublowanie,
potem ktoœ by jeszcze powiedzia³: rzecznik
pó³spo³eczny, pó³pañstwowy. Dajmy spokój
mno¿eniu bytów.
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Chcia³bym zwróciæ siê z pytaniem, a nawet
dwoma, do pana rzecznika. Wspomina³ pan
o kontaktach, które pan utrzymuje, z ombudsmanami. Ale czy, po pierwsze, zaistnia³a myœl,
a po drugie, czy zaistnia³y ju¿ mo¿liwoœci stworzenia na przyk³ad jakiejœ unii, konferencji sta³ej
rzeczników, ¿eby mog³a nast¹piæ wymiana stanowisk, wymiana pogl¹dów? Jeœli nie, to czy nie
warto by³oby, ¿eby pan… ¿eby Polska zainicjowa³a powstanie takiej konferencji?
I ostatnie pytanie. Nowa emigracja Polaków,
w szczególnoœci w Wielkiej Brytanii, niesie ze sob¹
obok aktywów, mo¿liwoœci zarobków, które nie s¹
dostêpne w kraju, wiele pasywów, trudnoœci
zwi¹zanych z bytowaniem, z przebywaniem na
emigracji. Pragnê zapytaæ pana rzecznika, czy Polacy w Wielkiej Brytanii, gdy pewne sprawy stan¹
siê dla nich tak trudne, ¿e sami im nie podo³aj¹,
bêd¹ mogli liczyæ, po pierwsze, na pomoc pana, po
drugie, czy bêd¹ mogli liczyæ równie¿ na pomoc
rzecznika, czyli ombudsmana, w Wielkiej Brytanii? A mo¿e obu panów? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Szafrañca.

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Rzeczniku!
W³aœciwie moje wyst¹pienie bêdzie bardzo
krótkie, bêdzie mia³o charakter rozbudowanego
pytania.
Otó¿ chcê poruszyæ g³oœny ju¿ dzisiaj incydent
zwi¹zany z osob¹ pana £ukasza Wróbla, organizatora wystawy „Wybierz ¿ycie” instalowanej
w kilku miastach Polski. Celem tej wystawy by³o
przybli¿enie i zarazem uœwiadomienie spo³eczeñstwu pe³nej, jakkolwiek okrutnej, prawdy o technice i skutkach zabijania istot ludzkich
w okresie przedurodzeniowym.
Zorganizowanie wystawy by³o dzia³aniem
w obronie konstytucyjnego porz¹dku w zakresie
prawnej ochrony ¿ycia, zagwarantowanej ka¿dej
osobie ludzkiej – art. 38 konstytucji mówi o tym,
¿e Rzeczpospolita Polska zapewnia ka¿demu
cz³owiekowi prawn¹ ochronê ¿ycia.
Pan Wróbel, instaluj¹c wystawê, niew¹tpliwie
dzia³a³ w wymiarze uprawnieñ konstytucyjnych,
chocia¿by w wymiarze art. 38 konstytucji, który
mówi, ¿e ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Niestety, pan £ukasz Wróbel zosta³ postawiony przed s¹dem w £odzi, Lublinie i w Bia³ymstoku. W £odzi zosta³ postawiony przed s¹dem za
wykroczenie z art. 141 kodeksu wykroczeñ. Ten
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Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2005 r. z uwagami
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela

(senator J. Szafraniec)
artyku³ brzmi: kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite og³oszenie, napis lub rysunek albo u¿ywa s³ów nieprzyzwoitych, podlega
karze ograniczenia wolnoœci, grzywny do 1500 z³
albo karze nagany. I zosta³ równie¿ postawiony
przed s¹dem z art. 51 – w Lublinie i w Bia³ymstoku. Art. 51 kodeksu wykroczeñ brzmi: kto krzykiem, ha³asem, alarmem lub innym wybrykiem
zak³óca spokój, porz¹dek publiczny, spoczynek
nocny albo wywo³uje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolnoœci albo grzywny.
Szanowny Panie Rzeczniku, postawienie pana
£ukasza Wróbla przed s¹dem za wykroczenia
z tych artyku³ów uwa¿am za ur¹ganie rozs¹dkowi, prawdzie i sprawiedliwoœci. Postawienie go
przed s¹dem w³aœnie z tych artyku³ów nosi,
moim zdaniem, znamiona jakiegoœ jawnego przeœladowania o charakterze ideologicznym. Dlatego te¿ zwracam siê do pana o niezw³oczne zajêcie
siê tym skandalicznym ³amaniem praw cz³owieka i obywatela w ramach przys³uguj¹cych panu
kompetencji konstytucyjnych, mam na myœli
art. 208 ustawy o rzeczniku praw obywatelskich
mówi¹cy, ¿e rzecznik stoi na stra¿y wolnoœci
i praw cz³owieka. Bêdê wdziêczny panu rzecznikowi za zapoznanie mnie z pana stanowiskiem
w tej sprawie. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pomny na tê informacjê pana marsza³ka o planach na dzisiejszy wieczór skrócê moj¹ wypowiedŸ do kilkunastu zdañ, które, wydaje siê, s¹
bardzo istotne. Pan rzecznik poinformowa³ nas
o tym, ¿e powsta³a komórka, która zajmuje siê
problemami rodziny. Uwa¿am to za niezmiernie
wa¿ne i w zwi¹zku z tym liczê na wspó³pracê Senatu, senackiej Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, z organem konstytucyjnym, którym jest
rzecznik praw obywatelskich.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na najs³absz¹ stronê, jeœli chodzi o rodzinê w Polsce, która naszym
wspólnym dzia³aniem powinna byæ wspomo¿ona, myœlê o rodzinach wielodzietnych. W Polsce
jest dziesiêæ i pó³ miliona rodzin, z czego dwa i pó³
miliona rodzin to rodziny bezdzietne, a nieco ponad milion to rodziny wielodzietne. Te rodziny
wielodzietne wychowuj¹ trzy i pó³ miliona polskich dzieci, czyli 30% polskich dzieci. Twarde
dane zaprezentowane dwa dni temu w Senacie
przez przedstawicieli G³ównego Urzêdu Statystycznego mówi¹ o tym, ¿e 40% dzieci z rodzin wielo-

dzietnych ¿yje poni¿ej minimum egzystencji. ¯yj¹c poni¿ej minimum egzystencji, maj¹ utrudniony dostêp do us³ug edukacyjnych, maj¹
utrudniony dostêp do leczenia, maj¹ utrudniony
dostêp do dóbr kultury.
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e konstytucja
w art. 72 mówi o szczególnej opiece pañstwa, takim ³adzie spo³eczno-gospodarczym, który bêdzie rozwi¹zywa³ problemy rodzin, w tym problemy rodzin najs³abszych. Niew¹tpliwie wœród rodzin najs³absze s¹ rodziny wielodzietne.
Liczê zatem na wspó³pracê i uwagê rzecznika
praw obywatelskich, jeœli chodzi o problem rodzin wielodzietnych. Z ca³¹ pewnoœci¹ potrzebny
jest tu szczegó³owy program, a nie tylko akcje,
które co jakiœ czas siê pojawiaj¹. Potrzebne s¹
bardzo jasne uregulowania w ró¿nych dziedzinach, w szczególnoœci dziedzinie podatkowej,
w kwestii pomocy spo³ecznej, w sprawach dotycz¹cych mo¿liwoœci kszta³cenia równie¿ w szko³ach wy¿szych. Sygnalizujê tylko ten problem.
W kontekœcie tego, o co pyta³a pani senator Fetliñska – czy nie zwracamy czasem nadmiernej
uwagi na rodziny niepe³ne, w których matki b¹dŸ
ojcowie wychowuj¹ samotnie dzieci – rzecznik odpowiedzia³, ¿e tam, gdzie potrzebna jest pomoc,
tam trzeba pomagaæ. To myœlenie jest mi bardzo
bliskie, na pewno pani senator równie¿, ale s¹ takie rozwi¹zania, które popychaj¹ rodzinê w stronê
samotnoœci. Jednym z takich rozwi¹zañ jest ustawa o zaliczce alimentacyjnej, która uprawnia do
zaliczki alimentacyjnej rodziny biedne, ale tylko
wtedy, kiedy mamy do czynienia z separacj¹, rozwodem b¹dŸ w ogóle nie zosta³ zawarty zwi¹zek
ma³¿eñski; jeœli rodziny s¹ w trudniejszej sytuacji
ni¿ rodziny pe³ne i maj¹ uprawnienie do alimentów, bo s¹d takie orzek³, pañstwo nie daje uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej. Takie prawo to
wyraŸne ³amanie konstytucji, która daje równe
uprawnienia ró¿nym typom rodzin, a ono sprzyja
rodzinom niepe³nym, wrêcz tworzeniu takich rodzin. Troszeczkê uregulowaliœmy sytuacjê, jeœli
chodzi o œwiadczenia rodzinne, bo by³y wysokie
œwiadczenia rodzinne dla rodzin niepe³nych, co
popycha³o i nadal jeszcze popycha wiele rodzin do
tego, ¿eby siê rozwodziæ, byæ w separacji. Ten proces zosta³ wzmocniony tymi rozwi¹zaniami, uda³o
siê to parlamentowi niedawno zmieniæ. Ale te z³e
rozwi¹zania pewno jeszcze s¹, choæby rozwi¹zanie o zaliczce alimentacyjnej.
I ostatni problem, który chcia³bym poruszyæ;
nie ukrywam, ¿e bêdê w tej sprawie wystêpowa³
równie¿ do ministra pracy i polityki spo³ecznej.
Chodzi o zobowi¹zanie konstytucyjne do pomocy
kobietom w ci¹¿y, w trudnej sytuacji, przed i po
urodzeniu dziecka – tak mówi konstytucja. Otó¿
w 1993 r. za uchwaleniem ustawy o planowaniu
rodziny, o ochronie p³odu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y posz³o rozporz¹dzenie, które rzeczywiœcie przewidywa³o dobre

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o dzia³alnoœci w 2005 r. z uwagami
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Komunikaty

(senator A. Szymañski)
formy pomocy kobietom ciê¿arnym w bardzo
trudnej sytuacji ekonomicznej. To rozporz¹dzenie
by³o zmieniane tak dalece, a¿ przez eseldowski
rz¹d cztery lata temu zosta³o zupe³nie odrzucone.
W tej chwili nie ma pomocy dla kobiet w ci¹¿y, które s¹ w dramatycznej sytuacji materialnej. Z ca³¹
pewnoœci¹ konstytucja, zdrowy rozs¹dek i znajomoœæ sytuacji kobiet w trudnych warunkach
wskazuje na to, ¿e ta pomoc, która kiedyœ by³a
udzielana, powinna byæ przywrócona.
Apelujê o zajêcie siê tymi kwestiami, apelujê
troszkê pod swoim adresem, bo jestem ustawodawc¹, apelujê te¿ pod adresem rz¹du, ale
w zwi¹zku z tym, ¿e pan rzecznik bardzo wyraŸnie zadeklarowa³ chêæ dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania problemów rodzin, umacniania rodziny, liczê na wspó³pracê, aktywnoœæ w tej sprawie równie¿ pana rzecznika. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Romaszewskiego
o zabranie g³osu.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Panie Marsza³ku, je¿eli pozwoli³oby to nam g³osowaæ, to ja
rezygnujê. Dziêkujê bardzo.) (Oklaski)
Dziêkujê.
Czy pan rzecznik praw obywatelskich chcia³by
jeszcze zabraæ g³os i w sposób zwiêz³y ustosunkowaæ siê do wyst¹pieñ senatorów w dyskusji?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Chwileczkê, chwileczkê… Chwileczkê, bo zgubi³em jedn¹ kartkê, bardzo przepraszam. To bêdzie zwiêŸle, tylko…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo, bez tej jednej kartki na pewno bêdzie jeszcze
zwiêŸlej.) (Weso³oœæ na sali)
Otó¿, tak siê sk³ada, ¿e na wszystkie pytania
mogê odpowiedzieæ pozytywnie. Pan senator
Bender mówi³ o tym, ¿e w ka¿dym województwie
powinien byæ pe³nomocnik rzecznika praw obywatelskich. Nie mia³bym nic przeciwko temu, ale
to jest kwestia pieniêdzy. W przysz³ym bud¿ecie
planujemy 1, 5 miliona z³ na otworzenie biura
pe³nomocnika na po³udniu Polski, a potem mo¿e
bêdzie jeszcze tego rodzaju mo¿liwoœæ.
Czy osoby, które znajduj¹ siê w okreœlonej sytuacji, mog¹ w zwi¹zku z migracj¹ liczyæ na pomoc
rzecznika praw obywatelskich i ombudsmana
w Wielkiej Brytanii? Akurat nie. Dzia³anie na
rzecz konkretnej osoby na przyk³ad w Londynie
czy w Edynburgu nie nale¿y do moich kompetencji. To nie jest sfera dzia³ania polskiego rzecznika
praw obywatelskich i nie jestem pewny, czy tak¿e
nie jest ombudsmana parlamentarnego, parlia-
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mentary health ombudsman, któremu sk³ada³em
wizytê – to chyba nie do tej pani te¿ nale¿y. Myœlê,
¿e istniej¹ do tego okreœlone instytucje, takie jak
urzêdy konsularne. Poza tym wyst¹pi³em do liaison officers, oficerów ³¹cznikowych, przy ministerstwach pracy ka¿dego kraju, gdzie jest powy¿ej piêædziesiêciu tysiêcy obywateli polskich, oraz
do pana marsza³ka Senatu z tak¹ inicjatyw¹, aby
stworzyæ specjalny, nowy fundusz dla osób, które
potrzebuj¹ pomocy prawnej za granic¹, i spotka³em siê, mogê powiedzieæ, z wielk¹ ¿yczliwoœci¹
pana marsza³ka, niezale¿nie od tego, jak tê ¿yczliwoœæ powinienem sobie interpretowaæ.
Pan senator Szafraniec mówi³ o £ukaszu
Wróblu. Myœmy w tej sprawie podjêli dzia³ania
z urzêdu natychmiast po wydaniu skazuj¹cego
wyroku, tak ¿e sprawa jest w toku. Rzeczywiœcie,
budzi ona niepokój. Ja pamiêtam, ¿e podobna
wystawa by³a w holu Sejmu, czyli jeœli to mo¿e
byæ w Sejmie, to zgorszenie, któremu panowie,
pañstwo podlegali… W ka¿dym razie wystêpujemy w tym kierunku.
Dalej, kwestia wspó³pracy z Senatem – oczywiœcie, ¿e bêdziemy o to wystêpowali. To samo, jeœli
chodzi o aspekt dotycz¹cy pomocy kobietom
w ci¹¿y przed i po urodzeniu dziecka.
Sprawa rodziny. Rodzina, któr¹ kiedyœ przed laty
uwa¿a³em za rzecz tak naturaln¹ jak powietrze i woda, okazuje siê wêz³owym problemem cywilizacyjnym i kulturowym. Jakiegokolwiek problemu dotykamy, to gdzieœ u jego podstaw le¿¹ problemy
zwi¹zane z rodzin¹, mo¿na by na ten temat wiele
mówiæ. Dlatego w moim urzêdzie jest powo³any
pe³nomocnik do spraw rodziny i jest to przedmiotem zadañ specjalnego Zespo³u Prawa Rodzinnego.
Chêtnie bym odpowiedzia³ na pytanie pana senatora Romaszewskiego, ale rozumiem, ¿e ono
nie pad³o. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê rzecznikowi praw obywatelskich, panu Januszowi Kochanowskiemu, za przedstawienie informacji o dzia³alnoœci w 2005 r. oraz
o stanie przestrzegania wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela.
Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z t¹ informacj¹.
Za chwilê og³oszê przerwê do godziny 20.00.
Poproszê o komunikat.

Senator Sekretarz
Mieczys³aw Szyszka:
Marsza³ek Senatu zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach.
Piêæ minut po og³oszeniu przerwy odbêdzie
siê zebranie Klubu Prawa i Sprawiedliwoœci
w sali nr 217.

15. posiedzenie Senatu w dniu 20 lipca 2006 r.
168

Zmiana w sk³adzie komisji senackiej. G³osowania

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Og³aszam przerwê do godziny 20.00.
O godzinie 20.00 przystêpujemy od razu do
g³osowania.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 31
do godziny 20 minut 03)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: zmiana
w sk³adzie komisji senackiej.
Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 203.
Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora
Dariusza Góreckiego, o zabranie g³osu i przedstawienie wniosku komisji.

Senator Dariusz Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich mam zaszczyt przed³o¿yæ
projekt uchwa³y w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej.
Otó¿ pan senator Zbigniew Szaleniec z³o¿y³
rezygnacjê z pracy w Komisji Ustawodawczej,
z cz³onkostwa w tej komisji. Na posiedzeniu
w dniu 18 lipca bie¿¹cego roku Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzy³a ten wniosek i przychyli³a siê do niego.
W tej sytuacji proszê Wysok¹ Izbê o podjêcie
uchwa³y, której projekt zawarty jest w druku
nr 203. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zabraæ
g³os w tej sprawie? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki
i Spraw Senatorskich projektem uchwa³y w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej.
Przypominam, ¿e projekt ten zawarty jest
w druku nr 203.
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 77 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za.*
(G³osowanie nr 42)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek, druk senacki nr 195A.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za
chwilê przeprowadzimy kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi przez komisjê poprawkami.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o ciszê, bêdzie nam ³atwiej
i szybciej, sprawniej poprowadzimy g³osowania.
Poprawka pierwsza ma na celu ujednolicenie
terminologii ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za jej przyjêciem? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 76 by³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie
przepisu okreœlaj¹cego przes³anki stanowi¹ce
podstawê do obliczenia terminu przekazania
nadwy¿ki œrodków uzyskanych przez komitety
wyborcze na cele kampanii wyborczej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.

* Wicemarsza³ek przeczyta³ omy³kowo: 70 g³osowa³o za.
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Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 76 by³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby skierowanie do s¹du pozwu przeciwko podmiotom ponosz¹cym odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania
maj¹tkowe komitetu wyborczego nastêpowa³o
zarówno wtedy, gdy nie nast¹pi³o ich dobrowolne
przekazanie na konto urzêdu skarbowego, jak
równie¿ w sytuacji, gdy nie nast¹pi³o wydanie
urzêdowi skarbowemu korzyœci maj¹tkowej
o charakterze niepieniê¿nym.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê nacisn¹æ przycisk
„przeciw” i podnieœæ rêkê.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 57 by³o za,
20 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do usuniêcia w¹tpliwoœci dotycz¹cych terminu, od którego bêdzie
stosowana ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 76 by³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta przyspiesza termin wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 70 by³o za, 1 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 74 by³o za, 2 – przeciw. (G³osowanie nr 48)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie
z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹ zabieraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Zbigniewa Romaszewskiego, i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu by³ rozpatrywany wniosek z³o¿ony przez senatora Kubiaka, dotycz¹cy nieprecyzyjnego u¿ycia w ustawie terminu „osoba
ubezw³asnowolniona”. Niezale¿nie od tego, ¿e
wszystkim prawnikom krwawi³o serce, komisja,
która ju¿ poprzednio odrzuci³a kilkanaœcie poprawek zg³oszonych przez Biuro Legislacyjne,
podtrzyma³a swoje stanowisko i tym razem równie¿ g³osowa³a za przyjêciem ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.
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Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senator wnioskodawca Janusz Kubiak
lub pozosta³y senator sprawozdawca Andrzej Jaroch chc¹ jeszcze zabraæ g³os? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski.
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci wnios³y o przyjêcie ustawy bez
poprawek, pkt I druku nr 193Z.
Senator wnioskodawca Janusz Kubiak przedstawi³ wniosek o wprowadzenie poprawek do
ustawy, pkt II druku 193Z.
(Rozmowy na sali)
Czy móg³bym prosiæ pañstwa senatorów o ciszê? Bêdzie ³atwiej.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek, pkt I druku
nr 193Z, a nastêpnie, w przypadku odrzucenia
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami, pkt II druku nr 193Z, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
komisji, popartym przez po³¹czone komisje,
o przyjêcie ustawy o dokumentach paszportowych bez poprawek, pkt I druku nr 193Z.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego wniosku? Proszê o naciœniêcie
przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 53 by³o za, 4 – przeciw, 20 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 49)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w tej sprawie.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy.
Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnios³a o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 182A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 69 by³o za,
9 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej, Biura
Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,
S³u¿by Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.
Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie.
Przypominam, ¿e dyskusja nad rozpatrywan¹ ustaw¹ zosta³a zamkniêta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mog¹
zabraæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.
Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodowej, pana senatora Stanis³awa Koguta, o zabranie g³osu i przedstawienie uzgodnionych na
posiedzeniu wniosków.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
mam zaszczyt poprosiæ o pozytywne g³osowanie
nad ustaw¹ o transporcie kolejowym.
Komisja Gospodarki Narodowej wyrazi³a
w g³osowaniu pozytywne stanowisko wobec trzydziestu jeden poprawek, w tym dwadzieœcia trzy
poprawki by³y to poprawki zg³oszone przez Biuro
Legislacyjne. Komisja prosi, aby nad poprawkami: drug¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, dwunast¹, trzynast¹, szesnast¹, siedemnast¹, osiemnast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹,
dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwu-
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dziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹
dziewi¹t¹ i trzydziest¹, g³osowaæ ³¹cznie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy senator wnioskodawca Marek Waszkowiak chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Marek Waszkowiak: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
komisja oraz senator wnioskodawca przedstawili
wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.
Informujê, ¿e zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilê zostan¹ przeprowadzone
kolejne g³osowania nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawki pierwsza i pi¹ta zmierzaj¹ do tego,
aby ze wzglêdu na fakt, ¿e wprowadzone do ustawy o transporcie kolejowym pojêcia „wypadek”
i „powa¿ny wypadek” maj¹ roz³¹czne zakresy treœciowe, dokonaæ modyfikacji definicji okreœleñ
„wspólne wskaŸniki bezpieczeñstwa CSI” oraz
„postêpowanie” w celu uwzglêdnienia w nich
unormowania odnosz¹cego siê do powa¿nych
wypadków.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawki zosta³y przyjête.
Teraz bêdziemy g³osowali nad poprawkami
³¹cznie. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to przyst¹pimy do g³osowania.
To bêd¹ poprawki: druga, szósta, ósma…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, poprawki: szósta, siódma, ósma, dziewi¹ta, dziesi¹ta, dwunasta, trzynasta,
szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiêtnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia, dwudziesta
pi¹ta, dwudziesta dziewi¹ta, trzydziesta.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
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Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie
rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia…
(Rozmowy na sali)
Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia zgodnoœci definicji pojêcia „modernizacja” z dyrektyw¹ Rady w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei du¿ych prêdkoœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do zapewnienia
zgodnoœci definicji pojêcia „powa¿ny wypadek”
z dyrektyw¹ Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie bezpieczeñstwa kolei wspólnotowych.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta by³a ju¿ przeg³osowana ³¹cznie z poprawk¹ pierwsz¹.
Poprawka jedenasta zmierza do rezygnacji
z regulacji, która jest przedmiotem unormowania kodeksu postêpowania administracyjnego.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta zmierza do ustanowienia…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê…
(G³os z sali: O powagê.)
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Bardzo proszê o uwagê. Tak, rozumiem, ¿e
wszyscy s¹ ju¿ zmêczeni.
Poprawka czternasta zmierza do ustanowienia zasady, w myœl której przewoŸnik kolejowy
lub zarz¹dca infrastruktury, jeœli nie ma warunków do organizowania szkoleñ dla maszynistów i dru¿yn poci¹gowych lub przeprowadzenia egzaminów, mo¿e zleciæ szkolenie powo³anemu podmiotowi œwiadcz¹cemu tego typu us³ugi szkoleniowe lub skierowaæ pracownika do
innego przewoŸnika kolejowego lub zarz¹dcy
infrastruktury, który odp³atnie, po wyra¿eniu
zgody, mo¿e zrealizowaæ takie szkolenie, przy
czym op³ata za szkolenie lub egzamin stanowi
dochód podmiotów prowadz¹cych szkolenie
lub egzamin.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za, 8
– przeciw, 20 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do modyfikacji
przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozporz¹dzenia, tak aby wytyczne dotycz¹ce jego treœci odnosi³y siê do ca³ego zakresu spraw przekazanych do uregulowania w tym rozporz¹dzeniu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 73 g³osowa³o za,
6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta by³a ju¿ przeg³osowana
³¹cznie z poprawk¹ osiemnast¹.
Poprawka dwudziesta czwarta zmierza do wyczerpuj¹cego okreœlenia wytycznych dotycz¹cych treœci rozporz¹dzenia, do wydania którego zosta³ zobowi¹zany minister w³aœciwy do
spraw transportu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta szósta zmierza do
skreœlenia zbêdnej regulacji art. 28 ust. 2 ustawy
o transporcie kolejowym w brzmieniu nadanym
przez ustawê, zgodnie z któr¹ wydawane przez
Pañstwow¹ Komisjê Badania Wypadków Kolejowych zalecenia w zakresie poprawy bezpieczeñstwa oraz zapobiegania powa¿nym wypadkom,
wypadkom lub incydentom nie mog¹ obejmowaæ
ustalania winy lub odpowiedzialnoœci.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu.* (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma zmierza do
okreœlenia terminu przedstawienia Pañstwowej
Komisji Badania Wypadków Kolejowych i prezesowi Urzêdu Transportu Kolejowego przez w³aœciwe podmioty informacji o realizacji zaleceñ w zakresie bezpieczeñstwa wydanych przez Pañstwow¹ Komisjê Badania Wypadków Kolejowych.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,
4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma zmierza do skreœlenia unormowania, zgodnie z którym umowa zawarta pomiêdzy ministrem w³aœciwym do spraw
transportu a zarz¹dc¹ mo¿e stanowiæ, ¿e obni¿enie planowanego kosztu udostêpnienia infrastruktury kolejowej i wysokoœci op³at za korzystanie z niej o przewidywane nak³ady na remonty
i utrzymanie infrastruktury kolejowej, pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa i funduszu kolejowego,
mo¿e dotyczyæ wszystkich kolejowych przewozów osób albo kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o œwiadczenie
us³ug publicznych.

