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Senat

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

V I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r.

Warszawa
2007 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i pro-
kuratury.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cy-
wilnego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

8. Informacja rz¹du o projekcie polityki rodzinnej.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzy-
szeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej
strony, a Republik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
12 czerwca 2006 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych.

11. Wybór cz³onków Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.*

12. Informacja rz¹du o pracach nad nowymi uregulowaniami prawnymi dotycz¹cymi sy-
tuacji osób niepe³nosprawnych i ich rodzin.

13. Informacja rz¹du o sytuacji osób chorych psychicznie oraz pracach nad ustaw¹
o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

14. 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:

Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Stanis³aw S³awiñski
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Jaros³aw Sellin
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu, pe³nomocnik rz¹du do spraw osób
niepe³nosprawnych Miros³aw Mielniczuk

– podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
Ministerstwo Sprawiedliwoœci – sekretarz stanu Beata Kempa

– podsekretarz stanu Andrzej Kry¿e
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – sekretarz stanu Marek Surmacz

– podsekretarz stanu Pawe³ Soloch
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Janusz Stañczyk
Ministerstwo Zdrowia – sekretarz stanu Boles³aw Piecha

– podsekretarz stanu Marek Grabowski
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – sekretarz stanu, szef gabinetu prezydenta

El¿bieta Jakubiak
Krajowa Rada S¹downictwa – przewodnicz¹cy Stanis³aw D¹browski
Urz¹d Patentowy – prezes Alicja Adamczak
Ambasada Republiki Albanii w Polsce – ambasador Sokol Gjoka

Ambasada Brytyjska w Polsce – pierwsza sekretarz Jane Cordell

Porz¹dek obrad

31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r.

* Punkt porz¹dku obrad zosta³ przeniesiony na 32. posiedzenie Senatu Rezeczypospolitej Polskiej.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Ryszard Le-
gutko, Maciej P³a¿yñski, Marek Zió³kowski
i Krzysztof Putra)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram trzydzieste pierwsze posiedzenie Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Urszulê Gacek oraz senatora Waldemara Kraskê.
Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Wal-

demar Kraska.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsce przy

stole prezydialnym.
Informujê, ¿e Sejm na trzydziestym ósmym

posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o prokuraturze oraz do ustawy o zmianie
ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych
ustaw. Przyj¹³ te¿ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze
i niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie
ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
S¹dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektó-
rych innych ustaw. Odrzuci³ za to wszystkie po-
prawki Senatu o ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny. Ponadto informujê, ¿e Sejm na
trzydziestym ósmym posiedzeniu w dniu 30 mar-
ca 2007 r. przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu do
ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutycz-
ne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie roœlin oraz
niektórych innych ustaw.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów
dwudziestego czwartego, dwudziestego pi¹tego
i dwudziestego szóstego posiedzenia stwierdzam,
¿e protoko³y tych posiedzeñ zosta³y przyjête.

Informujê, ¿e protoko³y dwudziestego siódme-
go, dwudziestego ósmego i dwudziestego dzie-
wi¹tego posiedzenia Senatu s¹ przygotowane,
zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, do
udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañstwa

senatorów nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to zosta-
n¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu projekt porz¹dku obrad
trzydziestego pierwszego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
rz¹dzaniu kryzysowym.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

9. Informacja rz¹du o projekcie polityki ro-
dzinnej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañ-
stwami cz³onkowskimi, z jednej strony, a Repub-
lik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

11. Wybór cz³onków Kolegium Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

12. Informacja rz¹du o pracach nad nowymi
uregulowaniami prawnymi dotycz¹cymi sytuacji
osób niepe³nosprawnych i ich rodzin.

13. Informacja rz¹du o sytuacji osób chorych
psychicznie oraz pracach nad ustaw¹ o Narodo-
wym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

14. Zmiana w sk³adzie komisji senackiej.
Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego

oraz punktu ósmego projektu porz¹dku obrad,



pomimo ¿e sprawozdania Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w sprawie ustaw rozpatrywanych w tych pun-
ktach zosta³y dostarczone w terminie póŸniej-
szym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu
Senatu.

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

Z braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e Se-
nat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

Wysoki Senacie, informujê, ¿e w dniu dzisiej-
szym skierowa³em ustawê o zmianie ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych – punkt
drugi porz¹dku obrad – do Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu. Wobec tego proponujê zmianê ko-
lejnoœci rozpatrywania punktów porz¹dku obrad
i rozpatrzenie tej ustawy po punkcie dotycz¹cym
ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañ-
stwami cz³onkowskimi z jednej strony, a Repub-
lik¹ Albanii z drugiej strony.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wy-
soka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie porz¹dku obrad?

Proszê bardzo, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku, nie s¹dzê, ¿eby by³ z tym is-
totny problem, a nie bêdê ukrywa³, ¿e ze wzglê-
dów osobistych wola³bym, a¿eby punkty pi¹ty
i szósty by³y rozpatrzone wczeœniej. Proponujê,
¿eby je umieœciæ bezpoœrednio po punkcie trze-
cim. Jestem referentem, a o godzinie szóstej
mam zaplanowane coœ bardzo istotnego, tak ¿e…
S¹dzê, ¿e to nie zak³óci obrad Senatu.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Czwarty i…)
Nie, nie, ja mówi³em o punkcie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pi¹tym i szó-

stym.)
Przepraszam, chodzi o punkt szósty i siódmy.

Szósty i siódmy.
(Marsza³ekBogdanBorusewicz:Szósty i siódmy.)
Krajowa Rada S¹downictwa i pracownicy

s¹dowi. Jestem referentem tych ustaw.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Szósty i siódmy do rozpatrzenia po punkcie
trzecim.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tak jest.)
Czy s¹ sprzeciwy wobec tej propozycji? Nie ma.
W zwi¹zku z tym przyjmujemy wniosek.
Pan senator Piesiewicz, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Marsza³ku, poniewa¿ jestem referentem
ustawy o imprezach masowych, to czy mogê siê
dowiedzieæ, jak to bêdzie przesuniête?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tenpunktbêdzie jutro rozpatrywany jakodrugi.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Jako drugi.)
Tak.
(SenatorKrzysztofPiesiewicz:Dziêkujêbardzo.)
Za chwilê o tym bêdê mówi³.
Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-

rad trzydziestego pierwszego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Wysoki Senacie, w dniu dzisiejszym obrady
zaplanowane s¹ do godziny 20.00. Mam nadzie-
jê, ¿e w tym czasie Senat rozpatrzy ustawy zawar-
te w punktach od pierwszego do ósmego oraz wy-
s³ucha informacji rz¹du o projekcie polityki ro-
dzinnej. W dniu jutrzejszym rozpoczniemy obra-
dy o godzinie 10.00 od punktu dotycz¹cego usta-
wy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzy-
szeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich
pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony, a Re-
publik¹ Albanii, z drugiej strony, a nastêpnie Se-
nat rozpatrzy pozosta³e punkty porz¹dku obrad.

Panie i Panowie Senatorowie! Chcia³bym poin-
formowaæ, ¿e w zwi¹zku z rocznic¹ uchwalenia
Konstytucji 3 maja w dniu 2 maja 2007 r. w sali
obrad Senatu odbêdzie siê uroczyste zgromadze-
nie pos³ów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
zsynchronizowane z posiedzeniem Sejmasu Re-
publiki Litewskiej. Do wziêcia udzia³u w tym uro-
czystym zgromadzeniu zostali zaproszeni miêdzy
innymi: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
cz³onkowie prezydium Rady Ministrów, przewo-
dnicz¹cy Parlamentu Europejskiego, wiceprzewo-
dnicz¹cy Sejmasu Republiki Litewskiej oraz prze-
wodnicz¹cy parlamentów krajów s¹siaduj¹cych
z Polsk¹ i Litw¹. Prezydia Sejmu i Senatu posta-
nowi³y o podziale miejsc na sali senackiej. Wyzna-
czy³y siedemdziesi¹t miejsc dla pos³ów i trzydzie-
œci miejsc dla senatorów. Miejsca przewidziane
dla senatorów zajm¹: cz³onkowie Prezydium Se-
natu, przewodnicz¹cy komisji senackich oraz za-
stêpcy wybranych komisji senackich.

Szanowny Senacie, ta rocznica i to wspólne
posiedzenie maj¹ rangê historyczn¹, w zwi¹zku
z tym jestem pewien, ¿e 2 maja frekwencja bêdzie
pe³na. W tej sprawie rozmawiam indywidualnie

(Senator Krystyna Bochenek: Mam pytanie.)
Tak, proszê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Czy pan marsza-

³ek by³by uprzejmy powiedzieæ, o której bêdzie to
posiedzenie?)

O godzinie 11.00.
(Senator Ryszard Bender: Czy mog¹ byæ obec-

ni równie¿ senatorowie niefunkcyjni?)
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Panie Przewodnicz¹cy, ustaliliœmy z Sejmem
podzia³ miejsc. Oczywiœcie mog¹ uczestniczyæ,
tylko mo¿e byæ pewien problem z miejscami.
Mam nadziejê, ¿e Sejm te siedemdziesi¹t miejsc
zape³ni, ale…

(G³os z sali: Ja mogê ust¹piæ miejsca.)
Ale je¿eli bêd¹ chêtni, to oczywiœcie dostawimy

krzes³a. Na pewno nie bêdzie stanowiæ to proble-
mu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na trzydziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 16 marca 2007 r. Do Senatu
zosta³a przekazana w dniu 19 marca 2007 r. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 21 marca 2007 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa³y
swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 399, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 399A i 399B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Naro-
dowej, senatora Henryka Górskiego, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Obrony Narodowej do ustawy o zarz¹dza-
niu kryzysowym, uchwalonej przez Sejm w dniu
16 marca 2007 r.

Ustawa o zarz¹dzaniu kryzysowym okreœla or-
gany w³aœciwe w sprawach zarz¹dzania kryzyso-
wego oraz ich zadania i zasady dzia³ania. Jej
art. 2 mówi: „zarz¹dzanie kryzysowe to dzia³al-
noœæ organów administracji publicznej bêd¹ca
elementem kierowania bezpieczeñstwem naro-
dowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom
kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych
dzia³añ, reagowaniu w przypadku wyst¹pienia
sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu in-
frastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego
charakteru”. W ustawie s¹ okreœlone zadania
dla poszczególnych poziomów administracji.
Jest przewidziane utworzenie przy Radzie Mi-
nistrów Rz¹dowego Zespo³u Zarz¹dzania Kry-
zysowego. Art. 10 ustawy mówi o utworzeniu
Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa. Równie¿
na poziomie wojewody, starosty i szefa samo-
rz¹du, gminy, burmistrza, prezydenta bêd¹ ze-
spo³y zarz¹dzania kryzysowego.

Ustawa jest wa¿na, bo chodzi tutaj o bezpie-
czeñstwo obywateli, o bezpieczeñstwo pañstwa.
Zakres tego znaczenia dla obywateli jest bardzo
szeroki.

Komisja Obrony Narodowej po rozpatrzeniu
ustawy na posiedzeniu w dniu 27 marca wnosi
o przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek.

W art. 17 ust. 6 skreœla siê wyrazy „oraz osoby
zaproszone przez starostê”.

Dodaje siê ponadto ust. 7 w brzmieniu:
„w sk³ad zespo³u powiatowego mog¹ wchodziæ in-
ne osoby zaproszone przez starostê”.

Poprawka trzecia. W art. 17 ust. 6 w zdaniu
wstêpnym po wyrazach „osoby powo³ane” dodaje
siê wyrazy „przez niego”.

I poprawka czwarta. W art. 19 ust. 6 skreœla
siê wyrazy „oraz osoby zaproszone przez wójta,
burmistrza, prezydenta”.

Dodaje siê ust. 7 w brzmieniu: „w sk³ad zespo-
³u gminnego mog¹ wchodziæ inne osoby zapro-
szone przez wójta, burmistrza, prezydenta”. Me-
ritum siê nie zmieni³o, zosta³o tutaj jakby dopre-
cyzowane znaczenie. Powiedzmy, ¿e komisja uz-
na³a, i¿ tak bêdzie lepiej.

Poprawka pi¹ta dotyczy art. 23. Tutaj mo¿na
powiedzieæ, ¿e ca³y ten artyku³ zosta³ w jakiœ spo-
sób przeredagowany. Poprawka dotyczy stopni
alarmowych, których dotycz¹ og³oszenia czy za-
rz¹dzenia prezesa Rady Ministrów. Zosta³y
utrzymane cztery stopnie alarmowe, natomiast
dyskusja na posiedzeniu komisji dotyczy³a jak-
by… No, w wersji przed³o¿onej, w wersji sejmo-
wej, w pktach 3 i 4 by³y jeszcze brane pod uwagê
przes³anki wynikaj¹ce z mo¿liwoœci wprowadze-
nia stanów nadzwyczajnych, a wprowadzenie
tych stanów jest okreœlone w rozdziale 11 kon-
stytucji. I tutaj komisja uzna³a, ¿e tak po prostu
bêdzie zapisane czytelnie i w sposób jasny.

Poprawki te zosta³y przyjête jednog³oœnie.
Przedstawiciele rz¹du zgodzili siê z nimi.

Tak wiêc komisja wnosi o przyjêcie tych popra-
wek przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, senato-
ra Ryszarda Ciecierskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie rozpatrywanej ustawy.

Senator Ryszard Ciecierski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam pañstwu przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej z prac nad ustaw¹ o zarz¹dzaniu
kryzysowym. Komisja Samorz¹du Terytorialne-
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go i Administracji Pañstwowej pracowa³a nad t¹
ustaw¹ w dniach 27 marca i 11 kwietnia.

Jak przedstawi³ to pan senator Górski, oma-
wiana ustawa wpisuje siê w system zarz¹dzania
kryzysowego na wypadek zagro¿eñ wymaga-
j¹cych podjêcia dzia³añ administracji publicznej
i si³ zbrojnych w sytuacjach, które nie spe³niaj¹
warunków do wprowadzenia stanu wojennego
lub stanu klêski ¿ywio³owej. Ustawa ma wiêc re-
gulowaæ pewien wycinek problemów z zakresu
kierowania bezpieczeñstwem narodowym. Opi-
suje zadania administracji publicznej, si³ zbroj-
nych oraz w³aœcicieli infrastruktury krytycznej
w sytuacjach kryzysowych, narastaj¹cych zagro-
¿eñ, dot¹d nieregulowanych.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedyskutowa³a zadania
poszczególnych organów, zwracaj¹c uwagê miê-
dzy innymi na finansowanie zadañ nak³ada-
nych na organy samorz¹du terytorialnego,
a tak¿e na potrzebê uzgodnieñ regulowanej
w ustawie problematyki w komisji rz¹du i samo-
rz¹du terytorialnego. Dyskutowano powi¹zania
omawianych regulacji z ustawami o obronie cy-
wilnej, ochronie ludnoœci oraz o powszechnym
obowi¹zku obrony i innych. Podkreœlano rów-
nie¿ potrzebê pe³nego wdro¿enia ustawy o rato-
wnictwie medycznym. Przedmiotem troski se-
natorów by³a równie¿ sytuacja rynkowa przed-
siêbiorstw, których dotykaj¹ skutki omawianej
ustawy. Oceniono te¿ wymagania stawiane dys-
ponentom urz¹dzeñ krytycznych. W wypowie-
dziach i poprawkach przywi¹zywano wielk¹ wa-
gê do precyzji i skutecznoœci projektowanych
zapisów.

W trakcie obrad komisja zapozna³a siê tak¿e
z opiniami prawnymi, w tym z opiniami i uwaga-
mi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, oraz
wnios³a szereg poprawek. Poprawki te dotyczy³y
zarówno ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, jak
i innych ustaw, na przyk³ad ustawy o ratowni-
ctwie medycznym czy ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne. Szczególnie w przypadku tych dwóch
ostatnich zastanawiano siê podczas dyskusji,
czy materia regulacji nie wykracza poza zakres
dopuszczalnych zmian. W wyniku przeprowa-
dzonych prac komisja pozytywnie zaopiniowa³a
projekt zmiany, jak równie¿ poprawki, które zo-
sta³y przedstawione Wysokiej Izbie w druku
nr 339B. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
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¿
minutê zapytania do senatorów sprawozdaw-

ców. Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie za-
daæ takie pytanie?

Proszê bardzo, panie Senatorze.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Mam pytanie, czy powo³anie tej struktury nie

jest dublowaniem istniej¹cych ju¿ struktur od-
powiedzialnych za bezpieczeñstwo.

I drugie pytanie. Jaki jest koszt powo³ania do-
datkowych struktur? To chyba te¿ jest bardzo is-
totne. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Do kogo to pytanie, Panie Senatorze? Do

dwóch panów sprawozdawców, czy do któregoœ
z nich?

(Senator Ryszard Górecki: Do tego, który jest
kompetentny…)

No, to myœlê, ¿e do dwóch.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk Górski:
Pad³o takie pytanie, dotycz¹ce zakresu finan-

sowego zwi¹zanego z organizacj¹ Rz¹dowego
Centrum Bezpieczeñstwa. Ja mogê tylko powtó-
rzyæ to, co us³ysza³em od strony rz¹dowej, ale
precyzyjnie nie odpowiem, tego siê w tej chwili
pewnie nie da zrobiæ. Pad³a kwota oko³o 4 milio-
nów z³. Tutaj s¹ przedstawiciele rz¹du, mo¿e od-
powiedz¹ na to pytanie precyzyjnie. Ja mogê po-
wiedzieæ tylko tyle. Tu jeszcze kolega…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli pan senator tak¿e chce odpowiedzieæ, to

proszê bardzo.
Pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie by³y tak stawiane problemy,

miêdzy innymi zastanawialiœmy siê nad tym i na
przyk³ad w przypadku ust. 2 pkt 10 rozwa¿aliœ-
my, czy realizowane zadania z zakresu przeciw-
dzia³ania, zapobiegania i likwidowania skutków
zdarzeñ o charakterze terrorystycznym nie po-
krywaj¹ siê z dzia³aniami brygad antyterrorysty-
cznych. W kilku miejscach okaza³o siê, ¿e niektó-
re zadania siê pokrywaj¹ i ja nie zawsze umia³em
odpowiedzieæ sobie na pytanie, czy nie nast¹pi
tutaj dublowanie zadañ brygady antyterrorysty-
cznej i dzia³añ wynikaj¹cych z ustawy regulu-
j¹cej sprawy kryzysów. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Ja mam pytanie do panów senatorów sprawo-
zdawców, czy w czasie prac komisji zg³aszane by-
³y w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej. Pytam dla-
tego, ¿e wydaje mi siê, ¿e te stany alarmowe,
stopnie alarmowe, w jakiejœ mierze odnosz¹ siê
do zapisów o stanach nadzwyczajnych, znajdu-
j¹cych siê w konstytucji. Bardzo bym prosi³ o od-
powiedŸ, czy biura prawne nie zg³asza³y w¹tpli-
woœci tak¿e w tym zakresie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panowie Senatorowie.
Pan senator Górski.

Senator Henryk Górski:

Tak, by³a taka dyskusja i ja tutaj o tych sta-
nach, stopniach alarmowych, ju¿ powiedzia-
³em. Powiedzia³em, ¿e w wersji rz¹dowej by³o
wpisane: przes³anka wynikaj¹ca ze stanów nad-
zwyczajnych. By³a dyskusja, ¿e stan nadzwy-
czajny, to jest zapisane w konstytucji, ja to prze-
jrza³em, og³asza prezydent na wniosek premiera
po wyst¹pieniu przes³anek. Komisja uzna³a, ¿e
wy³¹czenie tych przes³anek jest bardziej w³aœci-
we od tego, które by³o tutaj zapisane wczeœniej.
A wiêc tyle mogê na to odpowiedzieæ. Dyskusja
nad tym, tylko w tym zakresie, by³a dosyæ d³uga.
Ale ja siê zgodzê z panem senatorem, ¿e stany
nadzwyczajne wprowadzaj¹ pewne ogranicze-
nia, powiedzmy, innego typu, ani¿eli stany kry-
zysowe, wiêc rozwi¹zaliœmy to w ten sposób.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator.

Senator Krystyna Bochenek:

Ja bym chcia³a zapytaæ, jak siê ma ta…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani senator

Bochenek.)
…ewentualnie ustawa do ustawy o ratowni-

ctwie medycznym? Czy ona w jakiœ sposób jest
zbie¿na? Jak siê maj¹ do siebie te dwie ustawy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

To pytanie do pana senatora, tak?

Senator Henryk Górski:
Mogê tylko powiedzieæ, ¿e w naszej komisji nie

by³o dyskusji na ten temat. Ale ja przez d³ugi czas
by³em szefem samorz¹du, tam ju¿ wczeœniej ist-
nia³o zarz¹dzanie kryzysowe, wiêc mieliœmy to
niejako w praktyce, nie tylko ró¿ne æwiczenia ale
i doœwiadczenia. I to, co mówi pani senator, to
jest zawsze wa¿na czêœæ zdarzeñ, bo zdarzenia
w praktycznym efekcie nios¹ zagro¿enie, przede
wszystkim dla ludzi. Niszczeje infrastruktura
i inne rzeczy, ale wa¿ne jest zdrowie, ¿ycie. A wiêc
tutaj mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e wszêdzie, na
poszczególnych szczeblach, w sk³ad zespo³ów za-
rz¹dzania kryzysowego wchodz¹ przedstawiciele
s³u¿b medycznych wraz z zabezpieczeniem. Tak
to siê w praktyce organizuje. Nie umiem nato-
miast na to pytanie odpowiedzieæ; mamy rato-
wnictwo medyczne, które te¿ jakby jest w tej
chwili w fazie organizacji, wiem to z praktyki
swoich struktur. Tak ¿e w naszej komisji nie by³o
dyskusji na ten temat i ja nic wiêcej o tym nie po-
wiem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Górecki.
(Senator Ryszard Ciecierski: Ciecierski.)
A, przepraszam, pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Ciecierski, Panie Marsza³ku, dziêkujê.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mo¿e pan po-

tem usi¹œæ bli¿ej. Tak?)
Proszê?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o…)
W tej sprawie, o któr¹ pani senator pyta³a, ko-

misja samorz¹du terytorialnego wprowadzi³a po-
prawkê do ustawy o ratownictwie medycznym
i uzna³a, ¿e te ustawy s¹ ze sob¹ zwi¹zane, ¿e s¹
wa¿ne. Zastanawialiœmy siê równie¿ nad sytua-
cj¹, w jakiej funkcjonuje ustawa o ratownictwie
medycznym, nad potrzeb¹ przygotowania rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych, które dotychczas siê nie
pojawi³y. Myœlê jednak, ¿e to jest oddzielny te-
mat, bo je¿eli te rozporz¹dzenia nie zostan¹
wprowadzone odpowiednio pilnie, mo¿e to rów-
nie¿ sprawiæ trudnoœci przy realizacji ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Górecki, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Górecki: Panie Marsza³ku, ja

jeszcze…)
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Panie Senatorze Sprawozdawco, ja bym po-
prosi³, ¿eby pan siad³ nieco bli¿ej. Bêdzie to siê
odbywa³o po prostu bardziej sprawnie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Mam pytanie, bowiem w art. 3 w pkcie 1 tej

ustawy niejasne, w moim pojêciu, nieprecyzyjne
s¹ okreœlenia typu „znaczne naruszenie wiêzów
spo³ecznych” oraz „powa¿ne zak³ócenie w fun-
kcjonowaniu instytucji publicznych”. O jakie wiê-
zy i o jakie powa¿ne zak³ócenia tu chodzi? Wkrada
siê tu, moim zdaniem, pewna wieloznacznoœæ
okreœlenia „znaczne naruszenie wiêzów”. Jest to
sprzeczne z zasad¹, i¿ stanowione prawo powinno
byæ jednoznaczne i precyzyjne. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Czy ten pro-

blem by³ rozpatrywany przez komisjê?

Senator Ryszard Ciecierski:
Nie wiem, czy potrafiê odpowiedzieæ na to py-

tanie. Problem by³ rozpatrywany, w szczególno-
œci w ujêciu opinii Biura Legislacyjnego Kancela-
rii Senatu, jakimi dysponowaliœmy w czasie ob-
rad. Tam w³aœnie wskazywano na pewne nieje-
dnoznacznoœci i poprawki wprowadzone w dru-
ku Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, druk nr 399A, koryguj¹ pew-
ne b³êdy i poprawiaj¹ te niejednoznacznoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 44 ust. 5 Regu-

laminu Senatu przed przyst¹pieniem do dysku-
sji… Przepraszam, to nie to.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister spraw wewnê-
trznych i administracji. Zgodnie z art. 50 Regula-
minu Senatu g³os mo¿e teraz zabraæ obecny na
posiedzeniu przedstawiciel rz¹du. Czy przedsta-
wiciel rz¹du chce zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch: Tak.)

Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch: Czy
z miejsca, czy tutaj…)

Tutaj, poproszê tutaj. Proszê bardzo, Panie Mi-
nistrze.

Pan minister Soloch.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Ja powiem króciutko, odnosz¹c siê tutaj do

uwag zg³oszonych przez pañstwa senatorów, aby
ostatecznie rozwiaæ w¹tpliwoœci, które rzeczywi-
œcie w pracach obu komisji senackich siê pojawi-
³y i które, w naszym przekonaniu, tak strona
rz¹dowa to ocenia, zosta³y wyprostowane.

Jeœli chodzi o te kwestie, które, bardzo s³u-
sznie zreszt¹, zosta³y w pracach senackich pod-
niesione, kwestie zwi¹zane z tak¹ interpretacj¹,
wed³ug której ustawa powodowa³aby zagro¿enia
praw obywatelskich, to te zmiany, co widaæ zw³a-
szcza w art. 3, gdzie wyraŸnie mówimy, ¿e ustawa
jest skierowana do organów administracji pañ-
stwowej i publicznej, nie skutkuj¹ ¿adnymi ogra-
niczeniami swobód obywatelskich w ¿adnym
z artyku³ów.

By³a tutaj zg³oszona przez pana senatora w¹t-
pliwoœæ co do naruszenia wiêzi spo³ecznych. Ona
wystêpowa³a, i takie w³aœnie by³y g³osy ze strony
parlamentarzystów, w kontekœcie stopni alar-
mowych. Tutaj, we wspó³pracy, Senat zapropo-
nowa³ poprawki, które wyraŸnie wskazuj¹
w art. 23, ¿e nie ma mowy o ¿adnej œcie¿ce prowa-
dz¹cej jakby przez tê ustawê do wprowadzenia
jakiegoœ stanu nadzwyczajnego. Strona rz¹dowa
przyjmuje te zmiany z zadowoleniem i je akcep-
tuje. A sama definicja, mówiê o naruszeniu wiêzi
spo³ecznych, wystêpuje tutaj w koniunkcji z ró-
wnoczesnym powa¿nym zak³óceniem funkcjono-
wania instytucji publicznej. A wiêc przy ca³ej nie-
ostroœci tego sformu³owania – co do tego zgoda,
zreszt¹ to w dyskusji komisji sejmowych pojawi³y
siê te „wiêzi spo³eczne”, pierwotny projekt rz¹do-
wy tego zapisu nie zawiera³ – nie mo¿e byæ tak, ¿e
jakiœ decydent mówi: wiêzi spo³eczne s¹ naruszo-
ne, w zwi¹zku z tym przygotowujemy organy czy
to administracji pañstwowej, czy w³adzy publicz-
nej, do reagowania kryzysowego. Tutaj musi wy-
st¹piæ równoczesne zak³ócenie funkcjonowania
instytucji publicznej.

Kwestia dublowania i kosztów. W naszym prze-
konaniu,dzieje siêdok³adnieodwrotnie.Wtej chwi-
li, kiedy nie ma tej ustawy, mamy do czynienia
z wieloœci¹ systemów tego, co w tej ustawie nazywa-
my reagowaniem kryzysowym. To sformu³owanie
„reagowanie kryzysowe” pojawia siê w niektórych
wewnêtrznych rozporz¹dzeniach, by³o te¿ ujête
w ustawie o klêskach ¿ywio³owych. Wiele instytucji,
wiele podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeñ-
stwoobywateli tworzyw³asnesystemy,które s¹nie-
koordynowane. W naszym przekonaniu, ta ustawa
tworzy jeden wspólny system, co poza kosztami
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bezpoœrednimi, dodatkowymi, które s¹ zwi¹zane
z utworzeniem Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñ-
stwa – szacujemy to w³aœnie na oko³o 4 miliony
700 tysiêcy z³ – daje po prostu koszty utworzenia
struktury na wzór departamentu w ministerstwie,
awiêcones¹niewielkie,natomiastkosztyca³kowite
trudno jest oszacowaæ.Ones¹ zwi¹zane zkosztami,
które co roku bud¿et pañstwa ponosi na bezpie-
czeñstwo obywateli. My w tej ustawie proponujemy
po prostu, ju¿ wspólnie z parlamentarzystami… Te
poprawki, które zaproponowa³ Sejm, i te, które za-
proponowa³ Senat, s¹ bardzo istotne, strona rz¹do-
wa ca³kowicie je akceptuje. One systematyzuj¹ ten
system, prowadz¹c, w naszym przekonaniu, do
bardziej efektywnego wydawania pieniêdzy na bez-
pieczeñstwo obywateli.

Chcia³bym te¿ tutaj sprostowaæ pewne niepo-
rozumienie pojawiaj¹ce w³aœnie na poziomie
rz¹dowym, co do okreœlenia roli Rz¹dowego Cen-
trum Bezpieczeñstwa. Chodzi o dublowanie dzia-
³añ antyterrorystycznych brygad antyterrorysty-
cznych. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa nie
bêdzie siê zajmowa³o fizycznym zwalczaniem ter-
roryzmu, tylko obs³ug¹ Rady Ministrów, zespo³u
antykryzysowego Rady Ministrów, w zakresie,
nazwijmy to, urzêdniczym, natomiast wszystkie
te podmioty, które s¹, ³¹cznie z ministrem koor-
dynatorem i dalej ju¿ bezpoœrednio z brygadami
antyterrorystycznymi, czyli z tymi, którzy s¹ w fi-
zycznym kontakcie z ewentualnymi, potencjal-
nymi, czy rzeczywistymi terrorystami i maj¹ nas
przed nimi chroniæ, bêd¹ realizowa³y swoje do-
tychczasowe zadania.

Jeœli chodzi o zgodnoœæ ustawy, któr¹ Wysoka
Izba rozpatruje, z innymi aktami, zw³aszcza z usta-
w¹ o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, ta
ustawa by³a na bie¿¹co konsultowana, by³y uzga-
dniane punkty, oba projekty powstawa³y niemal¿e
równolegle. A wiêc tutaj, w naszym przekonaniu,
istnieje pe³na zgodnoœæ ustawy o Pañstwowym Ra-
townictwie Medycznym z rozwi¹zaniami, które
proponuje nasz, rz¹dowy projekt, to znaczy, teraz,
po poprawkach, ju¿ nie tylko rz¹dowy, ale równie¿
senacki. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mo¿e pan jeszcze tu pozosta-

nie, bo bardzo mo¿liwe, ¿e… O, ju¿ widzê, ¿e s¹
pytania.

Dobrze, po kolei. Ja siê pierwszy zg³osi³em.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, oczywiœcie ta ustawa jest po-

trzebna, ale jest kwestia poszczególnych definicji
i kwestia ostroœci tych definicji. Otó¿ ja rozu-
miem, ¿e pan mówi o definicji wiêzi spo³ecznych,

o tym, ¿e nale¿y je rozpatrywaæ w koniunkcji. Ale
czy móg³by pan powiedzieæ, co pan rozumie pod
tym pojêciem „wiêzi spo³eczne”? To jest definicja
z zakresu socjologicznego, politycznego.
W zwi¹zku z tym pytam, co pan rozumie pod po-
jêciem „wiêzi spo³eczne”?

Druga definicja to definicja sytuacji kryzyso-
wej. Otó¿, w mojej ocenie jest to definicja zbie¿na
z definicj¹ kryzysu z ustawy 2001 r. o gotowoœci
cywilnej i zarz¹dzaniu kryzysowym, któr¹ zg³osi³
inny rz¹d w innym czasie. Prezydent zawetowa³ tê
ustawê, wskazuj¹c, ¿e definicja kryzysu budzi
w¹tpliwoœci ze wzglêdu na brak okreœlonoœci i nie-
zwykle szeroki zakres uznaniowoœci decyzji.
W zwi¹zku z tym, ¿e ta ustawa jednak nak³ada pe-
wne obowi¹zki na podmioty, mo¿e tak¿e wp³yn¹æ
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ podmiotów, a tak¿e
nak³ada pewne ograniczenia na prawa i wolnoœci
obywatelskie, chcia³bym wiedzieæ, jaka jest pana
definicja tych dwóch pojêæ, i prosi³bym o œcis³¹
w miarê odpowiedŸ na moje pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Czy odpowiadam ju¿, czy czekam…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, tak, pro-

szê ju¿.)
Czyli ju¿ mam odpowiadaæ.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pojêcie „znaczne naruszenie wiêzi spo³ecz-

nych” pojawi³o siê w czasie prac sejmowej Komi-
sji Administracji i Spraw Wewnêtrznych. Ja nie
jestem w stanie w tej chwili powiedzieæ konkret-
nie, przedstawiciel jakiej partii politycznej to
zg³asza³, ale tak to by³o interpretowane i strona
rz¹dowa z t¹ interpretacj¹ siê zgodzi³a, a chodzi³o
o sytuacjê, w której to, co nazywamy wiêzami spo-
³ecznymi, oznacza normalne codzienne funkcjo-
nowanie obywateli. Ich rytm ¿ycia zwi¹zany jest
jakby z ich czynnoœciami, rytm nie jest zak³ócony.
Zagro¿enie naruszeniem wiêzów spo³ecznych
oczywiœcie pojawia siê wraz z mo¿liwoœci¹ jakichœ
niepokojów, zamieszek. To mo¿e byæ spowodowa-
ne na przyk³ad zachowaniem kibiców po skoñczo-
nym meczu czy sytuacjami, kiedy s¹ jakieœ maso-
we skupiska ludzi i dochodzi do jakichœ aktów
masowych, wandalizmu czy chuligañstwa.

I teraz zwracam uwagê Wysokiej Izby, ¿e ca³a
ustawa odnosi siê tylko i wy³¹cznie do tego, jak
maj¹ na takie zdarzenia przygotowywaæ siê orga-
na administracji pañstwowej i administracji
publicznej, czyli samorz¹dowej. Ona w ¿aden
sposób nie mówi – bo to samo odnosi siê do sy-
tuacji kryzysowych – ¿e sytuacja kryzysowa oz-
nacza automatyczne wprowadzenie jakichkol-
wiek ograniczeñ, które s¹ czêsto wprowadzane na
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przyk³ad przy okazji imprez masowych, bez wpro-
wadzania ¿adnego stanu nadzwyczajnego. Je¿eli
jest zbiorowisko ludzinameczuczyna jakimœwiel-
kim koncercie i policja ustawia bramki, organizuje
przejœcia i na przyk³ad ogranicza ruch ko³owy, jest
to ewidentnie ju¿ jakieœ tam ograniczenie normal-
nego rytmu funkcjonowania ludzi i to wprowadza
siê bez dodatkowych… Nie trzeba powo³ywaæ siê
na ¿adne artyku³y ustawy o stanach nadzwyczaj-
nych.

Ta ustawa, maj¹c na uwadze istniej¹ce ju¿ sy-
tuacje, które w jakiœ sposób s¹ przez organa ad-
ministracji pañstwowej czy samorz¹dowej roz-
wi¹zywane na bie¿¹co, tylko reguluje sposób – je-
¿eli mówimy o zaburzeniach wiêzi spo³ecznych –
w jaki te organy maj¹ siê przygotowywaæ do rea-
gowania w takich wydarzeniach, ale one w tych
wydarzeniach maj¹ dzia³aæ na mocy innych prze-
pisów, których nie ma w tej ustawie. Ta ustawa
mówi o planach, o tym, kto odpowiada za to, ¿eby
przygotowaæ plan, kto przygotowuje dyrektywy,
wed³ug których jest realizowany dany plan, i kto
ten plan póŸniej buduje od do³u, kto zatwierdza
plany reagowania w poszczególnych sytuacjach.
Bo tak naprawdê, je¿eli ta ustawa wejdzie w ¿y-
cie, dopiero w tych planach, na zbudowanie któ-
rych dajemy dwa lata, zarówno na poziomie cen-
tralnym, jak i w³aœnie na poziomach poszczegól-
nych szczebli administracji pañstwowej i samo-
rz¹dowej, dopiero tam bêd¹ zgodnie z innymi ak-
tami prawnymi okreœlone zasady dzia³ania i mo-
bilizowania instytucji w ró¿nych sytuacjach.

Jeœli chodzi o sam¹ definicjê sytuacji kryzyso-
wej, wyj¹wszy w³aœnie kwestiê wiêzi spo³ecznej,
która to kwestia zosta³a jakby dorzucona w trak-
cie prac parlamentarnych i z któr¹ ¿eœmy siê zgo-
dzili, to znajduje siê ona w art. 3: nale¿y przez to
rozumieæ sytuacjê bêd¹c¹ nastêpstwem zagro¿e-
nia i prowadz¹c¹ w konsekwencji do zerwania
i znacznego naruszania wiêzów spo³ecznych itd.
I ta definicja, podobnie jak pozosta³e definicje,
bazuje na dokumentach zarówno Unii Europej-
skiej, jak i Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego. Prag-
nê tylko zwróciæ uwagê, ¿e te dyskusje, w³aœnie
na tematy definicyjne, by³y bardzo burzliwe, rów-
nie¿ w parlamencie. W ¿aden sposób z tych defi-
nicji nie wynika jednak jakiekolwiek dodatkowe
ograniczenie czy zagro¿enie ograniczenia praw
obywatelskich, poza tymi zagro¿eniami czy skut-
kami ograniczeñ praw obywatelskich, które wy-
nikaj¹ z innych aktów legislacyjnych.

Ustawa przede wszystkim porz¹dkuje sposób
przygotowania siê na sytuacje jeszcze przed wpro-
wadzeniem stanu nadzwyczajnego, a mo¿e on
w ogóle nie bêdzie musia³ byæ wprowadzony. Mie-
liœmy na przyk³ad powódŸ czy ptasi¹ grypê, ale nie
wprowadzaliœmy ¿adnego stanu nadzwyczajnego,
trzeba by³o reagowaæ w trybie kryzysowym.

Pan marsza³ek s³usznie zwróci³ uwagê na to, ¿e
podobna definicja pojawia³a siê w poprzednich
projektach. To prawda. Ja sam, jako pracownik
MSWiAw2000r., imoiwspó³pracownicy,którzys¹
na sali, zajmujemy siê kwesti¹ tej ustawy od sze-
œciu czy siedmiu lat. I w tej ustawie jest wiele ele-
mentów z poprzednich projektów. Ta ustawa nie
jest zupe³nie nowym projektem, ona jest efektem
przemyœleñ i wysi³ków œrodowisk, które zajmowa³y
siê bezpieczeñstwem co najmniej od siedmiu, oœ-
miu lat. I dlatego w pewnym sensie, choæ zawiera
nowe elementy, jest kompilacj¹ starych idei.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Chcê jeszcze tylko powiedzieæ, ¿e ta ustawa nie

reguluje tylko dzia³ania instytucji w sytuacji kry-
zysowej, bo mówi o tym, kiedy ta sytuacja jest
i kiedy tê ustawê nale¿y wprowadziæ.

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, prosi³bym o wskazanie, czy

i w jakim zakresie rozwi¹zania ustawowe i treœæ
poszczególnych norm korzystaj¹ z wzorów innych
pañstw Unii Europejskich, jeœli tak, to jakich.
A je¿eli nie, to czy ministerstwo dysponowa³o ma-
teria³ami porównawczymi, przygotowuj¹c te roz-
wi¹zania? Czym siê one ró¿ni¹ od rozwi¹zañ w ta-
kich krajach jak Szwecja, Niemcy, Francja, W³o-
chy, Hiszpania? Je¿eli pan nie jest w stanie odpo-
wiedzieæ na to w tej chwili, prosi³bym o nades³anie
wyczerpuj¹cego materia³u porównawczego, bo te-
go mi brakuje. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Rozumiem, ¿e ustawa nie na-
rusza i nie powoduje zak³ócenia w realizacji praw
i wolnoœci obywatelskich, ale niew¹tpliwie wpro-
wadza pewne naruszenie normalnego funkcjono-
wania podmiotów prawnych i stanowi o pewnej
ingerencji w ¿ycie spo³eczne. Czy w tym zakresie
przewidziana jest jakaœ kontrola, wstêpna b¹dŸ
nastêpcza po zaistnieniu decyzji, które powoduj¹
og³oszenie stanów alarmowych? Pytam, poniewa¿
te kryteria s¹ bardzo nieostre i budz¹ liczne za-
strze¿enia, myœlê, ¿e uzasadnione. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja bym mia³ tylko proœbê, ¿eby pan senator ze-

chcia³ doprecyzowaæ. Oczywiœcie mogê odpowie-
dzieæ ogólnie, na ile ustawa ingeruje w te podmio-
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ty, o których pan senator myœla³, ale gdyby mo¿-
na by³o wskazaæ jakiœ przyk³ad czy artyku³, który
budzi w¹tpliwoœci…

Senator Piotr Andrzejewski:
Mówimy w tej chwili o zasadach. Nie chcê kon-

kretyzowaæ, bo mamy ma³o czasu na zadawanie
pytañ. To pierwsze pytanie jest dla mnie bardzo
istotne, dlatego ¿e jesteœmy w pewnym sprzê¿o-
nym systemie. Jest art. 31 ust. 3, jest zasada
proporcjonalnoœci, ale nie powo³uje siê tu, je¿eli
ju¿ tak mam mówiæ, art. 31 ust. 2, zdania pier-
wszego konstytucji, gdzie jest mowa o tym, ¿e ka-
¿dy jest zobowi¹zany szanowaæ prawa i wolnoœci
drugich. Myœlê, ¿e zabezpieczenie praw i wolno-
œci jednych przez naruszanie praw drugich mog-
³oby byæ kryterium, którego tu nie ma, zamiast
tego jest enigmatyczny, uznaniowy termin, o któ-
rym mówi³ pan marsza³ek, zerwania lub naru-
szenia wiêzów spo³ecznych. A pan t³umaczy, Pa-
nie Ministrze, ¿e to chodzi o sytuacjê, kiedy na
stadionie chuligani rozrabiaj¹. To troszkê jest
nieadekwatne do tego kryterium. Tak ¿e mo¿e to
my pana bêdziemy prosiæ o przyk³ady, a nie pan
nas. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Nie, jednak nie mogê odpowiedzieæ konkret-

nie, poniewa¿ pan mi nie wskaza³ szczegó³ów.
Mogê odpowiedzieæ ogólnie. Jeœli chodzi o wzory
pañstw unijnych, to pan senator wskaza³ szero-
kie spektrum: od pañstwa, które ma zupe³nie in-
ny ustrój ni¿ Polska, po pañstwa, które maj¹… Po
prostu inne s¹ rozwi¹zania w pañstwach, które
maj¹ ustrój federalny, inne w pañstwach scen-
tralizowanych. Korzystaliœmy z doœwiadczeñ za-
równo Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych,
jak i Francji, przygl¹daliœmy siê Niemcom, przy-
gl¹daliœmy siê Finlandii. Braliœmy przede wszys-
tkim pod uwagê nasze rozwi¹zania lokalne, które
wynikaj¹ z uwarunkowañ pewnej tradycji polity-
cznej. Na przyk³ad rozwi¹zania fiñskie abstrahu-
j¹ od podzia³u terytorialnego kraju, a u nas ze
wzglêdu na doœæ dynamicznie i silnie rozwijaj¹cy
siê zupe³nie od niedawna ruch samorz¹dowy od-
st¹pienie od tej zasady jest niemo¿liwe. Zreszt¹
uwa¿amy, ¿e wielkim sukcesem strony rz¹dowej
jest to, ¿e projekt rz¹dowy zosta³ uchwalony i uz-
godniony w pe³nej zgodzie ze œrodowiskami sa-
morz¹dowymi na posiedzeniu komisji wspólnej,
co poczytujemy sobie za du¿y sukces, podobnie
jak to, ¿e œrodowiska samorz¹dowe wspieraj¹ ten
projekt. Musieliœmy oczywiœcie pewne pomys³y

i pewne zasady, które s¹ stosowane w innych
krajach i które wydawa³y nam siê interesuj¹ce,
przykrawaæ do naszej rzeczywistoœci.

Wogólnymzarysieprzedewszystkimnajwa¿niej-
sze z punktu widzenia rz¹du jest to, ¿e projekt ten
jest zgodny z prawodawstwem unijnym i z naszymi
zobowi¹zaniami miêdzynarodowymi. Zawiera pew-
ne rozwi¹zania, zw³aszcza w czêœci pierwszej, kiedy
mówimy o narodowym systemie pogotowia kryzy-
sowego, które wrêcz dodatkowo wzmacniaj¹ nasze
realne mo¿liwoœci wspó³dzia³ania ze strukturami,
których jesteœmy cz³onkami, czyli Unii Europejskiej
i NATO. I rozwi¹zania te by³y dostosowywane rów-
nie¿ pod tym k¹tem, chocia¿ nie by³ to najwa¿niej-
szy motyw, bo najwa¿niejsze oczywiœcie s¹ interes
i bezpieczeñstwo naszych obywateli, ale by³ to jeden
z motywów – dopasowanie projektu do wspó³pracy
miêdzynarodowej – który przyœwieca³ nam, kiedy
przygotowywaliœmy ten projekt.

Wracaj¹c do kwestii ograniczeñ, pragnê zwróciæ
uwagê na to, ¿e je¿eli mówimy o stanach alarmo-
wych… To zosta³o przy poparciu i akceptacji strony
rz¹dowej rzeczywiœcie zmienione podczas prac ko-
misji senackiej, czyli nast¹pi³o jakby wyeliminowa-
nie tych wszystkich zapisów, które potencjalnie bu-
dzi³y w¹tpliwoœæ co do wprowadzania stanów nad-
zwyczajnych. Zwracam uwagê, ¿e je¿eli mówimy
o stopniach alarmowych i o pewnych obligacjach,
dotycz¹ one organów administracji pañstwowej.

(Senator Piotr Andrzejewski: I samorz¹dowej.)
Tak, prezes Rady Ministrów na wniosek w³a-

œciwego ministra, kierownika urzêdu centralne-
go lub wojewody mo¿e wprowadziæ na ca³ym tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czêœci
w drodze zarz¹dzenia nastêpuj¹cy stopieñ alar-
mowy. Zgodnie z konstytucj¹ mo¿e ten stopieñ
alarmowy wprowadziæ i to jest sygna³ dla admini-
stracji pañstwowej, a administracja samorz¹do-
wa mo¿e byæ w to w³¹czona tylko wtedy, je¿eli bê-
dzie ujêta w planach. Jest oczywiste, ¿e zapobie-
ganie zagro¿eniu terrorystycznemu, powodu-
j¹cemu zagro¿enie bezpieczeñstwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej, do momentu wprowadzenia sta-
nu nadzwyczajnego odnosi siê przede wszystkim
do instytucji i organów pañstwowych. Tego nie
realizuje wójt czy starosta, tylko struktury powo-
³ane do zwalczania zagro¿enia terrorystycznego.

W ka¿dym razie, reasumuj¹c, pragnê jeszcze
raz podkreœliæ, ¿e ¿adne zapisy, jeœli chodzi o sa-
morz¹dy, nie wzbudzi³y zastrze¿eñ strony samo-
rz¹dowej, a wrêcz spotka³y siê z poparciem. Tak
¿e samorz¹dy, ich przedstawiciele w komisji
wspólnej z rz¹dem nie widzia³y zagro¿enia dla
swojej autonomii.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, czytam dok³adnie ustawê.

W art. 19, kiedy mówi siê o zarz¹dzaniu kryzyso-
wym na terenie gminy, mówi siê, ¿e dotyczy to

31. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym 11

(podsekretarz stanu P. Soloch)



tak¿e przeciwdzia³ania skutkom zdarzeñ o cha-
rakterze terrorystycznym. Tak ¿e to obejmuje…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch: Nie,
to jest…)

Ale to tylko jest taka…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:

Mogê, Panie Marsza³ku? Jedno wyjaœnienie.
Wiem, ¿e jest tutaj mowa, proszê zwróciæ uwagê,
o przeciwdzia³aniu skutkom zdarzeñ o charakte-
rze terrorystycznym. Co to znaczy? Je¿eli by³ za-
mach, a samorz¹d gminy na przyk³ad dysponuje
ochotnicz¹ stra¿¹ po¿arn¹ czy ratownikami, to
oni przyje¿d¿aj¹ i ratuj¹, ale tutaj nie chodzi o to,
¿eby oni jakby tropili terrorystów, tylko o to, ¿e
wtedy oni wchodz¹, kiedy coœ siê zdarzy³o, na-
st¹pi³a jakaœ katastrofa wskutek dzia³añ terrory-
stycznych.

(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Ale
to tak¿e obejmuje tego typu zdarzenia, skutki;
oczywiœcie to, co po, a nie co przed…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, pan senator Korfanty.
Potem pan senator Owczarek, pani senator

Gacek, pan senator Witczak.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Ministrze, mam sprawê szczegó³ow¹ do-

tycz¹c¹ art. 26, a w³aœciwie ust. 5 tego artyku³u,
który ma nastêpuj¹ce brzmienie: na dofinanso-
wanie zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego jednostki samorz¹du terytorialne-
go mog¹ otrzymywaæ dotacje celowe z bud¿etu
pañstwa. W zwi¹zku z tym mam dwa pytania do
pana ministra.

Pierwsze. Cczy jest okreœlona wysokoœæ takie-
go dofinansowania, o które mog¹ siê ubiegaæ
gminy oraz powiaty i samorz¹dy wojewódzkie?

Drugie pytanie. Wed³ug jakich zasad bêdzie
obliczane to dofinansowanie, co jednostki samo-
rz¹du terytorialnego musz¹ zrobiæ, gdzie siê mo-
g¹ zapoznaæ z kryteriami tego dofinansowania?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:

Dziêkujê.
Ten punkt artyku³u celowo ma taki szeroki za-

pis, by³o to równie¿ uzgadniane z samorz¹dami.
Zadania w³asne z zakresu zarz¹dzania kryzyso-
wego, które wynikaj¹ z przeniesienia artyku³u
z ustawy o stanie klêski ¿ywio³owej do tej ustawy,
to s¹ te zadania, które by³y przedtem okreœlane
w ramach w³aœnie ustawy o klêskach ¿ywio³o-
wych. Koszty wykonywania tych zadañ bêd¹ wy-
nika³y równie¿ z planów, które bêd¹ przygotowy-
wane przez samorz¹dy. W tej ustawie przyjêliœmy
wiêc tak¹ zasadê, ¿e niejako od góry a¿ do odpo-
wiedniego szczebla samorz¹du schodzi dyrekty-
wa, wed³ug której samorz¹d przygotowuje plan,
a samorz¹d w tym planie wskazuje na swoje po-
trzeby finansowe.