*Wicemarsza³ek przeczyta³ omy³kowo: na 79 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za,
6 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza zmierza do takiej modyfikacji przepisu przejœciowego, aby zapobiec sytuacji, w której zarz¹dcy i przewoŸnicy
kolejowi, obowi¹zani do uzyskania odpowiednio
autoryzacji bezpieczeñstwa albo certyfikatu bezpieczeñstwa, nie wyst¹pi¹ o ich wydanie do prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, a zarazem
wydane im przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
œwiadectwa bezpieczeñstwa zachowaj¹ wa¿noœæ.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,
2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem
uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”
i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 63)
(Oklaski)
(G³os z sali: Brawo.)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych
ustaw.
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Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, druki senackie nr 190A i 190B.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,
3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz
niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrywania punktu piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnios³a o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek, druk senacki nr 188A.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisjê projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto wstrzyma³ siê od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 65)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku
w gminach.
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G³osowania. Oœwiadczenia

(wicemarsza³ek K. Putra)
Powracamy do rozpatrywania punktu szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach
i cmentarzach wojennych.
Przypominam, ¿e debata nad rozpatrywan¹
ustaw¹ zosta³a zakoñczona i obecnie mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania w sprawie tej ustawy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych.
Przypominam, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, druki senackie nr 183A i 183B.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwa³y.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem
przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycisku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniêcie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 79 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za.
(G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
Informujê, ¿e porz¹dek obrad piêtnastego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.
Przypominam, ¿e zgodnie z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ
d³u¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych przedmiotem porz¹dku
obrad bie¿¹cego posiedzenia Senatu. Nad oœwiadczeniem senatorskim nie przeprowadza
siê dyskusji.
(Rozmowy na sali)
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e zgodnie
z art. 49 ust. 2a Regulaminu Senatu marsza³ek
odmówi przyjêcia niewyg³oszonych oœwiadczeñ,
których treœci nie mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby mo¿liwe
w przys³uguj¹cym na to czasie, czyli w ci¹gu piêciu minut.
(Rozmowy na sali)
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os?
(G³os z sali: Andrzejewski.)
(Rozmowy na sali)

Bardzo proszê pañstwa senatorów o zachowanie
powagi. Kto chce opuœciæ salê, to bardzo proszê.
Panie Senatorze, przepraszam, ale musimy
chwilê odczekaæ, ¿eby mo¿na by³o wyg³osiæ to oœwiadczenie.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o nieprowadzenie rozmów na
sali plenarnych posiedzeñ Senatu. Jeszcze raz
bardzo proszê o zachowanie ciszy. No, w³aœnie.
Bardzo proszê, g³os zabierze pan senator Piotr
Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja
1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora i art. 49 Regulaminu Senatu cz³onkowie polsko-libañskiej grupy parlamentarnej i senatorowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zwracaj¹
siê do ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na
nastêpuj¹ce pytania.
Bez wiedzy i woli w³adz Libanu dokonano z jego
terytorium pozapañstwowych aktów zbrojnych
wobec pañstwa Izrael, które przez to pañstwo zosta³y okreœlone jako akty terrorystyczne. Odpowiedzi¹ sta³y siê dzia³ania militarne maj¹ce charakter wojny z s¹siaduj¹cym pañstwem Libanem.
Czy wiêc, po pierwsze, charakter rozszerzenia akcji pacyfikacyjnej prowadzonej przez pañstwo Izrael na terenie Libanu odpowiada normom prawa
miêdzynarodowego spetryfikowanego w traktatach i umowach oraz Karcie ONZ, czy te¿ stanowi
naruszenie obowi¹zuj¹cego systemu prawa?
Po drugie, czy stosowanie zasady odpowiedzialnoœci zbiorowej, rozszerzonej na ludnoœæ cywiln¹,
oraz niszczenie infrastruktury gospodarczej, komunikacyjnej, energetycznej i maj¹tkowej pañstwa, z którego terytorium dokonano pozapañstwowych aktów agresji, odpowiadaj¹ obowi¹zuj¹cemu systemowi prawa miêdzynarodowego, czy
te¿ doznaj¹ ograniczeñ z tego prawa wynikaj¹cych?
Po trzecie, czy wobec zajêcia przez pañstwa
wchodz¹ce w sk³ad Unii Europejskiej stanowiska w przedmiocie przeciwdzia³ania eskalacji interwencyjnych dzia³añ odwetowych prowadzonych przy u¿yciu œrodków wojennych na terenie
Libanu – na przyk³ad interwencja Francji – i artyku³owania woli czynnego w³¹czenia siê pañstw
Unii Europejskiej w zapobieganie eskalacji konfliktu oraz przeciwdzia³anie ³amaniu praw cz³owieka na terytoriach nim objêtych w warunkach
prowadzenia niewypowiedzianej wojny pañstwo
polskie rozwa¿y inicjowanie i ustalenie wspólnego stanowiska i wspó³dzia³ania w ramach tak
zwanej Grupy Wyszehradzkiej i Trójk¹ta Weimarskiego?
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Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej w imiê
obrony zachowania miêdzynarodowych standardów ochrony praw cz³owieka wnosz¹ o wyst¹pienie pañstwa polskiego z ¿¹daniem zawieszenia
broni na terenie konfliktu i przyst¹pienia do negocjacji, z udzia³em podmiotów prawa miêdzynarodowego, w przedmiocie przeciwdzia³ania konfliktowi œrodkami pokojowymi oraz powo³ania
specjalnej komisji w tym zakresie przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych i Wspólnoty Europejskie. Podpisa³o dwudziestu senatorów.
Sk³adam to na rêce pana marsza³ka. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator
Ewê Tomaszewsk¹.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W nawi¹zaniu do wyg³oszonego w czerwcu oœwiadczenia na temat miêdzynarodowej konferencji parlamentarzystek, która mia³a miejsce
w Sofii w dniach 19–20 czerwca, konferencji
w sprawie bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y,
chcia³abym poinformowaæ, ¿e do Senatu wp³ynê³a rezolucja uchwalona na tej konferencji i ¿e
udzia³ delegacji polskiej by³ doœæ istotny, choæby
dlatego, ¿e wprowadzi³a ona do zapisów rezolucji,
do jej pktu 3, gwarancje dotycz¹ce prawa do ¿ycia, a tak¿e wspar³a wprowadzony przez inne delegatki zapis o potrzebie zabezpieczenia dzieci
przed pornografi¹ w mediach, szczególnie w Internecie. Zgodnie ze zobowi¹zaniem z³o¿onym
w trakcie wyg³aszania oœwiadczenia przekazujê
do dokumentów Senatu tekst rezolucji. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
G³os zabierze pan senator S³awomir Sadowski.
Bardzo proszê.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujê do pana Jerzego Polaczka, ministra transportu.
Zwracam siê do pana ministra z proœb¹
o wznowienie przewozów pasa¿erskich na linii
kolejowej Elbl¹g – Braniewo, przebiegaj¹cej przez
stacje Bogaczewo, Stegny, S³obity, M³ynary, Kurowo Braniewskie, Chruœciel, Bemowiznê.
Za wznowieniem funkcjonowania linii kolejowej na tym odcinku przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.
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Po pierwsze, dzia³alnoœæ PKP w zakresie przewozów pasa¿erskich winna uwzglêdniaæ nie tylko
maksymalizacjê zysków, lecz równie¿ dobro spo³eczne, co stanowi jednoczeœnie kierunek dzia³añ
rz¹du, naszego premiera, pana Jaros³awa Kaczyñskiego, okreœlony w Programie Rozwoju Województw Polski Wschodniej. Celem tego programu jest podniesienie dostêpnoœci komunikacji,
ograniczenie bezrobocia, rozwój przedsiêbiorczoœci, wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y wiejskiej z wykorzystaniem zasobów tych województw oraz ich przygranicznego po³o¿enia.
Po drugie, dochody na tej linii zapewniaj¹ bardzo du¿e przewozy towarowe. Nie ma te¿ potrzeby
ponoszenia nak³adów na tê liniê i jej infrastrukturê, bo tory s¹ w idealnym stanie.
Po trzecie, obszary pó³nocno-wschodnie regionu elbl¹skiego s¹ dotkniête bezrobociem strukturalnym. W powiecie braniewskim oscyluje ono
w granicach 40%, z czego ponad 60% to osoby
d³ugotrwale bezrobotne, bezrobotne ponad dwa
lata. Podobna sytuacja ma miejsce w powiecie
ziemskim elbl¹skim. Dlatego mo¿e dziwiæ
zmniejszenie przez sejmik województwa warmiñsko-mazurskiego dotacji na przewozy regionalne
o 5,8 miliona z³.
Po czwarte, tegoroczna zima udowodni³a, ¿e
komunikacja samochodowa jest zawodna i ze
wzglêdu na d³ugoœæ tras o wiele dro¿sza. Niektóre
miejscowoœci w regionie elbl¹skim nie by³y skomunikowane. Obecnie pracodawcy nie s¹ sk³onni do usprawiedliwiania nieobecnoœci i spóŸnieñ
w pracy z powodów komunikacyjnych. Ta sytuacja uniemo¿liwia wielu ludziom pozyskanie sta³ej
pracy. Uniemo¿liwia te¿ edukacjê m³odzie¿y wiejskiej, znacznie podra¿aj¹c naukê.
Po pi¹te, obliczenia podró¿nych by³y przeprowadzone po niekorzystnym przesuniêciu rozk³adu jazdy. Dane, które pochodz¹ z Ministerstwa
Transportu i Budownictwa – tutaj jest wymienione pismo z 26 stycznia 2006 r. – wykazuj¹, ¿e poci¹g 91123 przewozi³, ja podajê dane statystyczne, 76,6 osoby, a poci¹g 91122 przewozi³ 59,9
osoby. W tym miejscu warto wskazaæ, ¿e korzystne ob³o¿enie pasa¿erskie mo¿e zrealizowaæ na
przyk³ad autobus szynowy typu SA106-003 maj¹cy piêædziesi¹t osiem miejsc siedz¹cych. Zadanie to mo¿e tak¿e zrealizowaæ poci¹g maj¹cy
w swoim sk³adzie kilka wagonów. Wiele miejscowoœci na trasie Braniewo–Elbl¹g jest odciêtych
od œwiata. Na przyk³ad z miejscowoœci Chruœciel
nie odje¿d¿a obecnie ani jeden poci¹g pasa¿erski
b¹dŸ autobus.
Panie Ministrze! W imieniu spo³ecznoœci mieszkaj¹cej wzd³u¿ wymienionej linii kolejowej proszê pana o wznowienie przewozów pasa¿erskich.
Z szacunkiem, S³awomir Sadowski, senator
RP. Ponadto podpisali senatorowie: Stanis³aw
Kogut, Marek Waszkowiak i Jerzy Szmit. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenia

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
G³os zabierze pan senator Antoni Szymañski.
Bardzo proszê.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zwróciæ siê do pani minister pracy
i polityki spo³ecznej Anny Kalaty z oœwiadczeniem w sprawie przywrócenia czy te¿ rozszerzenia pomocy materialnej dla kobiet ciê¿arnych
w trudnej sytuacji materialnej.
Mamy zobowi¹zanie konstytucyjne, które mówi o tym, ¿e kobiety w ci¹¿y, które s¹ w trudnej
sytuacji materialnej, wymagaj¹ wsparcia pañstwa. Nadto ustawa o planowaniu rodziny,
ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y z 1993 r. zobowi¹za³a ministra pracy i polityki spo³ecznej do wydania
rozporz¹dzenia w tej sprawie. Po uchwaleniu tej
ustawy ówczesny minister pracy i polityki spo³ecznej takie rozporz¹dzenie wyda³. Udzielano bardzo sensownej, racjonalnej pomocy, która rocznie wynosi³a oko³o 40 milionów z³. Po kilku latach
tê pomoc zmniejszano, mimo ¿e by³y potrzeby
w tym zakresie. Tê pomoc zredukowano za poprzedniej kadencji, kiedy uchwalano pierwszy
bud¿et, z inicjatywy rz¹du.
W tej chwili mamy tak¹ sytuacjê, ¿e zobowi¹zanie ustawowe i zobowi¹zanie konstytucyjne nie s¹
realizowane. Mamy œwiadomoœæ tego, ¿e w Polsce
rodzi siê du¿o mniej dzieci ni¿ w 1993 r., ale jest
pewna grupa kobiet, które s¹ w dramatycznej sytuacji materialnej. I tym kobietom ze wzglêdu na
ich szczególn¹ sytuacjê, ze wzglêdu na to, ¿e one
w tym czasie musz¹ szczególnie dbaæ o swoje
zdrowie, bo dbaj¹ równie¿ o zdrowie poczêtego
dziecka, potrzebna jest pomoc prawna, pedagogiczna, a tak¿e pomoc materialna.
Apelujê do pani minister o to, ¿eby ta pomoc
materialna by³a, bo jest to bardzo wa¿ny problem
i nale¿y go rozwi¹zaæ. Dziêkujê.

œcinanie przydro¿nych drzew pod pretekstem koniecznoœci poprawy bezpieczeñstwa na drogach.
Nie znajduje to ¿adnego uzasadnienia w przepisach prawa, a oprócz niszczenia malowniczego
elementu krajobrazu stwarza ogromne pole do
nadu¿yæ zwi¹zanych miêdzy innymi z pozyskiwaniem poszukiwanego materia³u tartacznego.
Nadmieniam, ¿e moja interwencja dotyczy wy³¹cznie dróg powiatowych i wiejskich, przy których w ca³ym kraju dokonywane s¹ wycinki starych dêbów, jesionów, lip, a nawet brzóz. Pos³u¿ê
siê tu przyk³adem wyciêcia kilku tysiêcy wieloletnich drzew w 2004 r. i 2005 r., rosn¹cych przy
drodze z Miko³ajek do Orzysza i dalej do Gi¿ycka
i Wêgorzewa, a wiêc przy jednej z piêknych i uczêszczanych tras turystycznych.
GroŸba unicestwienia dziesi¹tek tysiêcy drzew,
która zawis³a nad alejami w ramach fa³szywie rozumianej modernizacji dróg, zmusza wszystkich,
którym drogie s¹ walory polskiego malowniczego
krajobrazu, bêd¹cego atrakcj¹ równie¿ dla turystów z zagranicy, do bicia na alarm w przedmiocie
ochrony naszych dróg i alei przed zniszczeniem
ekologicznym. W przeciwnym bowiem razie upodobnimy siê do USA, gdzie mo¿na przejechaæ kilkadziesi¹t stanów, widz¹c wy³¹cznie beton.
W koñcu pragnê nadmieniæ, ¿e poprawê bezpieczeñstwa na drogach mo¿na uzyskaæ bez wycinania przydro¿nych drzew, stosuj¹c barierki ochronne, tablice odblaskowe umieszczane na drzewach,
czy wprowadzaj¹c ograniczenia prêdkoœci. Wycinka drzew powinna byæ ostatecznoœci¹.
Reasumuj¹c, apelujê ze Stowarzyszeniem na
rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur
„Sadyba”: ratujmy aleje i drzewa przydro¿ne stanowi¹ce niepowtarzalny i malowniczy element
naszego unikalnego ju¿ krajobrazu.
Wiem, ¿e ochrona œrodowiska jest przedmiotem szczególnej troski pana ministra, dlatego
wierzê, ¿e podzielaj¹c pogl¹d, i¿ zagro¿eniem jest
ka¿dy dzieñ zw³oki w przeciwdzia³aniu dewastacji drzewostanu, po³o¿y pan kres panosz¹cej siê
samowoli. Z wyrazami szacunku, Anna Kurska.
Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator
Annê Kursk¹.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do pana Jana Szyszki, ministra œrodowiska.
Zwracam siê do pana ministra o pilne zapobie¿enie dewastacji œrodowiska przez wydanie stosownych zarz¹dzeñ, które zahamuj¹ samowolne

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e protokó³ piêtnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, zostanie udostêpniony senatorom w terminie
trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze
Prac Senackich, pokój nr 255.
Zamykam piêtnaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ marsza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 54)
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Przemówienie senatora Jana Szafrañca
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z uzasadnienia przyjêtej przez Sejm ustawy zmieniaj¹cej ustawê o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej
funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by
Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji
Wywiadu wynika, ¿e w aktualnym stanie prawnym organ b¹dŸ jednostka dysponuj¹ca mieniem w razie
zawinionego wyrz¹dzenia szkody przez funkcjonariusza nie ma mo¿liwoœci odst¹pienia od dochodzenia
odszkodowania, w przypadkach kiedy szczególne okolicznoœci wyrz¹dzenia szkody, niewielki jej rozmiar b¹dŸ niewielki stopieñ zawinienia sprawcy szkody przemawia³yby za podjêciem takiej decyzji. Na
tle fakultatywnej odpowiedzialnoœci materialnej pracowniczej, w przypadku której dochodzenie odszkodowania zale¿y wy³¹cznie od woli pracodawcy – sytuacja funkcjonariuszy w tym zakresie kszta³tuje
siê wiêc niekorzystnie. Jednoczeœnie z uwagi na charakter wykonywanych obowi¹zków ta grupa zawodowa znacznie czêœciej jest nara¿ona na uboczne skutki swoich dzia³añ w postaci szkód maj¹tkowych,
których w wielu przypadkach nie da siê zakwalifikowaæ jako nastêpstwo dzia³añ w granicach dopuszczalnego ryzyka.
W zwi¹zku z powy¿szym uzyska³em opiniê komendy wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, z której wynika, ¿e proponowana nowelizacja ustawy przybli¿y zasady egzekwowania odpowiedzialnoœci
maj¹tkowej funkcjonariuszy do regu³ obowi¹zuj¹cych w zakresie odpowiedzialnoœci materialnej pracowników, stwarzaj¹c mo¿liwoœci prawne oceny zasadnoœci dochodzenia odszkodowania, a nawet odst¹pienia od ¿¹dania naprawienia szkody w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Rozwi¹zania te
umo¿liwiaj¹ godzenie interesu publicznego z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego i uzasadnionym interesem funkcjonariuszy.
Zdaniem PSP za pozytywne rozwi¹zanie nale¿y uznaæ wprowadzenie obowi¹zku przeprowadzania
postêpowania wyjaœniaj¹cego w zakresie okolicznoœci i przyczyn powstania szkody i ustalenia jej wysokoœci oraz osób za ni¹ odpowiedzialnych. Dopiero w oparciu o wyniki postêpowania podejmowana bêdzie decyzja odnoœnie do dalszego trybu postêpowania.
Zaproponowane w noweli rozwi¹zania usprawni¹ egzekwowanie odpowiedzialnoœci, bêd¹ tym samym bardziej skuteczne w sytuacji, gdy domaganie siê rekompensaty za szkodê w mieniu skarbu pañstwa bêdzie uzasadnione.
W zwi¹zku z powy¿szym bêdê g³osowa³ za przyjêciem przez Wysoki Senat wymienionej ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja
Leppera
Dzia³aj¹c na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (DzU nr 221 z 2003 r., pozycja 2199 z póŸniejszymi zmianami), proszê Pana Premiera o interwencjê
oraz wyjaœnienie przyczyn zw³oki, jaka ma miejsce przy za³atwianiu wniosków o udzielanie informacji
parlamentarzystom przez warszawsk¹ centralê Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pismem o sygnaturze S/53/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. wyst¹pi³em do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie mi informacji w sprawie, w której o pomoc zwrócili siê do
mnie pañstwo Józef i Maria Wojtaszkowie, zamieszkali w Rokosowie, w gminie Poniec. Sprawa dotyczy
podstaw decyzji wydanej przez ARiMR o nieudzieleniu pañstwu Wojtaszkom dop³at bezpoœrednich do
prowadzonych upraw, co do której to decyzji mam powa¿ne w¹tpliwoœci.
Do dnia dzisiejszego nie uzyska³em ¿adnej odpowiedzi na moje pismo, co jest dla mnie zaskakuj¹ce,
zwa¿ywszy na moje wczeœniejsze doœwiadczenia z innymi instytucjami b¹dŸ organami administracji
pañstwowej. Z tego, co mi wiadomo, przepisy o postêpowaniu administracyjnym nakazuj¹ za³atwianie
podobnych spraw niezw³ocznie (art. 35 §2 kodeksu postêpowania administracyjnego), a to pojêcie oznacza dla mnie dzia³anie bez zbêdnej zw³oki. Brak tu jakiegokolwiek uzasadnienia dla zw³oki ze strony
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy¿ nie jest to ani sprawa wymagaj¹ca
przeprowadzenia postêpowania dowodowego, ani sprawa szczególnie skomplikowana, co uzasadnia³oby zastosowanie d³u¿szych terminów na rozpatrzenie mojego wniosku. Ca³e postêpowanie toczy siê
w oparciu o fakty i dowody znane ARiMR z urzêdu, st¹d te¿ tak przewlek³e za³atwianie mojej sprawy jest
dla mnie ca³kowicie niezrozumia³e.
Bardzo bym prosi³ Pana Premiera, jako organ sprawuj¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o podjêcie dyscyplinuj¹cych dzia³añ wobec osób odpowiedzialnych
w centrali ARiMR za wy¿ej opisane zaniedbania i przewlek³e za³atwianie spraw.

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Miros³awa Adamczaka
oraz senatora Bogdana Lisieckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Rados³awa Sikorskiego
Panie Ministrze!
Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (DzU Nr 221 pozycja 2199 z póŸniejszymi zmianami) zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹
o informacjê odnoœnie do przysz³oœci kompleksu koszarowego po by³ej Jednostce Wojskowej Nr 1956
w Ostrowie Wielkopolskim, rozwi¹zanej decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej w 2004 r.
W sk³ad obiektu po by³ej jednostce wojskowej wchodzi szereg budynków i terenów powojskowych, które z chwil¹ likwidacji jednostki JW. 1956 zosta³y przekazane do dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.
Od czasu przejêcia maj¹tku dawnej JW. 1956 przez AMW szereg instytucji podejmowa³o starania
o przejêcie nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad koszar na w³asne potrzeby, jednak próby te zakoñczy³y
siê niepowodzeniem.
Jedn¹ z tych instytucji jest Centralny Zarz¹d S³u¿by Wiêziennej, który planuje utworzyæ tam oœrodek
szkolenia personelu S³u¿by Wiêziennej.
Dodatkow¹ przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ przekazanie obiektów by³ej jednostki wojskowej s³u¿bom wiêziennym jest istnienie w pobliskim Kaliszu Centralnego Oœrodka Szkolenia S³u¿by Wiêziennej, co zapewni³oby kadrê dydaktyczn¹ dla podobnego oœrodka w Ostrowie Wielkopolskim.
W tej sprawie wolê daleko id¹cej wspó³pracy zg³osi³ równie¿ Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, pan Jerzy Œwi¹tek, który zadeklarowa³ pomoc w przejêciu obiektu po JW. 1956 oraz przyst¹pienie przez miasto do sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów powojskowych
w Ostrowie Wielkopolskim.
Do propozycji tej bardzo pozytywnie odniós³ siê te¿ dyrektor generalny S³u¿by Wiêziennej.
Podejmowane w przesz³oœci próby rewitalizacji terenów by³ej jednostki wojskowej w Ostrowie Wielkopolskim zakoñczy³y siê niepowodzeniem. Agencja Mienia Wojskowego zrezygnowa³a miêdzy innymi
z propozycji przekazania opisanych nieruchomoœci na cele wiêziennictwa.
Tymczasem opuszczone od prawie dwóch lat budynki by³ych koszar systematycznie niszczej¹, kolejna zima mo¿e doprowadziæ do ich dewastacji w stopniu, który zmusi³by potencjalnego nabywcê do przeprowadzenia kapitalnego remontu przejmowanego obiektu.
Maj¹c to na uwadze, apelujemy do Pana Ministra o poparcie dzia³añ podejmowanych przez w³adze
miasta Ostrowa Wielkopolskiego w celu stworzenia w obiektach po by³ej JW. 1956 bazy dydaktycznej
dla s³u¿b wiêziennych.
W naszym najg³êbszym przekonaniu podobne rozwi¹zane problemu zagospodarowania maj¹tku powojskowego bêdzie korzystne zarówno dla obecnych dysponentów obiektów by³ej jednostki wojskowej,
jak i dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dlatego jako senatorowie RP chcielibyœmy skierowaæ do Pana
Ministra obrony narodowej nastêpuj¹ce pytania.
Jakie s¹ przyczyny, dla których Agencja Mienia Wojskowego, nadzorowana przez Pana Ministra, nie
znalaz³a sposobu na zagospodarowanie nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad koszar?
I jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ, jako minister obrony narodowej, celem rozwi¹zania tego problemu?