Chodzi w tym zapisie o to, ¿e ta ustawa obliga-
toryjnie nie narzuca dodatkowych kosztów. Sa-
morz¹d mówi: tak, mamy takie zagro¿enia na na-
szym terenie, ale mamy takie œrodki, jakie ma-
my, i w zwi¹zku z tym albo zostanie nam udzielo-
na pomoc ze szczebla powiatu, a mo¿e ze szczebla
wojewódzkiego czy te¿ ze szczebla centralnego,
albo my nie bêdziemy w stanie wykonaæ zadañ
zwi¹zanych z zapobieganiem tym zagro¿eniom.
I wtedy w ostatecznoœci pañstwo jest zobowi¹za-
ne, je¿eli ¿ycie ludzkie jest zagro¿one, w taki czy
inny sposób tej sytuacji zapobiec. Chodzi po pro-
stu o to, ¿e nie ma ¿adnej dodatkowej obligacji fi-
nansowej dla samorz¹du. Ju¿ teraz tak siê dzieje,
sytuacja powodziowa jest œrednio dwa razy do
roku albo czêœciej i samorz¹d mówi: proszê, ze-
rwa³o wa³y, a my nie mamy œrodków, dajcie nam
pieni¹dze. I rz¹d stara siê dawaæ pieni¹dze, ¿eby
ci ludzie nie byli poszkodowani. Taki jest wiêc
sens tego zapisu, to by³o wstawione na ¿yczenie
samorz¹dów i strona rz¹dowa to zaakceptowa³a.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa krótkie pytania

i prosi³bym o konkretn¹ odpowiedŸ. Gdy przygo-
towywano biznesplan do tej ustawy, jak¹ œredni¹
p³acê brutto za³o¿ono dla pracowników Rz¹do-
wego Centrum Bezpieczeñstwa? To pierwsze py-
tanie.
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Drugie pytanie. Jakie zadania w³asne w zakre-
sie zarz¹dzania kryzysowego ma samorz¹d woje-
wódzki? Bo ja tam tego nie znalaz³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, p³ace w Rz¹dowym Centrum

Bezpieczeñstwa bêd¹ takimi p³acami, jakie s¹
w administracji pañstwowej. Bêdzie dyrektor,
bêd¹ zastêpcy. Ca³y koszt wyszacowaliœmy na
4 miliony 700 z³, one mog¹ byæ trochê wiêksze al-
bo trochê mniejsze. Nie bêd¹ to p³ace inne ni¿ te,
które wystêpuj¹ w administracji pañstwowej, bê-
d¹ to p³ace w takich wide³kach, w jakich p³ace dla
urzêdników pañstwowych, funkcjonariuszy
pañstwowych s¹ dopuszczalne.

Jeœli chodzi o samorz¹d, to w art. 15 uwzglê-
dniony zosta³ marsza³ek województwa, on ucze-
stniczy w realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego i planowania cywilnego, wynika-
j¹cych z jego kompetencji, które okreœlaj¹ inne
akta. Ponadto marsza³ek wojewódzki lub jego
przedstawiciel ma zagwarantowane uczestni-
ctwo w wojewódzkim zespole kryzysowym. A co
do ni¿szych szczebli samorz¹du, to oczywiœcie
w kolejnych artyku³ach jest okreœlona rola staro-
sty, wójta gminy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Gacek.

Senator Urszula Gacek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jedno moje pytanie zada³ ju¿

pan senator Korfanty, natomiast drugie pytanie
dotyczy dodatkowych obowi¹zków nak³adanych
przez tê ustawê na podmioty gospodarcze,
a szczególnie te przedsiêbiorstwa, które za-
rz¹dzaj¹ tak zwan¹ infrastruktur¹ krytyczn¹, tu
znajduj¹ siê i banki, i ró¿ne inne instytucje. Czy
s¹ dodatkowe obowi¹zki, czy s¹ jakieœ szacunki
co do tego, jakie to mo¿e mieæ skutki finansowe
dla przedsiêbiorstw?

I trzecie pytanie. Czy projekt ustawy by³ kon-
sultowany z samorz¹dem gospodarczym?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Projekt ustawy nie by³ konsultowany z samo-

rz¹dem gospodarczym…
Nie by³, tak? Czy mo¿e by³?
Przepraszam, pytam pana dyrektora, ¿eby siê

upewniæ.
(Dyrektor Departamentu w Ministerstwie

Spraw Wewnêtrznych i Administracji Bogus³aw
Cichoñ: By³. Z przedstawicielem SKOK, a z samo-
rz¹dem w internecie.)

Aha, to znaczy by³ w tym sensie, ¿e ka¿dy móg³
zg³osiæ swoje uwagi. Ale dlaczego specjalnie nie
by³ konsultowany? Dlatego ¿e w naszym przeko-
naniu ¿adne z zapisów dotycz¹cych infrastruk-
tury krytycznej, które tutaj siê znalaz³y, nie po-
woduj¹ bezpoœrednich skutków finansowych,
poza jednym skutkiem konkretnym, organiza-
cyjnym, co zreszt¹ pojawi³o siê w poprawkach se-
nackich do tej ustawy, a który to narzuci ju¿ nie
ta ustawa, a dyrektywa Unii Europejskiej naka-
zuj¹ca podmiotom skatalogowanym jako pod-
mioty nale¿¹ce do infrastruktury krytycznej po-
siadanie punktów kontaktowych czy osób kon-
taktowych odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
tej infrastruktury krytycznej. To nie oznacza, ¿e
prywatny w³aœciciel, operator infrastruktury
krytycznej ma powo³aæ jakieœ odrêbne stanowis-
ko. On ma po prostu wskazañ osobê, która mo¿e
ju¿ odpowiada za ochronê obiektu czy w jakiœ in-
ny sposób za bezpieczeñstwo us³ug wykonywa-
nych przez dany podmiot, która ma byæ tym pun-
ktem kontaktowym. I to w³aœnie lada moment –
bo ta dyrektywa jest ju¿ w koñcowej fazie przygo-
towañ – wymusi na nas prawo europejskie. A ta
ustawa jakby zbiega siê z prawem europejskim.

Jeœli chodzi o dialog z prywatnymi podmiotami
gospodarczymi, bierzemy tutaj pod uwagê, pyta³
o to pan senator Andrzejewski, doœwiadczenia
rozwi¹zañ stosowanych w innych pañstwach,
rozwi¹zania, które chcemy przyj¹æ. Uwa¿amy, ¿e
ta ustawa nak³ada wszelkie obligacje zwi¹zane
z dzia³aniami w celu ochrony infrastruktury
przede wszystkim na podmioty administracji
pañstwowej i publicznej. A regu³y wspó³pracy
i wspó³dzia³ania z podmiotami prywatnymi mog¹
zostaæ wypracowane tylko w dialogu, i takie s¹
doœwiadczenia krajów zachodnich. Nie ma jesz-
cze pe³nej listy, mamy jedynie listê robocz¹ tych
podmiotów, 23 kwietnia odbêdzie siê pierwsze
spotkanie z instytucjami, które wytypowaliœmy,
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zgodnie z naszym przekonaniem, ale na razie to
jest tylko propozycja katalogu instytucji i pod-
miotów, sklasyfikowanych przez nas jako pod-
mioty nale¿¹ce do infrastruktury krytycznej kra-
ju. I w³aœnie z tymi przedstawicielami prywatny-
mi, ju¿ w drodze rozporz¹dzeñ i planów, to wza-
jemne wspó³dzia³anie bêdzie wypracowywane.
W naszym przekonaniu nie ma innej drogi, i tak
zreszt¹ dzia³a to na ca³ym œwiecie, ¿e odbywa siê
to na zasadzie dobrowolnoœci. Takie dyskusje
trwaj¹ w Unii Europejskiej, o czym œwiadczy fakt,
¿e ta dyrektywa przygotowywana jest w³aœnie
przez Uniê Europejsk¹. To, co jest infrastruktur¹
krytyczn¹, oraz podmiot nale¿¹cy obligatoryjnie
do tej infrastruktury krytycznej bêdzie okreœlane
nie przez w³adze narodowe, tylko w³adze unijne.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Gacek jeszcze raz.

Senator Urszula Gacek:
Mam jedno dodatkowe pytanie. Kto okreœli, ja-

kie przedsiêbiorstwo posiada infrastrukturê kry-
tyczn¹? Jest tutaj punkt „systemy finansowe”.
Czy to znaczy, ¿e spó³dzielczy bank u mnie w gmi-
nie te¿ bêdzie objêty takim zarz¹dzaniem? Jest
tutaj bardzo ma³o precyzyjnej informacji, a ja
uwa¿am, ¿e bêdzie to mia³o konsekwencje dla
przedsiêbiorstw. Do jakiego szczebla schodzimy
w definicji tych przedsiêbiorstw, które zarz¹dzaj¹
infrastruktur¹ krytyczn¹?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Definicja infrastruktury zosta³a zawarta

w art. 3 ppkcie 2, a w dalszych artyku³ach – myœ-
lê o art. 6 – podajemy zadania z zakresu infra-
struktury krytycznej, plany ochrony infrastruk-
tury krytycznej. Czy bank w gminie pani senator
bêdzie objêty planami ochrony infrastruktury
krytycznej? Proszê zwróciæ uwagê, ¿e art. 6
ppkt 5 mówi: wspó³praca miêdzy administracj¹
publiczn¹ a w³aœcicielami oraz posiadaczami sa-
moistnymi i zale¿nymi obiektów, instalacji lub
urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej w zakresie
jej ochrony.

Przygotowany plan ochrony infrastruktury
krytycznej bêdzie musia³, je¿eli stwierdza siê, ¿e
bank w gminie X jest elementem infrastruktury
krytycznej, zawieraæ sposoby jej ochrony. Te spo-
soby bêd¹ okreœlone w porozumieniu z w³aœcicie-
lem zgodnie z odrêbnymi przepisami, które regu-
luj¹ funkcjonowanie danej instytucji. Tutaj ad-
ministracja nie mo¿e narzuciæ jakichœ dodatko-
wych wymagañ. Chodzi wiêc o to, ¿e administra-
cja mo¿e w planie zapisaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹
o bankowoœci czy innymi ustawami, ten bank ma
takie a takie obligacje, i my w zwi¹zku z tym
w planie robimy to i to. Tak ¿e tutaj nie ma takie-
go efektu, ¿e ustawa nakazuje w³aœcicielowi po-
noszenie dodatkowych nak³adów czy wysi³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zgodnie z postanowieniem ustawy, w³aœcicie-

le, posiadacze infrastruktury krytycznej maj¹
obowi¹zek przygotowania, wdro¿enia w³asnych
planów ochrony infrastruktury krytycznej spój-
nych z planami administracji publicznej. Ustawa
nie daje jednak, Panie Ministrze, wytycznych
w tym zakresie. A jednoczeœnie w art. 7 ustawa
upowa¿nia Radê Ministrów do tworzenia i aktua-
lizacji planów przygotowanych przez w³aœcicieli,
posiadaczy infrastruktury krytycznej, uwzglê-
dniaj¹c potrzebê zapewnienia ci¹g³oœci jej fun-
kcjonowania. Nale¿a³oby zwróciæ uwagê szcze-
gólnie na potrzebê zapewnienia ci¹g³oœci fun-
kcjonowania infrastruktury krytycznej, nie mo¿-
na tu bowiem wykluczyæ, Panie Ministrze, ¿e t¹
drog¹ mog¹ zostaæ na³o¿one na te podmioty do-
datkowe obowi¹zki. I moje pytanie jest z t¹ kwe-
sti¹ zwi¹zane. Czy nie nale¿a³oby szczegó³owo
opisaæ tê materiê i uregulowaæ to w ustawie, a nie
w rozporz¹dzeniu? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Ju¿ odpowiadam na to pytanie, Panie Senato-

rze. Uregulowanie w trybie ustawowym by³oby
o tyle trudne, ¿e, jak powiadam, nie mamy for-
malnego katalogu obiektów nale¿¹cych do infra-
struktury krytycznej. Na poziomie ni¿szym ni¿
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ogólnokrajowy on bêdzie tworzony dopiero w pla-
nach wojewódzkich, czy wczeœniej, w powiato-
wych, ale przede wszystkim wojewódzkich, st¹d
to rozporz¹dzenie. Ta ustawa jest zupe³nie nowa-
torska, musimy zobaczyæ, na przyk³ad po roku
czy po jakimœ innym czasie, jak ten system bê-
dzie funkcjonowa³, dlatego nie mogliœmy wiele
rzeczy zapisaæ szczegó³owo. My nie mamy jeszcze
ustalonego na poziomie ogólnokrajowym planu
infrastruktury krytycznej, poniewa¿ pojêcie in-
frastruktury krytycznej jest dopiero wprowadza-
ne tym aktem, i st¹d takie rozwi¹zania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Trybu³a, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym zapytaæ, kto bê-

dzie decydowa³ i ocenia³, czy sytuacja jest kryzy-
sowa, czyli, wed³ug tej definicji, czy zosta³y ze-
rwane lub znacznie naruszone wiêzy spo³eczne.
Czy to bêdzie Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñ-
stwa, które zgodnie z art. 10 bêdzie powo³ane, czy
to pan premier bêdzie decydowa³, czy te¿ mini-
strowie, którzy monitoruj¹ sytuacjê? To jest pier-
wsze pytanie.

I drugie pytanie. Wed³ug jakiej skali bêdzie
oceniana sytuacja kryzysowa? Czy taka skala
w ogóle jest opracowana, czy myœli siê o takiej
skali? Dlatego ¿e to jest pojêcie nieokreœlone,
i pewnie trudno je bêdzie zdefiniowaæ. Jest tutaj,
w art. 3 ust. 1, powiedziane, ¿e to s¹ takie sytua-
cje, które nie uzasadniaj¹ wprowadzenia stanów
nadzwyczajnych, o jakich mówi konstytucja. Ale
czy jest pewna skala, czy pañstwo siê nad tym za-
stanawiali? Bo ja tego w ustawie nie znalaz³em.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Taka skala jest trudna do wprowadzenia, za-

wsze na którymœ poziomie musi wyst¹piæ jakiœ
element subiektywny, ocenny, kiedy stwierdza-
my, ¿e mamy do czynienia z sytuacj¹ kryzysow¹.
Tutaj za ten element subiektywny jest bezpoœre-
dnio odpowiedzialny organ, który bêdzie decydo-

wa³ o wprowadzeniu zarz¹dzania kryzysowego.
Jeszcze raz zwracam uwagê na to, ¿e je¿eli ktoœ
powie: mamy alarm drugi czy trzeci, zgodnie z t¹
ustaw¹, to ludzie na ulicy nie odczuj¹, ¿e maj¹ do
czynienia z sytuacj¹ kryzysow¹. Odczuj¹ to tylko
ludzie, którzy pracuj¹ w organach administracji
pañstwowej i publicznej, odpowiedzialni za bez-
pieczeñstwo obywateli. Oni i tak w dzisiejszych
czasach, jak ju¿ mówiliœmy, w sytuacji niepoko-
jów spo³ecznych, ale nie tylko, w sytuacji zagro-
¿enia powodziowego czy innego s¹ w stanie wy¿-
szej mobilizacji, podczas gdy zwyczajny obywa-
tel, ten, który nie jest w tych strukturach, po pro-
stu nadal funkcjonuje normalnie i jego ¿ycie nie
ulega zak³óceniu z powodu tego, ¿e ktoœ mówi, ¿e
zbiera siê zespó³ kryzysowy i wprowadza za-
rz¹dzanie kryzysowe. Tutaj ten element ocenny,
kiedy siê wprowadza zarz¹dzanie kryzysowe, jest
wyjaœniony w art. 7: w przypadkach niecier-
pi¹cych zw³oki zarz¹dzanie kryzysowe sprawuje
minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych, za-
wiadamiaj¹c niezw³ocznie o swych dzia³aniach
prezesa Rady Ministrów, który mo¿e zmieniæ jego
decyzjê, zwo³aæ Radê Ministrów, i wszystkie de-
cyzje podjête przez ministra, przez MSWiA, pod-
legaj¹ rozpatrzeniu na najbli¿szym posiedzeniu
Rady Ministrów.

Jakie to s¹ sytuacje? Mówimy tutaj o niepoko-
jach spo³ecznych. W ubieg³ym roku Wêgorzewo
i chyba Go³dap by³y zagro¿one brakiem dostaw
gazu, a bezpoœrednio zagro¿ony by³ dom starców,
który nie mia³ w³asnego ogrzewania. I wówczas
bez ustawy, tylko dziêki pewnej woli dzia³ania
ministra spraw wewnêtrznych, minister obrony
zgodzi³ siê wyprowadziæ ¿o³nierzy z koszar, które
mia³y w³asny system ogrzewania, w³asn¹ kot³o-
wniê, ¿eby ewentualnie tych starszych ludzi
przeprowadziæ do pomieszczeñ ogrzewanych,
a wojsko przesz³oby do zimnych pomieszczeñ do-
mu opieki. PóŸniej siê okaza³o, ¿e gaz jednak jest
i ci ludzie maj¹ ogrzewanie. I to jest przyk³ad
dzia³ania kryzysowego. Minister spraw wewnê-
trznych otrzymuje sygna³, ocenia, ¿e jest to sy-
tuacja kryzysowa, podejmuje dzia³ania nadzwy-
czajne, nakazuje wyprowadziæ wojsko z koszar i
wprowadziæ tam ludzi, którzy musz¹ byæ ogrze-
wani. Zawiadamia siê o tym premiera i premier
decyduje, czy to jest dobre, czy nie, czy oddaæ to
komuœ innemu. A wiêc taka myœl jest zawarta
w tej ustawie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator ¯elichowski.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Ministrze, mam wra¿enie, ¿e kilkakrot-

nie ju¿ panie i panowie senatorowie dopytywali
o pewn¹ sferê definicyjn¹, poniewa¿ tutaj poja-
wia siê najwiêkszy problem, problem oceny sy-
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tuacji kryzysowej, tego, kto ma to oceniaæ, oraz
pojawiaj¹ siê kwestie procedur zwi¹zanych
z okreœleniem stanu sytuacji kryzysowej. Sam
pan zreszt¹ tutaj przytacza³ kilka przyk³adów i,
odpowiadaj¹c na pytanie senatora Trybu³y, mó-
wi³ o pewnym kontinuum, czyli przejœciu od sy-
tuacji normalnej do sytuacji kryzysowej. Mnie
natomiast interesuje etap nastêpny, po tym kon-
tinuum. Za³ó¿my, ¿e jest sytuacja kryzysowa i te-
raz jest to pewne kontinuum stanów wyj¹tko-
wych, które s¹ okreœlone w art. 228 konstytucji.
Prosi³bym o doprecyzowanie, gdzie koñczy siê sy-
tuacja kryzysowa, a zaczyna siê taka sytuacja,
w której powinien byæ wprowadzony stan wyj¹t-
kowy czy, powiedzmy, stan klêski ¿ywio³owej.
U¿y³ tu pan kilku takich przyk³adów, jak przy-
padki sepsy, zagro¿enia powodziowego czy za-
gro¿enia w domu starców, gdzie zabrak³o, a ra-
czej mog³o zabrakn¹æ, gazu. Panie Ministrze, dzi-
siaj takie problemy s¹ rozwi¹zywane bez ustawy
o zarz¹dzaniu kryzysowym. Czy nie jest tak, ¿e ta
ustawa jest tworzeniem bytu ponad koniecz-
noœæ? A Wiliam Ockham powiedzia³, ¿e nie nale¿y
tworzyæ bytów ponad potrzebê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, rol¹ tej ustawy nie jest wska-

zywanie, gdzie koñczy siê sytuacja kryzysowa
i ma zostaæ wprowadzony stan nadzwyczajny, bo
to oczywiœcie okreœlaj¹ akty prawne dotycz¹ce
stanów nadzwyczajnych.

Jeszcze raz chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
ta ustawa mówi o tym, jak organy odpowiedzial-
ne za bezpieczeñstwo ludzi maj¹ wspó³dzia³aæ.
Bo s³uszne by³y uwagi i w¹tpliwoœci pani senator,
dotycz¹ce prywatnych podmiotów, których dzia-
³alnoœæ jest jednak zwi¹zana z bezpieczeñstwem
ludzi, tak definiowanym w tej ustawie. Chodzi
o to, jak one maj¹ reagowaæ, jak siê maj¹ organi-
zowaæ, ¿eby rzeczywiœcie minimalizowaæ ewen-
tualne zagro¿enie. Tak ¿e o tym, kiedy siê wpro-
wadza stan nadzwyczajny, mówi¹ inne akty pra-
wne i to nie jest przedmiotem tej ustawy.

Czy jest ona potrzebna, skoro te sytuacje by³y
ju¿ rozwi¹zywane? Tak, tylko ¿e bardzo czêsto
one by³y rozwi¹zywane, jak to siê kiedyœ okreœla-
³o i jeszcze czasami takie powiedzenie chodzi,
prawem powielaczowym. Ja mogê opowiedzieæ
o innej sytuacji zagro¿enia, gdy by³a spiêtrzona

kra na Odrze i jedynym rozwi¹zaniem, ¿eby nie
nast¹pi³a powódŸ – bo kra spiêtrzy³a wody,
a Odra by³a czêœciowo u ujœcia rozmarzniêta –
by³o w³¹czenie dodatkowych agregatów w Elek-
trowni Dolna Odra. I wówczas ta decyzja zosta³a
podjêta bez ¿adnych… Kosztowa³o to 1 milion czy
2 miliony z³, aby te agregaty pracowa³y. I tylko
niejako si³a przekonywania i si³a przebicia polity-
cznego ówczesnego ministra Dorna spowodowa-
³y, ¿e pani prezes sieci, maj¹c niejako pewnoœæ,
¿e w razie czego bêdzie on jej broni³, wyda³a de-
cyzjê, która kosztowa³a 1 milion z³, ale uratowa³a
maj¹tek ludzi, który wart by³by byæ mo¿e wiele
dziesi¹tek milionów.

Ta ustawa opisuje oczywiœcie pewne sprawy,
problemy, które ju¿ w pewnych konkretnych sy-
tuacjach by³y rozwi¹zywane, ale bez ¿adnych
uwarunkowañ, bez zapisów legislacyjnych. Nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e pierwsz¹ osob¹, która rea-
guje w pañstwie, jest minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji. Na ten temat by³a wielka
dyskusja. Miêdzy innymi to by³o przyczyn¹ tego,
¿e w poprzedniej kadencji by³y dwa czy nawet trzy
projekty ustawy, które siê ze sob¹ zderza³y, rozsy-
pywa³y siê, bo wojsko walczy³o o swoje i struktury
MSWiA walczy³y o swoje. Na podstawie statystyki
zdarzeñ stwierdzamy, ¿e w wiêkszoœci przypad-
ków – poniewa¿ ministrowi spraw wewnêtrznych
i administracji podlega nie tylko s³u¿ba, ale rów-
nie¿ administracja wojewódzka – zajmuje siê tym
minister spraw wewnêtrznych, dlatego ustawa je-
dnoznacznie wskazuje, ¿e pierwszym, który rea-
guje, jest minister. A tak naprawdê pierwszym,
który reaguje, jest premier, bo premier mo¿e po-
wzi¹æ jak¹œ informacjê, pomin¹æ ministra spraw
wewnêtrznych i wyznaczyæ inn¹ osobê. W ka¿dym
razie tego w poprzednich ustawach nie by³o.

Obowi¹zek budowania planów. Ma pan racjê,
plany reagowania kryzysowego by³y budowane,
ale nie we wszystkich województwach, nie we
wszystkich powiatach. Przysy³ano nam do mini-
sterstwa takie ksi¹¿ki z opisem, co oni maj¹, co ro-
bi¹. Teraz jest ten obowi¹zek i jest te¿ wskazane,
kto jest bezpoœrednio odpowiedzialny, czy woje-
woda, czy starosta. To on siê musi podpisaæ, on
bierze odpowiedzialnoœæ za to, co jest w tej grubej
ksi¹¿ce, która gdzieœ le¿y czy jest do nas przysy³a-
na, za to, czy w niej jest prawda, czy nieprawda.

Tak ¿e absolutnie zgadzam siê z tym, ¿e ta usta-
wa opisuje czêsto stany i rozwi¹zania, które ju¿ is-
tniej¹, ale ona to scala, tworzy jeden system.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Ministrze, mówi³ pan o pozytywnej opi-

nii samorz¹du w odniesieniu do tego projektu,
a tymczasem wydaje mi siê, ¿e racjê maj¹ prawni-
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cy, którzy wskazuj¹, ¿e art. 26 nie spe³nia wymo-
gów dotycz¹cych zasad przekazywania gminom
œrodków finansowych. Wprawdzie w ust. 6 pro-
jektodawcy powo³uj¹ siê na ustawê o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego, ale jedno-
czeœnie ³ami¹ tê ustawê, poniewa¿ w art. 46
ust. 2 pkt 6 tej¿e ustawy jest nakaz, a¿eby dopre-
cyzowaæ terminy i szczegó³owe zasady przekazy-
wania œrodków finansowych ka¿dorazowo
w ustawie, która nak³ada okreœlone zadania na
gminy. Pañstwo tego nie czynicie. Chcia³bym za-
protestowaæ, dlatego ¿e to siê powtarza, to jest
sta³a praktyka, ¿e nie okreœla siê szczegó³owych
zasad, terminów przekazywania œrodków samo-
rz¹dom na realizacjê coraz to nowych zadañ. Pro-
si³bym, ¿eby pan siê do tego odniós³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Ja mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e za³o¿enie by-

³o takie. Do art. 26 oczywiœcie by³y czynione opi-
nie prawne, ale praktycznie w znacznym stop-
niu, nie wiem, w 80% czy w 70% to jest redakcja
samorz¹dowa, a kwestie zwi¹zane z dofinanso-
waniem zadañ w³asnych wynikaj¹ z innych ak-
tów prawnych. My tu po prostu tylko wskazuje-
my. Oni chcieli, aby by³ taki zapis, ¿eby nie by³o
w¹tpliwoœci, ¿e my nie nak³adamy na nich dodat-
kowego obowi¹zku finansowego. Proszê zwróciæ
uwagê na art. 26 pkt 4, który mówi o tym, ¿e na
realizacjê zadañ w³asnych z zakresu zarz¹dzania
kryzysowego jest rezerwa w wysokoœci do 1%,
czyli tak naprawdê ¿adna. Samorz¹dy chcia³y,
aby by³ taki zapis, ¿eby mieæ pewnoœæ, ¿e sprawy
zwi¹zane z bezpieczeñstwem i z wejœciem w ¿ycie
tej ustawy nie na³o¿¹ na nie dodatkowych obo-
wi¹zków finansowych. Oczywiœcie samorz¹dy
maj¹ swoje obowi¹zki zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem, które wynikaj¹ z innych aktów praw-
nych.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Mogê jeszcze
dopytaæ w tej sprawie?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, dodatkowe pytanie.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Jednak¿e – moim zdaniem – konstrukcja

ust. 5 jest niew³aœciwa z punktu widzenia ustaw

zarówno o samorz¹dzie gminnym, jak i o docho-
dach jednostek samorz¹du terytorialnego, bo w³a-
œnie tam jest nakazane, ¿eby szczegó³owy tryb
przekazywania œrodków i terminy by³y okreœlone
ka¿dorazowo w ustawie, a tutaj pañstwo tego nie
czynicie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Szczegó³owo w tej sprawie mo¿emy odpowie-

dzieæ w formie pisemnej, je¿eli oczywiœcie pan
marsza³ek zezwoli, bo…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Je¿eli nie jest pan w stanie odpowiedzieæ teraz,

to proszê o odpowiedŸ na piœmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch:
…ju¿ nie bêdê w szczegó³y…)

To proszê o odpowiedŸ na piœmie, tak, proszê
na piœmie, bo faktycznie sformu³owania tego ar-
tyku³u mog¹ budziæ zastrze¿enia.

Proszê bardzo, pan senator Michalak, a potem
pan senator Szymura.

Proszê.

Senator Pawe³ Michalak:
Do infrastruktury krytycznej jest te¿ zaliczana

infrastruktura w zakresie ochrony zdrowia. Jako
¿e jest pan wiceminister zdrowia, to ja bym do
niego najpierw skierowa³ pytanie.

Panie Ministrze Grabowski, czy… Zajêty.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,

ale w tej sprawie jest tu przedstawiciel rz¹du.)
Aha, dobrze. W takim razie mam takie pytanie,

bo by³y pewne sugestie z Ministerstwa Zdrowia.
Czy te rozwi¹zania prawne, a szczególnie w od-
niesieniu do funkcji koordynuj¹cych, w skutecz-
ny sposób pozwol¹ reagowaæ na przyk³ad na ta-
kie zagro¿enia, jak pojawienie siê niebezpieczne-
go leku? Chodzi o wycofanie, co niedawno prze-
¿ywaliœmy. Je¿eli mo¿na, to…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Zapisy, które znalaz³y siê w tym projekcie,

przede wszystkim wskazuj¹ niejako na to, kto za
co odpowiada. Jest tu wskazana rola lekarza ko-
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ordynatora, co zreszt¹ jest zgodne z zapisami
ustawy o ratownictwa medycznym. Zaœ szczegó-
³owe zasady reagowania i procedowania bêd¹
okreœlone w planach, które przewiduje ustawa,
i ka¿dy minister w zakresie swojej kompetencji…
W konsekwencji ustawy o ratownictwie medycz-
nym i w konsekwencji tej ustawy powstanie sys-
tem, w ramach którego lekarze koordynatorzy,
maj¹cy zespó³ informacji i niejako przypiêci do
struktur reagowania kryzysowego na poziomie
wojewódzkim, bêd¹, tak to nazwê, spiêci przez je-
dnego koordynatora w Ministerstwie Zdrowia.

Jeœli chodzi o przypadek corhydronu i podob-
ne sprawy, to sposób reagowania bêdzie okreœlo-
ny w planach. Zwracam uwagê, ¿e w sprawie wy-
cofania leku dzia³a³y wspólnie s³u¿by ministra
zdrowia oraz ministra spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji.

(Senator Pawe³ Michalak: W takim razie mo¿na
jeszcze drug¹ seriê?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze, o zadanie ko-

lejnych pytañ.

Senator Pawe³ Michalak:
Dziêkujê.
Jest taka sugestia Ministerstwa Zdrowia, ¿eby

poprawk¹, któr¹ tu mam, przywróciæ niejako
funkcjê lekarza dy¿urnego, krajowego i wojewó-
dzkiego. Dlatego o to pytam. A poniewa¿ jest ju¿
poprawka, która mówi o lekarzu koordynatorze
ratownictwa medycznego – to jest pkt 3 zestawie-
nia poprawek – to mo¿e te dwie sprawy mo¿na by
po³¹czyæ i by³aby czytelna sprawa odpowiedzial-
noœci i uruchomienia procedur na wypadek za-
gro¿enia. Czy pan minister móg³by odpowiedzieæ
na to pytanie?

A co powiedzia³by pan minister o reaktywacji
instytucji dy¿urnego lekarza krajowego i wojewó-
dzkiego?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Nad tymi poprawkami, o ile dobrze zrozumia-

³em, choæ mo¿e nie do tego artyku³u, do którego
pan senator siê odnosi³, dyskutowano wczoraj na
posiedzeniu komisji i przedstawiciel ministra
zdrowia wspar³ niejako inicjatywê senack¹. Ja tu
tak na szybciutko nie jestem w stanie… Pan mar-
sza³ek mówi³ na wstêpie o poprawkach, które zo-
sta³y zaproponowane, i szczegó³owo na ten temat

na pewno wiêcej powiedzia³by przedstawiciel mi-
nistra zdrowia. Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e
z punktu widzenia naszego ministerstwa, jako
odpowiedzialnego za ca³y system proponowany
w tej ustawie, one nie budz¹ w¹tpliwoœci w tym
sensie, ¿e rola koordynatora na szczeblu wojewó-
dzkim i z poziomu ministra zdrowia na skutek
poprawek senackich zostaje wzmocniona. My te-
mu niejako przyklaskujemy i z tego, co rozu-
miem, minister zdrowia, którego przedstawiciel
uczestniczy³ wczoraj w pracach komisji jako eks-
pert, równie¿. Tutaj nie mam…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szymura, proszê bardzo.

Senator Jerzy Szymura:
Panie Ministrze, jednym z kluczowych elemen-

tów, który bêdzie s³u¿y³ realizacji zadañ zwi¹za-
nych z zarz¹dzaniem kryzysowym, jest system
informatyczny zarz¹dzania kryzysowego.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ pana mini-
stra, po pierwsze, o to, czy gotowa jest koncepcja
tego systemu informatycznego.

Pytanie drugie. Jakie elementy zosta³y do tej
pory zrealizowane? Pytam, bo pewne fragmenty
tego systemu by³y realizowane w latach poprzed-
nich, chocia¿by te zwi¹zane ze wspólnym nume-
rem telefonicznym itd.

Kolejne, trzecie pytanie. Jaki bud¿et przewi-
dziany jest na to zadanie?

Pytanie czwarte. Jakie firmy realizowa³y do tej
pory elementy systemu zarz¹dzania informaty-
cznego?

Pytanie pi¹te. W jaki sposób i czy w ogóle mini-
sterstwo zamierza zabezpieczyæ siê przed takimi
sytuacjami, ¿e w realizacji tego systemu bêd¹
bra³y wy³¹cznie albo prawie wy³¹cznie firmy, któ-
re s¹ w³asnoœci¹ i s¹ zarz¹dzane przez osoby, bê-
d¹ce w latach ubieg³ych pracownikami aparatu
s³u¿b bezpieczeñstwa? Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, ta ustawa jest ustaw¹ ramo-

w¹. Ona nie rozstrzyga kwestii szczegó³owych,
bardziej szczegó³owych, chocia¿ niezwykle wa¿-
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nych, o których pan mówi, ale sprawy te zosta³y
ju¿ podjête w ustawie o ratownictwie medycz-
nym, która na³o¿y³a na ministra spraw wewnê-
trznych i administracji obowi¹zek wydania – mó-
wiê tu o telefonie 112 – rozporz¹dzenia organizu-
j¹cego centra powiadamiania ratunkowego. Do
tej pory mieliœmy do czynienia – zapewne pan,
Wysoka Izba, wszyscy ci, którzy siê tym bli¿ej in-
teresowali, wiedz¹ – z systemem bardzo rozpro-
szonym, który by³ skutkiem tego, ¿e nie by³o roz-
wi¹zañ centralnych. I nale¿y nawet pochwaliæ
inicjatywê w tym wzglêdzie samorz¹du, inicjaty-
wê w³adz lokalnych, które budowa³y w³asne CPR.

Obecnie rz¹d jest na etapie ukoñczenia prac
nad rozporz¹dzeniem dotycz¹cym organizacji
centrów powiadamiania ratunkowego, w którym
bêdzie w³aœnie realizowana sprawa telefonu 112.
Obecnie jest to realizowane w systemie rozpro-
szonym, to znaczy dominuj¹ rozwi¹zania lokal-
ne, a telefon obs³ugiwany jest b¹dŸ przez stra¿
po¿arn¹, b¹dŸ przez policjê, b¹dŸ przez w³adze
samorz¹dowe. My chcemy wybudowaæ jeden sy-
stem. Poniewa¿ jest to zadanie przekraczaj¹ce
mo¿liwoœci Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, zosta³ powo³any zespó³ miêdzy-
resortowy pod przewodnictwem ministra spraw
wewnêtrznych i administracji. Ten zespó³ ma za
zadanie wypracowanie specyfikacji zamówienia.
Zak³adamy, ¿e uda nam siê w najbli¿szym czasie,
do wakacji, taki jest optymistyczny termin, wy-
pracowaæ tê specyfikacjê, rozpisaæ przetarg na
jeden system dla ca³ego kraju i stworzyæ, jak ucz¹
nas doœwiadczenia krajów zachodnich – modelo-
wym rozwi¹zaniem jest rozwi¹zanie fiñskie,
z którego czerpi¹ wszystkie pozosta³e kraje – sieæ
CPR na poziomie województw, czyli w skali kraju
by³oby ich kilkadziesi¹t. Mówimy o samych call
center. Dodatkowo zmusza nas do przyjmowania
tych rozwi¹zañ – st¹d wspó³dzia³anie z UKIE –
prawodawstwo Unii Europejskiej, która nak³ada
nam okreœlone terminy realizacji. Jednak bar-
dziej wyp³ywa to z ustawy o ratownictwie medy-
cznym ni¿ z tej ustawy. Dziêkujê.

Senator Jerzy Szymura:
Mnie nie chodzi o sam numer 112.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch: Tak?)
Chodzi mi o systemy zarz¹dzania centrami

kryzysowymi, kontaktem, przekazywaniem in-
formacji, zwi¹zanymi z tymi systemami informa-
tycznymi bazami danych, które wspieraj¹ sys-
tem zarz¹dzania na szczeblu dowodzenia, sys-
tem integruj¹cy informacyjnie i komunikacyjnie
ca³oœæ dowodzenia na terenie kraju.

Panie Ministrze, prosi³bym jeszcze, bo rozu-
miem, ¿e to jest dosyæ szczegó³owa materia, o od-

powiedŸ na pozosta³e zadane przeze mnie pyta-
nia w formie pisemnej. Mogê je ewentualnie po-
wtórzyæ albo po prostu siêgnie pan do stenogra-
mu, tak mo¿e nawet bêdzie lepiej. Dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch: Do-
brze. Skorzystam ze stenogramu.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator ¯elichowski, bardzo proszê.

Senator Czes³aw ¯elichowski:

Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie
nawi¹zuj¹ce do pytania, które wczeœniej zada³
senator Korfanty. Chodzi o art. 26 pkt 5, który
mówi o dofinansowaniu zadañ w³asnych z zakre-
su zarz¹dzania kryzysowego i o tym, ¿e jednostki
samorz¹du terytorialnego mog¹ otrzymywaæ do-
tacje celowe z bud¿etu pañstwa. Moje pytanie za-
dam w kontekœcie art. 15 i marsza³ka wojewódz-
twa czy zarz¹du województwa, który te¿ jest sa-
morz¹dem, ale wojewódzkim. Czy treœæ tego¿
pktu 5, a wiêc mo¿liwoœæ dofinansowania zadañ,
dotyczy tak¿e Sejmiku Województwa Œl¹skiego,
czyli szczebla wojewódzkiego?

Pytanie drugie te¿ jest z tym zwi¹zane. Na tere-
nie Polski funkcjonuje Zwi¹zek Województw Rze-
czypospolitej Polskiej. To jest organizacja sejmi-
ków, w której przedstawicielami s¹ marsza³ko-
wie, szesnastu marsza³ków, szesnastu przewo-
dnicz¹cych sejmików i radni wojewódzcy. Czy ta
ustawa by³a konsultowana ze Zwi¹zkiem Woje-
wództw RP? Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch: Mo-
gê, tak?)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Ustawa, tak jak ju¿ mówi³em na pocz¹tku, by-

³a konsultowana w ramach Komisji Wspólnej
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego. Byli obecni
przedstawiciele samorz¹du, którzy w³aœnie jako
reprezentanci samorz¹du mogli podnosiæ i zre-
szt¹ podnosili kwestie zwi¹zane z funkcjonowa-
niem marsza³ka, a – jak siê domyœlam – konsul-
towali to równie¿ z przedstawicielami poszczegól-
nych zwi¹zków, marsza³ków gmin, zwi¹zku me-
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tropolii i wszystkimi tymi cia³ami, z którymi
wspó³pracuje samorz¹d. Oni byli tam przedsta-
wicielami ca³ego samorz¹du.

Kolejna sprawa. Oczywiœcie tak, jeœli chodzi
o zadania w³asne w zakresie takim, jaki objêliœ-
my zapisem dotycz¹cym zarz¹dzania kryzysowe-
go – a przypominam Wysokiej Izbie, ¿e przenosi-
my tu czêœæ zapisów z ustawy o usuwaniu klêsk
¿ywio³owych i marsza³kowie ju¿ maj¹ zadania,
na przyk³ad opiekê nad wa³ami – to oni otrzymuj¹
dofinansowanie. Je¿eli wiêc mówimy… Aha, tyl-
ko teraz w wypadku marsza³ków, tego, co intere-
suje marsza³ków, ma to byæ ujête w planie woje-
wódzkim. Marsza³ek uczestniczy w posiedze-
niach zespo³u kryzysowego przy wojewodzie
i wspó³uczestniczy w tworzeniu planu na pozio-
mie województwa. Je¿eli widzi takie potrzeby, je-
¿eli jest to uzasadnione tak¿e wzglêdami formal-
nymi, to oczywiœcie jako jednostka samorz¹du
terytorialnego równie¿ mo¿e otrzymywaæ dofi-
nansowanie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ciecierski.

Senator Ryszard Ciecierski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê. Z przebiegu pytañ, z dyskusji wynika³o,
¿e czêœæ podmiotów ju¿, czyli bez tej ustawy, rea-
lizuje zadania zwi¹zane z zarz¹dzaniem kryzyso-
wym. Ustawê wprowadzamy po to, ¿eby wszyscy
wykonywali zadania na³o¿one t¹ ustaw¹, aby ro-
bi³y to wszystkie podmioty, które s¹ tu opisane,
a wiêc administracja rz¹dowa, samorz¹dowa
i podmioty dysponuj¹ce infrastruktur¹ krytycz-
n¹. Chcia³bym zapytaæ, jakie sankcje przewiduje
pan dla tych, którzy mimo obowi¹zywania usta-
wy nie wykonaj¹ jej zapisów.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:

Sankcje s¹. Poniewa¿ ustawa w wiêkszoœci
dotyczy organów administracji pañstwowej
i publicznej, to sankcje s¹ takie, jakie wynikaj¹
ze wszystkich aktów prawnych za niewykonanie
obowi¹zku ustawowego. Tylko tyle mogê powie-
dzieæ.

(Senator Ryszard Ciecierski: Mo¿na prosiæ
o przyk³ad?)

Przyk³ad? Nie wiem, jeœli wojewoda nie wyko-
na polecenia premiera, to w ostatecznoœci mo¿e
byæ nawet odwo³any, prawda?

(Senator Mariusz Witczak: Raczej na pewno.)
(Senator Ryszard Ciecierski: Panie Marsza³ku,

czy mogê?)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo, pan senator Ciecierski ma jesz-

cze pytania.

Senator Ryszard Ciecierski:
Proszê to podaæ na przyk³adzie samorz¹du: je-

œli wójt nie wykona tej ustawy, to jakie bêd¹ kon-
sekwencje?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Wójt ma w tej chwili obowi¹zek przygotowania

planu zagro¿eñ, który jest zatwierdzany przez
starostê, czy te¿ starosta wykonuje plan. W ra-
mach tego planu s¹ pewne obowi¹zki ustawowe –
ja mówiê o staroœcie powiatu, bo mo¿e rola staro-
sty powiatu czy prezydenta miasta jest tutaj bar-
dziej widoczna – które nale¿¹ do niego w zakresie
okreœlonym w innych ustawach: chodzi tu o Poli-
cjê, Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹, marsza³ek sejmi-
ku wojewódzkiego ma pod sob¹ szpitale.
W zwi¹zku z tym on musi wykonywaæ te czynno-
œci, które musi, tylko teraz ustawa na niego na-
k³ada obowi¹zek przygotowania planu. Ale rze-
czywiœcie dodatkowych sankcji, poza tymi, które
wynikaj¹ z innych aktów prawnych, ta ustawa
nie przewiduje w wypadku samorz¹du.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Uzupe³nienie, Panie Ministrze. Mówimy o rze-

czach wewnêtrznych, natomiast nie mówimy
o kryzysie bezpieczeñstwa w skali miêdzynarodo-
wej, a wydaje mi siê, ¿e tego te¿ ta ustawa dotyczy.
Czy w ramy tego, co mówimy o bezpieczeñstwie
czy zagro¿eniu bezpieczeñstwa, wchodzi te¿ bez-
pieczeñstwo energetyczne, w przypadku na przy-
k³ad wstrzymania dostaw energii? Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch:
W przypadku… Przepraszam, Panie Senatorze,
w przypadku…)
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Chodzi o bezpieczeñstwo energetyczne w przy-
padku na przyk³ad wstrzymania przez Rosjê do-
staw gazu czy ropy i wyst¹pienia… Czy ustawa
traktuje to jako powód do uruchomienia ca³ego
tego mechanizmu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.
Zgodnie z definicj¹ zawart¹ w art. 3 pkt 1 odpo-

wiadam na pañskie pytanie oczywiœcie twier-
dz¹co: tak, dotyczy ona równie¿ takiej sytuacji.
Mamy – znowu szczegó³owo, tak jak pan na to
zwraca³ uwagê – to enumeratywnie wymienione
w s³owniczku ustawy, w art. 3. Zaopatrzenie
w energiê i paliwa jest czêœci¹ infrastruktury kry-
tycznej, a dalej mamy zapisy dotycz¹ce planów
ochrony infrastruktury krytycznej. Tylko ¿e to
okreœl¹ plany, po prostu…

(Senator Piotr Andrzejewski: Powinien pan
mówiæ o tym!)

Tak, dziêkujê, ¿e pan zwraca na to uwagê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Pawe³ Soloch:
Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu, o koniecznoœci zapisywania
siê do g³osu u pana senatora prowadz¹cego listê
mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku sk³a-
dania podpisanych wniosków o charakterze le-
gislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu za-
mkniêcia dyskusji.

Jako pierwszy zapisa³ siê do g³osu pan senator
Witczak.

Bardzo proszê.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Dyskutowana ustawa ma wiele mankamen-

tów prawnych i merytorycznych. Przede wszyst-
kim trudno jest odró¿niæ czy okreœliæ ró¿nice po-

miêdzy sytuacj¹ kryzysow¹ w pañstwie, któr¹ re-
guluje ta ustawa, a stanami nadzwyczajnymi,
które z kolei okreœlane s¹ w ustawie zasadniczej.
To oczywiœcie rodzi zarzut nieczytelnoœci, ale mo-
¿e te¿ rodziæ taki oto zarzut, ¿e ustawa ta mo¿e
byæ narzêdziem nadu¿ywania w³adzy.

Ustawa ta jest na pewno bardzo s³abo skorelo-
wana, i nie ma tu jakiejœ zasadniczej koncepcji,
je¿eli idzie o takie jej skorelowanie, z ustaw¹ o ra-
townictwie medycznym.

Niejasny jest sposób finansowania zadañ, któ-
re wytycza ta ustawa, jak równie¿ wiele w¹tpliwo-
œci budzi w ogóle kosztorys czy sposób finanso-
wania zaprezentowany przez ministerstwo. Sza-
cunki ministerstwa mówi¹ o kwocie rzêdu 4 mi-
lionów z³, a inne szacunki, takie bardzo skromne,
mówi¹ o kwocie 80–100 milionów z³.

Tego typu w¹tpliwoœci pojawia³y siê na posie-
dzeniu komisji, a ministerstwo nie by³o w³adne
udzieliæ nam, senatorom precyzyjnych odpowie-
dzi.

Te mankamenty – oczywiœcie móg³bym mówiæ
jeszcze o innych – kwalifikuj¹ tê ustawê do od-
rzucenia w ca³oœci. O tym bêdzie mówi³ szerzej
i precyzyjniej pan senator Owczarek, a ja chcê za-
proponowaæ kilka poprawek na wypadek, gdyby
jednak wniosek o jej odrzucenie nie uzyska³ ap-
robaty Wysokiej Izby. Poprawki s¹ nastêpuj¹ce.

Proponujê, aby ust. 4 w art. 10 brzmia³: „pre-
zes Rady Ministrów w porozumieniu z ministrem
w³aœciwym do spraw administracji publicznej
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, organizacjê
i tryb dzia³ania centrum, uwzglêdniaj¹c potrzebê
ci¹g³oœci funkcjonowania centrum”.

Proponujê te¿ skreœlenie art. 13.
Proponujê tak¿e, ¿eby ust. 1 w art. 26 mia³

brzmienie: „finansowanie wykonywania zadañ
w³asnych z zakresu zarz¹dzania kryzysowego na
poziomie gminnym i powiatowym planuje siê w ra-
mach bud¿etów odpowiednio gmin i powiatów”.

Proponujê równie¿ skreœlenie art. 32. Dziêku-
jê serdecznie.

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

Senator Andrzej Owczarek:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Ustawê o zarz¹dzaniu kryzysowym próbowa-

no uchwaliæ przez ostatnie dziesiêæ lat. Co praw-
da parlament uchwali³ j¹ w 2001 r., lecz zosta³a
ona skutecznie zawetowana przez prezydenta,
który powo³a³ siê miêdzy innymi na takie argu-
menty, jak: brak kompleksowych rozwi¹zañ,
wkraczanie w materiê konstytucyjn¹ oraz brak
œrodków bud¿etowych. Kolejne dwa projekty: po-
selski, SLD z 2004 r. i rz¹dowy, premiera Belki,
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nie wysz³y poza prace w komisji, zreszt¹ o tych
pracach pan minister wspomina³.

Dlaczego tej ustawy do tej pory nie uchwalo-
no? Proszê pañstwa, s¹dzê, ¿e s¹ dwa istotne tego
powody: przede wszystkim delikatna materia
prawna, a poza tym konflikt kompetencyjny, wi-
doczny od czasów, kiedy funkcjonowa³a obrona
cywilna, miêdzy ministerstwem spraw wewnê-
trznych, a dok³adniej mówi¹c, miêdzy Pañstwo-
w¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ a Si³ami Zbrojnymi RP. Oma-
wiana ustawa rozwi¹zuje ten problem w ten spo-
sób, ¿e tworzy Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kry-
zysowego, w którym zastêpcami premiera s¹ i mi-
nister obrony narodowej, i minister spraw we-
wnêtrznych i administracji.

Dla koordynacji wszystkich prac ustawa prze-
widuje powo³anie Rz¹dowego Centrum Bezpie-
czeñstwa oraz zespo³ów zarz¹dzania kryzysowego
na szczeblach administracji rz¹dowej i samo-
rz¹dowej. Moim zdaniem bêd¹ to zbiurokratyzo-
wane instytucje, których istnienie, przynajmniej
na szczeblu powiatowym i gminnym, jest niepo-
trzebne. Przypominam sobie, ¿e kiedy by³em bur-
mistrzem przez dwie kadencje, co roku dostawa-
³em puchary za to, ¿e w mojej gminie najlepiej
dzia³a³a obrona cywilna, a jednoczeœnie modli³em
siê, ¿eby nie by³o ¿adnego zdarzenia, które by wy-
kaza³o faktyczn¹ sprawnoœæ tej obrony cywilnej.
Wydaje mi siê, ¿e tu bêdzie podobnie. Z tego, co
mówi³ pan minister, wynika, ¿e g³ównym zada-
niem tych zespo³ów bêdzie tworzenie planów. Zre-
szt¹ bardzo mnie dziwi, jak mo¿na okreœliæ koszty
sytuacji kryzysowej, której nie jesteœmy w stanie
przewidzieæ, jak to w tym planie mo¿e zostaæ do-
k³adnie wyliczone. Myœlê, ¿e jest to oczywiœcie nie-
mo¿liwe. Bêdziemy tworzyæ, proszê pañstwa, ol-
brzymie iloœci papieru, podobnie jak to by³o, jak
ju¿ mówi³em, w obronie cywilnej.