Z wyrazami szacunku
Miros³aw Adamczak
Bogdan Lisiecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego
Rosn¹ca grupa wyborców zg³asza siê do mnie z protestami dotycz¹cymi dzia³añ w³adz publicznych
w zwi¹zku ze staraniami tych osób o odzyskanie mienia utraconego po II wojnie œwiatowej w wyniku wyw³aszczenia. Osoby te kwestionuj¹ decyzje w³adz lokalnych odmawiaj¹ce im zwrotu nieruchomoœci
odebranych im na podstawie dekretów PKWN.
Rzeczywiœcie, trudno odmówiæ racji prawowitym w³aœcicielom gruntów, lasów i nieruchomoœci budowlanych, którzy – bêd¹c w posiadaniu dowodów w³asnoœci – zawiadamiani s¹, i¿ przejêcie ich w³asnoœci na mocy dekretów bezprawnie i niedemokratycznie powo³anego PKWN by³o legalne. Jest te¿ spraw¹
zawstydzaj¹c¹, ¿e dekrety te wci¹¿ s¹ honorowane przez polskie s¹downictwo. Ponadto opiesza³oœæ
s¹dów w rozpatrywaniu spraw w³asnoœciowych przedwojennych, wyw³aszczonych w³aœcicieli nieruchomoœci w Polsce jest zaprzeczeniem nadziei na istotn¹ zmianê, jaka mia³a siê dokonaæ w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwoœci w wyniku przejêcia w³adzy przez ugrupowanie stawiaj¹ce sobie za g³ówny cel usprawnienie s¹downictwa.
Te jednostkowe przypadki wskazuj¹ na szerszy problem reprywatyzacji, domagaj¹cy siê od lat docelowego i sprawiedliwego uregulowania. Proszê zatem Pana Ministra o okreœlenie, czy rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej, stworzony przecie¿ przez Prawo i Sprawiedliwoœæ, zamierza dokonaæ reprywatyzacji – jako
aktu elementarnej sprawiedliwoœci. Jeœli tak, to jakie s¹ jej za³o¿enia i jakie przewiduje siê terminy jej
uchwalenia oraz wdro¿enia w ¿ycie.
By³bym zobowi¹zany, gdyby Pan Minister zechcia³ w swojej odpowiedzi ustosunkowaæ siê równie¿ do
twierdzeñ zawartych w kierowanych do mnie pismach, ¿e nieuregulowanie kwestii reprywatyzacji mo¿e
w efekcie procesów odszkodowawczych, czêsto tocz¹cych siê ju¿ w trybuna³ach miêdzynarodowych,
kosztowaæ Polskê znacznie wiêcej ani¿eli ustawowe uregulowanie spraw choæby czêœciowego zwrotu
wartoœci zagrabionego mienia.
W zwi¹zku z tym proszê o podanie danych dotycz¹cych wielkoœci roszczeñ wyw³aszczonych po II wojnie œwiatowej w³aœcicieli nieruchomoœci oraz iloœci spraw o odzyskanie mienia, tocz¹cych siê w s¹dach
polskich i trybuna³ach miêdzynarodowych.

Z powa¿aniem
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Chmielewskiego
oraz senatora Marka Waszkowiaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra gospodarki Piotra WoŸniaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci powsta³ych w zwi¹zku z naruszeniem zasad przyznawania przedsiêbiorcom wsparcia finansowego na nowe inwestycje w ramach ustawy
o finansowym wspieraniu inwestycji (DzU nr 41 poz. 363), która jest instrumentem realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw, lata 2004–2006” (SPO WKP).
W ramach SPO WKP realizowane jest poddzia³anie 2.2.1., na realizacjê którego w rundzie styczniowej
2006 r. przeznaczono jedynie krajowe œrodki bud¿etowe (50 milionów PLN), rezygnuj¹c z wykorzystania
wk³adu funduszy z Unii Europejskiej wobec niezachowania alokacji 75% œrodków finansowych dla firm
z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
31 stycznia 2006 r. Sanitec Ko³o Sp. z o.o. z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ustawy nowej
inwestycji realizowanej w Kole, o wartoœci 72 milionów PLN. Wniosek zosta³ z³o¿ony w kategorii drugiej,
gdzie znajduj¹ siê projekty spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce kryteria: wartoœæ inwestycji jest nie mniejsza ni¿ równowartoœæ kwoty 500 tysiêcy euro, inwestycja dotyczy rozbudowy lub modernizacji istniej¹cego
przedsiêbiorstwa i wi¹¿e siê z utrzymaniem co najmniej stu miejsc pracy przez nie mniej ni¿ piêæ lat
(art. 3 pkt 1 lit. b ustawy).
27 czerwca br. spó³ka otrzyma³a pismo z 19 czerwca br., zawieraj¹ce informacjê o negatywnej decyzji
zespo³u oceniaj¹cego. Negatywna decyzja zosta³a uzasadniona ograniczonymi œrodkami bud¿etowymi.
Zgodnie z pismem oraz informacjami uzyskanymi przez spó³kê w Ministerstwie Gospodarki spó³ka
otrzyma³a najwiêcej punktów – 161 na 172 mo¿liwe – w tej kategorii wœród wszystkich wnioskodawców.
Jednak Zespó³ do spraw udzielania Wsparcia Finansowego Przedsiêbiorcom rekomendowa³ do wsparcia spó³kê znajduj¹c¹ siê na drugim miejscu na liœcie rankingowej, która otrzyma³a 142 punkty.
Kryteria przyznawania dofinansowania s¹ okreœlone, zgodne z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (DzU.05.249.2104). Ich celowoœæ i gwarancja zachowania zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nak³adów wyra¿ona zosta³a w sposobie przyznawania punktów zawartym w ustawie oraz w rozporz¹dzeniu w sprawie szczegó³owych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji. Przedmiotowe akty prawne s¹ jednoczeœnie gwarantem terminowoœci i rzetelnoœci realizacji zobowi¹zañ wobec przedsiêbiorców ubiegaj¹cych siê o wsparcie finansowe nowych inwestycji. Zgodnie z przepisem §3 ust. 2 rozporz¹dzenia ministra gospodarki, pracy i polityki
spo³ecznej z dnia 12 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (DzU nr 123 poz. 1296), statuuj¹cych wy³¹czne podstawy punktacji wniosków
o wsparcie, a co za tym idzie, okreœlaj¹cych warunki przyznania wsparcia, o przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów uwzglêdnia siê liczbê punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, w kolejnoœci wymienionej w § 1.
Zespó³ do spraw Udzielania Wsparcia Finansowego, powo³uj¹c siê na „wysokoœæ bud¿etu”, jakim
dysponuje minister gospodarki, odmówi³ wsparcia spó³ce, której wniosek zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia uzyska³ najwiêcej punktów. Do otrzymania dofinansowania rekomendowa³o wniosek spó³ki,
której przyznano mniejsz¹ liczbê punktów. W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e „wysokoœæ bud¿etu” nie
znajduje siê na liœcie kryteriów, na podstawie których przyznawane jest wsparcie, to jest wskazanych
w §1 cytowanego wy¿ej rozporz¹dzenia. Tym samym wskazaæ nale¿y, ¿e decyzja Zespo³u do spraw
Udzielania Wsparcia Finansowego ra¿¹co narusza przepis §3 ust. 2 w zw. z §1 rozporz¹dzenia ministra
gospodarki, pracy i polityki spo³ecznej z dnia 12 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych kryteriów
udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji (DzU nr 123 poz. 1296). Na marginesie wskazaæ nale¿y, i¿ inwestycja Sanitec Ko³o Sp. z o.o., otrzymuj¹c o 19 punktów wiêcej ni¿ przedsiêwziêcie rekomendowanej do wsparcia spó³ki, zosta³a oceniona jako spe³niaj¹ca w znacznie wiêkszym zakresie cele poddzia³ania 2.2.1 SPO WKP i gwarantuj¹ca efektywne wykorzystanie œrodków bêd¹cych w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki.
Dodatkowo nale¿y podkreœliæ wagê realizacji inwestycji w Kole, czyli na obszarze o stopie bezrobocia
wynosz¹cej 21,6% (dane wed³ug GUS dla miasta Ko³o za maj 2006 r.) Planowana inwestycja umo¿liwi
znacz¹c¹ aktywizacjê gospodarcz¹ regionu dziêki nawi¹zaniu sta³ej wspó³pracy z kooperantami dzia³aj¹cymi na terenie Polski, dostarczaj¹cymi czêœci produktu koñcowego. Zakres planowanej inwestycji
spó³ki, tworzone (trzysta) i utrzymywane miejsca pracy (ponad tysi¹c sto) stanowi¹ o tym, ¿e jest ona je-
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dn¹ z najistotniejszych w regionie kolskim. Realizacja inwestycji spó³ki bêdzie mia³a dodatkowo pozytywny wp³yw na ocenê atrakcyjnoœci regionu w oczach potencjalnych inwestorów i przyczyni siê do wzrostu zatrudnienia poœród przedsiêbiorstw kooperuj¹cych ze spó³k¹.
W dniu 27 czerwca bie¿¹cego roku spó³ka z³o¿y³a na rêce ministra w³aœciwego do spraw gospodarki
odwo³anie od wy¿ej opisanej negatywnej decyzji o przyznaniu wsparcia.
Sanitec Ko³o sp. z o.o. ubiega³a siê równie¿ o dofinansowanie innej inwestycji, zlokalizowanej we
W³oc³awku, o wartoœci niemal 79 milionów z³, zwi¹zanej z utworzeniem trzydziestu piêciu nowych
miejsc pracy. Wniosek zosta³ z³o¿ony w kategorii: „nowa inwestycja wprowadza now¹ innowacjê technologiczn¹” i uzyska³ 162 na 172 punkty. Wniosek spó³ki otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê punktów
w przedmiotowej kategorii i zosta³ rekomendowany do wsparcia.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ ¿aden z wymienionych aktów prawnych, na
podstawie których dokonywana jest ocena wniosków oraz przyznawane jest wsparcie finansowe nowych inwestycji, nie zabrania przyznania wsparcia dwóm inwestycjom realizowanym przez tê sam¹
spó³kê lub grupê kapita³ow¹. Z dotychczasowych doœwiadczeñ i decyzji Ministerstwa Gospodarki wynika, i¿ taka sytuacja jest dopuszczalna. Na potwierdzenie mo¿na przytoczyæ rekomendowanie do wsparcia dwóch spó³ek tej samej grupy kapita³owej w rundzie styczniowej, w 2005 r.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ powstaj¹ uzasadnione w¹tpliwoœci, o wyjaœnienie których zwracamy
siê do przedstawicieli rz¹du.
Je¿eli wsparcie na realizacjê nowych inwestycji przyznawane jest jedynie na podstawie kryteriów
okreœlonych w odpowiednich przepisach prawnych, to dlaczego Sanitec Ko³o Sp. z o.o. otrzyma³a negatywn¹ decyzjê o przyznaniu wsparcia, pomimo uzyskania najwiêkszej iloœci punktów w swojej kategorii?
Skoro w kategorii wniosków, w której Sanitec Ko³o Sp. z o.o. ubiega³a siê o wsparcie, zosta³a przyznana dotacja, to czym uzasadnione jest powo³anie siê na „ograniczone œrodki finansowe bêd¹ce w gestii
ministra” przy odmowie udzielenia wsparcia inwestycji spó³ce, która zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami powinna otrzymaæ dofinansowanie?
Czy rezygnacja przez spó³kê z dotacji, do której zosta³a rekomendowana w ramach kategorii „nowa
inwestycja wprowadza innowacjê technologiczn¹” – w przypadku, gdy ¿aden z obowi¹zuj¹cych przepisów nie ogranicza mo¿liwoœci starania siê o kilka dotacji udzielanych na inwestycje prowadzone w ró¿nych regionach i w ró¿nych kategoriach – mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na uzyskanie wsparcia inwestycji
realizowanej w Kole, której nie zosta³o udzielone wsparcie, w wysokoœci wy¿szej ni¿ zaoferowana spó³ce,
która uzyska³a 142 punkty (tj. 2,6 miliona z³)?
W tym kontekœcie zwracamy siê do Pana Ministra z wnioskiem o podjêcie stosownych kroków prawnych celem wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji, która na tle przepisu art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. (DzU z 2005 r. nr 14 poz. 114 z póŸniejszymi zmianami) o odpowiedzialnoœci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Z powa¿aniem
Jaros³aw Chmielewski
Marek Waszkowiak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o merytoryczn¹ ocenê i korektê podzia³u œrodków europejskich
(EFRR i EFS) na lata 2007–2013. Z niezrozumia³ych powodów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie
zastosowa³o siê do sugestii Komisji Europejskiej, która jako najlepszy wariant podzia³u funduszy proponowa³a tak zwan¹ metodê berliñsk¹. Przy wyborze algorytmu nie kierowano siê równie¿ fundamentalnymi dla wszystkich pañstw wspólnoty zasadami Europejskiego Funduszu Spójnoœci, to jest sytuacj¹ spo³eczno-gospodarcz¹ regionu, zwiêkszeniem zatrudnienia, podnoszeniem konkurencyjnoœci czy
wielkoœci¹ PKB na jednego mieszkañca.
Najbardziej przy tym podziale pokrzywdzony zosta³ region opolski, który dosta³ najmniej pieniêdzy,
pomimo ¿e wed³ug powy¿szych kryteriów charakteryzuje siê: jednym z najni¿szych wskaŸników PKB na
mieszkañca; drugim od koñca tempem rozwoju gospodarczego („Rzeczpospolita”, 155/06); jest jednym
z najbiedniejszych regionów („Rzeczpospolita”, 116/06); posiadaniem ni¿szego od œredniej krajowej
wskaŸnika przedsiêbiorczoœci; najwy¿szym saldem migracji; tym, ¿e plasuje siê na przedostatnim miejscu w kraju pod wzglêdem liczby mieszkañców.
Zastosowanie algorytmu 80/10/10 pog³êbi z pewnoœci¹ ró¿nice pomiêdzy województwem opolskim
a pozosta³ymi regionami, tym bardziej ¿e województwa Polski wschodniej otrzymaj¹ dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu operacyjnego – Polska wschodnia.
Jakimi kryteriami w takim razie kierowa³a siê Minister Rozwoju Regionalnego, skoro nie g³ównymi celami funduszy, z których pochodz¹ pieni¹dze? Jako senator ziemi opolskiej proszê o wyjaœnienia, którego
domagaj¹ siê mieszkañcy Opolszczyzny – najbardziej pokrzywdzeni przy podziale powy¿szej puli.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Ciecierski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Od 1 maja 2004 r., to jest od chwili wejœcia Polski do Unii Europejskiej i wprowadzenia podatku VAT
na sprzêt stomijny, pojawi³ siê w Polsce problem zani¿enia liczby refundowanego sprzêtu, który jest warunkiem powrotu chorych z przetok¹ jelitow¹ i moczow¹ do aktywnoœci zawodowej i spo³ecznej. Wprowadzenie tego podatku spowodowa³o zmniejszenie i tak bardzo oszczêdnych i ledwie wystarczaj¹cych
iloœci refundowanego sprzêtu stomijnego. Problem dotyczy oko³o dwudziestu tysiêcy chorych, których
jakoœæ ¿ycia znacznie siê pogorszy³a. Obecnie otrzymuj¹ oni od trzydziestu oœmiu do piêædziesiêciu woreczków stomijnych na miesi¹c w zale¿noœci od typu u¿ywanego sprzêtu stomijnego i rodzaju stomii.
Szanowny Panie Ministrze, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o spowodowanie ponownej analizy w zakresie zaopatrzenia w œrodki pomocnicze.
Pomoc w tym zakresie oferuje Polskie Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stomi¹ Pol-Eko, z siedzib¹
Zarz¹du G³ównego w Poznaniu, przewodnicz¹cy Jerzy Kasprzak, oraz Polskie Towarzystwo Pielêgniarek Stomijnych, z siedzib¹ w Krakowie, prezes doktor Maria Kózka.
Jestem przekonana, ¿e taka konsultacja spo³eczno-profesjonalna by³aby wa¿nym krokiem w kierunku wzmocnienia partnerstwa spo³ecznego i poprawy jakoœci chorych ze stomi¹.

Z wyrazami szacunku
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty
Rok 2006 jest ustawowym terminem zakoñczenia standaryzacji w domach pomocy spo³ecznej. Realizacja programów naprawczych nie gwarantuje osi¹gniêcia z koñcem 2006 r. za³o¿onego poziomu us³ug.
Wiele domów pomocy spo³ecznej ci¹gle odbiega od standardów wprowadzonych ustaw¹ o pomocy spo³ecznej i rozporz¹dzeniem ministra polityki spo³ecznej z dnia 19 paŸdziernika 2005 r. w sprawie domów
pomocy spo³ecznej, DzU nr 217 poz. 1837. Istniej¹ce braki dotycz¹ przede wszystkim jakoœci œwiadczonych us³ug, kwalifikacji pracowników oraz niewystarczaj¹cych œrodków finansowych.
Wdro¿enie nowych zasad, szczególnie dotycz¹cych bazy lokalowej, jest utrudnione, gdy¿ wiêkszoœæ
domów pomocy spo³ecznej od lat funkcjonuje w warunkach dostosowanych do poprzednich przepisów.
Budynki czêsto maj¹ zabytkowy charakter i ich modernizacja ze wzglêdu na inne przepisy jest utrudniona b¹dŸ niewykonalna. Dostosowanie budynków wi¹¿e siê czêsto z daleko id¹c¹ przebudow¹, miêdzy innymi pomieszczeñ mieszkalnych, ze spe³nieniem wymagañ dotycz¹cych wielkoœci metra¿u, ³azienek, toalet i koniecznoœci¹ powtórnego – w przypadku starych dps – poniesienia milionowych wydatków
na kolejn¹ modernizacjê, przy jednoczesnym ograniczaniu œrodków na ich bie¿¹ce funkcjonowanie.
Równie¿ stale obni¿aj¹ca siê dotacja na jednego mieszkañca, a tak¿e poszukiwanie tañszych niestacjonarnych form pomocy przez gminy, powoduje powa¿ne problemy finansowe, co wrêcz uniemo¿liwia dokonanie modernizacji wielu istniej¹cych obiektów.
W tej sytuacji zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy przewidywane s¹: po pierwsze, przed³u¿enie terminu standaryzacji dps, na przyk³ad do 2010 r., po drugie, ewentualne zmiany niektórych
standardów, zw³aszcza dotycz¹cych lokalu w ju¿ istniej¹cych budynkach, tak aby by³o mo¿liwe ich dokonanie w œwietle innych istniej¹cych przepisów dotycz¹cych na przyk³ad ochrony zabytków, po trzecie, ewentualne wprowadzenie kategoryzacji dps z uwzglêdnieniem ró¿nic w zakresie us³ug zaspokajaj¹cych potrzeby bytowe, opiekuñczo-wspomagaj¹ce, jak równie¿ w zakresie finansowania us³ug specjalistycznych, po czwarte, urealnienie wskaŸników zatrudniania pracowników zespo³u terapeutyczno-opiekuñczego, zgodnie z zapotrzebowaniem, na przyk³ad ¿eby by³o nie mniej ni¿ 0,4 i nie wiêcej ni¿ 0,7?

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Jana Szyszki
Szanowny Panie Ministrze!
Organizacje ekologiczne protestuj¹ wobec planu budowy rosyjsko-niemieckiego gazoci¹gu na dnie
Ba³tyku i zwracaj¹ uwagê na ogromne zagro¿enie dla œrodowiska naturalnego Morza Ba³tyckiego
w przypadku realizacji tej inwestycji.
Zagro¿enie ekologiczne wynika z tego, ¿e na dnie morza znajduj¹ siê wraki statków handlowych
i okrêtów wojennych, broñ chemiczna i inne niebezpieczne zwi¹zki chemiczne, pochodz¹ce jeszcze
z czasów II wojny œwiatowej, a ich naruszenie mo¿e doprowadziæ do tragedii. Wed³ug projektu Gazoci¹g
Pó³nocny ma byæ usytuowany wzd³u¿ granicy, kilkadziesi¹t kilometrów od Szczecina. Gdyby sprawdzi³
siê najczarniejszy scenariusz, najbardziej ucierpia³aby w³aœnie Polska.
Ponadto ekolodzy sygnalizuj¹ szczególn¹ wra¿liwoœæ œrodowiska Morza Ba³tyckiego, które posiada
status Szczególnie Wra¿liwego Obszaru Morskiego nadany przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych.
Ba³tyk jest p³ytkim akwenem, ju¿ w tej chwili nadmiernie obci¹¿onym i zagro¿onym.
Obawy ekologów znalaz³y odzwierciedlenie w dwóch dokumentach, z którymi siê zapozna³am. Jednym z nich jest raport Komisji Helsiñskiej z 1994 r. na temat borni chemicznej zatopionej w Morzu
Ba³tyckim, a drugim – Europejska Strategia Rozwoju dla Regionu Morza Ba³tyckiego, której projekt,
przygotowany przez Intergrupê „Baltic Europe”, zosta³ przekazany Komisji Europejskiej do dalszych
prac legislacyjnych.
Uprzejmie proszê o przedstawienie stanowiska Ministerstwa Œrodowiska w tej sprawie oraz o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy rz¹d polski zamierza protestowaæ przeciwko tej inwestycji, wykorzystuj¹c argumenty ekologów
wskazuj¹ce na wysoce prawdopodobn¹ degradacjê œrodowiska naturalnego Ba³tyku i zagro¿enie dla
zdrowia i ¿ycia mieszkañców krajów nadba³tyckich w wypadku realizacji tego projektu?
Rosjanie i Niemcy, aby udowodniæ, ¿e budowa gazoci¹gu nie stanowi zagro¿enia ekologicznego, musz¹ przedstawiæ odpowiednie ekspertyzy. Czy rz¹d Polski zamierza opracowaæ w tej sprawie w³asny raport, który bêdzie prezentowany na forum miêdzynarodowym?
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
W imieniu mieszkañców województwa ma³opolskiego wyra¿am zaniepokojenie wobec oœwiadczenia
minister rozwoju regionalnego pani Gra¿yny Gêsickiej o zarekomendowaniu Radzie Ministrów podzia³u
œrodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013 wed³ug algorytmu I, który jest skrajnie niekorzystny dla Ma³opolski i na pewno nie s³u¿y polityce spójnoœci kraju.
Ma³opolska nie jest regionem bogatym – pod wzglêdem zamo¿noœci jesteœmy na dziesi¹tym miejscu –
a pomimo to ma otrzymaæ ni¿sze wsparcie. To niesprawiedliwe i nieuczciwe, ¿e dostaniemy mniej pieniêdzy ni¿ najbogatsze województwa w kraju.
Uwa¿am, ¿e niedopuszczalny jest wybór algorytmu, który nawet w wyniku konsultacji nie uzyska³
ani jednej pozytywnej opinii reprezentatywnych œrodowisk samorz¹dowych. Nie zamierzam kwestionowaæ potrzeby wsparcia regionów œciany wschodniej, ale chcê zwróciæ uwagê Pana Premiera na to, ¿e II
i III algorytm powoduj¹ najmniejsze ró¿nice w podziale œrodków.
Apelujê do Pana Premiera o odrzucenie przez Radê Ministrów rekomendacji Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego i przyjêcie sprawiedliwszego, bardziej odpowiadaj¹cego potrzebom rozwoju regionalnego
algorytmu podzia³u pieniêdzy. Podtrzymanie przez Radê Ministrów decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego spowoduje zdecydowane os³abienie szans rozwojowych Ma³opolski w latach 2007–2013.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Wyra¿am g³êbokie zaniepokojenie i dezaprobatê wobec wstrzymania procesu prywatyzacji Zak³adów
Azotowych w Tarnowie-Moœcicach SA na jego ostatnim etapie. OpóŸnianie decyzji o prywatyzacji jest
niebezpieczne zarówno dla zak³adów, jak i dla miasta oraz regionu tarnowskiego, w którym s¹ one najwiêkszym pracodawc¹.
W dniu 3 kwietnia bie¿¹cego roku zarz¹d Nafty Polskiej podpisa³ warunkow¹ umowê sprzeda¿y 80%
akcji tej firmy inwestorowi strategicznemu, Petro Carbo Chem AG. Cena za pakiet akcji zosta³a ustalona na 365,76 miliona z³, co znacz¹co przekracza pierwotn¹ wycenê spó³ki. Zak³adowe organizacje
zwi¹zkowe wynegocjowa³y i podpisa³y bardzo dobry pakiet socjalny. Spó³ka osi¹ga dobre bie¿¹ce wyniki, zosta³a odd³u¿ona i odzyska³a zdolnoœæ kredytow¹. Wiêkszoœæ pracowników uwa¿a, ¿e okres osi¹gania dobrych wyników przez spó³kê jest dobrym czasem na prywatyzacjê. Umowa prywatyzacyjna gwarantuje pokaŸny pakiet inwestycyjny o wartoœci oko³o 500 milionów z³, a w jej ramach PCC AG zobowi¹za³o siê miêdzy innymi do dokoñczenia w ci¹gu piêciu lat budowy instalacji granulacji mechanicznej
nawozów oraz budowy instalacji wytwarzania polioksymetylenu.
Mija ju¿ trzeci miesi¹c od podpisania umowy z PCC AG, a Ministerstwo Skarbu Pañstwa nadal analizuje dokumenty i nie podejmuje ¿adnych wi¹¿¹cych decyzji. Ostatnie wydarzenia – w tym szczególnie
wniosek Ministerstwa Skarbu Pañstwa o skontrolowanie przez NIK transakcji oraz uzale¿nienie od wyników tej kontroli decyzji, czy zaakceptowaæ warunkowe umowy sprzeda¿y spó³ek Wielkiej Syntezy
Chemicznej – wskazuj¹ na to, ¿e szansa na dobr¹ prywatyzacjê tarnowskich Zak³adów Azotowych mo¿e
zostaæ zaprzepaszczona.
W tej sytuacji uprzejmie proszê o przedstawienie jednoznacznego i ostatecznego stanowiska resortu
w sprawie prywatyzacji Zak³adów Azotowych w Tarnowie-Moœcicach SA oraz harmonogramu jej przebiegu.
Podstawowym celem prywatyzacji winno byæ zapewnienie rozwoju spó³ki i uniewra¿liwienie na nieuniknione wahania cyklu koniunktury, a to mo¿e zagwarantowaæ aktywny i zapewniaj¹cy dostêp do kapita³u w³aœciciel. Czas nagli, dlatego apelujê o szybkie podjêcie ostatecznych decyzji w sprawie prywatyzacji Zak³adów Azotowych w Tarnowie-Moœcicach SA.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego
Szanowny Panie Premierze!
Z uwag¹ wys³ucha³am Pañskiego exposé. W szczególnoœci zainteresowa³y mnie, z racji zawodowych,
wszelkie poruszane przez Pana Premiera kwestie dotycz¹ce bezpieczeñstwa energetycznego Polski oraz
naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej. W pewnym fragmencie Pañskiego wyst¹pienia obie te kwestie
zosta³y po³¹czone, pozwolê sobie go zacytowaæ w ca³oœci: „Po trzecie, musimy w ramach rozwi¹zañ Unii
Europejskiej zachowaæ mo¿liwoœæ podejmowania w³asnych decyzji, tak jak wiele krajów ma tak¹ mo¿liwoœæ, w sprawach, które wi¹¿¹ siê z nasz¹ specyficzn¹ sytuacj¹ historyczn¹ i geopolityczn¹. To jest po
prostu pewnego rodzaju koniecznoœæ, koniecznoœæ wynikaj¹ca choæby z kwestii energetycznych, i dlatego bêdziemy o to zdecydowanie zabiegaæ.”
Panie Premierze, by³abym bardzo wdziêczna za rozwiniêcie tych s³ów. Jak te zapowiedzi maj¹ siê do
wczeœniejszych deklaracji dotycz¹cych solidaryzmu europejskiego w sprawach energetycznych, tak
zwanej wspólnej polityki energetycznej?
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator El¿bietê Gelert
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
W nawi¹zaniu do konkursów dotycz¹cych realizacji programów polityki zdrowotnej oraz ich wyników
og³oszonych przez Ministerstwo Zdrowia, pragnê zauwa¿yæ pewn¹ niedogodnoœæ dla oferentów staj¹cych do realizacji wy¿ej wymienionych programów. A mianowicie zarówno poprzez stronê internetow¹
Ministerstwa Zdrowia, jak równie¿ bezpoœrednio do zainteresowanych jednostek s³u¿by zdrowia nie docieraj¹ czytelne i jasne regu³y dotycz¹ce kryteriów przyznawania wag punktowych, czyli systemu punktacji przyznawanej przez komisjê konkursow¹.
W mojej ocenie, szczegó³owa informacja o przebiegu konkursu oraz jawne i jasne kryteria stosowane
przez komisjê konkursow¹ pozwol¹ zainteresowanym stronom na dok³adne i czytelne przygotowanie
ofert w przypadkach, gdy spe³niaj¹ wszystkie stawiane przez Ministerstwo Zdrowia wymogi, a tak¿e pozwol¹ na unikniêcie b³êdów formalnych pope³nianych przez oferentów. Dziêki temu dok³adnie przygotowane oferty przyczyni¹ siê bezpoœrednio do usprawnienia pracy komisji konkursowej.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ do ministra zdrowia o udostêpnienie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia regulaminów oraz systemu punktacji stosowanego przez komisjê konkursow¹, podawanie do wiadomoœci bud¿etu na planowane zadania, jak równie¿ og³oszenie rankingów
ofert konkursowych sk³adanych przez zainteresowane placówki oraz o informowanie ich o wynikach
analiz z³o¿onych przez nich ofert.

Z powa¿aniem
El¿bieta Gelert

15. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 lipca 2006 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 15. posiedzenia Senatu

203

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator El¿bietê Gelert
Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Gra¿yny Gêsickiej
Jako przedstawicielka regionu Warmii i Mazur w parlamencie, w odpowiedzi na apele lokalnych samorz¹dów zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o pozostanie przy pierwszym wariancie algorytmu podzia³u œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Zgodnie z art. 160 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹ „Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego ma na celu przyczynianie siê do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych
we Wspólnocie poprzez udzia³ w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóŸnionych w rozwoju oraz w przekszta³caniu upadaj¹cych regionów przemys³owych”. Celem Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego jest zatem wyrównywanie ró¿nic poziomów pomiêdzy regionami. Województwo
warmiñsko-mazurskie nale¿y do jednego z dziesiêciu najs³abszych ekonomicznie regionów w Europie.
Przedstawiciele oœmiu województw stanêli na stanowisku, ¿e popieraj¹ wariant drugi lub trzeci algorytmu. Województwa te to jedynie 46% powierzchni Polski, zamieszkuje tam 56% ludnoœci, co nale¿y
sobie wyraŸnie uzmys³owiæ. Województwa le¿¹ce po zachodniej stronie Wis³y i na po³udniu Polski s¹
w znacznie lepszej sytuacji, gdy¿ to na ich terenie rz¹d RP bêdzie lokowa³ wielkie inwestycje transportowe i finansowe w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i œrodowisko” z Funduszu Spójnoœci
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Domaganie siê przyjêcia algorytmu ograniczaj¹cego wsparcie finansowe w ramach szesnastu regionalnych programów operacyjnych pod pretekstem zmniejszania zbyt du¿ego zró¿nicowania pomocy pomiêdzy województwami jest tym samym nieuzasadnione.
Przyjêcie wariantu pierwszego pozwoli zniwelowaæ w sposób zasadniczy dysproporcje rozwojowe pomiêdzy najs³abszymi a najsilniejszymi regionami. Tym samym nie naruszy to filozofii podzia³u funduszy przyjêtej przez rz¹d, która zak³ada wiêksze wspomo¿enia najs³abszych regionów.
Dodatkowym argumentem do przyjêcia pierwszego wariantu algorytmu jest fakt olbrzymiego odp³ywu ludzi, szczególnie m³odzie¿y, do pracy za granic¹ w ramach swobód zatrudnieniowych i gospodarczych stworzonych przez system prawny UE.
Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie: jakie s¹ rzeczywiste przes³anki
przyjêcia innego wariantu algorytmu ni¿ pierwszy?

Z powa¿aniem
El¿bieta Gelert
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty
Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na niekorzystne rozwi¹zania prawne odnosz¹ce siê do mo¿liwoœci nabywania uprawnieñ emerytalnych przez obywateli pañstw spoza
Unii Europejskiej, którzy po uzyskaniu obywatelstwa polskiego podejmuj¹ pracê na uczelniach jako
nauczyciele akademiccy. Bardzo czêsto s¹ to wysokiej klasy profesorowie tytularni, niezmiernie wa¿ni
dla polskiej nauki.
Wobec tych pracowników ma zastosowanie, w zakresie œwiadczeñ emerytalnych, ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (tekst jednolity: DzU z 2004
nr 39 poz. 353). Niestety, w œwietle tej ustawy wymienieni pracownicy nie mog¹ otrzymaæ emerytury,
poniewa¿ nie spe³niaj¹ warunku ustawowego, to jest okresu sk³adkowego i niesk³adkowego w Polsce,
chocia¿ posiadaj¹ nawet trzydziesto-, czterdziestoletni sta¿ pracy, ³¹cznie z prac¹ w kraju pochodzenia.
W konsekwencji uznani naukowcy z tytu³em profesora nie nabêd¹ prawa do emerytury, chocia¿
przez ca³y okres zatrudnienia w Polsce p³ac¹ sk³adki emerytalne i rentowe. Problemy te sygnalizuj¹ profesorowie z wielu polskich uczelni, którzy doœwiadczaj¹ trudnoœci zwi¹zanych z funkcjonowaniem niekorzystnych przepisów.
W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê o podjêcie inicjatywy pozwalaj¹cej nabyæ œwiadczenia emerytalne w naszym kraju obywatelom polskim, którzy s¹ pracownikami naukowymi, a pochodz¹ z krajów
spoza Unii Europejskiej. Rozwi¹zanie takie dotyczy³oby osób nieposiadaj¹cych obecnie ustawowego
okresu zatrudnienia.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Szanowny Panie Ministrze!
Podczas prac nad ustaw¹ o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ pojawi³y siê liczne g³osy dotycz¹ce bardzo wysokich zarobków nielicznej grupy pracowników
ochrony zdrowia.
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o podanie liczby kierowników publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, ordynatorów, kierowników klinik i innych pracowników, których kontrakty lub
umowy o pracê przewy¿szaj¹ czterokrotnoœæ przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, og³oszonego
przez prezesa GUS, w sektorze przedsiêbiorstw bez wyp³at nagród z zysku w IV kwartale poprzedniego
roku.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Panie Ministrze!
Z ogromnym zaskoczeniem i niepokojem dowiedzia³em siê z informacji prasowych o przekazaniu czêœci unijnych œrodków, przeznaczonych na modernizacjê trasy E7 Warszawa – Radom, na budowê warszawskiego metra.
Trasa Radom – Warszawa od dawna przeznaczona jest do modernizacji. Jest najbardziej zat³oczon¹
drog¹ w Polsce, z du¿¹ liczb¹ wypadków, w tym równie¿ œmiertelnych.
Mieszkañcy Radomia i Kielc od dawna oczekuj¹ poprawy warunków podró¿owania do Warszawy. Po
informacjach prasowych do mojego biura zg³osi³o siê kilkadziesi¹t osób z proœb¹ o interwencjê.
Szanowny Panie Ministrze, wybudowanie tej wa¿nej arterii komunikacyjnej jest dla naszego regionu
inwestycj¹ priorytetow¹.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie nastêpuj¹cych w¹tpliwoœci.
Brakuje podstawy prawnej dotycz¹cych warunków, jakimi powinna odpowiadaæ woda na potrzeby
zak³adów k¹pielowych. Przepis reguluje te wymagania (rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia 4 wrzeœnia 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadaæ woda do picia i na potrzeby gospodarcze,
woda w k¹pieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakoœci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej)
jest nieobowi¹zuj¹cy ze wzglêdu na uchylon¹ podstawê prawn¹, czyli ustawê z dnia 24 paŸdziernika
1974 r. – Prawo wodne.
Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy nie okreœlaj¹ najwa¿niejszych dopuszczalnych wartoœci parametrów
badanych w próbkach wody pobieranych z niecek basenowych.
Nie ma te¿ podstawy prawnej dotycz¹cej targowisk, bo dotychczasowy dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r.
o targach i targowiskach zosta³ uchylony.
Brakuje równie¿ szczegó³owych przepisów dotycz¹cych warunków sanitarnych w obiektach u¿ytecznoœci publicznej (kina, muzea, dworce PKS i PKP, urzêdy).

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego
Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Gra¿yny Gêsickiej
Za wysoce niesprawiedliwe i niezrozumia³e uwa¿am dzia³ania polegaj¹ce na drastycznym ograniczeniu miastom takim jak Radom mo¿liwoœci uzyskania wsparcia finansowego realizacji inwestycji drogowych ze œrodków funduszy strukturalnych UE. Przyczyn¹ jest fakt po³o¿enia Radomia poza sieci¹ TEN-T oraz liczba mieszkañców powy¿ej dwudziestu tysiêcy. Dyskwalifikuje to obecnie Radom i podobne
miasta, uniemo¿liwiaj¹c im pozyskanie œrodków na dofinansowanie budowy i remont dróg krajowych
i lokalnego oddzia³ywania, gdzie potrzeby s¹ najwiêksze.
Proponujê – i proszê o to – poparcie inicjatywy w³¹czenia w opracowywany obecnie program operacyjny „Infrastruktura i œrodowisko” finansowania odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu po³o¿onych poza sieci¹ TEN-T.
Proponujê równie¿ – w celu wyrównania szans rozwoju i modernizacji systemu transportowego na
Mazowszu – wprowadzenie do RPO województwa mazowieckiego nowych mechanizmów dofinansowania dróg wszelkiej kategorii, bez wzglêdu na liczbê mieszkañców. Jedynym kryterium kwalifikacji projektu powinna byæ wartoœæ merytoryczna projektu, a w zale¿noœci od rodzaju priorytetu w programie –
znaczenie danej inwestycji dla rozwoju na szczeblu regionalnym lub lokalnym.
Postulujê ponadto wy³¹czenie Warszawy z ogólnej puli œrodków dla województwa mazowieckiego.
W wyniku tego wy³¹czenia pozosta³e regiony Mazowsza bêd¹ mia³y porównywalne szanse w absorpcji
funduszy unijnych. Warszawa jest stolic¹ Polski i rozumiem jej priorytetowy charakter dla rozwoju regionu i ca³ej Polski. Jednak ciê¿ar finansowy rozwoju miasta Warszawa nie mo¿e byæ ponoszony jedynie
przez gminy i powiaty Mazowsza, ale przez wszystkie regiony Polski.
Na realizacjê zadañ w stolicy kraju powinny byæ wyodrêbnione œrodki, które nie bêd¹ uszczuplaæ puli
przeznaczonej dla województwa mazowieckiego. Jeden du¿y projekt niezbêdny dla Warszawy jest w stanie wyczerpaæ ca³¹ pulê œrodków przeznaczonych dla województwa. Obecne preferowanie Warszawy – na
przyk³ad przesuniêcie 40 milionów euro z zadania dotycz¹cego modernizacji trasy S-7 na metro, czy podzia³ œrodków w ramach ZPORR, z którego powinny byæ finansowane mniejsze projekty, g³ównie w subregionach zaniedbanych, a nie w mieœcie sto³ecznym Warszawa – jest bardzo krzywdz¹ce i nieracjonalne.
Pragnê te¿ zwróciæ szczególn¹ uwagê na fakt wykluczenia du¿ych obszarów Mazowsza z Programu
Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Wiêkszoœæ mazowieckich subregionów ma wskaŸniki rozwojowe porównywalne lub ni¿sze ni¿ obszary objête zakresem PO RPW. W treœci tego programu istniej¹ zapisy uwzglêdniaj¹ce czêœæ Mazowsza w obrêbie zaniedbanej rozwojowo wschodniej Polski. Zapisy dotycz¹
wschodnich, pó³nocno-wschodnich i po³udniowych obszarów województwa mazowieckiego. W Perspektywie Finansowej 2007–2013 województwo mazowieckie otrzyma oko³o 1,8 miliarda euro. Dla porównania, województwo œwiêtokrzyskie otrzyma oko³o 1 miliard euro. Wszyscy wiemy, jaki obszar wype³nia to
województwo i ilu ma mieszkañców. Algorytm zastosowany przy podziale œrodków na lata 2007–2013 jest
krzywdz¹cy dla województwa mazowieckiego. Pragnê jeszcze raz zwróciæ uwagê, ¿e Mazowsze jest regionem bardzo zró¿nicowanym, w którym obok bogatej stolicy Polski i kilku œredniozamo¿nych miast istniej¹ stanowi¹ce wiêkszoœæ obszary biedne i bardzo biedne, z niemal czterdziestoprocentowym bezrobociem.
Innym wa¿nym problemem jest fakt, ¿e alokacja œrodków UE w ramach ZPORR na lata 2004–2006
mo¿e zostaæ nie w pe³ni wykorzystana, co by³oby faktem bulwersuj¹cym. Istnieje wysokie ryzyko, ¿e alokacja ta (stan na 31 grudnia 2005 r.) zamknie siê zrealizowanymi p³atnoœciami w naszym kraju w kwocie oko³o 1 miliarda, to jest 10% alokacji ZPORR na lata 2004–2006.
Najwa¿niejsze przyczyny tak niskiego wykorzystania funduszy strukturalnych to: niestabilnoœæ
przepisów, wielokrotnie zmienianych przez instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ i instytucjê p³atnicz¹, zbyt skomplikowane i ma³o elastyczne procedury wdra¿ania ZPORR, przewlek³e procesy udzielania zamówieñ publicznych spowodowane procedurami odwo³awczymi.
Wobec powy¿szego zwracam siê z apelem do w³adz centralnych o pilne podjêcie zmian w systemie absorpcji œrodków unijnych, które zostan¹ przekazane Komisji Europejskiej i Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Proszê rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wyznaczenia jednej instytucji odpowiedzialnej za wykorzystanie ca³oœci funduszy strukturalnych. Wnoszê o uelastycznienie procedur i zmniejszenie liczby programów operacyjnych oraz decentralizacjê programu rozwoju regionalnego, na przyk³ad poprzez wprowadzenie systemu grantów na wzór systemu z hiszpañskiej Galicji, funkcjonuj¹cego przez osiemnaœcie lat
za zgod¹ Komisji Europejskiej.
Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Zbigniewa Kotlarka
Szanowny Panie Dyrektorze,
w zwi¹zku z pismem z dnia 8 lipca 2006 r., którego kopiê przesy³am w za³¹czeniu*, otrzymanym od
przewodnicz¹cego Rady Miasta Krynica Zdrój, pana Janusza Ciska, zwracam siê do Pana z serdeczn¹
proœb¹ o niezw³oczne podjêcie kroków maj¹cych na celu odbudowê mostu w miejscowoœci Tylicz na drodze krajowej nr 75.
Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze,
w zwi¹zku z pismem z dnia 14 lipca 2006 r., otrzymanym od ko³a Prawa i Sprawiedliwoœci w Muszynie, zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o powtórne rozpatrzenie wyroku w sprawie by³ego burmistrza miasta i gminy uzdrowiskowej w Muszynie, pana W³odzimierza Oleksego. Kopiê pisma wraz z inn¹
tematyczn¹ dokumentacj¹ przesy³am w za³¹czeniu.
Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta
Oœwiadczenie skierowane do pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Paw³a Wypycha
Szanowny Panie Ministrze,
w zwi¹zku z pismem z dnia 13 lipca 2006 r.*, które by³o wynikiem ustaleñ zapad³ych na spotkaniu
w³adz samorz¹dowych i kierowników WTZ, dotycz¹cym finansowania warsztatów terapii zajêciowej
w 2007 r. i latach nastêpnych oraz problematyce zwi¹zanej z rehabilitacj¹ zawodow¹, a w szczególnoœci
dotycz¹cych tworzenia zak³adów aktywizacji zawodowej – w spotkaniu tym mia³em okazjê osobiœcie
uczestniczyæ – zwracam siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o pozytywne ustosunkowanie siê do postulatów
zawartych w za³¹czonej dokumentacji, wysuniêtych na wy¿ej wymienionym spotkaniu.
Proszê o pozytywne ustosunkowanie siê do mojej proœby.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Kogut

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze
Zwracam siê z proœb¹ do pana ministra o pomoc w przywróceniu po³¹czenia kolejowego, pasa¿erskiego, na trasie Siedlce – Soko³ów Podlaski.
Do mojego biura senatorskiego zwracaj¹ siê mieszkañcy powiatów soko³owskiego i siedleckiego z pytaniem, czy jest mo¿liwe przywrócenie po³¹czenia kolejowego miêdzy Siedlcami a Soko³owem. Ponadto,
samorz¹dy obu powiatów s¹ zainteresowane przywróceniem po³¹czeñ i na przyk³ad chc¹ uczestniczyæ
w finansowaniu biletów dla uczniów szkó³. Uruchomienie przez Koleje Mazowieckie na przyk³ad szynobusu u³atwi³oby komunikacjê obu powiatów. Mo¿liwoœæ szybkiego dojazdu do Siedlec i szybkiej przesiadki na poci¹g do Warszawy zdecydowanie poprawi komunikacjê w naszym rejonie.
Proszê o pomoc w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Gra¿yny Gêsickiej
Szanowna Pani Minister!
Kierunek dzia³añ zmierzaj¹cych do zminimalizowania ró¿nic rozwojowych w regionach nazywanych
umownie œcian¹ wschodni¹ zyska³ nie tylko poparcie polityków i kolejnych rz¹dów RP, ale tak¿e powszechn¹ akceptacjê spo³eczn¹. Zasadnoœæ takiego kierunku dzia³añ praktycznie nie podlega krytyce.
Jednym, co prawda mo¿e nie najwa¿niejszym elementem rozwoju tych regionów jest równie¿ potrzeba wype³niania luk w zasobach infrastruktury s³u¿¹cej celom sportowych (rekreacyjnych i wyczynowych). Moim zdaniem sfera wychowania fizycznego i samorealizacji w tym zakresie, poczynaj¹c od sportu szkolnego poprzez rekreacjê, a na sporcie wyczynowym koñcz¹c, jest tak¿e elementem oceny ogólnego poziomu rozwoju spo³ecznego.
Nie odnosz¹c siê do celowoœci, kategoryzacji i wa¿noœci zadañ przewidzianych do realizacji w ramach
programów dla tak zwanej œciany wschodniej, uprzejmie proszê o udzielenie informacji w poni¿szych
kwestiach.
Po pierwsze, jaka czêœæ ogólnej puli œrodków przewidzianych na rozwój tych regionów bêdzie przeznaczona na realizacjê zadañ z zakresu infrastruktury s³u¿¹cej celom sportowym i jaka ich wysokoœæ
przypada na poszczególne województwa?
Po drugie, jaki udzia³ w dofinansowaniu przedsiêwziêæ s³u¿¹cym celom jak wy¿ej, bêd¹ mia³y podmioty prywatne?
Po trzecie, jakie konkretne przedsiêwziêcia bêd¹ lub s¹ realizowane?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy stanu technicznego infrastruktury dróg kolejowych na obszarze województwa dolnoœl¹skiego.
W minionych latach na obszarze województwa dolnoœl¹skiego zlikwidowano z ró¿nych przyczyn wiele
lokalnych po³¹czeñ kolejowych, co budzi³o i nadal budzi niezadowolenie w³adz samorz¹dów lokalnych,
jak te¿ lokalnych spo³ecznoœci. Zasadnicz¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy, jak twierdz¹ zainteresowani, jest spadek wielkoœci przewozów osobowych, a co za tym idzie, nieop³acalnoœæ takich po³¹czeñ.
Rzadko kiedy poruszane jest jednak zagadnienie stanu technicznego ca³oœci infrastruktury technicznej
dróg kolejowych, a zw³aszcza torowisk.
Z posiadanych przeze mnie informacji, a tak¿e z ocen specjalistów w tym zakresie, wynika, ¿e w najbli¿szym czasie grozi nam dalsze „spowolnienie” przewozów kolejowych – nie tylko osobowych! – na co
najmniej kilku strategicznych lub wa¿nych kierunkach w naszym województwie, a to g³ównie z przyczyny katastrofalnego stanu torowisk kolejowych. Przyk³adowo na obszarze powiatu wa³brzyskiego
w okresie ostatnich kilku tygodni dosz³o do co najmniej trzech wykolejeñ sk³adów kolejowych i to bynajmniej nie z przyczyny nadmiernej ich prêdkoœci, ale w³aœnie ze wzglêdu na stan techniczny torowisk.
Na odcinku Wroc³aw – Jelenia Góra jest co najmniej kilka miejsc, gdzie sk³ady rozwijaj¹ „zawrotn¹
prêdkoœæ” kilku, kilkunastu kilometrów na godzinê. W porównaniu do lat 1970–1980 czas podró¿y poci¹gów relacji Wroc³aw – Wa³brzych wyd³u¿y³ siê o mniej wiêcej trzydzieœci minut. Pracownicy kolei
twierdz¹, ¿e tylko dziêki opatrznoœci boskiej nie dosz³o jeszcze do powa¿niejszych tragedii.
Równie¿ z powodu stanu technicznego torowisk zlikwidowane zosta³y tak zwane regionalne po³¹czenia turystyczne pomiêdzy ciekawymi miejscowoœciami Dolnego Œl¹ska.
Z tych samych wzglêdów zlikwidowano równie¿ miêdzynarodowe po³¹czenia z miejscowoœciami turystycznymi w Czechach.
W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o udzielenie informacji i odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy Ministerstwo Transportu ma opracowany na najbli¿sze lata realny program poprawy stanu infrastruktury technicznej na potrzeby transportu kolejowego na obszarze Dolnego Œl¹ska, eliminuj¹cy
przedstawiony stan?
Kto, w jakim zakresie, w ramach jakich œrodków bêdzie realizatorem poprawy infrastruktury technicznej dróg kolejowych na obszarze Dolnego Œl¹ska?
Czy istnieje realna szansa na poprawê w krótkim czasie stanu technicznego drogi kolejowej Wroc³aw
– Wa³brzych – Jelenia Góra z uwzglêdnieniem przes³anek bezpieczeñstwa przewozów i czasu przejazdu?
Czy Ministerstwo Transportu posiada plany dzia³añ sprzyjaj¹cych odbudowie po³¹czeñ o charakterze turystycznym?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha
Szanowny Panie Premierze!
Moje oœwiadczenie dotyczy systemu wychowania fizycznego na poziomie szkolnym.
Jako cz³onek senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, a tak¿e jako wieloletni dzia³acz sportowy,
ostatnio równie¿ jako osoba odpowiedzialna za kierowanie Polskim Zwi¹zkiem Koszykówki, z niepokojem obserwujê brak skoordynowanych dzia³añ w sferze wychowania fizycznego dzieci i m³odzie¿y.
W chwili obecnej, w mojej ocenie, wystêpuje praktycznie dowolnoœæ dzia³añ ró¿nego rodzaju gestorów i instytucji zajmuj¹cych siê wychowaniem fizycznym na poziomie szkolnym. Trudno jest w wymiarze ogólnym u¿yæ w tym przypadku okreœlenia, ¿e istnieje i funkcjonuje system wychowania fizycznego
dzieci i m³odzie¿y.
Jednym z wymiernych efektów wymienionego przeze mnie stanu rzeczy jest pozycja polskiego sportu
zawodowego i wyczynowego oraz osi¹gane rezultaty na arenie krajowej i miêdzynarodowej. Pochodn¹
tego stanu rzeczy jest równie¿ to, co w ramach swobody wypowiedzi mogê nazwaæ ogólnym stanem kondycji fizycznej polskiego doros³ego spo³eczeñstwa.
Nie odnosz¹c siê do medialnych spekulacji i dywagacji co do zwiêkszenia liczby godzin innych przedmiotów kosztem godzin wychowania fizycznego w szko³ach, co niepotrzebnie zawê¿a zakres dyskusji,
uprzejmie proszê o udzielenie informacji i odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej jako jeden z wa¿niejszych kreatorów dzia³añ w zakresie wychowania fizycznego dzieci i m³odzie¿y na poziomie szkolnym, ma lub bêdzie tworzyæ jednolity i spójny
system we wspomnianym zakresie?
Jakie elementy istniej¹cego systemu wychowania fizycznego dzieci i m³odzie¿y, bêd¹cego integraln¹
czêœci¹ polskiego systemu wychowania i nauki, wymagaj¹ poprawy i co w tym zakresie planowane jest
do wykonania?
Jakie dzia³ania w zakresie wspó³pracy z innymi podmiotami dzia³aj¹cymi na poziomie szkolnego wychowania fizycznego Ministerstwo Edukacji Narodowej widzi jako konieczne do wykonania w celu poprawy istniej¹cego stanu rzeczy?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja £uczyckiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu mieszkañców ziemi radomskiej ostro protestujê przeciwko odebraniu funduszy na budowê drogi S-7 pomiêdzy Grójcem a Bia³obrzegami i przekazaniu tych pieniêdzy na budowê metra warszawskiego.
Odbieram tê decyzjê jako kolejny wrogi akt rz¹du, podkopuj¹cy ekonomiczne podwaliny rozwoju naszego regionu. Pan Leszek Miller w poprzedniej kadencji odebra³ nam fundusze przeznaczone na modernizacjê trasy kolejowej ³¹cz¹cej Warszawê z Radomiem i przeznaczy³ je na przebudowê trasy pomiêdzy £odzi¹ a Warszaw¹. By³o to posuniêcie czysto partykularne. Ponadto po zmianie rz¹du wycofa³ siê
z ustaleñ poczynionych przez w³adze miasta Radomia i ówczesnego szefa resortu obrony, Bronis³awa
Komorowskiego, dotycz¹cych przekszta³cenia radomskiego lotniska wojskowego w lotnisko cywilne, co
te¿ traktujê jako dzia³anie stricte polityczne.
Teraz Pan, minister rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego, z przyczyn jedynie politycznych wstrzymuje od
dawna zaplanowan¹ i bardzo przez mieszkañców regionu oczekiwan¹ inwestycjê – modernizacjê szlaku
komunikacyjnego S-7, odcinka drogi, na którym nie ma dnia bez groŸnego wypadku, gdzie natê¿enie
ruchu jest jednym z najwiêkszych w kraju. Rozbudowa metra warszawskiego jest niczym innym jak tylko „kie³bas¹ wyborcz¹” dla pisowskiego kandydata na prezydenta Warszawy. To jest skandal!
Kosztem mojego regionu Pana partia polityczna za Pañskim staraniem próbuje wygrywaæ swoje partykularne interesy. Dosyæ ju¿ kupczenia Polsk¹! Dosyæ upokorzeñ dla mojego miasta i regionu!
Obarczam Pana osobist¹ odpowiedzialnoœci¹ za tê decyzjê. Jest Pan ministrem, który traktuje nasz
region jak pi¹te ko³o u wozu. To w³aœnie Pan bagatelizuje kwestie wa¿noœci ci¹gu komunikacyjnego S-8/S-12, mimo i¿ ma Pan œwiadomoœæ wielkiego zaanga¿owania samorz¹dów gmin i powiatów
le¿¹cych wzd³u¿ tej drogi. Na Pana spadnie odium niechêci naszych mieszkañców za tego typu dzia³ania
i zaniechania. To jest odpowiedŸ i podziêkowanie Prawa i Sprawiedliwoœci za zwyciêstwo wyborcze
w tym regionie. Gdzie s¹ Wasze obietnice przedwyborcze? Gdzie Wasza troska o rozwój naszego regionu? Gdzie jesteœcie i co robicie w tej sprawie, parlamentarzyœci Prawa i Sprawiedliwoœci?
Nie przyjmujê do wiadomoœci usprawiedliwieñ o czynnikach obiektywnych. To Pañskie ministerstwo, a wiêc Pan jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych. By³o dostatecznie du¿o czasu, aby procedury przeprowadziæ w³aœciwie i w terminie.
W zwi¹zku z powy¿szym w imieniu spo³ecznoœci ziemi radomskiej ¿¹dam cofniêcia krzywdz¹cej nas
decyzji. Oczekujê dokoñczenia procedur przetargowych i rozpoczêcia modernizacji drogi S-7 pomiêdzy
Grójcem i Bia³obrzegami w bie¿¹cym, 2006, roku.