Uwa¿am, ¿e system ten powinien opieraæ siê na
Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludnoœci, a g³ówn¹ rolê w tym systemie
powinna odgrywaæ Pañstwowa Stra¿ Po¿arna.
W powiatach jest to instytucja najlepiej przygoto-
wana do zapobiegania sytuacjom kryzysowym
i reagowania w przypadku ich wyst¹pienia. Po co
w powiatach równolegle maj¹ dzia³aæ PCPR i po-
wiatowe zespo³y zarz¹dzania kryzysowego? Jest
to faktycznie, jak wspomnia³ pan senator ¯eli-
chowski, tworzenie bytów ponad potrzebê. To,
o czym mówiê, pozwoli³oby w znacznym stopniu
zmniejszyæ koszty, odbiurokratyzowaæ i uspra-
wniæ zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce.

Trudno mi siê zgodziæ z opini¹ pana ministra,
¿e koszt wprowadzenia w ¿ycie tej ustawy za-
mknie siê w oko³o 4 milionach z³. Identyczn¹
ustawê, o nieco mniejszym zakresie dzia³añ,
przygotowa³ premier Belka i on ustali³, i¿ koszt
wprowadzenia tej ustawy w ¿ycie bêdzie wynosi³

oko³o 100 milionów z³. I myœlê, ¿e jest to suma re-
alna. Poza tym ja myœlê, proszê pañstwa, ¿e do
kosztów wprowadzenia tej ustawy nale¿y zali-
czaæ nie tylko te koszty bezpoœrednie zwi¹zane
z p³acami w Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñ-
stwa. Przecie¿ w ka¿dej gminie jakiœ urzêdnik bê-
dzie musia³ siê tym zajmowaæ, bêdzie musia³ byæ
zwiêkszony zakres jego dzia³añ, tak bêdzie te¿
w ka¿dym powiecie, w województwie. I to s¹ kosz-
ty dodatkowe, które te¿ musimy braæ po uwagê.

Mam powa¿ne w¹tpliwoœci… Ja w³aœciwie nie
mam w¹tpliwoœci co do zgodnoœci ustawy z pra-
wem. Na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej wprowa-
dzone zosta³y dwie poprawki zg³oszone przez
stronê rz¹dow¹. Z obydwiema poprawkami pod
wzglêdem merytorycznym trudno siê nie zgodziæ.
Dziwne, ¿e nie by³y one wprowadzone ju¿ na eta-
pie w³aœciwym, czyli w Sejmie. Ale wprowadzenie
ich – one dotycz¹ zmiany dwóch ustaw – na tym
etapie prac nad t¹ ustaw¹ w Senacie jest niekon-
stytucyjne. Czas najwy¿szy, Wysoka Izbo, abyœ-
my zerwali z permanentn¹ praktyk¹ wprowadza-
nia zmian na ostatnim etapie, kiedy którejœ
z osób, które zajmuj¹ siê dan¹ spraw¹, przypom-
ni siê, ¿e warto by³oby jeszcze coœ dopisaæ. Nie
mo¿e byæ, nie powinno ju¿ byæ takiej sytuacji.

Innym mankamentem, bardzo czêsto pod-
kreœlanym przez zadaj¹cych pytania, jest u¿ywa-
nie terminów niejasnych. Budzi to bardzo po-
wa¿ne w¹tpliwoœci, czy nie jest to próba wprowa-
dzenia innych ni¿ œciœle okreœlone w konstytucji
stanów ograniczaj¹cych prawa i obowi¹zki oby-
watela. Takim niedookreœlonym terminem praw-
nym jest „sytuacja kryzysowa”, przez któr¹ zda-
niem autorów ustawy nale¿y rozumieæ sytuacjê
bêd¹c¹ nastêpstwem zagro¿enia prowadz¹cego
w konsekwencji do zerwania lub znacznego na-
ruszenia wiêzów spo³ecznych przy powa¿nym za-
k³óceniu w funkcjonowaniu instytucji publicz-
nych, jednak w takim stopniu, ¿e u¿yte œrodki
niezbêdne do zapewnienia lub przywrócenia bez-
pieczeñstwa nie uzasadniaj¹ wprowadzenia ¿a-
dnego ze stanów nadzwyczajnych. S³owa i „sy-
tuacja kryzysowa”, i „wiêzy spo³eczne”, i „fun-
kcjonowanie instytucji publicznych” s¹ tak nie-
jasne, co wykaza³a dyskusja, ¿e w³aœciwie nie
mo¿na siê nad tym zastanawiaæ. W zwi¹zku z tym
stwierdzenie wystêpowania takich stanów ma
charakter uznaniowy i jest uzale¿nione od su-
biektywnej oceny sytuacji przez w³aœciwe organy
pañstwa.

Pan minister mówi³, ¿e mo¿e to dotyczyæ na
przyk³ad sytuacji zwi¹zanej z awanturami na
boiskach, ale my zaraz bêdziemy mieli ustawê
o bezpieczeñstwie imprez masowych. Pan mini-
ster mówi³ o powodzi, ale jest ustawa z 2002 r.
o klêskach ¿ywio³owych. Czyli rodzi siê pytanie:
po co jest ta ustawa, skoro podane przyk³ady ju¿
s¹ objête przez inne ustawy? A ja bym zada³ pyta-

31. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 r.
22 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym

(senator A. Owczarek)



nie – no, nie zada³em tego pytania, Panie Mini-
strze, bo jest to pytanie retoryczne – czy na przy-
k³ad strajk w szpitalu nie odpowiada œciœle tym
definicjom, które zosta³y tutaj podane. Sytuacja
kryzysowa, zerwane wiêzy spo³eczne, zaburzenie
funkcjonowania instytucji publicznych – to
wszystko bardzo tutaj pasuje.

Jest jeszcze dodatkowy element. Zada³em pa-
nu ministrowi pytanie w sprawie zadañ samo-
rz¹du wojewódzkiego. Pytanie to zada³em nie bez
kozery. Ustawa nak³ada na samorz¹dy obo-
wi¹zek zabezpieczenia rezerwy celowej na reali-
zacjê zadañ w³asnych. Obecnoœæ marsza³ka nie
jest ¿adnym zadaniem w³asnym, z tej ustawy
bezpoœrednio nie wynikaj¹ ¿adne zadania,
a okreœlenie w bud¿ecie sumy 1% to jest bardzo
powa¿ne ograniczenie samorz¹dnoœci. Bardzo,
proszê pañstwa, siê dziwiê, ¿e Komisja Wspólna
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego zaakcepto-
wa³a tego typu rozwi¹zania. Ja myœlê, ¿e ucieszy-
³a ich ta jednoprocentowa rezerwa, która daje
mo¿liwoœæ siêgniêcia po jakieœ œrodki. Ale abso-
lutnie nie mogê siê zgodziæ z pogl¹dem pana mi-
nistra co do sposobu przyznawania tych pieniê-
dzy. Nie bêdzie to wynika³o z planu, bêdzie to wy-
nika³o z konkretnej sytuacji, z konkretnego za-
gro¿enia kryzysowego i bêdzie mo¿na to okreœliæ
post factum, a nie w planach.

W zwi¹zku z tym, proszê pañstwa, ¿e ta usta-
wa moim zdaniem budzi bardzo powa¿ne w¹tpli-
woœci konstytucyjne, jest niedoszacowana finan-
sowo, a jej twórcy pos³uguj¹ siê bardzo niejas-
nym jêzykiem, sk³adam wniosek o odrzucenie tej
ustawy w ca³oœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê terazpanasenatoraAndrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Goœcie!

Wydaje mi siê, ¿e powinniœmy podkreœlaæ, ¿e
w legislacji obowi¹zuje, tak jak i w poruszaniu siê
spo³ecznym, w ruchu drogowym, zasada do-
mniemania dobrej legislacji. To jest pierwsze
pryncypium. I dopiero wtedy, kiedy ustawa za-
wiera b³êdy albo jest ewidentnie sterowana inte-
resem li tylko politycznym jednego ugrupowania,
a nie interesem spo³ecznym, to domniemanie
mo¿e byæ obalone. System prawny jest bowiem
systemem, który charakteryzuje siê – mówimy
o tym od wielu kadencji – trzema cechami: zu-
pe³noœci regulacji, komplementarnoœci, czyli do-
pe³niania siê nawzajem, i niesprzecznoœci.

W zwi¹zku z tym nie mo¿emy od razu na wstêpie
szukaæ b³êdów w tym systemie, nie widz¹c celu
tej regulacji, tego, ¿e cel tej regulacji, ustawy,
któr¹ rozpatrujemy, jest celem zasadnie prezen-
towanym przez ró¿ne ekipy rz¹dz¹ce i projekty.
To wskazuje, ¿e w ró¿nych sytuacjach i w ró¿-
nych konfiguracjach politycznych rz¹d przystê-
puje do próby uregulowania kwestii zarz¹dzania
w sytuacjach tego typu, które reguluje ustawa –
w sytuacjach kryzysowych. Jest to z pogranicza
tej regulacji, o której mówi nastêpna zasada.
Sprowadza siê ona do dosyæ prostej tezy, ¿e to, co
dotyczy praw i wolnoœci obywateli, jest prioryte-
tem i obywatelom, ludziom wolno w zasadzie
wszystko, z wyj¹tkiem tego, czego prawo im za-
brania, a wszelkim instytucjom samorz¹dowym,
rz¹dowym, osobom prawnym wolno tylko to, na
co ustawa zezwala. W zwi¹zku z tym bez tej usta-
wy, bez okreœlenia w niej kompetencji doty-
cz¹cych zarz¹dzania kryzysowego, wiele dzia³añ
by³oby nadu¿yciem w³adzy. I wychodz¹c z tego
za³o¿enia, trzeba podejœæ, wydaje mi siê, w dobrej
wierze przede wszystkim do koniecznoœci uregu-
lowania materii, której dotyczy ustawa. To jest
pryncypium.

Druga kwestia: dlaczego w tej chwili jest ta
ustawa konieczna? Ano dlatego, ¿e musimy prze-
zwyciê¿yæ oportunizm prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, który w czasie swojej kadencji, swo-
jej drugiej kadencji zawetowa³ dwadzieœcia osiem
najwa¿niejszych aktów prawnych stanowionych
przez w³adzê ustawodawcz¹. Prezydent postawi³
siê i jest to z³y przyk³ad – oby nie by³ powielany
w przysz³oœci – kiedy jeden z najwy¿szych orga-
nów w pañstwie, o najwiêkszym mandacie spo³e-
cznym zmieni³ siê z organu w³adzy wykonawczej
w kasacyjny organ w³adzy ustawodawczej, bo ta-
kim prezydentem by³ prezydent Kwaœniewski.
By³ to, twierdzê, konstytucyjny destruktor w³a-
dzy ustawodawczej: dwadzieœcia siedem zaweto-
wanych ustaw, i to zasadniczych i dla finansów,
i dla gospodarki, i dla w³asnoœci, miêdzy innymi
ta ustawa. A wiêc spotka³a ona siê z destrukcj¹.
Jedyna ustawa, przypomnê, w wypadku której
uda³o siê odrzuciæ weto prezydenta, to ta, dziêki
której mamy IPN, bo i tego byœmy nie mieli, gdy-
byœmy szli dalej za prezydentem Kwaœniewskim
jako niwelatorem w³adzy ustawodawczej w ka-
dencji AWS. A wiêc ta ustawa ma ju¿ d³ug¹ histo-
riê i ten przedmiot regulacji ma bardzo d³ug¹ hi-
storiê.

Teraz nastêpna kwestia. Czy szukamy, zgod-
nie z tym, co powiedzia³em na wstêpie, dziury
w ca³ym, czy mo¿e rzeczywiœcie s¹ tu dziury, czy
te¿ szukamy najpierw tego, co jest pozytywne?
No, zacznijmy jednak, przynajmniej w Senacie,
od szukania komplementarnoœci, zupe³noœci
i niesprzecznoœci systemu prawnego i jakiegoœ
interesu spo³ecznego dla tej regulacji. A interes
spo³eczny jest i tym interesem jest w³aœnie ochro-
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na praw i wolnoœci obywateli. Bo sytuacja kryzy-
sowa, o której mowa w ustawie, godzi przede
wszystkim w prawa i wolnoœci obywatelskie. Mó-
wimy tu o drobnych kwestiach. Myœlê, ¿e pan mi-
nister da³ przyk³ady z bardzo niskiej pó³ki. Po-
winniœmy jednak dzisiaj wzi¹æ pod uwagê sytua-
cjê miêdzynarodow¹, to, co w ustawie musi byæ
lekko zakamuflowane, ale równie¿ okreœlaæ kom-
petencje ze wzglêdu na delikatnoœæ sytuacji miê-
dzynarodowej, w której siê znajdujemy. Mowa
jest o bezpieczeñstwie energetycznym. Tu nie
chodzi tylko o zagro¿enie terrorystyczne, dlatego
¿e ktoœ chce pod³o¿yæ bombê czy zatruæ wodê
w studni. Tu mówimy o skali europejskiej i ska-
li œwiatowej. W tej chwili mamy do czynienia
z zagro¿eniem bezpieczeñstwa, które nie musi
od razu powodowaæ wprowadzenia stanu nad-
zwyczajnego czy stanów konstytucyjnych. Dla-
czego? Dlatego, ¿e te stany konstytucyjne ³¹cz¹
siê ze znacznym ograniczeniem praw i wolnoœci
obywateli, a ta ustawa siê nie ³¹czy z ogranicze-
niem praw i wolnoœci obywateli. £¹czy siê z pe-
wnymi rygorami na³o¿onymi na funkcjonowa-
nie urzêdów i osób prawnych, i o tym wiemy.
Musi tu byæ zachowana zasada proporcjonal-
noœci, chocia¿by przy wykonywaniu dzia³alno-
œci gospodarczej, a to jest ocenne. Ale oceniaæ
to ma ka¿dorazowo nie jedna osoba, jeden mi-
nister, tworzy siê pewn¹ kompetencjê zbiorow¹
w zakresie przewidywania, planowania i przy-
gotowywania infrastruktury zarz¹dzania na ta-
k¹ okolicznoœæ. W zwi¹zku z tym jest to materia
niezbêdna w dzisiejszym œwiecie.

Jest równie¿ parê sytuacji granicznych, które
dotycz¹ dzia³alnoœci osób byæ mo¿e prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mam tu na myœli pana
Gudzowatego. Je¿eli siê ma cztery udzia³y, a po
czterdzieœci osiem udzia³ów maj¹ jedno i drugie
pañstwo, czyli Polska i Rosja, to trudno, ¿eby te
cztery udzia³y nie by³y przedmiotem obserwowa-
nia, skoro mog¹ byæ przerzucone albo na jedn¹,
albo na drug¹ stronê, bo od tego zale¿y bezpie-
czeñstwo energetyczne. Ale potrafiê wskazaæ
w tej chwili tylko jeden taki przyk³ad, kiedy mo¿e
to wp³ywaæ na dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jakiegoœ
podmiotu. Proszê mi jednak wskazaæ inne kraje,
gdzie o tym, czy bezpieczeñstwo energetyczne
pañstwa jest zachowane, czy nie, mo¿e decydo-
waæ jeden prywatny przedsiêbiorca.

Wydaje mi siê, ¿e poszliœmy trochê za daleko
w rozbrajaniu pañstwa, które coraz czêœciej w sy-
tuacjach kryzysowych by³o jak ¿ó³w odwrócony na
plecy, machaj¹cy nó¿kami. Przepraszam za to
bardzo uproszczone porównanie, ale ta ustawa,
której koniecznoœæ by³a dostrzegana przez ró¿ne
ugrupowania polityczne i przez ró¿ne rz¹dy, prê-
dzej czy póŸniej musi wejœæ w ¿ycie. Dlatego, je¿eli
nie mamy lepszych propozycji, proponujê jednak

– po poprawieniu tego, co siê da – tê ustawê przy-
j¹æ jako zasadn¹, s³uszn¹, celow¹ i niezbêdn¹ do
ochrony praw i wolnoœci obywateli dzisiaj w Polsce
i wobec sytuacji w Europie i na œwiecie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê teraz pana senatora Michalaka.

Senator Pawe³ Michalak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja ju¿ krótko, jako ¿e pad³o tu wiele s³ów. Jest

wiele systemów bezpieczeñstwa. Ta ustawa ma
stworzyæ jednolity system. Dziêkujê tutaj za wyjaœ-
nienia panu ministrowi spraw wewnêtrznych, nie-
mniej z konsultacji z Ministerstwem Zdrowia wyni-
ka, ¿e warto jeszcze ulepszyæ tê ustawê, wprowa-
dzaj¹c pewn¹ poprawkê. Ja j¹ zaproponujê, a jako
¿e w senackiej Komisji Zdrowia ten projekt ustawy
nie by³ dyskutowany, mam sugestiê, ¿eby ta po-
prawka przesz³a jeszcze przez Komisjê Zdrowia.

Dotyczy ona art. 13 ust. 2, który koñczy siê na
siedmiu punktach. Proponujê, ¿eby w pkcie 8 do-
daæ sformu³owanie – dotyczy to oczywiœcie fun-
kcjonowania ochrony zdrowia, to te¿ jest bardzo
wra¿liwy punkt, je¿eli chodzi o infrastrukturê
krytyczn¹ – „wspó³dzia³anie na wszystkich
szczeblach administracji rz¹dowej w zakresie in-
formowania i przekazywania poleceñ do wykona-
nia w systemie ca³odobowym dla jednostek
ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych, lo-
sowych, jak równie¿ zaburzeñ funkcjonowania
systemu”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jak rozumiem, to wyczerpuje listê mówców.
Pragnê pañstwa poinformowaæ, ¿e w czasie

dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na
piœmie z³o¿yli panowie senatorowie: Witczak,
Owczarek oraz Michalak.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
dyskusjê zamykam.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os i usto-
sunkowaæ siê do przedstawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych iAdministracji Pawe³Soloch: Tak, tak.)

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Pawe³ Soloch:
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ tylko parê s³ów odnoœ-

nie do wyst¹pieñ panów senatorów, przede wszy-
stkim tytu³em sprostowania.
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Pan senator Owczarek mówi³ o na³o¿onym na
samorz¹dy obowi¹zku jednoprocentowej rezer-
wy na zarz¹dzanie kryzysowe. To nie wynika z za-
pisów ustawy, poniewa¿ ustawa mówi: do 1%,
czyli mo¿e to byæ symboliczna z³otówka. Tak
chcia³y samorz¹dy i tak to jest, dlatego ¿e celem
strony rz¹dowej by³o przede wszystkim wprowa-
dzenie systemu, który by regulowa³, wprowadza³
³ad w tym, co istnieje.

Kwestia kosztów. Tutaj by³y przywo³ywane
szacunki, które powsta³y przy okazji ustawy
przygotowywanej przez premiera Belkê, rzêdu
100 milionów. Zachodzi tu ci¹gle nieporozumie-
nie. My, u¿ywaj¹c s³owa „centrum” na szczeblu
rz¹dowym, mówimy o strukturze, która ma ob-
s³ugiwaæ premiera, Radê Ministrów, Rz¹dowy
Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego raczej w wy-
miarze biurokratyczno-proceduralnym, gdy
tymczasem w projekcie Belki by³a mowa o jakiejœ
centrali z guzikami, z ³¹czami, z dodatkowym op-
rzyrz¹dowaniem, która w³aœnie tyle mia³a ko-
sztowaæ, tak¹ gigantyczn¹ kwotê.

Naszym za³o¿eniem jest wykorzystanie tych
rozwi¹zañ… Oczywiœcie jest krajowe centrum
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Tutaj by³a podnie-
siona kwestia, ¿e stra¿ po¿arna jest niedowarto-
œciowana. Ale za³o¿eniem tej ustawy jest to, ¿e
w terenie koordynatorem dzia³añ zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem kryzysowym – podobnie jak
w przypadku koordynatora spraw zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem, co wynika z innych aktów le-
gislacyjnych – nie jest stra¿ak, nie jest policjant,
ale jest w³adza cywilna, starosta, wojewoda jako
przedstawiciel rz¹du. I tego siê chcemy trzymaæ
w tej ustawie. Stra¿ po¿arna nie rozwik³a kwestii
zwi¹zanej z tym, ¿eby na przyk³ad, o czym mówi-
³em wczeœniej, wyprowadziæ z koszar ¿o³nierzy,
a wprowadziæ na ich miejsce staruszków, którym
grozi zamarzniêcie. Stra¿ po¿arna jest jedn¹ ze
s³u¿b, bardzo wa¿n¹, i nieprzypadkowo komen-
dant g³ówny stra¿y po¿arnej jest szefem krajowe-
go systemu ratowniczo-gaœniczego, jest zastêpc¹
szefa Obrony Cywilnej Kraju. Oczywiœcie, zw³a-
szcza w walce z klêskami ¿ywio³owymi jest to si³a
podstawowa, ale s¹ inne si³y, jeœli chodzi o za-
rz¹dzanie kryzysowe. Dlatego, w naszym przeko-
naniu, powtórzê to jeszcze raz, nie ma mowy o do-
datkowych kosztach, poza kosztami, które pono-
si pañstwo na bezpieczeñstwo swoich obywateli.

I jeszcze ostatnie nieporozumienie, które tutaj
siê stale przewija, a wi¹¿e siê ze spraw¹ w naszym
przekonaniu ju¿ wyg³adzon¹ równie¿ w pracach
komisji senackich, z traktowaniem zarz¹dzania
kryzysowego jako jakiegoœ elementu niejawnego,
nieformalnego wprowadzenia pewnego rodzaju
stanu nadzwyczajnego, ograniczaj¹cego wolno-
œci obywatelskie. Czy strajk w szpitalu nie wi¹¿e
siê z zarz¹dzaniem kryzysowym? Ci¹gle mówi-

my: jest zwi¹zany z zarz¹dzaniem kryzysowym
w tym sensie, ¿e je¿eli œwiadczenia… Nie mówmy
tylko o ograniczeniach praw obywatelskich, któ-
rych – w moim przekonaniu, w przekonaniu stro-
ny rz¹dowej – w tym przypadku nie ma, mówmy
te¿ o bezpieczeñstwie ludzi, które chcielibyœmy t¹
ustaw¹ zwiêkszyæ. Je¿eli mamy do czynienia ze
strajkiem w szpitalu, je¿eli zagra¿a to zdrowiu
i ¿yciu pacjentów, to oczywiœcie jest to sytuacja
kryzysowa. I w tym momencie zwo³uje siê zespó³
kryzysowy, co jeszcze nie skutkuje tym, ¿e na-
tychmiast zostaj¹ zawieszone prawa obywatel-
skie, tylko zespó³ siê zastanawia, jakie procedury
wprowadziæ. By³y takie zagro¿enia, mieliœmy
z tym do czynienia, polega³o to na ogó³ na tym, ¿e
trzeba by³o sprawdziæ, których chorych mo¿na
przewieŸæ do innych szpitali, jak mo¿na im zape-
wniæ bezpieczeñstwo.

Chcia³bym jeszcze raz zwróciæ uwagê Wysokiej
Izby na to, ¿e dobrze by by³o, gdybyœmy na pier-
wszym miejscu postawili bezpieczeñstwo obywa-
teli, a nie szukali zagro¿eñ dla wolnoœci obywa-
telskich, bo – w moim przekonaniu – w tej usta-
wie ich nie ma. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, poniewa¿ w trakcie dyskusji

zosta³y z³o¿one wnioski o charakterze legislacyj-
nym, przeto zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu
Senatu poproszê Komisjê Obrony Narodowej
oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Informujê te¿ pañstwa, ¿e g³osowanie w spra-
wie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz niektórych
innych ustaw.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona przez
Sejm na trzydziestym siódmym posiedzeniu
w dniu 16 marca 2007 r., do Senatu przekazana
19 marca 2007 r. Marsza³ek Senatu, zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, w dniu
21 marca skierowa³ j¹ do Komisji Kultury i Œrod-
kówPrzekazu,wdniu3kwietniadoKomisjiNauki,
Edukacji i Sportu.Komisjepo rozpatrzeniuustawy
przygotowa³y swoje sprawozdania w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 394,
sprawozdania komisji w drukach nr 394A oraz
394B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, pana senatora Krzysztofa Cugow-
skiego, o zabranie g³osu i przedstawienie spra-
wozdania komisji.
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Senator Krzysztof Cugowski:

SzanownyPanieMarsza³ku!SzanowniPañstwo!
W dniu 27 marca 2007 r. Komisja Kultury

i Œrodków Przekazu rozpatrzy³a skierowan¹
przez marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w dniu 21 marca ustawê o zmianie ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
niektórych innych ustaw, druk nr 394. Jest to
propozycja z przed³o¿enia rz¹dowego.

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo
Senatorowie! G³ównym celem nowelizacji tej usta-
wy jest wdro¿enie przepisów dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego w spra-
wie egzekwowania praw w³asnoœci intelektualnej.