Z powa¿aniem
Andrzej £uczycki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa £yczaka
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ludwika Dorna
Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie moje dotyczy sytuacji Policji oraz projektu ustawy o modernizacji Policji, Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w latach 2007–2009.
Zarz¹d Wojewódzki Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o wsparcie w celu doprowadzenia do rozmów
z rz¹dem, a przede wszystkim z Panem Ministrem. Zarz¹d w piœmie z dnia 4 lipca 2006 r. przedstawi³ mi
szczegó³owo sytuacjê Policji, szczególnie podkreœlaj¹c niepokoj¹c¹ liczbê wakatów policyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz niskie p³ace.
Bud¿et komend wojewódzkich, w tym kujawsko-pomorskiej, jest niewystarczaj¹cy i grozi brakiem
œrodków finansowych w IV kwartale 2006 r. Brakuje w jednostkach Policji œrodków na paliwo oraz
urz¹dzenia niezbêdne do prawid³owego ich funkcjonowania, chodzi miêdzy innymi o latarki, komputery, radiostacje. Nadto policjanci s¹ niedostatecznie wyposa¿eni w podstawowe sprzêty potrzebne
w przypadku przywracania naruszonego porz¹dku prawnego, to jest kaski, kamizelki, tarcze, ochraniacze itp. Niskie zarobki w Policji powoduj¹, ¿e niewielka liczba m³odych ludzi decyduje siê na pracê
w Policji.
Wszystko to oznacza, ¿e aktualnie jednostki Policji s¹ w znacznym stopniu pozbawione mo¿liwoœci
realizacji swoich ustawowych zadañ, a tak¿e samej skutecznoœci dzia³ania. Unowoczeœnienie sposobów
dzia³ania Policji, a tak¿e planowany motywacyjny system uposa¿eñ wymagaj¹ znacznego zwiêkszenia
nak³adów œrodków bud¿etowych. Niezbêdne w tym wypadku s¹ zakup sprzêtu transportowego i uzbrojenia oraz modernizacja sprzêtu i wyposa¿enia specjalnego, a tak¿e modernizacja policyjnych systemów teleinformatycznych.
W zwi¹zku z powy¿szym pragnê wyraziæ swoje poparcie dla projektu wskazanej ustawy. Zwracam siê
jednoczeœnie do Pana Ministra o mo¿liwie szybkie podjêcie dzia³añ w rz¹dzie celem okreœlenia w drodze
rozporz¹dzenia szczegó³owego programu modernizacji. A nadto pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra
na koniecznoœæ przyst¹pienia do rozmów z przedstawicielami Policji w celu jak najlepszego dopasowania programu modernizacji do faktycznych potrzeb tej formacji.
Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ podjêcia tego typu rokowañ, w jakim terminie od wejœcia w ¿ycie ustawy mo¿e zostaæ uchwalone wskazane rozporz¹dzenie i co bêdzie
priorytetem we wskazanych dzia³aniach.

Z powa¿aniem
Józef £yczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa £yczaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka
Szanowny Panie Ministrze!
Oœwiadczenie moje dotyczy bydgoskiego portu lotniczego. Lotnisko to jest najm³odsze w Polsce i bardzo
nowoczesne. Terminal miêdzynarodowego dworca lotniczego o powierzchni ponad 7 tysiêcy m ma przepustowoœæ ponad dwieœcie tysiêcy pasa¿erów rocznie i spe³nia wszystkie wymogi Unii Europejskiej. W 2005 r.
z us³ug bydgoskiego lotniska skorzysta³o trzydzieœci osiem tysiêcy pasa¿erów, a ju¿ w pierwszym miesi¹cu
tego roku by³o to trzydzieœci osiem tysiêcy szeœciuset siedemdziesiêciu piêciu pasa¿erów.
Zgodnie z zapisami w krajowych programach operacyjnych w ramach pomocy UE na lata 2007–2013
dystrybuowanych bêdzie ponad 60 miliardów euro. W ramach priorytetu „Transeuropejskie sieci
transportowe TEN-T” na rozwój sieci lotniczej i drogowej dostêpne bêdzie 7,4 miliarda euro. Problem
polega na tym, ¿e pieni¹dze na rozbudowê i modernizacjê portów lotniczych mog¹ otrzymaæ tylko lotniska wpisane do sieci TEN-T. Niestety, port lotniczy w Bydgoszczy nie znalaz³ siê w tym wykazie i tym samym zostanie odciêty od potê¿nego Ÿród³a unijnych pieniêdzy a¿ do 2013 r. Oznacza to, ¿e port lotniczy
w Bydgoszczy mo¿e byæ jedynie regionalnym lotniskiem, a nie nowoczesnym terminalem obs³uguj¹cym
miêdzy innymi bazê szkoleniow¹ NATO w Bydgoszczy i fabrykê japoñskiego koncernu SHARP w £ysomicach.
Je¿eli bydgoski port lotniczy nie zostanie dopisany do sieci TEN-T, to bardzo trudno bêdzie mu konkurowaæ z innymi lotniskami w Polsce, które bêd¹ wspierane z funduszy unijnych. Zgodnie z art. 154
traktatu o Unii Europejskiej sieci TEN-T maj¹ przyczyniaæ siê do sprawnego dzia³ania rozwoju rynku
wewnêtrznego oraz zapewnienia spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej.
Dzia³ania UE powinny byæ nakierowane na wspieranie wzajemnych po³¹czeñ i interoperacyjnoœæ sieci krajowych oraz zapewnienie dostêpu do tych sieci. Do³¹czenie lotniska w Bydgoszczy do sieci TEN-T
dawa³oby szansê sprostania bie¿¹cym i przysz³ym potrzebom transportu lotniczego w tym regionie kraju, z uwzglêdnieniem przepustowoœci, bezpieczeñstwa, ochrony oraz wymogów ochrony œrodowiska.
Zwracam siê do Pana Ministra o zbadanie tej sprawy i podjêcie dzia³añ, w wyniku których port lotniczy
w Bydgoszczy zosta³by do³¹czony do sieci TEN-T, a tym samym uzyska³by dostêp do funduszy unijnych.
2

Z powa¿aniem
Józef £yczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Maæka³ê
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM Polska MiedŸ SA na wniosek i g³osami najwiêkszego swojego akcjonariusza, Skarbu Pañstwa, podjê³o decyzjê o wyp³acie dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2005 w wysokoœci 2 miliardów z³, co stanowi a¿ ponad 87% zysku tej firmy za rok ubieg³y. Dla
przyk³adu ZWZA PZU SA, którego równie¿ najwiêkszym akcjonariuszem jest Skarb Pañstwa, podjê³o
decyzjê o wyp³acie dywidendy za rok 2005 w kwocie, która stanowi niespe³na 50% zysku tej firmy, wy¿szego od zysku KGHM, a w spó³kach PLL LOT SA, Grupa Lotos SA i PKN Orlen nie podjêto decyzji o wyp³acie dywidend lub uwarunkowano ich wyp³atê realizacj¹ dzia³añ inwestycyjnych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pana z uprzejmym zapytaniem, dlaczego akurat przy
KGHM Polska MiedŸ SA Skarb Pañstwa podj¹³ decyzjê o wyp³acie tak wysokiej dywidendy i jak Ministerstwo Skarbu Pañstwa, wobec pozbawienia tej spó³ki niemal¿e ca³ego zysku za rok 2005, odnosi siê do jej
dalszych planów inwestycyjnych.
Proszê równie¿ o poinformowanie mnie, jakie by³y motywy decyzji Skarbu Pañstwa o podziale zysków
i dywidendach w poszczególnych, wymienionych w moim piœmie, spó³kach.
Bêdê wdziêczny za niezw³oczn¹ odpowiedŸ na moje zapytanie.

Z powa¿aniem
Tadeusz Maæka³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Michalaka
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Zbigniewa Ziobry
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z wnioskiem o wyjaœnienie zarzutów pana Stanis³awa Romaldowskiego, które
dotycz¹ postêpowania s¹dowego prowadzonego w zwi¹zku z oddan¹ przez niego w dzier¿awê dzia³k¹
gruntow¹.
Pewne w¹tpliwoœci budz¹ nastêpuj¹ce zdarzenia:
– zbyt póŸne wy³¹czenie ze sprawy sêdziego s¹du wojewódzkiego, który prowadzi³ postêpowanie, chocia¿ œwiadkami drugiej strony byli jego rodzice;
– niezwrócenie przez s¹d zabranych podczas rozprawy orygina³ów dokumentów niezbêdnych do prowadzenia sprawy;
– brak woli ze strony s¹du co do wyjaœnienia faktu, i¿ w aktach sprawy znajduje siê nieczytelny podpis, który jakoby sugeruje, ¿e pan Romaldowski dokumenty odebra³, co raczej jest nieprawd¹, jako ¿e
pan Romaldowski jest osob¹ starsz¹ – ma osiemdziesi¹t piêæ lat – jest rolnikiem, maj¹cym wykszta³cenie podstawowe, i przez ca³e ¿ycie podpisywa³ siê pe³nym nazwiskiem.
Wszystkie te zdarzenia mog¹ rzutowaæ na wynik i sprawiedliwe wyjaœnienie tej sprawy.
W za³¹czeniu przesy³am opis stanu faktycznego przedstawiony przez pana Stanis³awa Romaldowskiego.*

Z powa¿aniem
Pawe³ Michalak

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Miros³awê Nykiel
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty
Szanowna Pani Minister!
Pismem z dnia 19 czerwca bie¿¹cego roku Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej zwróci³o siê do mnie z problemem zaliczenia ¿ycia p³odowego do okresu represji doznanych przez dziecko deportowanej na roboty przymusowe matki oraz ze spraw¹ przyznania uprawnieñ kombatanckich dzieciom doznaj¹cym represji wojennych, wobec odmownych decyzji w kwestii przyznania tych uprawnieñ
przez Urz¹d do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W rozumieniu ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przymusowe zatrudnianie ¿o³nierzy zastêpczej s³u¿by wojskowej w kopalniach wêgla, kamienio³omach i zak³adach wydobywania rud uranu w latach 1949–1956 stanowi szczególny rodzaj represji. Z tego tytu³u tej grupie represjonowanych zosta³ przyznany ustaw¹ z dnia 2 wrzeœnia 1994 r. dodatek pieniê¿ny do emerytury lub renty. Niezale¿nie od wymienionej ustawy o przymusowym zatrudnianiu ¿o³nierzy, w dniu 31 maja 1996 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy przymusowej. W dniu 10 wrzeœnia 1999 r. na podstawie ustawy o zmianie
ustawy o dodatku i uprawnieniach przys³uguj¹cych ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo
zatrudnionym w kopalniach wêgla, kamienio³omach i zak³adach wydobywania rud uranu, nadano tej grupie represjonowanych nowe uprawnienia. Dodatkowo na podstawie tak zmienionej ustawy oraz Konwencji
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy z 1930 r. o zakazie pracy przymusowej przyznano tej grupie represjonowanych tak zwany dodatek energetyczny, czyli rekompensaty porównywalne z dodatkami kombatanckimi, nadaj¹c jednoczeœnie grupie status kombatantów.
Koniecznoœæ przyznania œwiadczeñ ¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej zatrudnianych przymusowo zarówno w kopalniach wêgla, kamienio³omach, batalionach budowlanych, jak i innych miejscach
okreœlonych ustawami nie ulega w¹tpliwoœci. Niemniej jednak nale¿y przyznaæ racjê stowarzyszeniu, i¿
ustawodawca potraktowa³ w sposób nierówny tak zwane osoby deportowane do robót przymusowych
oraz osadzonych w obozach pracy w okresie wojny na terenie III Rzeszy i ZSRR. Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej zwraca uwagê na fakt, i¿ kieruj¹c wnioski o przyznanie dodatków, urz¹d powo³uje siê na art. 8 § 2 k.c. brzmi¹cy: „zdolnoœæ prawn¹ ma równie¿ dziecko poczête, jednak¿e prawa
i zobowi¹zania maj¹tkowe uzyskuje ono pod warunkiem, ¿e urodzi siê ¿ywe”, oraz stwierdza o jego obowi¹zywaniu tylko do 3 stycznia 1997 r., wskazuj¹c na ustawê z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania ci¹¿y
oraz zmianie niektórych innych ustaw, któr¹ to ustaw¹ skreœlono ten artyku³.
Konwencja o Prawach Dziecka, przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r.,
która stanowi czêœæ polskiego porz¹dku prawnego, opowiada siê w preambule za koniecznoœci¹ szczególnej opieki i troski, w tym w³aœciwej ochrony prawnej w odniesieniu do ka¿dego dziecka „zarówno
przed, jak i po urodzeniu”. Ponadto, na co s³usznie zwraca uwagê stowarzyszenie, wyrok SN z dnia
19 sierpnia 2004 r. sygnatura akt OSK 135/04 przyjmuje, ¿e o deportacji mo¿na mówiæ zarówno wtedy,
gdy dziecko zosta³o wywiezione z rodzicami na roboty przymusowe, jak i wtedy, gdy wywieziona na roboty przymusowe kobieta urodzi dziecko w miejscu wykonywania tych robót.
Osob¹ represjonowan¹ jest zatem tak¿e dziecko urodzone w miejscu wykonywania pracy przymusowej przez deportowan¹ matkê. Stowarzyszenie wskazuje równie¿ na wyrok NSA z dnia 11 lutego 2003 r.,
sygnatura akt S.A./Ka 834/01, zgodnie z którym odmienne traktowanie osób urodzonych w obozach
pracy w stosunku do osób osadzonych tam w wieku niemowlêcym czy dzieciêcym, nawet je¿eli dziecko
nie mog³o wykonywaæ pracy, godzi³oby w zasady s³usznoœci i poczucia sprawiedliwoœci.
W zwi¹zku z przedstawionymi faktami, w imieniu Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej,
zwracam siê do Pani Minister z pytaniem. Dlaczego przepisy ustawy kombatanckiej nie dotycz¹ nasciturusa?
Proszê Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska w sprawie rozwa¿enia zmiany przepisów ustawy o kombatantach oraz innych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w kwestii
poszerzenia zakresu jej stosowania i o zawiadomienie o tym stanowisku Senatu RP.

Z wyrazami szacunku
Miros³awa Nykiel
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Moje oœwiadczenie wi¹¿e siê z licznymi w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi interpretacji treœci art. 1 ust. 4
w zwi¹zku z art. 25a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. (DzU nr 91 poz. 408). Przepis art. 1 ust. 4 ustawy
zakazuje zak³adom opieki zdrowotnej oraz innym podmiotom prowadzenia na terenie zak³adu dzia³alnoœci uci¹¿liwej dla pacjentów, w szczególnoœci dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadczeniu us³ug pogrzebowych. Z kolei art. 25a ustawy nak³ada na szpitale obowi¹zek nale¿ytego przygotowania zw³ok osoby
zmar³ej i wydania ich osobom uprawnionym w celu pochowania.
Wobec takiej treœci znowelizowanej ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej pojawia siê istotna w¹tpliwoœæ co do sposobu postêpowania szpitali w omawianej kwestii. Z jednej strony ustawa zakazuje szpitalom prowadzenia na ich terenie dzia³alnoœci uci¹¿liwej dla pacjentów, w tym œwiadczenia przez szpitale i inne podmioty us³ug pogrzebowych. Z drugiej jednak strony ustawa nak³ada obowi¹zek nale¿ytego przygotowania zw³ok do wydania ich osobom uprawnionym, a zatem tak¿e przechowywania zw³ok
przez okreœlony czas.
Do czasu nowelizacji ustawy wiêkszoœæ zak³adów opieki zdrowotnej czynnoœci te powierza³a innym
podmiotom na podstawie umów, których przedmiotem by³o wy³¹cznie wynajmowanie szpitalnych prosektoriów. Nale¿y wskazaæ w tym miejscu, i¿ szpitale nie czerpa³y z tego typu dzia³alnoœci ¿adnych korzyœci poza czynszem z tytu³u wynajmu prosektorium.
Niedoprecyzowanie przepisów nowelizuj¹cych ustawê o zak³adach opieki zdrowotnej polega w tym
wypadku na braku jasnych zapisów pozwalaj¹cych na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dzia³alnoœæ polegaj¹ca na wynajmowaniu przez zak³ady opieki zdrowotnej podmiotom zewnêtrznym prosektoriów w celu przechowywania zw³ok jest zabroniona przez przepis art. 1 ust. 4 ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej. Czy zabronione jest tylko prowadzenie dzia³alnoœci pogrzebowej? A je¿eli tak, to czy zakaz
ten dotyczy równie¿ podmiotów, które wynajmuj¹ prosektorium w celu zapewnienia ustawowego obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 25a ustawy, a us³ugi pogrzebowe oferuj¹ bez zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ polegaj¹c¹ na wynajmowaniu prosektorium i niezale¿nie od tego.
Jakkolwiek nale¿y stwierdziæ, ¿e s³uszny wydaje siê pogl¹d, i¿ ratio legis wprowadzenia do ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej art. 1 ust. 4 by³o zakazanie prowadzenia na terenie szpitali dzia³alnoœci
uci¹¿liwej dla pacjentów, to jednak us³ugi pogrzebowe oraz prowadzenie prosektorium na terenie szpitali, bior¹c pod uwagê w szczególnoœci art. 25a ustawy, mo¿na zapewne uznaæ za dzia³alnoœæ „nieprzyjemn¹” dla pacjentów, ale w ¿adnym razie nie jest to dzia³alnoœæ „uci¹¿liwa”.
Omawiany problem nabiera jeszcze wiêkszej wagi w sytuacji, gdy na wykonanie ustawowego obowi¹zku przechowywania zw³ok nie przeznaczono dodatkowych, koniecznych dla tego typu dzia³alnoœci
œrodków finansowych.
Reasumuj¹c, zwracam siê z proœb¹ o wskazanie sposobu postêpowania w œwietle tych dwóch wskazanych tu przepisów ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej.
Uprzejmie proszê o udzielenie mo¿liwie wyczerpuj¹cej i szybkiej odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Szanowny Panie Ministrze!
Placówki s³u¿by zdrowia ponosz¹, oprócz kosztów wynikaj¹cych z ich statutowej dzia³alnoœci, tak¿e
niema³e koszty z tytu³u windykacji nale¿noœci.
Obecny tryb dzia³alnoœci komorników i windykatorów jest bezwzglêdny i cyniczny. Wykorzystuj¹ oni
zapaœæ finansow¹ s³u¿by zdrowia, a dziêki swojemu postêpowaniu uzyskuj¹ niczym nieuzasadnione
wysokie zyski – na przyk³ad komornicy pobieraj¹ op³aty egzekucyjne w wysokoœci 15% zad³u¿enia.
Dzia³ania rzeczonych firm windykacyjnych utrudniaj¹, a czasem nawet niwecz¹ wysi³ki kierowników
zak³adów opieki zdrowotnej, aby doprowadziæ do zbilansowania finansów zarz¹dzanych placówek i zapewniæ im trwa³¹ finansow¹ stabilizacjê.
Przyczyny zapaœci finansowej placówek s³u¿by zdrowia maj¹ z³o¿ony charakter, jednak¿e w du¿ej
mierze s¹ to przyczyny niezale¿ne od kadry zarz¹dzaj¹cej szpitalami – w wypadku na przyk³ad tak zwanej ustawy 203 by³o to niedostateczne finansowanie œwiadczeñ zdrowotnych przez NFZ.
Gdy uwzglêdni siê sytuacjê finansow¹ s³u¿by zdrowia i przyczyny tego stanu oraz zasadne ¿¹dania
p³acowe jej pracowników, zyski wielkoœci kilkuset tysiêcy z³otych osi¹gane przez organy egzekucyjne
nie znajduj¹ ¿adnego uzasadnienia i winny byæ w jakimœ stopniu umiarkowane, gdy¿ nak³ad pracy i koszty zwi¹zane z egzekucj¹ nale¿noœci s¹ znikome. Kwoty, jakie uzyskuj¹ firmy windykacyjne i komornicy, mog³yby byæ z du¿o lepszym skutkiem wykorzystywane w zak³adach opieki zdrowotnej i mog³yby
przyczyniæ siê do podnoszenia jakoœci œwiadczonych us³ug i bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli.
Uprzejmie proszê o pilne zajêcie stanowiska w tej sprawie w celu wyeliminowania tego procederu i poprawy kondycji finansowej s³u¿by zdrowia.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Zbigniewa Ziobry
W zwi¹zku z wykonaniem ustawy z 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kszta³towania przyrostu przeciêtnych wynagrodzeñ u przedsiêbiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU z 1995 r. nr 1
poz. 2 ze zmianami – chodzi o wzrost wynagrodzeñ œrednio o 203 z³ miesiêcznie) samodzielne publiczne
zak³ady zdrowotne w wielu przypadkach wystêpowa³y o zwrot wyp³aconych dodatkowych wynagrodzeñ, w zwiêkszonej wysokoœci, do Narodowego Funduszu Zdrowia, czêsto na drodze procesowej. Orzeczenia s¹dów w omawianych sprawach niejednokrotnie odbiega³y od póŸniejszej uchwa³y siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego z 30 czerwca 2006 r. (sygnatura akt III CZP 130/05).
Proszê o udzielenie informacji, jaki tryb postêpowania prawnego winny przyj¹æ samodzielne publiczne zak³ady zdrowotne, które uzyska³y przed 30 czerwca 2006 r. orzeczenie niekorzystne – niezgodnie
z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego – a te orzeczenia siê uprawomocni³y.
Uprzejmie proszê o udzielenie mo¿liwie wyczerpuj¹cej i szybkiej odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Rockiego
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha
Szanowny Panie Ministrze!
W obowi¹zuj¹cym tak¿e obecnie rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (DzU z 2004 r. nr 256
poz. 2572 z póŸniejszymi zmianami) zapisano, i¿: „je¿eli zdaj¹cy przyst¹pi³ do egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym, a nie przyst¹pi³ na poziomie rozszerzonym, na
œwiadectwie dojrza³oœci w miejscu przeznaczonym na wynik na poziomie podstawowym i rozszerzonym
wpisuje siê 0%”.
Jak zapewne Pan Minister wie, niektóre uczelnie, zgodnie z ustaw¹ – Prawo o szkolnictwie wy¿szym,
uchwa³ami swych senatów akademickich wskaza³y, ¿e oczekuj¹ od kandydatów na studia zdania na
maturze niektórych przedmiotów na poziomie podstawowym.
Wspomniany wy¿ej przepis prawa nakazuje tym kandydatom przyst¹pienie do egzaminu tak¿e na
poziomie rozszerzonym. Powoduje to:
– nieuzasadnione koszty przeprowadzania i oceniania takiego egzaminu wbrew potrzebom;
– czysto formalne traktowanie tego egzaminu przez maturzystów, którzy musz¹ przyjœæ na egzamin
przeprowadzany na poziomie rozszerzonym tylko po to, by „podpisaæ listê obecnoœci”, co nie s³u¿y podnoszeniu presti¿u przepisów obowi¹zuj¹cego prawa.
W zwi¹zku z tym liczne grono kandydatów na studia, postêpuj¹c zgodnie z logik¹ albo maj¹c niepe³n¹
informacjê, nie przyst¹pi³o do pewnych egzaminów na poziomie rozszerzonym. W konsekwencji otrzymali oni, zgodnie z cytowanym przepisem, zerowy wynik egzaminu, pomimo czêsto dobrego wyniku egzaminu na poziomie podstawowym.
Apelujê do Pana Ministra o zmianê wspomnianego rozporz¹dzenia lub przynajmniej – dla dobra tegorocznych kandydatów na studia – o zezwolenie okrêgowym komisjom egzaminacyjnym na informowanie uczelni o wynikach egzaminów z przedmiotów dodatkowych uzyskanych na poziomie podstawowym nawet w wypadku nieprzyst¹pienia przez te osoby do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Marek Rocki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Rockiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W stosunkowo licznych przypadkach rektorami niepublicznych uczelni wy¿szych s¹ nauczyciele
akademiccy mianowani na czas nieokreœlony w uczelniach pañstwowych. W ocenie przedstawicieli œrodowiska akademickiego, którzy zwrócili siê do mnie w tej sprawie, z wielu wzglêdów nie jest to sytuacja
prawid³owa. Miêdzy innymi z tego powodu w art. 72 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym zapisano,
¿e rektorem mo¿e byæ tylko osoba zatrudniona w danej uczelni jako pierwszym miejscu pracy, a wiêc
mianowana.
Niestety zgodnie z art. 124, dotycz¹cym rozwi¹zania stosunku pracy za wypowiedzeniem, i art. 126,
dotycz¹cym rozwi¹zania stosunku pracy bez wypowiedzenia, rektor mo¿e rozwi¹zaæ stosunek pracy
tylko w œciœle okreœlonych przypadkach, a omawiana kolizja interesów nie jest wœród nich wymieniona.
W zwi¹zku z treœci¹ art. 268, zdaniem wspomnianych przedstawicieli œrodowiska akademickiego, rozwi¹zanie stosunku pracy nie mo¿e w tym przypadku nast¹piæ w trybie opisanym w art. 125, dotycz¹cym
rozwi¹zania stosunku pracy z innych wa¿nych powodów. Co wiêcej, zgodnie z art. 268 tej¿e ustawy – artyku³ ten ustanawia okres przejœciowy w stosowaniu wspomnianego art. 72 – ta patologiczna i sprzeczna z interesami uczelni pañstwowych sytuacja mo¿e trwaæ jeszcze do roku 2009.
W zwi¹zku z up³ywem roku od wejœcia w ¿ycie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym pozwalam sobie prosiæ o informacjê na temat respektowania art. 72 ust. 1 i 2 ustawy, a mianowicie przepisów ograniczaj¹cych zdolnoœæ do pe³nienia funkcji rektora do osób zatrudnionych w danej uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
Proszê te¿ Pana Ministra o informacjê, czy i jakie dzia³ania podejmuje Pan w trybie art. 33 ustawy
w odniesieniu do przypadków, w których obowi¹zki rektora pe³ni¹ osoby niezatrudnione w uczelni jako
podstawowym miejscu pracy.