W trakcie prac komisji nad t¹ ustaw¹ Biuro
Legislacyjne zasugerowa³o szeœæ poprawek
o charakterze doprecyzowuj¹cym, uœciœlaj¹cym
i zapewniaj¹cym spójnoœæ terminologiczn¹. Ko-
misja popar³a sugestie Biura Legislacyjnego, g³o-
suj¹c jednog³oœnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
A teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu, pana senatora Wiatra, o zabra-
nie g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w dniu

4 kwietnia bie¿¹cego roku, po zapoznaniu siê
z przes³an¹ z Sejmu zmian¹ ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz niektórych
innych ustaw, druk senacki nr 394, oraz po za-
poznaniu siê z opiniami przedstawicieli rz¹du
i opini¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu,
odby³a debatê, dyskusjê nad tym dokumentem.
W trakcie dyskusji podniesiono kwestiê bardzo
s³abej ochrony patentów i w³asnoœci przemys³o-
wej po przyjêciu modyfikacji tych ustaw, zawar-
tej w druku nr 394. W szczególnoœci zwraca uwa-
gê asymetria ochrony praw patentowych i w³as-
noœci przemys³owej w porównaniu z prawami au-
torskimi, ochron¹ baz danych, a nawet ochron¹
odmian roœlin, poniewa¿ omawiana ustawa mo-
dyfikuje cztery ustawy: o prawie autorskim,
o ochronie baz danych, o w³asnoœci przemys³o-
wej, o ochronie prawnej odmian roœlin, a tak¿e
kodeks postêpowania cywilnego, jako pi¹ty.

W przypadku naruszenia praw autorskich za-
gwarantowano zap³atê dwukrotnego wynagro-
dzenia, a gdy naruszenie jest zawinione – trzy-
krotnego stosownego wynagrodzenia. Analogicz-
ne wynagrodzenie przewidziane jest dla ochrony
baz danych, a w przypadku ochrony odmian roœ-
lin przewidziano zap³atê na poziomie do trzykrot-
nej op³aty licencyjnej. W przypadku patentów
i w³asnoœci przemys³owej wynagrodzenie to wy-

nosi zaledwie jednokrotnoœæ wynagrodzenia li-
cencyjnego. Oznacza to, ¿e op³ata ta w ogóle nie
nosi znamion op³aty karnej, mo¿na nawet powie-
dzieæ, ¿e preferuje nadu¿ycia na tym polu. Do-
brym przyk³adem porównawczym mo¿e tu byæ
sytuacja z codziennego ¿ycia: ktoœ przemieszcza
siê tramwajem czy autobusem, nie ma skasowa-
nego biletu, a w trakcie kontroli zostaje ukarany
w ten sposób, ¿e ma zakupiæ ten bilet.

To jest jeden z elementów tej s³abszej, ¿eby nie
powiedzieæ: s³abej ochrony patentów i w³asnoœci
przemys³owej. Dodatkowo w art. 2861 ust. 7
wprowadzono zapis o orzekaniu przez s¹d zabez-
pieczenia dowodów i roszczeñ, czego nie przewi-
dziano w przypadku ochrony praw autorskich
i innych omawianych w tej ustawie. Sytuacja ta
wyraŸnie upoœledza ochronê praw patentowych
i w³asnoœci przemys³owej.

Chcia³bym wróciæ jeszcze do dyskusji, jaka
mia³a miejsce na tej sali, ale tak¿e na posiedze-
niach Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, przy
okazji uchwalania bud¿etu, kiedy to zwiêkszono
dofinansowanie Urzêdu Patentowego, wykazuj¹c
troskê o rozwój sfery patentowania w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Warto powiedzieæ, ¿e Polska ma
relatywnie niski wskaŸnik patentowania w poró-
wnaniu z innymi krajami, nawet œrednio rozwi-
niêtymi, nie mówi¹c o wysoko rozwiniêtych. Brak
nale¿ytej ochrony patentów w omawianej usta-
wie to tendencja wbrew logice zmian, jakie za-
chodz¹ nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europej-
skiej, i na ca³ym œwiecie.

Dlatego Komisja Nauki, Edukacji i Sportu je-
dnog³oœnie przyjê³a poprawki. S¹ to zarówno te
poprawki, o których przed chwil¹ mówi³ pan se-
nator Cugowski, zasugerowane nam przez Biuro
Legislacyjne, tak zwane poprawki legislacyjne,
jak i poprawki maj¹ce na celu zrównanie ochrony
praw autorskich i praw patentowych, w³asnoœci
przemys³owej. Muszê powiedzieæ, ¿e w tym za-
kresie wynik g³osowania w komisji by³ taki: 8 za,
nikt nie by³ przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od g³o-
su. Na dwanaœcie przeg³osowanych poprawek
tylko w przypadku dwóch 6 osób g³osowa³o za,
nikt nie by³ przeciw, 2 wstrzyma³y siê od g³osu,
pozosta³e poprawki mia³y pe³ne poparcie.

Wys³uchaliœmy opinii przedstawiciela rz¹du,
pana ministra Sellina, a tak¿e przedstawicieli po-
zosta³ych resortów, niemniej jednak bior¹c pod
uwagê te argumenty, o których tutaj bardzo krót-
ko powiedzia³em, uwa¿amy, ¿e ochrona praw pa-
tentowych jest jednak niewystarczaj¹ca.

I dlatego wnosimy o zrównanie jej z ochron¹
innych praw autorskich, o co niniejszym Wysok¹
Izbê proszê. Chodzi o to, aby te poprawki rzeczy-
wiœcie zrówna³y te prawa. Mamy nadziejê, ¿e nie
zagrozi to rozwojowi gospodarki, za to zachêci
naszych twórców do patentowania swojej myœli
technicznej, do ochrony w³asnoœci przemys³o-
wej. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji pañstwo sena-
torowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u-
¿ej ni¿ minutê zapytania do senatorów sprawo-
zdawców.

Widzê, ¿e pan senator ¯elichowski pragnie za-
daæ pytanie.

Do którego sprawozdawcy?
(Senator Czes³aw ¯elichowski: Do pana sena-

tora Cugowskiego.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Senatorze, jest pan sprawozdawc¹ Ko-

misji Kultury i Œrodków Przekazu. Mam pytanie
zwi¹zane z funkcjonowaniem Internetu i prze-
strzeganiem w nim praw autorskich. Jak ta spra-
wa wygl¹da? Czy by³a ona poruszana na posie-
dzeniu komisji? Czy prawa autorskie s¹ naru-
szane w Internecie? Czy powinny byæ chronione?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Czy mogê pana senatora tutaj poprosiæ?

Senator Krzysztof Cugowski:
Tak, proszê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañ-

stwo! Sprawa Internetu to jest jeden z tak zwa-
nych moich koników, poniewa¿ mnie, tak jak
wszystkich twórców, czy to twórców muzyki, czy
twórców filmu, sprawa Internetu dotyczy w spo-
sób szczególny. Do tej pory g³ównymi miejscami,
gdzie w sposób ra¿¹cy naruszano prawa autor-
skie, by³y wszelkiego rodzaju targowiska, na któ-
rych sprzedawano p³yty pirackie, ulice, gdzie na
rozk³adanych ³ó¿kach przekupnie sprzedawali
wszystko. Oczywiœcie, ze wzglêdu na tak zwan¹
nisk¹ spo³eczn¹ szkodliwoœæ czynów te sprawy
by³y umarzane i nikt siê tym specjalnie nie inte-
resowa³. Po wejœciu Internetu w sposób tak total-
ny, jak to jest w tej chwili, wszystkie prawne pro-
blemy skupi³y siê w³aœnie w Internecie, dlatego
¿e w Polsce ta sprawa jest ca³kowicie nieuregulo-
wana. Pobieranie tak zwanych plików interneto-
wych w³aœciwie odbywa siê bezp³atnie, czyli po
prostu odbywa siê z³odziejstwo na ogromn¹ ska-
lê. Nikt specjalnie siê tym nie przejmuje, ponie-
wa¿ prawa tak zwanych artystów w ogóle nie bar-
dzo interesuj¹ w³adców naszego kraju, i to od lat.
I nic siê nie zmieni³o do teraz. W glorii chwa³y lu-
dzie pobieraj¹ pliki, nie p³ac¹c za to. Zreszt¹
w ogóle w naszym spo³eczeñstwie kwestia praw
autorskich to jest jakaœ niejasna sprawa, dla

wielu ludzi prawo autorskie to jest takie coœ…
Przecie¿ artysta, który na przyk³ad coœ nagra³,
wytworzy³ film, dosta³ za to pieni¹dze, wiêc dla-
czego ludzie maj¹ jeszcze raz za to p³aciæ? A wiêc
nikt siê tym specjalnie nie przejmuje.

W tej chwili Internet jest g³ównym polem,
gdzie wszelkie prawa autorskie s¹ ³amane. S¹
takie sytuacje, ¿e film ma mieæ premierê w po-
niedzia³ek, a w sobotê jest jego nieoficjalna pre-
miera w Internecie, mo¿na sobie ten film œci¹g-
n¹æ w ca³oœci czy te¿ w kawa³kach i obejrzeæ
w domu. Niewielu ludzi bêdzie wiêc chcia³o
pójœæ do kina. Podobnie jest z p³ytami CD, podo-
bnie jest z muzyk¹, podobnie jest z innymi pro-
duktami. Problem polega na tym, ¿e nie ma
idealnego wyjœcia z tej sytuacji, a jednak jakieœ
wyjœcie byæ musi. S¹ takie sposoby.

W Stanach za ka¿dy plik p³aci siê kart¹ kredy-
tow¹ okreœlon¹ niewielk¹ kwotê. U nas karta kre-
dytowa nie jest tak powszechna, mo¿e wiêc jakoœ
inaczej… We Francji jest trochê inaczej; jest jak-
by rodzaj podatku, internauci p³ac¹ niewielk¹
kwotê. Oczywiœcie, ¿adna z tych sytuacji nie jest
idealna, ale to jakieœ rozwi¹zanie.

I ja bym tutaj na rêce pana ministra po raz któ-
ryœ z kolei sk³ada³ uprzejm¹ proœbê, ¿eby jednak
zaj¹æ siê Internetem, bo w tej chwili z punktu wi-
dzenia twórcówto jestkatastrofa.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê. Ale, Panie Senatorze, proszê nie

uciekaæ, bo s¹ kolejne pytania.
Pani senator Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
W zasadzie bêdzie to w nawi¹zaniu do pytania

pana senatora ¯elichowskiego, który pyta³ kon-
kretnie o Internet. Ale ja bym chcia³a, aby pan se-
nator, mój kolega z komisji, powiedzia³ troszecz-
kê o swoim œrodowisku, na podstawie w³asnych
doœwiadczeñ. My wszyscy, senatorowie, przy-
chodzimy tu z baga¿em jakichœ w³asnych, osobi-
stych doœwiadczeñ zawodowych. Pan jest czyn-
nym twórc¹, jednym z tych, któremu, jak s¹dzê,
prawa autorskie, mówi¹c zwyczajnym jêzykiem,
chêtnie siê kradnie. Chcê zapytaæ, jak w ogóle ar-
tyœci do tego siê odnosz¹. Jakie maj¹ dziœ mo¿li-
woœci? Wiemy bowiem, ¿e Polska jest krajem,
gdzie zarówno praw autorskich, jak i praw w³as-
noœci przemys³owej w zasadzie siê nie przestrze-
ga, te prawa s¹ bardzo czêsto ³amane. Nie wiem,
czy pan minister Sellin przyzna mi racjê, ale po-
noæ u nas obowi¹zuj¹ w tym wzglêdzie najni¿sze
standardy, jeœli chodzi o kraje europejskie, jeœli
chodzi o zapewnienie w³aœciwej ochrony w³asno-
œci intelektualnej. Chcia³abym zapytaæ, jak to
wygl¹da w ¿yciu zawodowym pana senatora Cu-
gowskiego, kiedy pañstwo siê dowiaduj¹ o takiej
sytuacji… Proszê nam to zdradziæ.
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Senator Krzysztof Cugowski:

No có¿, jeszcze do niedawna nikt specjalnie siê
nie przejmowa³ jakimikolwiek próbami œcigania
tak zwanych piratów. Teraz policja przyjmuje zg³o-
szenia, tylko ¿e my nie jesteœmy organami œciga-
nia. Nie jesteœmy w stanie biegaæ i ogl¹daæ ka¿dego
straganu na tym stadionie. A poza tym, wie pani,
na Stadion Dziesiêciolecia nikt z nas by siê chyba
tak spokojnie nie wybra³, ¿eby dochodziæ swoich
praw u tych ludzi, którzy sprzedaj¹. Ja bym by³
ostro¿ny, jeœli chodzi o takie pomys³y. Pomijaj¹c
ju¿ te wszystkie kwestie, s¹ ogromne problemy
z odzyskiwaniem pieniêdzy za prawa autorskie na-
wet w instytucjach, których nie podejrzewa³bym
o to. S¹ na przyk³ad telewizje, które regularnie sta-
raj¹ siê nie p³aciæ za prawa ju¿ nie autorskie, ale
prawa do wykonañ, tak zwane prawa wykonawcze.
Wystawiaj¹ najró¿niejsze sztuki i nie p³ac¹ za pra-
wa wykonawcze itd., itd. Jest ca³a masa takich
przypadków. Powiem tak: je¿eli s¹ sprawy o naru-
szenie dóbr, to trwaj¹, jak wiadomo, dosyæ d³ugo.
Tutajniemusimysobieopowiadaæ, jak towygl¹da.

Chcia³bym podaæ taki przyk³ad. Dziesiêæ lat
temu wydaliœmy p³ytê, która siê rozesz³a w oko³o
milionowym nak³adzie. Dwa lata temu nagraliœ-
my p³ytê – ja oczywiœcie rozumiem, ¿e p³yta p³ycie
nie jest równa itd. – która siê rozesz³a w dwudzie-
stu piêciu tysi¹cach egzemplarzy. I to ju¿ dawa³o
podstawê do otrzymania z³otej p³yty. Dwadzie-
œcia piêæ tysiêcy egzemplarzy, a dziesiêæ lat temu
– milion, czyli to jest… Oczywiœcie, tu wchodz¹
w grê tak¿e nagrywarki komputerowe, nagrywar-
ki do p³yt CD. Temu oczywiœcie nie mo¿na po³o-
¿yæ tamy, bo jest oczywisty i naturalny rozwój te-
go wszystkiego. Postulowa³bym natomiast, ¿eby
chocia¿ w ramach tego, co mo¿na, cokolwiek zo-
sta³o w tej sprawie zrobione.

(Senator Krystyna Bochenek: A co pañstwo ro-
bi¹? O to pytam.)

Kiedyœ, parê lat temu, nagraliœmy p³ytê, któr¹
nam w firmie Sony zabezpieczono przed mo¿liwo-
œci¹ kopiowania. Jest taka mo¿liwoœæ. Zabezpie-
czono j¹, po czym dwa dni po wydaniu tej p³yty ofi-
cjalnie, kiedy wesz³a do sklepów, by³ tak zwany
czat internetowy, na którym internauci ods¹dzili
nas od czci i wiary. Pisali, ¿e jesteœmy ludŸmi, któ-
rym chodzi tylko o pieni¹dze, którzy chc¹… Lu-
dzie nie rozumiej¹, ¿e próbowaliœmy broniæ naszej
w³asnoœci i to ca³a sprawa. Myœlê wiêc, ¿e problem
dotyczy œwiadomoœci obywateli. Nie rozumiej¹, ¿e
jeœli bior¹ coœ z Internetu, to nie jest to robione ot
tak, tylko jest to po prostu z³odziejstwo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Cugowski: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-

nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Zgodnie z art. 50 Regulami-
nu Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedze-
niu przedstawiciel rz¹du.

Rz¹d reprezentuje pan Jaros³aw Sellin, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Witam tak¿e pana Boles³awa Piechê, sekreta-
rza stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz pani¹
Alicja Adamczak, prezesa Urzêdu Patentowego.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zanim dodam coœ do tego, co powiedzia³ pan

senator Krzysztof Cugowski, w odniesieniu do
pytañ, które pad³y i które mia³y charakter bar-
dziej ogólny, chcia³bym jednak wróciæ do meri-
tum, czyli do nowelizacji ustawy zaproponowa-
nej przez rz¹d, wdra¿aj¹cej dyrektywê Unii Euro-
pejskiej z roku 2004 w sprawie egzekwowania
praw w³asnoœci intelektualnej.

Przypomnê, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego zosta³o wyznaczone do pe³nie-
nia wiod¹cej roli przy tej nowelizacji, aczkolwiek
poruszana w niej problematyka dotyczy ustaw,
które nie s¹ specjalnoœci¹ Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Ale w trakcie konsul-
tacji miêdzyresortowych istotny wk³ad do tej pra-
cy wnios³y inne resorty. Wdro¿enie dyrektywy
wymaga³o zmian w czterech ustawach, w usta-
wie o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
i to jest oczywiœcie ustawa, której niejako jesteœ-
my opiekunami, ale te¿ w ustawie z 2000 r. – Pra-
wo w³asnoœci przemys³owej, gdzie oczywiœcie
najwiêcej do powiedzenia mia³ minister gospo-
darki, w ustawie z 2001 r. o ochronie baz danych
i w ustawie z 2003 r. o ochronie prawnej odmian
roœlin. W tej ostatniej sprawie najwiêcej do po-
wiedzenia mia³ oczywiœcie minister rolnictwa.

Chcê powiedzieæ, ¿e w trakcie prac w Sejmie
propozycje przedstawione przez rz¹d przesz³y
bez ¿adnych zmian. W trakcie prac w Senacie,
w Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, tak jak to
ju¿ zosta³o tutaj przedstawione, równie¿ nie za-
proponowano ¿adnych zmian, poza zmianami
o charakterze legislacyjnym, z którymi siê zga-
dzamy i które poparliœmy. Chodzi o ju¿ zg³oszone
poprawki, które maj¹ pañstwo senatorowie: pier-
wsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, jedenast¹ i dwu-
nast¹. Z kolei Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
wnios³a poprawki o charakterze merytorycznym,
których nie popieramy. Spróbujê krótko uzasa-
dniæ, dlaczego.
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Poprawka pi¹ta zak³ada wykreœlenie siedmio-
dniowego terminu do rozpatrywania wniosków
o zabezpieczenie dowodów i roszczeñ w sprawach
szczególnie skomplikowanych. Nie popieramy
jej, uwa¿amy bowiem, ¿e te terminy, zarówno
trzydniowy, jak i siedmiodniowy, na rozpatrzenie
przez s¹d wniosku o zabezpieczenie dowodów
i roszczeñ, maj¹ charakter instrukcyjny. To oczy-
wiœcie oznacza, ¿e procedura mo¿e trwaæ d³u¿ej
bez ¿adnych sankcji. W tej ustawie po prostu siê
instruuje, ¿eby zmieœciæ siê w takich w³aœnie ter-
minach. Siedmiodniowy termin do rozpoznania
za¿alenia na postanowienie s¹du wydane w tym
trybie przewiduje, zamiast terminu trzydniowe-
go, nasza ustawa. Wprowadzenie siedmiodnio-
wego terminu podkreœla mo¿liwoœæ wyst¹pienia
spraw szczególnie skomplikowanych na gruncie
prawa w³asnoœci przemys³owej.

O wiele wa¿niejsze s¹ poprawki szósta, siód-
ma, ósma, dziewi¹ta i dziesi¹ta, które maj¹ na
celu podwy¿szenie poziomu ochrony w prawie
w³asnoœci przemys³owej i wyrównanie go z ochro-
n¹ przewidzian¹ w projektowanych przepisach
ustawy o prawie autorskim. Czyli chodzi o to, co
przedstawia³ pan senator Wiatr. Nie popieramy
tego podwy¿szenia poziomu ochrony. Spróbujê
to uzasadniæ.

Otó¿, wbrew opiniom, które czasem siê pre-
zentuje, ¿e zrównowa¿enie poziomu ochrony jest
wymagane przez dyrektywê, nie jest to prawd¹.
W pkcie 17 preambu³y dyrektywy czytamy:
„Przewidziane w niniejszej dyrektywie œrodki,
procedury i œrodki naprawcze w ka¿dym przy-
padku powinny byæ ustalane tak, aby w nale¿yty
sposób uwzglêdnia³y specyfikê sprawy, w³¹cza-
j¹c szczególne cechy ka¿dego prawa w³asnoœci
intelektualnej”. A wiêc odmienny charakter praw
autorskich i pokrewnych oraz praw w³asnoœci
przemys³owej uzasadnia wprowadzenie pewnej
asymetrii w poziomie ochrony. Dlaczego nie zga-
dzamy siê z propozycjami Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu? Otó¿ uwa¿amy, ¿e twórczoœæ autor-
ska mo¿e byæ eksploatowana przez u¿ytkowni-
ków tej twórczoœci w bardzo ró¿ny sposób w³aœ-
nie dziêki rozwojowi nowych technologii i po-
wszechnie dostêpnym narzêdziom, które mog¹
byæ wykorzystywane tak¿e do dzia³añ nielegal-
nych, czyli – zgodnie z tym, o czym przed chwil¹
by³a mowa, o czym mówi³ te¿ pan senator Cugow-
ski – przez Internet, dziêki urz¹dzeniom do ko-
piowania noœników i tym podobnym nowym
mo¿liwoœciom technicznym. Tak szerokie mo¿li-
woœci eksploatacji, jakie daje na przyk³ad Inter-
net i urz¹dzenia do kopiowania noœników, nie
wystêpuj¹ na gruncie praw w³asnoœci przemys-
³owej. To argument pierwszy.

Argument drugi. W³aœciciel prawa w³asnoœci
przemys³owej nie jest stron¹ s³absz¹, jak to ma

miejsce w przypadku twórców. Ochrona na grun-
cie w³asnoœci przemys³owej dotyczy bowiem
w praktyce przede wszystkim podmiotów dzia³a-
j¹cych na rynku profesjonalnie, a wiêc na ogó³ po
prostu silnych przedsiêbiorców, w przeciwieñ-
stwie do twórców, którzy takiej mocnej, profesjo-
nalnej obs³ugi, chocia¿by prawnej, nie maj¹. Bra-
kuje zatem merytorycznych racji do doprowadze-
nia ochrony na gruncie prawa w³asnoœci prze-
mys³owej do poziomu ochrony praw autorskich.

I wreszcie argument trzeci, bardziej, powie-
dzmy, pragmatyczny, nie prawny, ale w³aœnie
pragmatyczny. Wskazywaliœmy i wskazujemy
uwagê, ¿e bardziej zrównowa¿ona ochrona praw
w³asnoœci przemys³owej jest uzasadniona tak¿e
interesami polskiego przemys³u, zw³aszcza prze-
mys³u farmaceutycznego i kosmetycznego. Otó¿
polski przemys³ farmaceutyczny produkuje nie-
mal wy³¹cznie tak zwane leki generyczne, oparte
na opatentowanych rozwi¹zaniach, ale po wy-
gaœniêciu ochrony patentowej. Iloœciowy udzia³
takich leków w rynku wynosi dzisiaj w Polsce
oko³o 70%, poniewa¿ te leki œrednio s¹ trzykrot-
nie tañsze w porównaniu do ceny importowanego
leku oryginalnego. Utrzymanie takiego stanu
jest istotne ze wzglêdu na bud¿et Narodowego
Funduszu Zdrowia, gdy¿ refundacja tañszych le-
ków jest oczywiœcie tañsza ni¿ refundowanie le-
ków dro¿szych. Ponadto zdarza siê, i¿ kwestie
zwi¹zane z ochron¹ patentow¹ s¹ traktowane
przez koncerny farmaceutyczne, silne koncerny
farmaceutyczne, dysponuj¹ce bardzo solidn¹
obs³ug¹ prawn¹, jako instrument walki rynko-
wej. Jest to mo¿liwe z uwagi na niemal nieograni-
czone mo¿liwoœci patentowania leków. Co mo¿na
patentowaæ poza samym zwi¹zkiem chemicz-
nym? Mo¿na patentowaæ sposób produkcji,
kompozycjê leku, postaæ tego leku, formê krysta-
lograficzn¹ leku, mechanizm dzia³ania tego leku,
profil aplikacji leku, pierwsze wskazania tera-
peutyczne leku, jak równie¿ ka¿de inne nastêpne
wskazanie. Stwarza to szerokie mo¿liwoœci blo-
kowania wejœcia na rynek leku generycznego
produkowanego przez gros polskich firm farma-
ceutycznych, co mo¿e mieæ negatywny wp³yw na
bud¿ety instytucji odpowiedzialnych za finanso-
wanie œwiadczeñ zdrowotnych.

Dodam jeszcze, ¿e i w trakcie konsultacji miê-
dzyresortowych, i konsultacji œrodowiskowych,
spo³ecznych, a tak¿e w trakcie d³ugich prac w ko-
misjach sejmowych w³aœciwie nie by³o silnego
g³osu ze strony koncernów farmaceutycznych
i polskiego przemys³u, ¿eby ten poziom ochrony
zwiêkszaæ. Myœlê wiêc, ¿e staraj¹c siê uszczel-
niaæ prawo w³asnoœci przemys³owej czy zwiêk-
szaj¹c restrykcje wynikaj¹ce z tego prawa, usz-
czêœliwiamy trochê na si³ê te podmioty, które
mog³yby byæ tym zainteresowane.

Na sali jest wiceminister zdrowia, pan Bole-
s³aw Piecha, który w trakcie konsultacji miêdzy-
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resortowych zabiera³ czêsto g³os. On te¿ popiera
rozwi¹zania, które przyj¹³ rz¹d. Mam ponadto
pismo, z wczoraj, od ministra gospodarki, który
zwraca³ uwagê na to, ¿e zaproponowane przez se-
nack¹ Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu roz-
wi¹zania mog¹ byæ niekorzystne dla polskiego
przemys³u, a ponadto kosztowne dla bud¿etu
pañstwa. Minister gospodarki uwa¿a, ¿e roz-
wi¹zania zaproponowane przez rz¹d, które nie
zosta³y zmienione w trakcie prac sejmowych, s¹
wywa¿one i adekwatne do sytuacji gospodarczej
kraju. To niemal cytaty z tego pisma.

W zwi¹zku z tym, ¿e moje nazwisko pada³o
w tej dyskusji, jeszcze dwa s³owa powiem, jeœli
pan marsza³ek pozwoli.

Przede wszystkim mam uwagê natury ogólnej.
Otó¿ nad prawem autorskim rzeczywiœcie bez
przerwy siê dyskutuje, poniewa¿ co chwila wno-
simy jak¹œ drobn¹ nowelizacjê. To wynika z tego,
¿e, po pierwsze, musimy implementowaæ na
przyk³ad tê dyrektywê, po drugie, mamy wyroki
Trybuna³u Konstytucyjnego. Tak ¿e w najbli¿-
szym czasie zaabsorbujemy Wysoki Senat jesz-
cze dwiema nowelizacjami wynikaj¹cymi z wyro-
ków Trybuna³u Konstytucyjnego. To wszystko
powoduje – w³aœnie te koniecznoœci terminowe
i dostosowania prawa do norm Unii Europejskiej
oraz dostosowania siê do terminów, które Trybu-
na³ Konstytucyjny nam wyznaczy³ – ¿e przedsta-
wiamy parlamentowi, mo¿na powiedzieæ, drobne
zmiany, a nie jakiœ generalny projekt przebudo-
wy tego prawa autorskiego, poniewa¿ jesteœmy
zobowi¹zani do dotrzymywania terminów. Mogê
powiedzieæ, ¿e gdyby nie by³o tych sytuacji i ko-
niecznoœci terminowych wynikaj¹cych z prawa
Unii i z wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego, to
prawdopodobnie przedstawilibyœmy komplekso-
we zmiany. Najpierw jednak chcemy siê uporaæ
z tymi terminowymi zobowi¹zaniami, a potem –
jak myœlê, jesieni¹ – ewentualnie przedstawiæ do
dyskusji generaln¹ przebudowê tego prawa.

Jeœli chodzi o kwestie poruszone przez pana
senatora ¯elichowskiego i pani¹ senator Bo-
chenek, do których odniós³ siê pan senator Cu-
gowski, chcê zwróciæ uwagê, ¿e miêdzy innymi
ta nowelizacja, o której dzisiaj mówimy, zwana
enforcement, wzmacnia ochronê prawa do pa-
tentów, na przyk³ad na programy komputero-
we, czyli jednak w dziedzinê Internetu trochê
ingeruje.

Co do zwalczania piractwa internetowego, to
te¿ zwracam uwagê na to, ¿e my siê regularnie
w ministerstwie spotykamy z przedstawicielami
wszystkich resortów i czynników spo³ecznych,
a¿eby to doprecyzowywaæ, przedstawiaæ nowe
fakty i z tych faktów wyci¹gaæ wnioski w ramach
strategii zwalczania naruszeñ prawa autorskie-
go, której to strategii jesteœmy gospodarzami.

I z tej strategii wynikaj¹ ró¿nego rodzaju po-
mys³y, które staramy siê wdra¿aæ. Ostatnie ta-
kie spotkanie by³o 27 marca, a wiêc niedawno.
Na tym spotkaniu Policja zaprezentowa³a bar-
dzo interesuj¹cy program komputerowy, który
bêdzie mo¿na do placówek policyjnych skiero-
waæ. Ma on umo¿liwiæ wychwytywanie pira-
ctwa internetowego, po prostu ma namierzaæ
ludzi, którzy to piractwo uprawiaj¹. Tak ¿e nie
jest tak, ¿e siê nic w tej dziedzinie nie dzieje.
Oczywiœcie wszyscy wiemy, ¿e Internet jest ta-
kim noœnikiem najbardziej anarchistycznym
i trudnym do uregulowania prawnego, nie-
mniej nie jest tak, ¿e siê ca³kowicie poddajemy –
próbujemy, Policja te¿ próbuje, wymyœlaæ ró¿-
nego rodzaju nowe metody zwalczania pira-
ctwa, które w Internecie jest uprawiane.

Jeœli chodzi o pytanie pani senator Bochenek,
to standardy ochrony praw autorskich w Polsce,
w sensie prawnym, s¹ oczywiœcie takie same jak
w ca³ej Unii Europejskiej, bo jesteœmy cz³onkami
Unii Europejskiej. I ta nowelizacja, zmierzaj¹ca
do dostosowania naszego prawa do zapisów dy-
rektywy, te¿ jest tego dowodem. Rzecz oczywiœcie
w czym innym: rzecz w egzekwowaniu prawa. I to
jest pewien proces, który siê toczy.

Dzisiaj Polska jest oceniana rzeczywiœcie do-
syæ nisko, jeœli chodzi o skalê piractwa, w Unii
Europejskiej, ale na poziomie takich krajów,
które w Unii Europejskiej s¹ o wiele d³u¿ej, jak
Hiszpania i Grecja. Utrzymujemy siê mniej wiê-
cej na tym samym poziomie, a one s¹ w Unii Eu-
ropejskiej dwadzieœcia parê lat d³u¿ej ni¿ Polska
i te¿ maj¹ podobne problemy. Niemniej, jeœli
móg³bym siê pokusiæ o próbê oceny progresji,
w któr¹ stronê ona zmierza, wydaje nam siê –
i z tej strategii co pó³ roku uszlachetnianej,
o której przed chwil¹ mówi³em, to te¿ wynika – ¿e
raczej idziemy w kierunku coraz wyraŸniejszego
likwidowania piractwa, a nie jego rozwijania. To
znaczy progresja jest skierowana w tê dobr¹
stronê.

Ale te¿ zgodziæ siê nale¿y z senatorem Cugow-
skim, ¿e zasadnicza kwestia, która ca³y czas stoi
przed nami, to jest kwestia œwiadomoœci spo³ecz-
nej, to jest kwestia edukacji. Ale tu te¿ ciekawe
inicjatywy siê pojawiaj¹. Na przyk³ad Urz¹d Pa-
tentowy w ramach dyskusji nad strategi¹ przed-
stawia³ inicjatywy wzmocnienia polskich placó-
wek, to znaczy polskich wy¿szych szkó³, kadr¹,
która by uczy³a prawa w³asnoœci intelektualnej,
tak ¿eby to nauczanie na wy¿szych uczelniach
spowodowa³o wiêksz¹ œwiadomoœæ spo³eczn¹
w tej dziedzinie. S¹ równie¿ ró¿nego rodzaju ini-
cjatywy o charakterze spo³ecznym, uœwiadamia-
j¹ce, skierowane do szkó³, do m³odzie¿y. I myœlê,
¿e to powoli, powoli… Wprawdzie my jesteœmy
niecierpliwi, i s³usznie, twórcy s¹ niecierpliwi,
i s³usznie, ale powoli – moim zdaniem – progresja
idzie jednak w dobrym kierunku, to znaczy w kie-

31. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 r.
30 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych…

(sekretarz stanu J. Sellin)



runku zwalczania piractwa i silniejszej ochrony
tych praw. To mo¿e tyle tytu³em wyjaœnieñ.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytania panu

ministrowi kultury b¹dŸ panu ministrowi zdro-
wia?

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Panie Ministrze, na ten temat czêœciowo ju¿
by³a mowa, ale ja chcia³abym zapytaæ, czy usta-
wa porz¹dkuje albo na ile porz¹dkuje prawa ro-
dzimych twórców do tantiem z racji praw autor-
skich w porównaniu z twórcami zagranicznymi.
Dotychczas bowiem czêsto ró¿ne radiofonie za-
miast polskich wykonawców zamieszcza³y na
swoich antenach g³ównie zagraniczne utwory, bo
³atwiej by³o oszukaæ prawo albo nie p³aciæ ZAIKS.
Prawda? I czêsto, s³uchaj¹c radia, zastanawialiœ-
my siê, dlaczego s³uchamy tak wiele angielskojê-
zycznej muzyki. Tu w³aœnie by³ ten problem. Czy
ustawa porz¹dkuje te sprawy?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:

Jeœli chodzi o liczby bezwzglêdne, o prawa do
wynagrodzeñ z tytu³u eksploatowania praw, to
one s¹ oczywiœcie ró¿ne w ró¿nych krajach, bo
ró¿ne jest bogactwo ró¿nych krajów, ró¿ne s¹
stawki. To te¿ jest kwestia stawek, które siê usta-
la w ramach Komisji Prawa Autorskiego, miêdzy
twórcami i organizacjami zbiorowego zarz¹dza-
nia a u¿ytkownikami. Tak ¿e trudno porównywaæ
na przyk³ad nasze stawki ze stawkami niemiec-
kimi czy francuskimi, spo³eczeñstw o wiele bo-
gatszych.

Ta ustawa reguluje poziom ochrony, czyli to,
o czym by³a tutaj mowa: trzykrotnoœæ, jednokrot-
noœæ, po prostu poziom ochrony, stawek, o które
mo¿na siê ubiegaæ, gdy ³amane jest prawo. I ono
jest w ramach tej dyrektywy w miarê ujednolica-
ne w porównaniu z innymi krajami Unii Europej-
skiej.

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

Senator Jerzy Szymura:

Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce po-
wstawania tej ustawy od kuchni. Otó¿ ustawa ta
reguluje prawa autorskie zarówno w obszarze
sztuki, nauki, jak i twórczoœci przemys³owej.
Jest to bardzo z³o¿ony kompleks. Ju¿ sama dzie-
dzina w³asnoœci intelektualnej i przemys³owej
jest obszarem dzia³ania kilku resortów. A wiêc
jak ta ustawa powstaje? Czy jest jakiœ zespó³ miê-
dzyresortowy? Jak pañstwo sobie radzicie z ol-
brzymi¹ z³o¿onoœci¹ obszaru, jaki musi ta usta-
wa w jakiœ sposób obj¹æ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:

Jak mówi³em, dyrektywa wymaga³a… Po przy-
jrzeniu siê dyrektywie uznaliœmy, ¿e jej zaimple-
mentowanie wymaga w Polsce zmian w czterech
ustawach. W zwi¹zku z tym konsultacje miêdzy-
resortowe by³y dosyæ szerokie i ka¿dy resort,
zw³aszcza ten, który siê czuje szczególnym opie-
kunem konkretnej ustawy, wniós³ swój wk³ad do
pracy nad t¹ nowelizacj¹. Minister kultury zosta³
wyznaczony jako ten, który ma byæ osob¹ wio-
d¹c¹ do prowadzenia ca³ej tej nowelizacji. Ale
oczywiœcie istotny wk³ad, jak mówi³em, wnieœli
minister gospodarki, minister zdrowia, minister
rolnictwa ze wzglêdu na nowelizacje ró¿nych
ustaw, o których ju¿ mówi³em.

W wyniku tego pojawi³ siê wspólny projekt
rz¹dowy, na który wszystkie resorty siê zgodzi³y
w ramach uzgodnienia, i potem ju¿ skierowaliœ-
my projekt do parlamentu. A jeszcze oczywiœcie
by³y konsultacje œrodowiskowe, spo³eczne. Ka¿-
de stowarzyszenie, które zajmuje siê ochron¹
praw autorskich, organizacje zbiorowego za-
rz¹dzania, organizacje ze sfery przemys³u pol-
skiego – wszyscy mogli siê wypowiedzieæ i by³o
mnóstwo opinii w tej sprawie.

Senator Jerzy Szymura:
Chcia³bym jeszcze prosiæ o dodatkowe wyjaœ-

nienie. Czy jest mo¿liwe w ramach obecnej struk-
tury zarz¹dzania pañstwem stworzenie takiego
zespo³u, który by siê tym projektem zajmowa³
w sposób konsekwentny przez d³u¿szy czas, nie
w formie uzgodnieñ miêdzyresortowych, tylko w
formie zespo³u celowego, co troszkê przybli¿a³o-
by sposób zarz¹dzania do zarz¹dzania zadanio-
wego? Czy pana zdaniem powo³anie takiego ze-
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spo³u nie stworzy³oby lepszej platformy wypraco-
wania skuteczniejszego prawa w krótszym cza-
sie? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:
Panie Senatorze, jak mówi³em, to jest zobo-

wi¹zanie wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia premiera
Rzeczypospolitej, i to od wielu lat. My mamy
w naszym resorcie regularne spotkania zespo³u
do spraw strategii zwalczania naruszeñ prawa
autorskiego, ale to obejmuje równie¿ prawo pa-
tentowe. Tak wiêc regularnie siê spotykamy
i przychodz¹ przedstawiciele ró¿nych resortów,
które s¹ tym zainteresowane – Policji, organów
œcigania, ministra sprawiedliwoœci, jak równie¿
instytucji spo³ecznych. I to s¹ spotkania bardzo
regularne – mniej wiêcej co pó³ roku – na których
dyskutujemy o tym, jakie nowe zjawiska siê w tej
dziedzinie pojawi³y, bo przecie¿, jak wiadomo,
zw³aszcza technologia jest w tej kwestii potê¿nym
wyzwaniem i bardzo czêsto nas zaskakuje, gdy
pojawiaj¹ siê nowe mo¿liwoœci technologiczne ³a-
mania prawa w Polsce. A wiêc z tym siê mierzymy
na takich regularnych, copó³rocznych wielogo-
dzinnych spotkaniach, na których referujemy
swoj¹ wiedzê na ten temat, i w ramach tych dys-
kusji te¿ pojawiaj¹ siê nowe pomys³y, w jaki spo-
sób zwalczaæ naruszanie prawa w Polsce.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pani senator Bochenek, proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja jeszcze mam pytanie, czy w ramach mini-

sterstwa kultury jest jakiœ zespó³ czy jakaœ, nie
wiem, jednostka monitoruj¹ca, powiedzmy, tê
kradzie¿ czy to ³amanie praw autorskich w Pol-
sce.

Bo z pewnoœci¹ tak siê zdarza, ¿e pañstwo z ty-
tu³u swojej nazwy na pewno s¹ informowani
o ró¿nych przypadkach ³amania, niedotrzymy-
wania zobowi¹zañ itd. Czy jest jakiœ zespó³ do
spraw bie¿¹cego kontrolowania tych sytuacji?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:
Ze wzglêdu na to, ¿e to my musimy tê strategiê,

o której przed chwil¹ mówi³em, przygotowywaæ
i przedstawiaæ propozycje zapisów tej strategii

wszystkim innym resortom i czynnikom spo³ecz-
nym, wszelkiego rodzaju informacje na ten temat
rzeczywiœcie sp³ywaj¹ do nas i do naszego Depar-
tamentu Prawno-Legislacyjnego, który to opra-
cowuje i tak¹ wiedzê zbiera ze wszystkich miejsc.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Czy jeszcze s¹ pytania?
Proszê bardzo, pan senator ¯elichowski.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Ministrze, chcia³bym jeszcze wróciæ do

sprawy Internetu i z³odziejstwa w Internecie –
nazwijmy to tak, bo nale¿y te sprawy nazywaæ po
imieniu.

Istnieje w Internecie wiele programów, dziêki
którym u¿ytkownicy Internetu mog¹ wymieniaæ
siê plikami. Czyli, tak naprawdê, nie jest tak, ¿e
funkcjonuje to gdzieœ na serwerze w Internecie,
chocia¿ oczywiœcie te¿ s¹ takie przypadki, ¿e jest
to serwer w Nauru albo w Saint Kitts, albo w ja-
kimœ innym egzotycznym pañstwie, które nie jest
cz³onkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych,
i trudno tutaj procedowaæ od strony formalnopra-
wnej. Ale nawet na terenie Polski przecie¿ fun-
kcjonuj¹ tego typu programy, za pomoc¹ których
u¿ytkownicy Internetu wymieniaj¹ siê plikami.

Czy ta sprawa, tak naprawdê, kradzie¿y w In-
ternecie jest regulowana t¹ ustaw¹ albo: czy s¹
projekty regulacji, je¿eli w tej nie jest to
uregulowane? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:
Generalnie nie tylko w Polsce, ale w ogóle na

œwiecie mamy problem z wyraŸnym rozdziele-
niem tego, co jest dozwolone na u¿ytek w³asny,
gdy nie w celu rozpowszechniania ktoœ chce coœ
ods³uchaæ czy z czymœ siê zapoznaæ, i tego, co jest
rozpowszechnianiem. Bo generalnie trudno oce-
niæ, czy kiedy ktoœ wysy³a coœ do trzech czy do
piêciu osób, to ju¿ to coœ rozpowszechnia, czy jest
to jeszcze rozpowszechniane na u¿ytek w³asny,
bo wysy³a na przyk³ad do ¿ony i córki. To s¹ kwe-
stie, o których siê bez koñca dyskutuje: co jest na
u¿ytek w³asny, a co jest rozpowszechnianiem
o charakterze pirackim, bez op³aty, która siê na-
le¿y.

Myœlê, ¿e to jest problem globalny, bo Internet
jest sieci¹ globaln¹, i choæbyœmy najlepsze prawo
wymyœlili w jednym kraju, to przecie¿ bardzo ³at-
wo je z³amaæ, operuj¹c w innym kraju. I general-
nie mamy taki problem w skali globalnej, ¿e In-
ternet jest medium anarchistycznym i ma swoje
dobre i z³e strony, jak ka¿dy wynalazek, który lu-
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dzie wymyœlaj¹, bo ka¿dego wynalazku mo¿na
u¿ywaæ do z³ych albo dobrych celów. Jesteœmy
zadowoleni, ¿e dziêki Internetowi mamy szybki
dostêp do wszelakich informacji i to nam bardzo
u³atwia nasz¹ pracê, ale wiadomo, ¿e jest w prze-
strzeni internetowej te¿ wiele zjawisk negaty-
wnych. I od tego, kto jak chce Internetu u¿ywaæ
i do jakich celów, zale¿y ocena poszczególnych
dzia³añ. Tak ¿e, jak mówiê i jak pan senator mó-
wi³, je¿eli ktoœ w sposób niemal¿e przemys³owy
coœ œci¹ga, rozpowszechnia itd., to nale¿y to œci-
gaæ, tylko trzeba mieæ dobre metody œcigania
i wychwytywania takich dzia³añ.

Wi¹¿ê du¿e nadzieje z tym programem, który
nam Policja zaprezentowa³a kilkanaœcie dni te-
mu, bo mo¿e uda siê chocia¿ na terenie Polski to
zjawisko przynajmniej istotnie ograniczyæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Szymura.

Senator Jerzy Szymura:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o tak¹

kwestiê. Otó¿ poszczególne rynki chronione tym
prawem autorskim maj¹ ró¿ne rozmiary. Na
przyk³ad, jeœli chodzi o rynek leków chroniony
prawem patentowym i licencjami, to jest, o ile siê
nie mylê – mo¿e mnie pan minister Piecha popra-
wi – 120 miliardów z³.

Jak wielki jest rynek zwi¹zany z twórczoœci¹
artystyczn¹, chroniony tym prawem, i jak du¿y
jest na przyk³ad rynek softwarowy, który równie¿
chroniony jest tym prawem? Czy pañstwo w ogó-
le kwestie wielkoœci rynków i zwi¹zanych z nimi
przychodów bierzecie pod uwagê, projektuj¹c
ustawê? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:
Panie Senatorze, my takimi danymi dysponu-

jemy, jeœli chodzi na przyk³ad o organizacje zbio-
rowego zarz¹dzania, jakie one maj¹ dochody, bo
one s¹ zobowi¹zane do sprawozdawczoœci. Przy-
znajê, ¿e w tym momencie tak bardzo szczegó³o-
wo nie jestem przygotowany do odpowiedzi, ale
obiecujê, ¿e taka odpowiedŸ bêdzie udzielona na
piœmie. Zdaje siê jednak – proszê przedstawicieli
mojego Departamentu Prawno-Legislacyjnego
o korektê – ¿e jeœli chodzi na przyk³ad o ZAIKS, to
jest to kwota rzêdu 300 milionów z³ rocznie.

(G³os z sali: Nie.)
Nie? A ile?
(G³os z sali:120 milionów z³.)

To jednak siê pomyli³em. A wiêc jest 120 milio-
nów z³ rocznie, które ZAIKS pobiera i mo¿e roz-
daæ twórcom, których prawa autorskie by³y u¿y-
wane przez u¿ytkowników. Ale tych organizacji
zbiorowego zarz¹dzania mamy wiele – ZAIKS jest
najpotê¿niejszy, najwiêkszy z nich. Mo¿e suma-
rycznie to jest 300 milionów z³, ale nie jestem pe-
wien. Proponujê, ¿ebyœmy panu senatorowi do-
starczyli szczegó³ow¹ informacjê na piœmie .

(Senator Jerzy Szymura: Dziêkujê bardzo. Py-
tam nie bez celu, dlatego ¿e to jest bardzo istotne,
jak wielkie s¹ rynki chronione tymi prawami.
Spo³ecznie to ma bardzo du¿e znaczenie. Dziêku-
jê bardzo.)

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

Senator Krzysztof Cugowski:
Panie Ministrze, chcia³bym postulowaæ nastê-

puj¹c¹ rzecz: oprócz tych wszystkich bardzo zna-
komitych pomys³ów œcigania ludzi, którzy trud-
ni¹ siê piractwem internetowym, mo¿e jednak
równolegle spróbowaæ znaleŸæ sposób, ¿eby ci lu-
dzie legalnie mogli to wszystko œci¹gaæ. Bo je¿eli
tak ich przyciœniemy, ¿e oni nie bêd¹ mogli tego
œci¹gaæ, to nie bêd¹ mogli w ogóle. A wiêc to chy-
ba powinno równolegle dzia³aæ: œcigamy, ale da-
jemy im narzêdzie, za pomoc¹ którego prawnie
bêd¹ mogli korzystaæ z twórczoœci artystów.
Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jaros³aw Sellin:
Rozmawia³em jakiœ czas temu z koleg¹ z bran-

¿y pana senatora, wczeœniejszej bran¿y zawodo-
wej, to znaczy jeszcze obecnej, jeœli chodzi o dzia-
³alnoœæ artystyczn¹, a mianowicie z panem Jac-
kiem Skubikowskim, piosenkarzem, znanym ar-
tyst¹. I on przedstawi³ pomys³ pobierania op³at,
o charakterze bardzo symbolicznym, od u¿ytko-
wników Internetu – mówi³, ¿e to mo¿e byæ z³otów-
ka albo 2 z³ miesiêcznie, ale to jest kwestia do
dyskusji – tak ¿eby mieæ poczucie czystoœci mo-
ralnej, moralnego prawa do œci¹gania pewnych
rzeczy, które czêsto po prostu interesuj¹ m³o-
dych ludzi, którzy chc¹ mieæ dostêp do p³yty, do
muzyki, do utworów. I ¿eby na przyk³ad za takim
wzorem pójœæ. Pan Skubikowski twierdzi³, ¿e to
jest w du¿ej mierze oparte na jakimœ wzorze fran-
cuskim – byæ mo¿e tak jest. Mo¿e to s¹ jakieœ po-
mys³y, o których warto dyskutowaæ, bo nawet
gdyby to by³a op³ata symboliczna, to ona by mia-
³a pewn¹ wartoœæ, gdyby siê okaza³o, ¿e wiele
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osób tak¹ czystoœæ sumienia chcia³oby mieæ
i chcia³oby tak¹ op³atê uiszczaæ. Ale myœlê, ¿e ge-
neralnie te¿ jest problemem… To jest oczywiœcie
do dyskusji seminaryjnej, ale te¿ kilka dni te-
mu… Byæ mo¿e czêœæ pañstwa czyta³a artyku³
o m³odych ludziach, którzy, nie wiem, jak¹œ par-
tiê pirack¹ zak³adaj¹, bo uwa¿aj¹, ¿e dopóki cena
p³yty w Polsce nie bêdzie wynosi³a 15–20 z³, czyli
tyle, na ile staæ m³odego cz³owieka, a nie 60 z³, to
niestety to zjawisko bêdzie trwa³o. To s¹ dysku-
sje, które mo¿na prowadziæ bez koñca – gdzie jest
granica czyjego interesu i mo¿liwoœci dostêpu.

(Senator Krzysztof Cugowski: Jak p³yta bêdzie
kosztowa³a 10 z³, to pirat sprzeda j¹ za 5 z³. Nigdy
nie bêdzie granicy.)

Byæ mo¿e tak jest, jak pan senator mówi.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan minister Piecha chcia³ zabraæ g³os.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

i Panowie Senatorowie!
Ja te¿ chcia³bym zabraæ g³os, poniewa¿ ta

ustawa jest ustaw¹ szeroko komentowan¹. Pad³o
tutaj stwierdzenie o wielkoœci rynków, o ich wiel-
koœci w wymiarze finansowym. Pan minister
i pan senator stwierdzili, ¿e ochrona praw autor-
skich dotycz¹cych twórczoœci – i tej muzycznej,
i tej rozrywkowej, i tej bardzo powa¿nej – wi¹¿e
siê z kwot¹ oko³o 120, a mo¿e 300 milionów z³.
A ja chcê porozmawiaæ o innym rynku, który
w warunkach polskich wart jest 20 miliardów z³
rocznie.