Z powa¿aniem
Marek Rocki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Rockiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego
oraz do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego
Szanowni Panowie Ministrowie!
Polska Biblioteka Internetowa powsta³a w 2003 r. W ci¹gu trzech lat za ponad 5 milionów z³ zeskanowano ponad dwa miliony stron ksi¹¿ek, czasopism i dokumentów, zakupiono urz¹dzenia komputerowe, wykonano oprogramowanie oraz zrealizowano wiele prac redakcyjnych.
Misj¹ Polskiej Biblioteki Internetowej by³o i jest zachowanie oraz udostêpnienie polskojêzycznego dorobku piœmienniczego ka¿demu, kto ma komputer pod³¹czony do internetu. Jej zasoby maj¹ miêdzy innymi u³atwiaæ edukacjê, w tym samokszta³cenie, osobom maj¹cym dotychczas trudnoœci z dostêpem
do niej, g³ównie osobom pochodz¹cym z ma³ych miast, wsi czy regionów oddalonych od oœrodków akademickich i kulturalnych. Jednoczeœnie w pewnym zakresie s³u¿y ona tak¿e ochronie najstarszych zabytków polskiego piœmiennictwa. Obecnie jest to jeden z trzech najwiêkszych tego typu serwisów na
œwiecie, zawiera dwadzieœcia piêæ tysiêcy pozycji, ponad dwa miliony stron.
Poniewa¿ jest to projekt wa¿ny z punktu widzenia dostêpu do dóbr kultury, a tak¿e umo¿liwia dostêp
do dokumentów wykorzystywanych do realizacji badañ naukowych, chcia³bym zapytaæ:
Co spowodowa³o, ¿e ten projekt, zainicjowany pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,
przekazano w gestiê ministra spraw wewnêtrznych i administracji?
Dlaczego na tak wa¿ny projekt nie ma w tej chwili jakichkolwiek funduszy, na rozbudowê zbiorów,
uzupe³nienie opisów etc.?

Z powa¿aniem
Marek Rocki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Rockiego
Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi
Szanowny Panie Ministrze!
Marsza³ek Senatu przekaza³ mi pana odpowiedŸ z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie nieprawid³owoœci
dzia³alnoœci Samodzielnego Zespo³u Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej dla Szkó³ Wy¿szych
w Warszawie oraz jego dyrektora, lekarza medycyny Jacka Antoniaka, bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na moje oœwiadczenie z dnia 20 kwietnia bie¿¹cego roku.
Z przykroœci¹ muszê jednak poinformowaæ Pana Ministra, ¿e po zapoznaniu siê z treœci¹ wspomnianego pisma nie mogê uznaæ go za rzetelne ustosunkowanie siê do podniesionych przeze mnie zarzutów
z uwagi zarówno na brak w tej odpowiedzi odniesienia siê do wskazanych w oœwiadczeniu nieprawid³owoœci, jak i niezgodnoœæ wyjaœnieñ ze stanem faktycznym, jeœli chodzi o pozosta³e kwestie.
Uzasadniaj¹c pierwsz¹ czêœæ mojego stanowiska, zmuszony jestem podnieœæ, ¿e odpowiedŸ Pana Ministra pomija ca³kowitym milczeniem problem sposobu funkcjonowania szpitala ZOZ przy ulicy Mochnackiego 10 w Warszawie – jest to szpital, który funkcjonuje bez laboratorium i zwykle z piêædziesiêcioprocentowym ob³o¿eniem ³ó¿ek – istnienia protetyki w piwnicy przychodni Politechniki Warszawskiej przy ulicy Waryñskiego 10a oraz sta³ego niedoboru œrodków medycznych.
Stwierdzam ponadto, ¿e wyjaœnienia w odniesieniu do wielu innych kwestii s¹ niezgodne ze stanem
faktycznym, albowiem likwidacja laboratorium analitycznego w przychodni przy ulicy Waryñskiego 10a
nie tylko uniemo¿liwi³a szybk¹ diagnostykê nag³ych przypadków, ale – z uwagi na koniecznoœæ odbioru
materia³u do badañ z przychodni oraz dostarczania wyników z badañ do przychodni – opóŸni³a przebieg
standardowej diagnostyki pacjentów, to znaczy przychodnia zosta³a pozbawiona mo¿liwoœci wykonywania tak zwanych badañ citowych i wyd³u¿ono czas oczekiwania lekarza na wgl¹d do badañ rutynowych pacjenta. Trudno zatem nie uznaæ takiego stanu za niemaj¹cy wp³ywu na obni¿enie poziomu
œwiadczeñ zdrowotnych w tej przychodni. Moj¹ uwagê zwróci³o te¿ pominiêcie finansowego aspektu zagadnienia, to jest tego, czy i w jakim stopniu likwidacja laboratorium analitycznego wp³ynê³a na wzrost
kosztów funkcjonowania ZOZ.
Kolejne sprawy. Zakup aparatury rehabilitacyjnej mia³ miejsce w 2003 r., a przynajmniej jeszcze do
kwietnia bie¿¹cego roku aparat do hydromasa¿u sta³ opakowany fabrycznie w pomieszczeniach wspomnianej wy¿ej przychodni. Fakty te znajduj¹ potwierdzenie w korespondencji kierownika dzia³u rehabilitacji do dyrektora ZOZ. Koñcowy termin u¿ytkowania aparatów rentgenowskich datowany na grudzieñ 2004 r. by³ doskonale znany dyrektorowi ZOZ, który nie tylko nie podj¹³ skutecznych dzia³añ,
zmierzaj¹cych do ich wymiany, ale poleca³ ich wykorzystywanie ju¿ po up³ywie dopuszczalnego terminu. Podane w piœmie Pana Ministra dane o wskaŸniku liczby pacjentów przypadaj¹cych na jednego lekarza odnosz¹ siê do ca³ego ZOZ, nie zaœ przychodni przy ulicy Waryñskiego 10a, maj¹cej rzeczywisty
wskaŸnik niemal dwukrotnie wy¿szy, a tym samym niepe³n¹ – wed³ug obowi¹zuj¹cych normatywów –
obsadê etatow¹ lekarzy. W administracji ZOZ pracownicy s¹ zatrudniani nie tylko na podstawie umowy
o pracê, ale równie¿ w ramach wielokrotnie przed³u¿anych umów zlecenia.
Ponawiam zatem pytanie. Czy znane s¹ Panu Ministrowi przedstawione wy¿ej problemy, czy ministerstwo interweniowa³o w tych sprawach i z jakim skutkiem, a jeœli nie, to czy mo¿e podj¹æ interwencjê
i wyjaœniæ zarówno pacjentom, jak i pracownikom sens i cel takiego dzia³ania dyrekcji tej¿e placówki?

Marek Rocki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i administracji Ludwika Dorna
Panie Premierze!
Sprawa, któr¹ poruszam, wo³a dos³ownie o pomstê do nieba. Otó¿, na skutek podejmowanych – dodam: zastanawiaj¹cych – czynnoœci administracyjnych oraz postêpowañ, miêdzy innymi Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, uniemo¿liwia siê od ponad æwieræwiecza parafii Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Jaworznie Osiedlu Sta³ym realizacjê budowy plebanii przy nowo wzniesionym koœciele, obecnie sanktuarium Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. Od przesz³o dwudziestu lat niszczej¹
materia³y na budowê plebanii, zgromadzone dziêki ofiarnoœci wiernych, zaprzepaszczany jest dorobek
ludzki, którego koszty s¹ nie do przeliczenia na pieni¹dze.
Przypomnê nieco historii. Od lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku trwa³y starania mieszkañców nowo
budowanego osiedla o pozyskanie terenu pod budowê koœcio³a wraz z plebani¹. Ówczesny re¿im dok³ada³
wszelkich starañ, aby nie dopuœciæ do budowy jakichkolwiek obiektów sakralnych, tak¿e w Jaworznie.
Tylko determinacja i niez³omnoœæ mieszkañców oraz osobiste zaanga¿owanie ówczesnego kardyna³a Karola Wojty³y, a nastêpnie kardyna³a Franciszka Macharskiego i Kurii Metropolitalnej w Krakowie sprawi³y, i¿ pomimo wrogiego nastawienia re¿imu i jego lokalnych przedstawicieli uda³o siê uzyskaæ zezwolenie
na budowê koœcio³a w kwietniu 1979 r. oraz plebanii w lutym 1980 r. Zabiegi, które czyniono, aby nie dopuœciæ do powstania koœcio³a na tym osiedlu, obrazuj¹ znajduj¹ce siê w Urzêdzie Wojewódzkim w Katowicach stosy dokumentów, z których dopiero w 2000 r. zdjêto klauzulê tajnoœci i poufnoœci.
Jak wspomnia³em, dopiero w przededniu zrywu Solidarnoœci, 26 maja 1980 r., wydano decyzjê
o przekazaniu stosownego terenu pod budowê tych obiektów oraz sporz¹dzono na tej podstawie notarialn¹ umowê u¿ytkowania wieczystego w dniu 26 czerwca 1980 r. Mimo tych zezwoleñ dalej trwa³y
dzia³ania miejscowych w³adz samorz¹dowych, wywodz¹cych siê z lewicy, które nie chcia³y dopuœciæ do
budowy koœcio³a i plebanii albo przynajmniej chcia³y j¹ utrudniæ. Czyniono to tak skutecznie, ¿e budowê plebanii blokuje siê po dzieñ dzisiejszy.
Zastanawiaj¹ce przy tym jest bezproblemowe podejœcie urzêdów do bezprawnych czynnoœci wieñcz¹cych takie zabiegi, zw³aszcza w kontekœcie trudnoœci, jakie napotyka parafia w dochodzeniu przys³uguj¹cych jej uprawnieñ. Jak to wygl¹da w œwietle dokumentów?
Po pierwsze, aby nie przekazaæ dzia³ki Koœcio³owi pod budowê plebanii, sporz¹dzono mapê fikcyjnego i dokonanego bez wymaganej decyzji podzia³u nieruchomoœci z pominiêciem prawomocnej decyzji
podzia³owej tej nieruchomoœci z 1973 r. i sprzecznie z ni¹. Tak¹ fikcyjn¹ mapê podzia³u zg³oszono do by³ego Pañstwowego Biura Notarialnego. Wszystkich tych czynnoœci, to jest: wykonanie operatu podzia³owego, zatwierdzenie go, wydanie decyzji podzia³owej, uprawomocnienie tej decyzji, zg³oszenie tego podzia³u do PBN oraz dokonanie wpisu w ksiêdze wieczystej, dokonano w ci¹gu jednego dnia, to jest
28 maja 1980 r. Dowód: zawiadomienie PBN z dnia 28 maja 1980 r., nr DKw 972-974/80, oraz mapa tego fikcyjnego podzia³u z 8 maja 1980 r., nr 257/4/672/80. Dokumenty te znajduj¹ siê w aktach KW
nr 4180 S¹du Rejonowego w Jaworznie, Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.
Po drugie, nie stanowi³o problemu dla ówczesnego PBN dokonanie, niezgodnie z procedur¹ oraz bez
wymaganych prawem dokumentów, poprawek w istniej¹cym ju¿ i uprawomocnionym wpisie u¿ytkowania wieczystego gruntu przekazanego parafii. Dowód: kserokopia wypisu z KW nr 13122 z dnia 16 lutego 2004 r., Dko 738/2004.
Po trzecie, nie stanowi³o problemu przeprawianie mapy wspomnianego wy¿ej fikcyjnego podzia³u ju¿
po jego zg³oszeniu do by³ego PBN w celu wykazania innego podzia³u bez jakichkolwiek procedur i zg³oszenie tak przerobionej mapy ponownie do PBN, które na podstawie takiej mapy bez problemu zrobi³o
poprawki na wczeœniej dokonanych ju¿ w KW wpisach. Dowód: wniosek ZGT z dnia 1 sierpnia 1980 r.
oraz przerobiona mapa z dnia 28 maja 1980 r., nr 257/4/672/80, znajduj¹ce siê w aktach KW nr 4180
i 13122 S¹du Rejonowego w Jaworznie, Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych.
Po czwarte, nie stanowi³o problemu tak¿e ustanowienie na gruncie oddanym parafii w u¿ytkowanie
wieczyste u¿ytkowania dla innego podmiotu i to bez wiedzy u¿ytkownika wieczystego. Dowód: decyzja
z dnia 7 stycznia 1981 r. by³ego Zarz¹du Gospodarki Terenami w Jaworznie nr 1/81.
Po pi¹te, nie by³o problemem dla PBN wydanie odpisu z KW poœwiadczaj¹cego nieprawdê na dokumencie urzêdowym, w sprawie daty ustanowienia prawa u¿ytkowania, w oparciu o decyzjê dotycz¹c¹
zupe³nie innej nieruchomoœci. Tym dokumentem pos³ugiwano siê nastêpnie przed MSWiA i Naczelnym
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S¹dem Administracyjnym, uzyskuj¹c korzystne interpretacje odnoœnie do pozycji procesowej. Dowód:
kserokopia odpisu z KW nr 12944 z dnia 26 marca 1991 r., Dko 330/91.
W wyniku tych dziwnych dzia³añ doprowadzono do totalnego ba³aganu w zapisach ksi¹g wieczystych
dotycz¹cych przedmiotowego gruntu. Zapisy te s¹ wzajemnie sprzeczne, nielogiczne i niezgodne z dokumentami w ksiêgach nr 4180, 13122, 12944 i innych.
Wymienione zdarzenia powinny staæ siê przedmiotem zainteresowania organów œcigania na skutek
zawiadomienia organów administracji, w tym MSWiA, które maj¹ w tej sprawie wiedzê oraz odpowiednie dokumenty w aktach spraw toczonych postêpowañ administracyjnych. Niestety, tak siê nie sta³o
i wymienione okolicznoœci wykorzystywane s¹ do dzisiaj, aby nie dopuœciæ do budowy plebanii. Dokumentami tymi pos³uguje siê podmiot bezprawnie zajmuj¹cy przedmiotowy grunt w postêpowaniu
zwi¹zanym z przejœciem na w³asnoœæ parafii z mocy prawa przedmiotowego gruntu.
6 marca 1991 r. wojewoda katowicki wyda³ decyzjê o przejœciu na w³asnoœæ parafii gruntu oddanego
w wieczyste u¿ytkowanie w 1980 r. Decyzja ta praktycznie porz¹dkowa³a te wszystkie dziwne sytuacje
i zakoñczy³a ten niecny proceder. Uprawomocni³a siê i jest ostateczna, o czym œwiadcz¹ pieczêcie i podpisy na niej oraz zapisy w dokumentach, w zawiadomieniu o wszczêciu postêpowania z dnia 22 wrzeœnia 1991 r. UW w Katowicach, w uniewa¿nionej decyzji wojewody z dnia 17 kwietnia 1992 r. zmieniaj¹cej tê decyzjê ostateczn¹, jak i w uniewa¿nionym postanowieniu z dnia 25 kwietnia 1991 r. wojewody
prostuj¹cym na ¿¹danie PSS „Spo³em” w Jaworznie tê ostateczn¹ decyzjê.
Tymczasem pomimo ostatecznoœci decyzji i sprzecznie z obowi¹zuj¹cym prawem prowadzi siê postêpowanie odwo³awcze na podstawie pisma z³o¿onego niezgodnie z zasad¹ reprezentacji i przez podmiot,
który nie jest stron¹, to jest PSS „Spo³em” w Jaworznie, i który swoje roszczenia wyprowadza z wczeœniej
opisanych, co najmniej dziwnych, zdarzeñ.
Na podstawie tego pisma prowadzi siê postêpowanie odwo³awcze od 1991 r., a dopiero w styczniu
2006 r. WSA w Warszawie orzeka o uchyleniu wydanej przez MSWiA negatywnej dla parafii decyzji, wobec braku na wspomnianym piœmie stosownego podpisu zgodnego z zasad¹ reprezentacji. Podobnie jak
w przypadku braku podpisu ówczeœnie urzêduj¹cy minister MSWiA z SLD móg³ nie zauwa¿yæ faktu prawomocnoœci i ostatecznoœci decyzji, pomimo wczeœniej tu wymienionych pieczêci i podpisów œwiadcz¹cych o prawomocnoœci tego dokumentu.
Panie Ministrze, jak d³ugo jeszcze bêdzie toczyæ siê postêpowanie odwo³awcze od decyzji ostatecznej,
postêpowanie, które w ogóle nie powinno siê toczyæ? Jak d³ugo parafia, wierni, mieszkañcy Osiedla Sta³e w Jaworznie, wskutek tocz¹cych siê biurokratycznych postêpowañ, nie bêd¹ mogli budowaæ plebanii, na budowê której zgodê wydano w 1980 r.? Czy nawet obecnie do za³atwienia tej prostej, a zarazem
istotnej sprawy, konieczna jest interwencja zniecierpliwionych i zdeterminowanych mieszkañców miasta Jaworzna, jak za czasów PRL?
Do³¹czam do mojego oœwiadczenia najwa¿niejsze dokumenty.* Bardzo liczê na zajêcie siê t¹ spraw¹.

Czes³aw Ryszka

* Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej Zbigniewa Ziobry
Panie Ministrze, do mojego Biura Senatorskiego w Czêstochowie zg³osi³a siê pani Maria Przyby³a, zamieszka³a w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 50. Poinformowa³a mnie o nadu¿yciach, jakich dokona³ prezydent miasta Rybnika, pan Adam Fudali.
Sprawa dotyczy sfa³szowania danych parceli nale¿¹cej do pani Marii Przyby³y, a konkretnie naniesienia fa³szywych numerów Skarbu Pañstwa. Pani Przyby³a poinformowa³a mnie równie¿ o bezprawnym
zajêciu jej parceli przez Telekomunikacjê Polsk¹ SA Bielsko-Bia³a. Mimo ¿e pani Przyby³a posiada wyrok s¹du stwierdzaj¹cy, ¿e jest w³aœcicielk¹ parceli, Telekomunikacja Polska SA bez jej zgody zainstalowa³a na jej parceli s³upy telekomunikacyjne, linie napowietrzne i liniê kablow¹ ziemn¹ ze studzienkami.
Nie by³oby to mo¿liwe bez zgody Urzêdu Miasta Rybnika.
Jak z tego wynika, Urz¹d Miasta Rybnika oraz Telekomunikacja Polska SA bezprawnie, bez zezwolenia w³aœcicieli, okupuj¹ parcelê pani Marii Przyby³y i czerpi¹ z niej profity bez ponoszenia jakichkolwiek
kosztów.
Uprzejmie proszê s³u¿by podleg³e Panu Ministrowi o zajêcie siê t¹ spraw¹.
W za³¹czeniu przekazujê kopie dokumentów przes³anych mi przez pani¹ Mariê Przyby³ê.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty
W ramach moich senatorskich obowi¹zków przyj¹³em skargê Stanis³awa Lisowskiego zamieszka³ego
w Lubojence przy ulicy Prostej 25, 42–233 Mykanów.
Po wys³uchaniu go i przejrzeniu dokumentów doszed³em do wniosku, ¿e jego sprawa wymaga szczególnego potraktowania. Moja ocena wynika z dotychczasowego postêpowania ZUS, który stosuj¹c dosyæ specyficzny tryb dzia³ania, doprowadzi³ do utraty uprawnieñ przez Pana Stanis³awa Lisowskiego.
W za³¹czeniu przesy³am Pani Minister odwo³anie Stanis³awa Lisowskiego oraz kserokopiê zawiadomienia z dnia 27.06.2006 r. z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Oddzia³ w Czêstochowie, w sprawie odmowy wyp³aty rekompensaty.*
Proponujê rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany w trybie nadzoru stanowiska Oddzia³u ZUS w Czêstochowie i uznanie uprawnieñ skar¿¹cego siê Stanis³awa Lisowskiego. Uwa¿am, ¿e powsta³a sytuacja wymaga naprawienia, skar¿¹cy siê bowiem poniós³ szkodê z przyczyn ZUS.
Proszê Pani¹ Minister o szczególne potraktowanie tej sprawy i spowodowanie zmiany stanowiska ZUS.
Za³¹czam odwo³anie Stanis³awa Lisowskiego do ZUS oraz odpowiedŸ Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej.**

Czes³aw Ryszka

* Za³¹cznik do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
** Za³¹czniki do wgl¹du w dokumentacji Biura Prac Senackich.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego
Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha
Zg³osi³ siê do mojego biura senackiego wspó³w³aœciciel koszaliñskiego przedsiêbiorstwa „Gama”
Plawgo & Zawisza Spó³ka Jawna, pan Krzysztof Zawisza, przedstawiaj¹c problem maj¹cy zwi¹zek
z dzia³aniami podejmowanymi w Pana resorcie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpisa³o przetarg ograniczony na dostawê do centrów kszta³cenia
ustawicznego, centrów kszta³cenia praktycznego i szkó³ zawodowych sprzêtu stanowi¹cego wyposa¿enie do egzaminów zawodowych – zawód nr 21 – kucharz ma³ej gastronomii (sygnatura
BZP–DU–322–01/06). 27 kwietnia 2006 r. zgodnie z SIWZ przedsiêbiorstwo „Gama” z³o¿y³o wniosek
o dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu przetargowym.
Jak wynika z informacji przekazanych przez pana Zawiszê, przez ca³y okres postêpowania przedsiêbiorstwo nie otrzyma³o ¿adnych informacji o b³êdach czy te¿ o niespe³nieniu wymagañ formalnych, co
mog³o dyskwalifikowaæ firmê w dalszym postêpowaniu.
W dniu 6 lipca 2006 r. z MEN przes³ano faks, w którym zamieszczono informacjê, ¿e firma otrzyma³a
ocenê, która nie kwalifikuje wniosku do dalszego etapu postêpowania. Wskazana powy¿ej decyzja nie
zawiera³a ¿adnego uzasadnienia, a co za tym idzie wskazania okolicznoœci, które z³o¿y³y siê na ocenê
uniemo¿liwiaj¹c¹ firmie „Gama” udzia³ w dalszym postêpowaniu.
Wobec powy¿szego dziwi nastêpuj¹cy fakt, a mianowicie brak uzasadnienia decyzji o niezakwalifikowaniu przedsiêbiorstwa „Gama” do udzia³u w dalszym postêpowaniu przetargowym. Znaczenie uzasadnienia w przedmiotowej sprawie wzrasta wobec dotychczasowych osi¹gniêæ zainteresowanego przedsiêbiorstwa, w szczególnoœci realizacji wyposa¿enia Eurokorpusu w Szczecinie, Oœrodka Przygotowañ
Olimpijskich w Spale, licznych dostaw dla wojska, szkó³, hoteli oraz wdro¿enia i stosowania w przedsiêbiorstwie „Gama” systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001.
Przedsiêbiorstwo „Gama” w dniu 11 lipca oprotestowa³o decyzjê zamawiaj¹cego. W odpowiedzi na
protest Ministerstwo Edukacji Narodowej przywo³a³o literalne brzmienie przepisów ustawy – Prawo zamówieñ publicznych i w dalszym ci¹gu nie udzieli³o informacji na temat przyczyn niedopuszczenia do
sk³adania oferty przedsiêbiorstwa „Gama”, wskazuj¹c, i¿ taki obowi¹zek nie wynika z ustawy.
Wobec dotychczasowych osi¹gniêæ przedsiêbiorstwa, a tak¿e w œwietle propagowanej polityki przejrzystoœci, w szczególnoœci w zakresie wydatkowania œrodków publicznych, zasadne wydaje siê, aby
przedsiêbiorca mia³ prawo do informacji w zakresie uzasadnienia decyzji o niedopuszczeniu do dalszych etapów przetargu. Dlatego te¿ proszê o udzielenie informacji, jakie czynniki z³o¿y³y siê na przyznanie wnioskowi przedsiêbiorstwa „Gama” oceny niekwalifikuj¹cej do dalszego postêpowania.
Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, i¿ fakt, ¿e ustawa nie nak³ada obowi¹zku uzasadniania ocen wniosków, nie wyklucza w stosunku do wniosków negatywnie rozpatrzonych mo¿liwoœci zamieszczenia takiego uzasadnienia. W tym zakresie proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia obowi¹zku uzasadniania decyzji w stosunku do przysz³ych postêpowañ przetargowych, co wp³ynie na wzmocnienie zasady przejrzystoœci wydatkowania œrodków publicznych.

Piotr Zientarski

Uchwa³y Senatu RP
podjête
na 15. posiedzeniu Senatu

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeñ
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyraz „bêd¹cymi” zastêpuje siê wyrazem „, bêd¹cym”,
b) w pkt 2 wyraz „bêd¹cymi” zastêpuje siê wyrazem „bêd¹cym”;
2) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 wyrazy „w poszczególnym rodzaju” zastêpuje siê wyrazami
„w poszczególnych rodzajach”;
3) w art. 3 w ust. 1 zdanie koñcowe otrzymuje brzmienie:
„- w stosunku do podwojonej kwoty zobowi¹zania, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o œwiadczeniach, w umowach zawartych na rok 2006 za okres I pó³rocza 2006 r. wed³ug stanu na dzieñ
30 czerwca 2006 r.”;
4) w art. 3 dodaje siê ust. 3 –5 w brzmieniu:
„3. W umowach na rok 2007 zawartych ze œwiadczeniodawcami, o których mowa w art. 159 ust. 1
pkt 1 ustawy o œwiadczeniach, kapitacyjna stawka roczna okreœlona w przepisach wydanych na
podstawie art. 137 ust. 10 ustawy o œwiadczeniach, zwana dalej”stawk¹ kapitacyjn¹”, wzrasta,
z mocy prawa, w stosunku do stawki kapitacyjnej obowi¹zuj¹cej w umowie zawartej na rok
2005, o równowartoœæ iloczynu œredniej stawki kapitacyjnej w skali kraju obliczonej na podstawie umów zawartych przez Fundusz na rok 2005, o której mowa w ust. 4, oraz 30% i wskaŸnika
okreœlonego w pkt 1 za³¹cznika do ustawy.
4. Œrednia stawka kapitacyjna, o której mowa w ust. 3, wynosi:
1) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 60, 90 z³;
2) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej – 14, 14 z³;
3) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej – 6, 60 z³;
4) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ pielêgniarki szkolnej – 25, 81 z³;
5) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i œwi¹tecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej – 2, 16 z³;
6) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i œwi¹tecznej ambulatoryjnej opieki pielêgniarskiej – 0, 71 z³;
7) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i œwi¹tecznej wyjazdowej opieki lekarskiej – 3, 25 z³;
8) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej – nocnej i œwi¹tecznej wyjazdowej opieki pielêgniarskiej – 1, 15 z³;
9) w przypadku umów o udzielanie œwiadczeñ transportu sanitarnego w podstawowej opiece
zdrowotnej – 2, 02 z³.
5. W umowach na rok 2007 zawartych ze œwiadczeniodawcami, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt
1 ustawy o œwiadczeniach, którzy nie mieli zawartej umowy w roku 2005, stawka kapitacyjna
wzrasta w sposób okreœlony w ust. 3 i 4 w stosunku do œredniej stawki kapitacyjnej obowi¹zuj¹cej
w umowach zawartych na rok 2005 we w³aœciwym oddziale wojewódzkim Funduszu.”;
5) w art. 5 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustawy nie stosuje siê do osób, których wynagrodzenie odpowiada kwocie co najmniej siedmiokrotnoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, og³aszanego
przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” dla celów emerytalnych.”;
6) w art. 5 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Do wzrostu wynagrodzeñ, o którym mowa w ust. 1, w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej
prowadzonych w formie jednostek bud¿etowych, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319), nie stosuje siê art. 22 ust. 7 tej ustawy.”;
7) w art. 5 w ust. 8 skreœla siê wyrazy „ni¿szy ni¿ 1% i”.
MARSZA£EK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ
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Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeñ

UZASADNIENIE
Poprawki wniesione przez Senat do ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o przekazaniu œrodków finansowych œwiadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeñ, maj¹ charakter uzupe³niaj¹cy i uœciœlaj¹cy przyjête
przez Sejm uregulowania, z jednym wyj¹tkiem, który wkracza w merytoryczne rozstrzygniêcie (poprawka nr 5). Merytoryczna zmiana do ustawy, zawarta w poprawce nr 5, zosta³a przyjêta przez Senat ze
wzglêdu na cel ustawy. Izba uzna³a, ¿e ustawa wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom œrodowiska osób
zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej w zakresie dotycz¹cym ich wynagrodzeñ, winna uwzglêdniaæ istniej¹cy stan faktyczny w tej dziedzinie i dlatego, ze wzglêdów spo³ecznych, niezbêdne jest ograniczenie krêgu podmiotów uprawnionych do podwy¿ki, w zale¿noœci od wysokoœci pobieranego wynagrodzenia.
Poprawka nr 3 wprowadza uregulowanie istotne dla zapewnienia mo¿liwoœci zastosowania ustawy
w praktyce, poniewa¿ niezbêdne dla wykonania ustawy jest doprecyzowanie, w art. 3, odniesienia dla
przyjmowanej podstawy kwoty nale¿nej œwiadczeniodawcom.
Poprawka nr 4 uwzglêdniaj¹c odrêbnoœci dotycz¹ce podstawowej opieki zdrowotnej, zapewnia
w podstawowej opiece zdrowotnej wzrost rocznej stawki kapitacyjnej w 2007 r., odnosz¹c siê do wskaŸników umów zrealizowanych, a wiêc umów zawartych w roku 2005.
Poprawka nr 6 obejmuje uregulowaniami ustawy tak¿e publiczne zak³ady opieki zdrowotnej dzia³aj¹ce w formie jednostek bud¿etowych, tym samym ich pracownicy bêd¹ mogli równie¿ skorzystaæ z mo¿liwoœci podwy¿szenia wynagrodzeñ.
W aspekcie wykonywania przez œwiadczeniodawców uregulowañ ustawy, dotycz¹cych podwy¿szania
wynagrodzeñ indywidualnych, Senat uzna³ za wystarczaj¹ce istnienie wymogów przewiduj¹cych jedynie ograniczenie maksymalnego wzrostu wynagrodzenia, rezygnuj¹c z ustanowienia dolnego progu
wzrostu wynagrodzeñ (poprawka nr 7).
Pozosta³e poprawki (nr 1 i 2) maj¹ charakter jêzykowy.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 1 w ust. 2 wyrazy „o przestêpstwa” zastêpuje siê wyrazami „o przestêpstwo”;
2) w art. 1 w pkt 2, w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „cz³onków zorganizowanej grupy albo zwi¹zku” zastêpuje siê wyrazami „sprawców przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego”;
3) w art. 1 w pkt 2, w ust. 1 w pkt 2 przed wyrazami „zobowi¹za³ siê” dodaje siê wyraz „podejrzany”;
4) w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 wyrazy „korzyœci maj¹tkowych odniesionych” zastêpuje siê wyrazami „korzyœci maj¹tkowej odniesionej”;
5) w art. 1 w pkt 6, w art. 6 w zdaniu wstêpnym wyrazy „dokumentuj¹ce je orzeczenia i protoko³y” zastêpuje siê wyrazem „dokumenty”;
6) w art. 1 w pkt 8, w art. 9 w ust. 2 wyrazy „pozosta³ym ujawnionym przez œwiadka koronnego sprawcom” zastêpuje siê wyrazami „tym sprawcom, których udzia³ w przestêpstwie œwiadek koronny ujawni³ oraz przeciwko którym zeznawa³”;
7) w art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) w art. 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postêpowanie wznawia siê, niezale¿nie od podstaw okreœlonych w art. 327 § 2 Kodeksu postêpowania karnego, je¿eli w ci¹gu 5 lat od uprawomocnienia siê postanowienia o umorzeniu
postêpowania na podstawie art. 9:
1) œwiadek koronny pope³ni³ nowe przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe, dzia³aj¹c w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku maj¹cych na celu pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego,
2) zosta³y ujawnione okolicznoœci œwiadcz¹ce o tym, ¿e œwiadek koronny œwiadomie nie wykona³ obowi¹zku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ust. 2,
3) zosta³y ujawnione okolicznoœci, o których mowa w art. 4,
4) œwiadek koronny pope³ni³ nowe przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.”,
b) uchyla siê ust. 2; “;
8) w art. 1 w pkt 11, w art. 12 skreœla siê wyrazy „albo art. 11 ust. 2”;
9) w art. 1 w pkt 12, w ust. 2 wyrazy „poddanie siê kontroli” zastêpuje siê wyrazami „kontrolê osób
uczestnicz¹cych w rozprawie oraz ich baga¿u”;
10) w art. 1 w pkt 16, w art. 18 w ust. 1 wyraz „wykonania” zastêpuje siê wyrazem „wykonywania”;
11) w art. 1 w pkt 18, w art. 18b w ust. 3 na koñcu dodaje siê wyrazy „a w wypadku, o którym mowa
w art. 17 ust. 2, Dyrektora Generalnego S³u¿by Wiêziennej”.
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Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

UZASADNIENIE
W dniu 20 lipca 2006 r. Senat przyj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. Senat zaproponowa³ wprowadzenie do ustawy
11 poprawek.
Poprawka nr 2 dotyczy przepisu art. 3 ust. 1 lit b znowelizowanej ustawy o œwiadku koronnym. Nak³ada on obowi¹zek ujawnienia maj¹tku pozosta³ych sprawców przestêpstwa w przypadku gdy pope³niono je w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku. W tej sytuacji sprawcy przestêpstw, o których mowa
w art. 1 ust. 2, którzy nie dzia³ali w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku nie musz¹ ujawniaæ maj¹tku
drugiego sprawcy. Senat w swojej poprawce proponuje na³o¿yæ na podejrzanego, który ubiega siê o nadanie mu statusu œwiadka koronnego, obowi¹zku ujawnienia maj¹tku pozosta³ych sprawców przestêpstwa, równie¿ gdy nie by³o ono pope³nione w zorganizowanej grupie lub zwi¹zku.
Poprawka oznaczona nr 6 dotyczy art. 9 ust. 2 zmienianej ustawy. W przepisie tym ustawodawca pozwala umorzyæ postêpowanie prowadzone przeciwko œwiadkowi koronnemu gdy uprawomocni¹ siê
orzeczenia koñcz¹ce postêpowanie przeciwko pozosta³ym ujawnionym przez œwiadka koronnego
sprawcom. Przepis w tym brzmieniu powoduje, ¿e nie rozstrzygniêta pozostaje sytuacja œwiadka, który
nie ujawni³ ¿adnego nowego sprawcy, a jedynie sk³ada³ zeznania obci¹¿aj¹ce sprawców ju¿ w sprawie
ujawnionych. Intencj¹ Senatu by³o ustanowienie, w drodze zaproponowanej poprawki, podstawy do
wydania postanowienia o umorzeniu równie¿ w takim przypadku gdy uprawomocni¹ siê orzeczenia koñcz¹ce postêpowanie przeciwko tym sprawcom, przeciwko którym œwiadek koronny zeznawa³.
Wprowadzaj¹c poprawki nr 7 i 8 Senat zdecydowa³ o zaostrzeniu odpowiedzialnoœci karnej by³ego
œwiadka koronnego, który pomimo prawomocnego umorzenia postêpowania prowadzonego przeciwko
niemu, w okresie 5 lat pope³ni nowe przestêpstwo umyœlne. Wznowienie postêpowania bêdzie w tej sytuacji obowi¹zkowe a nie fakultatywne. Ponadto w tocz¹cym siê w wyniku tego wznowienia postêpowaniu, s¹d nie bêdzie móg³ zastosowaæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary na podstawie przepisu ustawy
o œwiadku koronnym.
Poprawk¹ nr 11 Senat proponuje wprowadzenie obowi¹zku zasiêgania opinii Dyrektora Generalnego
S³u¿by Wiêziennej w kwestii zasadnoœci cofniêcia albo zakoñczenia ochrony œwiadka koronnego przebywaj¹cego w zak³adzie karnym albo areszcie œledczym. Senat uzna³ za celowe wprowadzenie takiej
zmiany ze wzglêdu na wskazanie w art. 17 ust. 2 Dyrektora Generalnego S³u¿by Wiêziennej jako organu
w³aœciwego do wykonywania postanowieñ o objêciu ochron¹ osobist¹ osób pozbawionych wolnoœci.
Pozosta³e poprawki maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o paszach
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy
o paszach, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 4 w pkt 17 wyrazy „lub cz³onkiem Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - bêd¹cym” zastêpuje siê wyrazami „, z wyj¹tkiem pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) bêd¹cego”;
2) w art. 15 w ust. 1 w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego.”;
3) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. G³ówny Lekarz Weterynarii dokonuje wpisu zak³adu do ewidencji na wniosek przedstawicielstwa reprezentuj¹cego ten zak³ad. Wniosek powinien byæ sporz¹dzony na piœmie w jêzyku polskim.”;
4) w art. 49 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym oraz w ust. 2 skreœla siê wyraz „powa¿ne”;
5) w art. 49 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister w³aœciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw œrodowiska oraz ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia, w przypadku potwierdzenia, ¿e pasza genetycznie zmodyfikowana lub organizmy genetycznie zmodyfikowane przeznaczone do u¿ytku paszowego, mog¹ stanowiæ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czêœci zagro¿enie dla
ludzi, zwierz¹t lub dla zrównowa¿onego rozwoju œrodowiska, mo¿e wprowadziæ, w drodze rozporz¹dzenia, zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t
w okreœlonym czasie tych pasz lub organizmów.”;
6) w art. 50 w ust. 1 skreœla siê wyraz „powa¿ne”;
7) w art. 51 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyraz „powa¿ne”;
8) w art. 52 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyraz „powa¿nego”;
9) w art. 53 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „pkt 2 lub 3” zastêpuje siê wyrazami „pkt 2–4”;
10) w art. 53 w ust. 1 w pkt 25 skreœla siê wyraz „powa¿ne”;
11) dodaje siê art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. W ustawie z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 22 w ust. 1 pkt 5b otrzymuje brzmienie:
„5b) nadzoru nad zdrowotn¹ jakoœci¹ pasz oraz sprawy organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadañ lub czynnoœci okreœlonych w³aœciwymi przepisami;”;
2) w art. 28 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) organizmów genetycznie zmodyfikowanych, z wyj¹tkiem spraw zwi¹zanych z wydawaniem zezwoleñ na wprowadzenie do obrotu ¿ywnoœci i œrodków farmaceutycznych oraz
spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego
i pasz genetycznie zmodyfikowanych w zakresie niektórych zadañ lub czynnoœci okreœlonych w³aœciwymi przepisami.”.”;
12) w art. 55 w pkt 3 skreœla siê lit. b;
13) w art. 64 po wyrazie „og³oszenia” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 15 ust. 1 pkt 4 oraz art. 53
ust. 1 pkt 5 w zakresie dotycz¹cym art. 15 ust. 1 pkt 4, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 2 lat od
dnia og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

15. posiedzenie Senatu w dniach 19 i 20 lipca 2006 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o paszach

247

UZASADNIENIE
Rozpatruj¹c ustawê o paszach Senat zaproponowa³ wprowadzenie do jej treœci 13 poprawek.
Poprawka zawarta w pkt 1 uchwa³y Senatu modyfikuje definicjê pojêcia „pañstwo trzecie”, wyraŸnie
wskazuj¹c, ¿e zakresem tego pojêcia nie bêd¹ objête takie pañstwa, jak Islandia, Lichtenstein i Norwegia, tj. pañstwa, które s¹ cz³onkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i które jednoczeœnie s¹ stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ponadto poprawka nadaje w³aœciw¹, pe³n¹ nazwê wskazanemu w przepisie porozumieniu EFTA. Definicja w brzmieniu przyjêtym
przez Sejm jest ma³o czytelna, bowiem zdanie to bêdzie prawdziwe tak¿e w przypadku prawdziwoœci
pierwszego cz³onu, w myœl którego pañstwem trzecim s¹ wszystkie pañstwa niebêd¹ce cz³onkami Unii
Europejskiej. Jeœli celem tej definicji jest wy³¹czenie z grona pañstw trzecich Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii, jako cz³onków EFTA, bêd¹cych jednoczeœnie stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, to cel ten nie zosta³ osi¹gniêty, bowiem podmioty te mieszcz¹ siê w pierwszym cz³onie tego
zdania. Poprawka Senatu eliminuje te w¹tpliwoœci.
Poprawki zawarte w pkt 2, 9 oraz 13 uchwa³y Senatu zmierzaj¹ do wprowadzenia zakazu wytwarzania,
wprowadzania do obrotu i stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego. Poprawka nr 9 umieszcza to
wykroczenie w grupie przepisów karnych a poprawka nr 13 przesuwa o 2 lata wejœcie tych norm w ¿ycie.
Poprawka nr 3 ma na celu uzupe³nienie przepisu dotycz¹cego wymogów sporz¹dzania wniosków
o wpis zak³adu do ewidencji poprzez wskazanie, ¿e wniosek taki powinien byæ sporz¹dzony w formie pisemnej. Brak takiego doprecyzowania, zdaniem Senatu, umo¿liwia³by zg³aszanie takiego wniosku
w ró¿nych formach, np. elektronicznej.
Poprawki zawarte w pkt 4 oraz w pkt 6 – 8 uchwa³y Senatu, w przepisach zobowi¹zuj¹cych lub nakazuj¹cych podejmowanie przez wskazane podmioty okreœlonych dzia³añ, likwiduj¹ trudny do okreœlenia
próg zagro¿enia dla zdrowia ludzi, zwierz¹t oraz œrodowiska. Zdaniem Senatu, w praktyce stosowania
przepisów, niezdefiniowane pojêcie okreœlaj¹ce stopieñ zagro¿enia, który uzasadnia podjêcie decyzji
b¹dŸ nakazuje okreœlone dzia³ania, jest zbêdne. Poprawka zawarta w pkt 10 uchwa³y Senatu, dotycz¹ca
przepisu karnego, jest konsekwencj¹ poprawki nr 6.
Poprawka nr 5 dodaje przepis upowa¿niaj¹cy ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa, który w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw œrodowiska oraz ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia
bêdzie móg³ wprowadzaæ na okreœlony czas zakazy dotycz¹ce wytwarzania, obrotu lub stosowania w ¿ywieniu zwierz¹t pasz genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do u¿ytku paszowego, w sytuacji, gdy potwierdzone zostanie, ¿e mog¹ one stanowiæ zagro¿enie dla ludzi, zwierz¹t lub œrodowiska.
Poprawka zawarta w pkt 11 uchwa³y Senatu wprowadza zmiany w ustawie o dzia³ach administracji
rz¹dowej w zwi¹zku z zawart¹ w niniejszej ustawie zmian¹ w zakresie kompetencji ministra w³aœciwego
do spraw rolnictwa i przejêciem przez niego, z zakresu dzia³u œrodowisko, spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do u¿ytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych.
Poprawka ujêta w pkt 12 uchwa³y Senatu przywraca usuniêt¹ przez Sejm z ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej delegacjê ustawow¹ dla ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa, uprawniaj¹c¹ do okreœlenia wymagañ, innych ni¿ okreœlone w rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 882/2004/WE, jakie powinny spe³niaæ niektóre krajowe laboratoria referencyjne. Wskazane,
europejskie przepisy nie naruszaj¹ szczegó³owych norm dla tych laboratoriów, okreœlonych w innych
aktach prawnych Wspólnoty. Utrzymanie przepisu upowa¿niaj¹cego jest, zdaniem Senatu, tym bardziej zasadne, ¿e wymagania w tej materii, a co za tym idzie i przepisy, w zwi¹zku z ci¹g³ym postêpem
wiedzy ulegaj¹ czêstym zmianom.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o spó³dzielni europejskiej
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy
o spó³dzielni europejskiej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 3, w tytule dzia³ów 1–3 tytu³u II, w tytule tytu³u III, w tytule dzia³u 2 tytu³u III, w tytule
rozdzia³u 2 i 3 dzia³u 2 tytu³u III oraz w tytule dzia³u 3 tytu³u III u¿yte w ró¿nym przypadku wyrazy
„spó³dzielnia europejska” zastêpuje siê wyrazem „SCE”;
2) w art. 2 w pkt 8 wyrazy „spó³dzielnia europejska” zastêpuje siê wyrazem „SCE”;
3) w art. 3 wyrazy „Spó³dzielnia europejska, zwana dalejSCE”, zastêpuje siê wyrazem „SCE”;
4) tytu³ tytu³u II otrzymuje brzmienie:
„Utworzenie, organizacja i dzia³alnoœæ SCE”;
5) w art. 34 w pkt 12 wyraz „nazwisko” zastêpuje siê wyrazami „imiê i nazwisko” oraz wyrazy „ich siedzibê” zastêpuje siê wyrazami „ich miejsce zamieszkania lub siedzibê”;
6) w art. 45 w ust. 3 wyrazy „w art. 41 i 42” zastêpuje siê wyrazami „w art. 41–43”;
7) w art. 58 w ust. 2 wyrazy „w walnym zgromadzeniu lub w zebraniach sekcji lub sektorowym” zastêpuje siê wyrazami „w walnym zgromadzeniu, w zgromadzeniu sektorowym lub w zgromadzeniu sekcji”;
8) w art. 88 po wyrazie „utworzonej” dodaje siê wyraz „wy³¹cznie”;
9) w art. 88, w art. 89 w ust. 1 i w art. 91 wyrazy „dzia³u 2” zastêpuje siê wyrazami „dzia³u 2 niniejszego
tytu³u”;
10) w art. 101 skreœla siê wyrazy „w takim zakresie, w jakim zmiany zagra¿aj¹ pozbawieniem lub ograniczeniem praw pracowników”;
11) w art. 113, w ust. 5 wyraz „przepisach” zastêpuje siê wyrazem „przepisie”.
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UZASADNIENIE
W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy o spó³dzielni europejskiej Senat wprowadzi³ do niej 11 poprawek.
Artyku³ 2 ustawy statuuje objaœnienia u¿ytych w niej pojêæ, przy czym jego pkt 8 okreœla pojêcie
„spó³dzielnia europejska” jako spó³dzielniê europejsk¹ okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu Rady nr
1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej (SCE). Maj¹c na uwadze fakt, ¿e sformu³owane w „s³owniczku” ustawy pojêcie powinno byæ konsekwentnie u¿ywane w kolejnych jej przepisach, Senat uzna³, ¿e b³êdne, a zarazem myl¹ce dla adresata ustawy, jest formu³owanie
w art. 3, czyli w kolejnej jednostce redakcyjnej, skrótu tego pojêcia („Spó³dzielnia europejska, zwana dalej”SCE”, “). Izba zwraca przy tym uwagê, ¿e nawet przy akceptacji takiej techniki legislacyjnej, zosta³a
ona zastosowana niekonsekwentnie, gdy¿ ustawa nie pos³uguje siê wy¿ej powo³anym skrótem w tytu³ach jej rozdzia³ów, dzia³ów i tytu³ów. Racjonalny zatem wydaje siê byæ postulat, aby pos³ugiwaæ siê
konsekwentnie tym pojêciem. Maj¹c to na uwadze Senat uchwali³ poprawki nr 1–4.
Artyku³ 34 pkt 12 ustawy formu³uje – na u¿ytek tytu³u III ustawy – definicjê pojêcia „dane identyfikacyjne” jako nazwisko, nazwê lub firmê podmiotów uczestnicz¹cych, zainteresowanych spó³ek zale¿nych
lub zak³adów, ich siedzibê, a je¿eli posiadaj¹ one numer identyfikacyjny lub s¹ zarejestrowane w rejestrze
– tak¿e ten numer identyfikacyjny lub numer w rejestrze. Przepis ten powinien zostaæ doprecyzowany
w ten sposób, ¿e w odniesieniu do osoby fizycznej bêd¹cej podmiotem uczestnicz¹cym dane identyfikacyjne tej osoby powinny z jednej strony obejmowaæ nie tylko jej nazwisko, ale równie¿ imiê, z drugiej zaœ – zawieraæ jej miejsce zamieszkania (pojêcie „siedziba” dotyczy bowiem jednostek organizacyjnych innych ni¿
osoba fizyczna). W zwi¹zku z tym Senat uzna³ za zasadne wprowadzenie poprawki nr 5.
Poprawka nr 6 zmierza do modyfikacji nieprecyzyjnego odes³ania. W razie wygaœniêcia mandatu
cz³onka specjalnego zespo³u negocjacyjnego, sk³ad tego zespo³u bêdzie bowiem uzupe³niany odpowiednio w trybie okreœlonym nie tylko w przepisach art. 41 i 42, ale równie¿ w art. 43.
Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy porozumienie w sprawie zaanga¿owania pracowników w spó³dzielni
europejskiej mo¿e zawieraæ ustalenia dotycz¹ce uprawnienia pracowników do uczestnictwa z prawem
g³osu w walnym zgromadzeniu lub w zebraniach sekcji lub sektorowym, o ile zostan¹ spe³nione warunki okreœlone w art. 59 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie
statutu spó³dzielni europejskiej (SCE). Maj¹c na uwadze, ¿e przepisy art. 7 ust. 5, art. 33 ust. 4, art. 59
ust. 4, a w szczególnoœci art. 63 tego rozporz¹dzenia statuuj¹ pojêcie „zgromadzenia sektorowe” i „zgromadzenia sekcji”, w art. 58 ust. 2 wyrazy „w walnym zgromadzeniu lub w zebraniach sekcji lub sektorowym” nale¿y zast¹piæ wyrazami „w walnym zgromadzeniu, w zgromadzeniu sektorowym lub w zgromadzeniu sekcji” (poprawka nr 7).
Poprawka nr 8 zmierza do zapewnienia spójnoœci terminologicznej w obrêbie przepisów ustawy – maj¹c to na uwadze art. 88 powinien pos³ugiwaæ siê tym sformu³owaniem, którym pos³uguje siê tytu³ dzia³u 3 tytu³u III i art. 89 ust. 1. Podobnemu celowi s³u¿y poprawka nr 9.
Z punktu widzenia zasady przyzwoitej legislacji za ra¿¹co nieprecyzyjne nale¿y uznaæ unormowanie
przewidziane w art. 101 ustawy, zgodnie z którym w przypadkach okreœlonych w art. 60–62 do zaanga¿owania pracowników w zmienionych warunkach stosuje siê przepisy rozdzia³u 3 dzia³u 2 tytu³u III
w takim zakresie, w jakim zmiany zagra¿aj¹ pozbawieniem lub ograniczeniem praw pracowników. Przepis ten nie spe³nia podstawowego wymogu, jakie powinno spe³niaæ prawid³owe odes³anie, a mianowicie
jednoznacznego wskazania przepisów prawnych, do których nastêpuje odes³anie. W zwi¹zku z tym Senat uchwali³ poprawkê nr 10.
Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej
Art. 1.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Zbigniewa Szaleñca z Komisji Ustawodawczej.
Art. 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 83f w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „terminu z³o¿enia odwo³ania” zastêpuje siê wyrazami „terminu do wniesienia odwo³ania”;
2) w art. 1 w pkt 3, w art. 83f w ust. 5 w pkt 2 i 3 œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê
wyraz „albo”;
3) w art. 1 w pkt 6, w art. 84d w ust. 5 wyrazy „o której mowa w ust. 3 zdanie pierwsze” zastêpuje siê
wyrazami „o których mowa w ust. 3 zdanie pierwsze i drugie, albo jednej z tych czynnoœci”;
4) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. Przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie stosuje siê do wyborów zarz¹dzonych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”;
5) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.”.
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i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym…

UZASADNIENIE
Senat proponuje wprowadzenie 5 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw.
Rozpatruj¹c przedmiotow¹ ustawê, Senat zwróci³ przede wszystkim uwagê na skutki jej wejœcia w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³oszenia w kontekœcie zmian wprowadzonych w art. 2 (zmiana terminu
wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw) oraz przepisu przewiduj¹cego niestosowanie ca³ej ustawy do wyborów, które zosta³y zarz¹dzone przed dniem jej wejœcia w ¿ycie (art. 3). Chc¹c unikn¹æ sytuacji, w której ustawa zmieniana
w art. 2 wesz³aby w ¿ycie z moc¹ wsteczn¹ oraz zmierzaj¹c do usuniêcia w¹tpliwoœci dotycz¹cych terminu, od którego bêdzie ona stosowana, Senat popar³ poprawki nr 4 i 5. Przyjêcie poprawki nr 4 oznacza, i¿
art. 3 okreœlaj¹cy wymóg niestosowania niniejszej nowelizacji do wyborów zarz¹dzonych przed dniem
jej wejœcia w ¿ycie, nie bêdzie dotyczy³ art. 2, a wiêc zarz¹dzenie wyborów przed wejœciem w ¿ycie niniejszej noweli nie spowoduje w¹tpliwoœci przy ustalaniu terminu stosowania ustawy zmienianej w art. 2.
Jednoczeœnie poprawk¹ nr 5 przyspieszono termin wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy, aby zmniejszyæ
prawdopodobieñstwo jej wejœcia w ¿ycie po 1 wrzeœnia 2006 r., a wiêc po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy
zmienianej w art. 2.
Przyczyn¹ wprowadzenia poprawki nr 3 by³a potrzeba dookreœlenia sytuacji uzasadniaj¹cych wytoczenie powództwa o orzeczenie przepadku korzyœci maj¹tkowej. W przekonaniu Izby, skierowanie do
s¹du pozwu przeciwko podmiotom ponosz¹cym odpowiedzialnoœæ za zobowi¹zania maj¹tkowe komitetu wyborczego powinno nast¹piæ wtedy, gdy nie nast¹pi³o ich dobrowolne przekazanie na konto urzêdu
skarbowego albo nie nast¹pi³o wydanie urzêdowi skarbowemu korzyœci maj¹tkowej o charakterze niepieniê¿nym. Z treœci art. 84d ust. 5 wynika natomiast, i¿ wy³¹cznie niedope³nienie pierwszego z obowi¹zków skutkuje uruchomieniem postêpowania s¹dowego w celu orzeczenia przepadku. Poprawka
zmierza do tego, aby przepis uwzglêdnia³ obie te przyczyny.
Poprawki nr 1 i 2 dotycz¹ przepisu okreœlaj¹cego termin do przekazania nadwy¿ki œrodków pozyskanych na cele kampanii wyborczej oraz przes³anki, od zaistnienia których termin ten jest liczony. Poprawka 1 s³u¿y ujednoliceniu terminologii w ustawie, natomiast poprawka 2 poprzez dodanie spójnika
„albo” po ka¿dej z przes³anek, ma na celu przes¹dzenie, i¿ ka¿da z przes³anek stanowi wy³¹czn¹ i samodzieln¹ podstawê do obliczenia terminu przekazania nadwy¿ki.

UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o dokumentach paszportowych
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o dokumentach paszportowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji,
Stra¿y Granicznej, Biura Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy
o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci maj¹tkowej funkcjonariuszy Policji, Stra¿y Granicznej, Biura
Ochrony Rz¹du, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿by Wiêziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 40 wyrazy „wypadków i” zastêpuje siê wyrazami „powa¿nych wypadków, wypadków i” oraz wyraz „wypadków,” zastêpuje siê wyrazami „powa¿nych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych,”;
2) w art. 1:
a) w pkt 2 w lit. c, w pkt 40 i w pkt 46 w lit. b,
b) w pkt 8, w art. 18a w ust. 4,
c) w pkt 16, w art. 28a w ust. 15, w art. 28h w ust. 3 i w art. 28m w ust. 3
– u¿yty w ró¿nym przypadku wyraz „infrastruktura” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „infrastruktura kolejowa”;
3) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 43 po wyrazie „wszelkie” dodaje siê wyraz „wiêksze”;
4) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 46 w lit. b po wyrazie „euro,” dodaje siê wyraz „lub” i pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. c;
5) w art. 1 w pkt 2 w lit. c, w pkt 48 wyraz „wypadkom” zastêpuje siê wyrazami „powa¿nym wypadkom,
wypadkom” oraz wyraz „wypadków” zastêpuje siê wyrazami „powa¿nych wypadków, wypadków”;
6) w art. 1 w pkt 3 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1b wyraz „TSI” zastêpuje siê wyrazami „Technicznymi
Specyfikacjami Interoperacyjnoœci, zwanymi dalej „TSI””;
7) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w ust. 7b skreœla siê wyrazy „, o których mowa w art. 18a i 18b”;
8) w art. 1 w pkt 6, w art. 17a w ust. 1 wyrazy „Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjnoœci, zwanymi dalej „TSI”, „ zastêpuje siê wyrazem „TSI”;
9) w art. 1 w pkt 6, w art. 17a w ust. 4 po wyrazie „bezpieczeñstwa” dodaje siê wyrazy „za poprzedni rok
kalendarzowy”;
10) w art. 1:
a) w pkt 6, w art. 17a w ust. 6 w pkt 1 w lit. c,
b) w pkt 8, w art. 18f w pkt 2
– u¿yty w ró¿nej liczbie i przypadku wyraz „certyfikat” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „certyfikat bezpieczeñstwa”;
11) w art. 1 w pkt 8, w art. 18a w ust. 6 w pkt 2 i w art. 18b w ust. 8 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „, podaj¹c
przyczyny tej decyzji”;
12) w art. 1 w pkt 8, w art. 18b w ust. 1 w pkt 2 i w art. 18f w pkt 2 wyraz „sieci” zastêpuje siê wyrazami
„sieci kolejowej”;
13) w art. 1 w pkt 8, w art. 18d w ust. 2 wyraz „tras” zastêpuje siê wyrazami „tras poci¹gu”;
14) w art. 1 w pkt 8, w art. 18d ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Je¿eli przewoŸnik kolejowy lub zarz¹dca infrastruktury nie ma warunków do organizowania
szkoleñ, o których mowa w ust. 1–3, lub przeprowadzania egzaminów, mo¿e zleciæ szkolenie powo³anemu podmiotowi œwiadcz¹cemu tego typu us³ugi szkoleniowe lub skierowaæ pracownika
do innego przewoŸnika kolejowego lub zarz¹dcy infrastruktury, który odp³atnie, po wyra¿eniu
zgody mo¿e zrealizowaæ takie szkolenie. Op³ata za szkolenie lub egzamin stanowi dochód podmiotów prowadz¹cych szkolenie lub egzamin.”;
15) w art. 1 w pkt 8, w art. 18f:
a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „Minister w³aœciwy do spraw transportu” dodaje siê wyrazy
„, maj¹c na uwadze u³atwienie dostêpu do wykonywania przewozów kolejowych,”,
b) w pkt 2 skreœla siê wyrazy „– maj¹c na uwadze u³atwienie dostêpu do wykonywania przewozów
kolejowych”;
16) w art. 1:
a) w pkt 10 w lit. a, w ust. 1b,
b) w pkt 14 w lit. d, w ust. 4b w pkt 3
– u¿yty w ró¿nej liczbie i przypadku wyraz „leasingobiorca” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej
1
liczbie i przypadku wyrazami „korzystaj¹cy w rozumieniu art. 709 Kodeksu cywilnego”;
17) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, w ust. 1b wyrazy „podmioty prowadz¹ce” zastêpuje siê wyrazem „przedsiêbiorcy wykonuj¹cy” oraz skreœla siê wyraz „zarejestrowan¹”;
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18) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 2a wyrazy „œwiadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji” zastêpuje siê wyrazami „œwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”;
19) w art. 1:
a) w pkt 10 w lit. b, w ust. 2b w zdaniu wstêpnym,
b) w pkt 18, w art. 66 w ust. 1 w pkt 7
– u¿yty w ró¿nym przypadku wyraz „przewoŸnik” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „przewoŸnik kolejowy”;
20) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 2b w pkt 1 wyrazy „œwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji” zastêpuje siê wyrazami „œwiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”;
21) w art. 1:
a) w pkt 13, w ust. 1 w pkt 1 w lit. c i w pkt 2 w lit. c,
b) w pkt 16, w art. 28a w ust. 12 w pkt 2
– u¿yty w ró¿nej liczbie wyraz „linia” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej liczbie wyrazami „linia
kolejowa”;
22) w art. 1:
a) w pkt 14 w lit. a, w ust. 1 i 2 i w lit. e, w ust. 5,
b) w pkt 15 w lit. a, w ust. 2,
c) w pkt 16, w art. 28e w ust. 2
– u¿yte w ró¿nych przypadkach wyrazy „transeuropejski system kolei” zastêpuje siê u¿ytymi
w odpowiednim przypadku wyrazami „transeuropejski system kolei du¿ych prêdkoœci i transeuropejski system kolei konwencjonalnej”;
23) w art. 1:
a) w pkt 14 w lit. d, w ust. 4b w pkt 4 i 5,
b) w pkt 16, w art. 28a w ust. 15
– u¿yty w ró¿nej liczbie i przypadku wyraz „pojazd” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadku wyrazami „pojazd kolejowy”;
24) w art. 1 w pkt 16, w art. 28d w ust. 3 skreœla siê wyrazy „w szczególnoœci”;
25) w art. 1 w pkt 16, w art. 28h w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami
„ust. 1”;
26) w art. 1 w pkt 16, w art. 28l skreœla siê ust. 2;
27) w art. 1 w pkt 16, w art. 28l w ust. 10 po wyrazie „przedstawiaj¹” dodaje siê wyrazy „, w terminie do
dnia 1 kwietnia,”;
28) w art. 1 w pkt 17:
a) w lit. a, w ust. 5a skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 5b”,
b) skreœla siê lit. b;
29) w art. 1 w pkt 19 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany”;
30) w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „bocznic” zastêpuje siê wyrazami „bocznic kolejowych”;
31) w art. 4 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie „dokumentów” dodaje siê wyrazy „, jednak nie d³u¿ej ni¿ przez
okres 22 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy”.
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UZASADNIENIE
W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym Senat wprowadzi³ do niej 31 poprawek.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ wprowadzone do ustawy o transporcie kolejowym pojêcia „wypadek” i „powa¿ny wypadek” maj¹ roz³¹czne zakresy treœciowe, Senat dokona³ stosownych modyfikacji definicji okreœleñ
„wspólne wskaŸniki bezpieczeñstwa (CSI)” oraz „postêpowanie”, o których mowa w art. 4 pkt 40 i 48 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê. Modyfikacje te zmierzaj¹ do uwzglêdnienia w tych przepisach unormowania odnosz¹cego siê do powa¿nych wypadków (poprawki nr 1 i 5).
Ustawa zawiera wiele niespójnoœci terminologicznych na tle okreœleñ stosowanych zarówno w ustawie o transporcie kolejowym, jak równie¿ w obowi¹zuj¹cym systemie prawnym. Zdarzaj¹ siê w niej tak¿e przypadki braku wewnêtrznej spójnoœci w tym zakresie.
W odniesieniu do pierwszego problemu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e niektóre przepisy nowelizacji pos³uguj¹
siê pojêciami innymi od tych, które statuuje ustawa o transporcie kolejowym. Tak wiêc ustawa u¿ywa:
1) pojêcia „infrastruktura” zamiast „infrastruktura kolejowa”;
2) pojêcia „sieæ” zamiast „sieæ kolejowa”;
3) pojêcia „trasa” zamiast „trasa poci¹gu”;
4) pojêæ „œwiadectwo dopuszczenia typu do eksploatacji” albo „œwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji” zamiast „œwiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego”;
5) pojêcia „przewoŸnik” zamiast „przewoŸnik kolejowy”;
6) pojêcia „linia” zamiast „linia kolejowa”;
7) pojêcia „transeuropejski system kolei” zamiast „transeuropejski system kolei du¿ych prêdkoœci
i transeuropejski system kolei konwencjonalnej”;
8) pojêcia „pojazd” zamiast „pojazd kolejowy”;
9) pojêcia „bocznica” zamiast „bocznica kolejowa”.
W zakresie niespójnoœci na tle systemu prawnego trzeba zwróciæ uwagê na pos³ugiwanie siê przez
ustawê pojêciami nieznanymi polskiemu ustawodawstwu, o charakterze kolokwialnym, takimi jak „le1
asingobiorca” (zamiast korzystaj¹cy w rozumieniu art. 709 Kodeksu cywilnego) oraz „podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹” (zamiast przedsiêbiorca).
Odnoœnie wewnêtrznej niespójnoœci wypada wspomnieæ o b³êdnie zastosowanym skrócie „TSI”, które
powinno nast¹piæ w innej jednostce redakcyjnej, a tak¿e o niekonsekwentnym pos³ugiwaniu siê pojêciem „certyfikat bezpieczeñstwa”.
Maj¹c na uwadze powy¿sze uchybienia legislacyjne Senat uzna³ za konieczne uchwalenie poprawek
nr 2, 6, 8, 10, 12, 13, 16–23 i 30.
Zgodnie z art. 2 lit. l dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei du¿ych prêdkoœci pojêcie „modernizacja” oznacza wszelkie wiêksze prace modernizacyjne prowadzone w podsystemach lub jego czêœciach, poprawiaj¹ce ca³kowite osi¹gi podsystemu. Zgodnie z podan¹
definicj¹ pojêciem tym nie s¹ wiêc objête wszystkie prace w powy¿szym zakresie, lecz jedynie prace prowadzone w wiêkszym rozmiarze. Maj¹c to na uwadze Izba dokona³a stosownej modyfikacji art. 4 pkt 43 ustawy
o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê, który definiuje pojêcie „modernizacja” jako
„wszelkie prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego czêœci, poprawiaj¹ce ca³kowite osi¹gi
podsystemu”, a wiêc niezgodnie z powo³anym przepisem dyrektywy Rady 96/48/WE w sprawie interoperacyjnoœci transeuropejskiego systemu kolei du¿ych prêdkoœci (poprawka nr 3).
Poprawka nr 4 wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ zapewnienia zgodnoœci definicji pojêcia „powa¿ny wypadek”
z art. 3 lit. l dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie bezpieczeñstwa kolei wspólnotowych oraz zmieniaj¹cej dyrektywê Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiêbiorstwom kolejowym, oraz dyrektywê 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolnoœci przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania op³at za u¿ytkowanie infrastruktury
kolejowej oraz certyfikacjê w zakresie bezpieczeñstwa. Pope³niony w art. 4 pkt 46 ustawy o transporcie
kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê, b³¹d natury redakcyjnej skutkowa³ merytoryczn¹
zmian¹ definicji „powa¿nego wypadku”.
Poprawka nr 7 zmierza do skreœlenia niepotrzebnego i b³êdnego odes³ania.
W poprawce nr 9 Senat doprecyzowa³, ¿e zarz¹dcy i przewoŸnicy kolejowi przekazuj¹ Prezesowi Urzêdu Transportu Kolejowego corocznie, w terminie do koñca drugiego kwarta³u, raporty w sprawie bezpieczeñstwa za poprzedni rok kalendarzowy.
Zgodnie z art. 18a ust. 6 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê,
Prezes UTK mo¿e cofn¹æ autoryzacjê bezpieczeñstwa, podaj¹c przyczyny tej decyzji, w przypadku gdy
uzna, ¿e autoryzowany zarz¹dca nie spe³nia warunków w zakresie bezpieczeñstwa. Z kolei w myœl
art. 18b ust. 8 pkt 1 Prezes UTK cofa certyfikat bezpieczeñstwa w czêœci lub w ca³oœci, w przypadku gdy
przewoŸnik kolejowy przesta³ spe³niaæ warunki wydania certyfikatu bezpieczeñstwa, podaj¹c przyczy-
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ny tej decyzji. Senat uzna³, ¿e u¿yte w tych przepisach sformu³owanie „, podaj¹c przyczyny tej decyzji”
jest zbêdne tak z merytorycznego, jak i legislacyjnego punktu widzenia, gdy¿ nie uwzglêdnia faktu, i¿
szczegó³owe regulacje w tym zakresie zawiera Kodeks postêpowania administracyjnego. Zgodnie
z art. 107 § 1 tego Kodeksu decyzja administracyjna powinna zawieraæ uzasadnienie faktyczne i prawne, przy czym – zgodnie z § 3 tego artyku³u – uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególnoœci zawieraæ wskazanie faktów, które organ uzna³ za udowodnione, dowodów, na których siê opar³, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówi³ wiarygodnoœci i mocy dowodowej, zaœ uzasadnienie
prawne – wyjaœnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.
Podczas senackiego postêpowania legislacyjnego kontrowersje wzbudza³ art. 18d ust. 5 ustawy
o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê, wedle którego je¿eli przewoŸnik kolejowy
lub zarz¹dca nie ma warunków do organizowania szkoleñ dla maszynistów i dru¿yn poci¹gowych lub
przeprowadzania egzaminów, kieruje odp³atnie pracownika do innego przewoŸnika kolejowego lub zarz¹dcy, przy czym op³ata za szkolenie lub egzamin stanowi dochód podmiotów prowadz¹cych szkolenie
lub egzamin. W zwi¹zku z tym Senat opowiedzia³ siê za ustanowieniem zasady, w myœl której je¿eli przewoŸnik kolejowy lub zarz¹dca infrastruktury nie ma warunków do organizowania szkoleñ dla maszynistów i dru¿yn poci¹gowych lub przeprowadzania egzaminów, mo¿e zleciæ szkolenie powo³anemu podmiotowi œwiadcz¹cemu tego typu us³ugi szkoleniowe lub skierowaæ pracownika do innego przewoŸnika
kolejowego lub zarz¹dcy infrastruktury, który odp³atnie, po wyra¿eniu zgody mo¿e zrealizowaæ takie
szkolenie, przy czym op³ata za szkolenie lub egzamin stanowi dochód podmiotów prowadz¹cych szkolenie lub egzamin.
W poprawce nr 15 Senat opowiedzia³ siê za tak¹ modyfikacj¹ przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania
rozporz¹dzenia, aby wytyczne dotycz¹ce jego treœci odnosi³y siê do ca³ego zakresu spraw przekazanych
do uregulowania w tym rozporz¹dzeniu. Ponadto w zwi¹zku z tym, i¿ wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia powinny byæ sformu³owane w sposób wyczerpuj¹cy w przepisie upowa¿niaj¹cym do jego wydania, zasadne by³oby skreœlenie w art. 28d ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê, wyrazów „w szczególnoœci” (poprawka nr 24).
Poprawka nr 25 zmierza do zapewnienia zgodnoœci zastosowanego odes³ania z zasadami techniki
prawodawczej.
Zbêdna jest regulacja art. 28l ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez
ustawê, zgodnie z któr¹ wydawane przez Pañstwow¹ Komisjê Badania Wypadków Kolejowych zalecenia
w zakresie poprawy bezpieczeñstwa oraz zapobiegania powa¿nym wypadkom, wypadkom lub incydentom nie mog¹ obejmowaæ ustalania winy lub odpowiedzialnoœci. Abstrahuj¹c od faktu, i¿ na gruncie
polskiego systemu prawnego regulacja ta jest oczywista, stanowi ona powtórzenie unormowania zawartego w art. 28f ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym przez ustawê, wedle
którego postêpowanie jest prowadzone przez Komisjê niezale¿nie od postêpowania s¹dowego i nie obejmuje ustalania winy lub odpowiedzialnoœci. W zwi¹zku z tym Senat uchwali³ poprawkê nr 26.
Poprawka nr 27 zmierza do okreœlenia terminu przedstawiania Pañstwowej Komisji Badania Wypadków
Kolejowych i Prezesowi Urzêdu Transportu Kolejowego przez w³aœciwe podmioty informacji o realizacji zaleceñ w zakresie bezpieczeñstwa wydanych przez Pañstwow¹ Komisjê Badania Wypadków Kolejowych.
W toku prac nad ustaw¹ kontrowersje budzi³ art. 33 ust. 5a i 5b. Zgodnie z pierwszym z tych przepisów zarz¹dca, ustalaj¹c stawki jednostkowe op³aty podstawowej, pomniejsza wysokoœæ ³¹cznego planowanego kosztu udostêpniania infrastruktury kolejowej przewoŸnikom kolejowym o przewidywane
nak³ady na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa i Funduszu
Kolejowego, z zastrze¿eniem ust. 5b. Z kolei w myœl art. 33 ust. 5b umowa zawarta pomiêdzy ministrem
w³aœciwym do spraw transportu a zarz¹dc¹ mo¿e stanowiæ, ¿e obni¿enie planowanego kosztu udostêpniania infrastruktury kolejowej i wysokoœci op³at za korzystanie z niej, o przewidywane nak³ady na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa i Funduszu Kolejowego,
mo¿e dotyczyæ wszystkich kolejowych przewozów osób albo kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o œwiadczenie us³ug publicznych. Podczas dyskusji nad ustaw¹ odwo³ywano
siê do argumentu, ¿e w przypadku wejœcia w ¿ycie w/w przepisów nie bêdzie mo¿liwe jakiekolwiek
zmniejszenie kosztów za dostêp do infrastruktury kolejowej, jakie bêdzie musia³ ponosiæ przewoŸnik towarowy na rzecz zarz¹dcy z tytu³u przejazdów i obs³ugi poci¹gów towarowych. Maj¹c to na uwadze Senat uchwali³ poprawkê nr 28.
Poprawka nr 29 zmierza do zapewnienia zgodnoœci dokonanej zmiany w za³¹czniku do ustawy
o transporcie kolejowym z zasadami techniki prawodawczej.
Istot¹ poprawki nr 31 jest taka modyfikacja przepisu przejœciowego, aby zapobiec sytuacji, w której
zarz¹dcy i przewoŸnicy kolejowi obowi¹zani do uzyskania odpowiednio autoryzacji bezpieczeñstwa albo
certyfikatu bezpieczeñstwa nie wyst¹pi¹, wbrew art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy, o ich wydanie do Prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego, a zarazem wydane im przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy œwiadectwa bezpieczeñstwa zachowaj¹ wa¿noœæ na mocy art. 4 ust. 2 pkt 2.
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w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2006 r. ustawy o zmianie
ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawy
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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