To jest rynek specyficzny, poniewa¿ minimum
7 miliardów z³ pochodzi z naszych podatków.
I pani senator, i pan marsza³ek, i ja osobiœcie,
i pan senator op³acamy sk³adkê zdrowotn¹. Z tej
sk³adki zdrowotnej a¿ 20% czy dwadzieœcia parê
procent to s¹ œrodki, które wspomagaj¹ naszych
obywateli, ¿eby mogli oni kupiæ leki. Co my z tym
musimy robiæ? My staramy siê, ¿eby leki w Polsce
by³y dobre, ale jednoczeœnie tanie. Przysiêga Hi-
pokratesa, któr¹ sk³ada³em trzydzieœci lat temu,
zabrania³a mi zachowywania prawa autorskiego
do jakiegokolwiek nowoczesnego sposobu lecze-
nia, tak wiêc jako lekarz nie mam prawa utrzy-
mywaæ w tajemnicy panaceum, czyli cudownego
leku. Ale niestety, biznes lubi tak¹ ochronê i pra-
wo zwi¹zane z przysiêg¹ Hipokratesa jest wyraŸ-
nie nadu¿ywane przez firmy farmaceutyczne.

Dlaczego o tym mówiê? Ja to mówiê nie w kontek-
œcie prawa autorskiego, ale w kontekœcie tych in-
nych praw pokrewnych, zwi¹zanych g³ównie
z w³asnoœci¹ przemys³ow¹.

Pañstwa komisja rekomendowa³a Wysokiej Iz-
bie przyjêcie czterechpoprawek, które ja
chcia³bym skomentowaæ i chcia³bym bardzo pro-
siæ o ogromn¹ rozwagê podczas g³osowania nad
nimi. S¹ to poprawki szósta, siódma, ósma i dzie-
wi¹ta. Te poprawki nie wynikaj¹ jasno z dyrek-
tyw europejskich, mog¹ za to skomplikowaæ sy-
tuacjê na rynku leków w Polsce.

Podam przyk³ad. Cztery lata temu pewna zna-
na w Polsce firma – dzisiaj jest ni¹ zainteresowa-
ny g³ównie prokurator – wprowadzi³a do Polski
bardzo dobry lek na schizofreniê. No, schizofre-
nia… My tego problemu nie widzimy na co dzieñ,
ale to jest problem minimum piêædziesiêciu ty-
siêcy naszych obywateli. Ta choroba psychiczna
ma to do siebie, ¿e chory nie rozpoznaje jej u sie-
bie, uwa¿a, ¿e te g³osy, które s³yszy, i te omamy
wizyjne s¹ czymœ normalnym. Myœlê, ¿e pañstwo
w przewa¿aj¹cej czêœci, w wiêkszoœci ogl¹dali
film „Piêkny umys³”, w którym jest pokazana is-
tota schizofrenii. Schizofrenia wymaga leczenia,
bo degraduje ka¿dego. Ja mam nadziejê, ¿e to, co
mówiê, nie wynika z mojej wyobraŸni i omamów,
ale jest realnie osadzone w rzeczywistoœci, nie-
mniej jednak piêædziesi¹t tysiêcy ludzi ma k³o-
poty z rozpoznaniem rzeczywistoœci – uwa¿aj¹
siê oni za zdrowych, co najwy¿ej s¹dz¹, ¿e œwiat
obok nich krêci siê w inny sposób. I my musimy
tym chorym zaproponowaæ leczenie, tak by
tych objawów osiowych, tych wizji, tych oma-
mów s³uchowych, tych podpowiadaczy – one s¹
czasami bardzo agresywne, po prostu szkodz¹
takiemu cz³owiekowi – siê pozbyli. W zwi¹zku
z tym musimy takiemu cz³owiekowi zapropono-
waæ lek. Ten lek jest, ale musimy mu jeszcze za-
proponowaæ odpowiedni¹ cenê, bo bez tego on
nie uwierzy, ¿e musi zap³aciæ 100 z³, by zmieni³
siê obraz œwiata, który jest jego realnym œwia-
tem. W zwi¹zku z tym ten lek jest refinansowa-
ny w 100% przez pañstwo.

Tak jak wspomnia³em, cztery lata temu jedna
z firm zaproponowa³a pewien lek – ja nie bêdê wy-
mienia³ jego nazwy – ale okaza³o siê, ¿e firma
konkurencyjna, wcale nie polska, lecz z innego
kraju Unii Europejskiej czy te¿ z Europy, zapro-
ponowa³a taki sam lek o po³owê taniej. I co siê
sta³o? Otó¿ firma X, która jest potentatem na
rynku farmaceutycznym, posz³a do s¹du i s¹d do
czasu wyjaœnienia sprawy zablokowa³ mo¿liwoœæ
produkcji i dystrybucji tego leku. Jaka jest stra-
ta? 60 milionów rocznie. Koszt zwi¹zany z prawa-
mi autorskimi to 120 milionów, a tu, w wypadku
jednego leku, to jest kwota 60 milionów rocznie.
W zwi¹zku z tym my przez cztery lata zap³aciliœ-
my o 250 milionów wiêcej! Oczywiœcie firma pro-
ces przegra³a. Ale kto zrekompensuje straty
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z czterech lat, zwi¹zane z takimi w³aœnie prosty-
mi zapisami, jakie s¹ w poprawce szóstej, w po-
prawce siódmej i w poprawce ósmej?

Jestem absolutnie za ochron¹ prawa autor-
skiego, ale bardzo proszê Wysok¹ Izbê o rozwagê.
Zablokowanie przepisów poprzez zmianê, uszty-
wnienie ich, wzmocnienie tego w stosunku do
obecnego zapisu art. 2861 spowoduje, ¿e niestety
bêdziemy mogli mieæ ogromne straty z naszych
bud¿etów.

W zwi¹zku z tym przyk³adem, o którym powie-
dzia³em – proces zosta³ wygrany, sprawa odblo-
kowana, ale 250 milionów zap³aci³a nie firma X,
czyli potentat, tylko my, normalni sk³adkowicze
– bardzo proszê, by Wysoka Izba nad poprawka-
mi od szóstej do dziewi¹tej siê pochyli³a. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê.
S¹ pytania do pana ministra? Nie ma pytañ.
Otwieram…
(G³os z sali: Jest, jest pytanie!)
Proszê bardzo. Proszê, Pani Senator.
Pani senator Rafalska, proszê bardzo.

Senator El¿bieta Rafalska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Sprawa lobbingu firm farmaceutycznych

w Polsce jest powszechnie znana. Proszê mi po-
wiedzieæ, czy podczas prac parlamentarnych nad
t¹ ustaw¹ lobbing by³ oficjalnie zg³oszony?

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Nie chcia³bym przed³u¿aæ. Tak, lobbing jest

normaln¹ rzecz¹ w ka¿dym systemie prawnym,
a zw³aszcza w systemie prawnym europejskim.
Przecie¿ mamy prawo, które polega na œcieraniu
siê partykularnych interesów. Tak jest stworzo-
ne prawo europejskie – na kanwie prawa rzym-
skiego – w którym te¿ pewnie œcieraj¹ siê ró¿ne-
go rodzaju interesy. I niestety muszê stwierdziæ
z du¿ym ubolewaniem, ¿e je¿eli chodzi o Mini-
sterstwo Zdrowia, to ustawa o lobbingu funkcjo-
nuje s³abo. To znaczy s¹ oficjalne wyst¹pienia,
ale ¿adna z firm farmaceutycznych, ¿adne ze
stowarzyszeñ nie przyznaje siê do dzia³alnoœci

lobbingowej. Niemniej jednak by³bym w du¿ej
nieprawdzie, gdybym stwierdzi³, ¿e akurat te fir-
my takiej dzia³alnoœci nie prowadz¹, bo prowa-
dz¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Ministrze, czy te poprawki, które pojawi-

³y siê w Senacie, pojawia³y siê mo¿e wczeœniej
w Sejmie i by³y tam odrzucane? Czy s¹ to mo¿e
poprawki, które pojawi³y siê tu po raz pierwszy?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
To nie s¹ poprawki, które pojawiaj¹ siê po raz

pierwszy. One s¹ pewnym stanowiskiem tych,
którzy, broni¹ swojego interesu. Pani Senator,
b¹dŸmy uczciwi – oni maj¹ do tego prawo. Nie-
mniej jednak, jak s¹dzê, my i ci, którzy s¹ upo-
wa¿nieni do stanowienia prawa, mamy równie¿
zdrowy rozs¹dek.

Dlaczego jest tak trudna sytuacja? Poniewa¿
mamy bardzo ma³o specjalistów, którzy zajmuj¹
siê prawem patentowym, prawem autorskim,
prawem w³asnoœci intelektualnej i przemys³o-
wej. Rzeczywiœcie na palcach jednej rêki mo¿na
policzyæ prawników, którzy doskonale znaj¹ isto-
tê tej sprawy. Ale pewnie i ci specjaliœci, którzy
maj¹ ogromny dorobek w tej kwestii, po pytaniu
czy po wypowiedzi pana senatora Cugowskiego
dotycz¹cej Internetu bêd¹ i tak za³amywali rêce.
Bo to jest nowoœæ, która nas wyprzedza, a prawo
nie zawsze nad¹¿a za tym.

Niemniej jednak ja bym przyj¹³, ¿e takie sytua-
cje to jest rzecz normalna. Nie chcia³bym roz-
trz¹saæ, czy ktoœ komuœ pod³o¿y³ jakieœ projekty
tych poprawek… Choæ pewnie tak by³o. Tak jak
powiedzia³em, specjalistów w tej dziedzinie, ludzi,
którzy siê na tym dok³adnie znaj¹, jest ma³o, a jest
tu te¿ taka kwestia, ¿e takie jest prawo dzia³alno-
œci lobbingowej. Ale dobrze by by³o, gdyby pañ-
stwo odnotowali, kto tego typu poprawki sk³ada.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Jeszcze jest pytanie, Panie Ministrze.
Proszê bardzo.

Senator El¿bieta Rafalska:
Panie Ministrze, jeszcze jedno. Mówi³ pan, ¿e

w strukturze wydatków pochodz¹cych ze sk³a-
dek wydatki na leki stanowi¹ 23%. Czy mo¿e pan
powiedzieæ, czy jest to dynamika narastaj¹ca od
reformy, od 1999 r., czy te¿ to siê kszta³tuje podo-
bnie w ramach tej struktury?
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, nie chcia³bym
otwieraæ tutaj takiej bardzo powa¿nej debaty na
ten temat.

Proszê pañstwa, wydatki na ochronê zdrowia,
zw³aszcza na nowe technologie – a istotn¹ czêœci¹
nowych technologii, oprócz procedur z u¿yciem
najnowoczeœniejszego sprzêtu, zawsze bêdzie lek
– wzrastaj¹ w ka¿dym kraju. Wzrastaj¹ i w cywili-
zacji hi-tech, tej najwy¿szej i charakteryzuj¹cej
siê du¿ymi nak³adami, i w tej przeciêtnej, pol-
skiej, i w Bangladeszu. I to wzrastaj¹ przynaj-
mniej dwa razy szybciej ni¿ inflacja. My staramy
siê temu zapobiegaæ, ale by³bym niepowa¿ny,
gdybym stwierdzi³, ¿e nasze wydatki na ochronê
zdrowia i na refundacjê leków bêd¹ maleæ, bo to
jest nie do osi¹gniêcia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Ministrze, odpowiadaj¹c na poprzednie

pytanie, pan minister – uœmiechaj¹c siê – stwier-
dzi³, ¿e warto siê przyjrzeæ, kto pewne poprawki
podk³ada. Nie wiem, jak¹ treœæ pan minister mia³
na myœli, ale jeœli pan minister móg³by coœ powie-
dzieæ na ten temat, ze dwa zdania, to my z chêci¹
byœmy tego pos³uchal i , ja przynajmniej
chcia³bym to us³yszeæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Panie Senatorze! I Panie Marsza³ku!
Zwracam siê tu do pana marsza³ka, bo pan se-

nator stawia mnie w bardzo przykrej sytuacji.
Pan marsza³ek pozwoli wiêc, ¿e odmówiê odpo-
wiedzi na to pytanie. Po prostu nie wiem…

Powiedzia³em, ¿e sprawa jest bardzo skompli-
kowana i pewnie s¹ kancelarie prawnicze, które
proponuj¹ takie, a nie inne rozwi¹zania. Ale to
rol¹ i Sejmu, i Senatu, jest kszta³towanie prawa.
I ja bym tu nie rozdziera³ szat. Uwa¿am, ¿e my
musimy byæ s³uchani, jak równie¿ te czêœci na-
szego spo³eczeñstwa, dzia³alnoœci gospodarczej,
które przedstawiaj¹ swoje racje. Niemniej jednak
to nasz¹ spraw¹ jest wybór i nasz¹ spraw¹ jest
zdrowy rozs¹dek. Tak ¿e ja bym nie oskar¿a³ tutaj
nikogo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Pani Senator…
(Senator Zbigniew Romaszewski: To jest naru-

szenie prawa, bo jest ustawa o lobbingu.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bo-

les³aw Piecha: To jest tylko i wy³¹cznie… Ale to
ju¿ wy musicie to sprawdziæ.)

Pani senator Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja bardzo dziêkujê panu ministrowi, bo po-

wiedzia³ pan jedn¹ rzecz, która nam umknê³a
w tej dosyæ ju¿ d³ugiej dyskusji, a której nikt
z nas nie powiedzia³, choæ wszyscy o tym wiemy:
¿e tak w istocie – i trzeba by to odnotowaæ du¿ymi
literami w stenogramach – na rêkach jednej rêki
mo¿na policzyæ, jak ma³o jest w Polsce specjali-
stów od prawa autorskiego i w³asnoœci intelek-
tualnej. Taka jest prawda. Sama kiedyœ boryka-
³am siê z takim problemem, bo szuka³am osób,
które rzeczywiœcie bardzo fachowo i dog³êbnie
znaj¹ problem w³asnoœci autorskiej i intelektual-
nej. Myœlê, ¿e czas to zmieni, zreszt¹ wymusza to
ju¿ sytuacja obecna.

Ja mam jeszcze pytanie. Pan minister w bar-
dzo poruszaj¹cy sposób, nie ukrywam tego,
przedstawi³ sprawê leku czy tych leków na schi-
zofreniê. Wiem, jak wygl¹daj¹ te choroby, intere-
sowa³am siê tymi sprawami. To jest rzeczywiœcie
tak, jak pan mówi i jak wspaniale i obrazowo pan
to przedstawi³ – to zrobi³o, jak myœlê, wra¿enie na
wszystkich kole¿ankach i kolegach. Chcia³abym
jednak us³yszeæ, czy to nie jest jakaœ skrajna sy-
tuacja. Rozumiem, ¿e ten przyk³ad stanowi³ pod-
stawê do zobrazowania Wysokiej Izbie skali pro-
blemu czy ewentualnie naszych strat, jakie po-
nosimy jako podatnicy i bud¿et. Ale czy taka sy-
tuacja jest sytuacj¹ typow¹, czy mo¿e zosta³a
przerysowana w tym momencie, w pana wy-
st¹pieniu?

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Wysoka Izbo!
Tak, jest to fakt. Ja tutaj niczego nie przeryso-

wa³em. Takie s¹ fakty, które w postêpowaniu
s¹dowym, w postêpowaniu przed s¹dem cywil-
nym, mia³y miejsce.

Oczywiœcie, jak zawsze, mówimy tu o pewnym
obrazie, który jest najbardziej jaskrawy. Ale takie
sytuacje siê zdarzaj¹, takie niebezpieczeñstwa
wystêpuj¹, my to obserwujemy na co dzieñ.
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Zwykle mamy do czynienia z dwoma rodzajami
postêpowañ, je¿eli chodzi o refundacje leków: po
pierwsze, chodzi o to, czy lek ma byæ umieszczo-
ny na liœcie, czy nie; po drugie, jest podwa¿anie
tak zwanego statutu rejestracyjnego w odniesie-
niu do leku, czyli próbuje siê udowadniaæ, ¿e ktoœ
coœ ukrad³, ktoœ coœ skopiowa³ albo wykorzysta³
prawo w³asnoœci przemys³owej, podk³adaj¹c
substancjê o takim czy innym dzia³aniu. No i za-
zwyczaj jest tak, ¿e niestety ci, którzy najbardziej
broni¹ danej w³asnoœci intelektualnej, tego pa-
tentu, to s¹ potê¿ne firmy. A przy tym mo¿e to za-
brzmi paradoksalnie, ale proszê mi wierzyæ, ¿e
substancje chemiczne, które dzia³aj¹ na nasz or-
ganizm w sposób leczniczy, s¹ wyj¹tkowo proste.

Senator Krystyna Bochenek:
Czy nie bêdzie zaniechaniem ewentualne nie-

wprowadzenie poprawek tu proponowanych?
Czy to nie bêdzie wylanie dziecka z k¹piel¹? To
znaczy, czy to nie spowoduje jakichœ strat po
drugiej stronie?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Boles³aw Piecha:
Ja myœlê, ¿e mo¿e jednak byœmy ograniczyli to

prawo autorskie. Proszê regulowaæ tak, jak trze-
ba, sprawy prawa w³asnoœci intelektualnej, pra-
wa w³asnoœci przemys³owej i innych praw, ale tu-
taj sprawa jest bardziej skomplikowana. Ja rozu-
miem, ¿e przedstawiciele chocia¿by urzêdu pa-
tentowego bêd¹ zawsze podnosiæ to, ¿eby chroniæ
polskie patenty, ale wydaje mi siê, ¿e odrzucenie
tych poprawek nie zepsuje prawa, choæ te¿, przy-
znam szczerze, nie rozwi¹¿e wielu problemów,
które pañstwo tutaj przedstawili w pytaniach. Bo
sprawa Internetu to nie jest sprawa w³asnoœci in-
telektualnej, ale jest to pewnie sprawa cywiliza-
cyjna. I z tym mierzymy siê wszyscy, próbujemy
to rozwi¹zaæ. Ale niezale¿nie nawet od najlep-
szych ¿yczeñ, ka¿dy podatek bêdzie symboliczny
i autor jakiegoœ dzie³a sztuki czy czegoœ o charak-
terze w³asnoœci intelektualnej bêdzie kontesto-
wa³, czy nale¿y mu siê od ka¿dego klikniêcia 2%,
czy mo¿e 100%. Tak ¿e ja s¹dzê, ¿e tego nie roz-
wi¹¿emy.

Niemniej jednak mój apel o to, ¿eby pañstwo
nie przyjmowali tych poprawek, na pewno nie bê-
dzie mia³ odniesienia do jednostkowych – tak
myœlê – praw autorskich twórców. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma pytañ.
Otwieram dyskusjê.

Nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do dyskusji…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja siê zg³aszam, jeœli

mo¿na.)
Proszê bardzo.
Pan senator Wiatr. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ta sprawa jest rzeczywiœcie trudna. Myœlê, ¿e

to ostatnie pytanie, chyba pani senator Boche-
nek, czy te¿ dwa ostatnie pytania dobrze ognis-
kuj¹ problem: mamy do czynienia z bardzo skraj-
nymi sytuacjami, a próbujemy je jakby zmieœciæ
w jednym przepisie, no i one nie bardzo siê w tym
przepisie mieszcz¹. I to jest problem.

Muszê powiedzieæ, ¿e pozwoli³em sobie zadaæ
swoje pytanie panu ministrowi dlatego, ¿e z jed-
nej strony Ÿród³o pochodzenia poprawek zg³oszo-
nych przez Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu
jest, jak myœlê, znane – jeœli nie ca³ej Izbie, to
przynajmniej znacznej reprezentacji tej Izby –
z drugiej zaœ strony w ostatnich dniach mia³em
taki przypadek, ¿e chcia³ siê ze mn¹ spotkaæ pe-
wien przedstawiciel firmy farmaceutycznej, ale
kiedy poprosi³em, ¿eby wype³ni³ stosowne druki
zwi¹zane z ustaw¹ lobbingow¹, zaniecha³ starañ
o to spotkanie. Tak wiêc, proszê pañstwa, w czym
my siê poruszamy?

Muszê powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie porówny-
wanie tutaj praw autorskich, praw twórców,
aktorów, pisarzy z prawami twórców paten-
tów… Ciê¿ko jest to w ogóle zmierzyæ i porów-
naæ, bo choæ i po jednej, i po drugiej stronie ma-
my pewn¹ unikatowoœæ, to mamy te¿ ró¿ne na-
k³ady pracy, inne koszty zwi¹zane z patentowa-
niem itd. – do tego s¹ ca³e urzêdy, które to pro-
wadz¹. Dlatego muszê powiedzieæ, ¿e sprawa
jest trudna.

Co do tego uszczêœliwiania na si³ê, nie wiem,
jak to… Trudno jest siê do tego odnieœæ. Ale rze-
czywiœcie jest to dylemat. Muszê jednak powie-
dzieæ, ¿e po d³ugiej debacie w gronie komisji i po
ws³uchaniu siê we wszystkie racje… Mo¿e nie-
kiedy na chwilê pojawia³y siê pewne emocje, ale
generalnie staraliœmy siê te racje wa¿yæ – patrzê
tutaj na pana ministra, który przewodzi³ obszer-
nej delegacji. Rzeczywiœcie jest tu dylemat, bo
my, chc¹c chroniæ naszych polskich twórców,
tworzymy prawo, które bardziej bêdzie chroni³o
twórców obcych, naszych ju¿ niekoniecznie, i je-
dnoczeœnie pogr¹¿y to nasz¹ gospodarkê, której
przyda³oby siê bardziej luŸne w tym zakresie pra-
wo. To s¹ dylematy, które ujawni³y ju¿ pod ko-
niec posiedzenia naszej komisji. Myœmy tych dy-
lematów nie rozwi¹zali. Myœla³em, ¿e dzisiaj bê-
dzie tutaj mia³a miejsce jakaœ d³u¿sza debata i ¿e
przynajmniej jakieœ wiêksze œwiat³o zostanie na
tê sprawê rzucone, ¿e te sprawy zostan¹ bardziej
oœwietlone.
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Proszê pañstwa, wydaje mi siê, ¿e tak jak
w PRL, gdy by³ priorytet gospodarki nad jak¹œ
przyzwoitoœci¹ i prawem, tak i dzisiaj czêsto mó-
wimy o pojêciu pañstwa prawa, a jednoczeœnie
ca³y czas mamy w¹tpliwoœæ co do jakoœci tego
prawa. W zasadzie przestrzegamy prawa, ale je-
dnoczeœnie jakby nie zawsze to prawo jest etycz-
ne, przyzwoite. W zasadzie jest wiele takich ob-
szarów – to, o czym tu mówimy, nie jest pier-
wszym takim obszarem. Niedawno ju¿ dwukrot-
nie mówiliœmy o prawie zamówieñ publicznych,
w którym jest w zasadzie wiele przepisów umo¿li-
wiaj¹cych to, by zgodnie z prawem kraœæ. I w za-
sadzie ¿adne procesy s¹dowe do niczego nie pro-
wadz¹, bo okazuje siê, ¿e ktoœ przestrzega³ proce-
dury. A im te procedury s¹ precyzyjniejsze, tym
bardziej mo¿na precyzyjnie je wype³niaj¹c,
w pe³ni i w glorii chwa³y przysparzaæ sobie zaso-
bów finansowych.

Dlatego ochrona patentów wzbudzi³a takie na-
sze zainteresowanie, bo to nie jest kwestia tylko
tej krotnoœci, o której tu ju¿ by³a mowa, zwi¹za-
nej z kar¹ za niewykupowanie praw, ale tak¿e in-
nych zapisów, o które ta ochrona patentów i w³a-
snoœci przemys³owej jest ubo¿sza. Nie chcia³bym
jednak wchodziæ w te zagadnienia.

Wydaje siê, ¿e pierwszym problemem, jeœli
chodzi o te sprawy, jest kwestia, która tu ju¿ zo-
sta³a zasygnalizowana. Generalnie jest to pro-
blem kulturowy, etyczny, a dopiero mo¿e w trze-
cim rzêdzie prawny, finansowy czy fiskalny i go-
spodarczy. Nie da siê jednym aktem prawnym
wszystkich tych obszarów zagospodarowaæ,
niemniej jednak prawo stymuluje te¿ przemiany
w tych innych obszarach. I ja muszê powiedzieæ,
¿e jeœli chodzi o to, o czym tutaj by³a mowa, o te-
mat Internetu, o temat kopiowania plików, to
jest takie przyzwolenie spo³eczne, ¿e mo¿na
mieæ nielegalny software, ¿e te przys³owiowe
mp3 czy inne utwory nie podlegaj¹ siódmemu
przykazaniu: „Nie kradnij!”, a wiemy, ¿e tak nie
jest, ¿e to jest po prostu takie samo przekrocze-
nie jak ka¿de inne.

I muszê powiedzieæ, ¿e mia³em takie wra¿enie,
obserwuj¹c nasze ¿ycie spo³eczne przez ostatnie
lata, ¿e podobne przyzwolenie spo³eczne by³o
w sprawie podatków, ¿e w zasadzie uwa¿ano, ¿e
trzeba p³aciæ jak najmniejsze podatki, ¿e by³o
przyzwolenie na to, ¿eby w wypadku podatków
tego prawa nadu¿ywaæ. Ale raz mia³em okazjê
z radoœci¹ us³yszeæ, jak ksi¹dz z ambony mówi³,
¿e podatki trzeba p³aciæ uczciwie, a ostatnio przy
okazji Wielkiego Postu znalaz³em nawet tak¹
cienk¹ ulotkê „Rachunek sumienia” i by³o tam
rzeczywiœcie o podatkach, o tym, ¿e podatki trze-
ba p³aciæ uczciwie. I wydaje siê, ¿e to jest wa¿na
jaskó³ka nowego myœlenia o pewnych obowi¹z-
kach pañstwotwórczych.

Myœlê, ¿e drugi taki obowi¹zek bêdzie zwi¹za-
ny w³aœnie z przykazaniem: „Nie kradnij!”, w tych
obszarach, o których dzisiaj mówimy. Dlatego
trochê mnie dziwi ró¿nicowanie stosowania tego
prawa w odniesieniu do s³abych podmiotów i do
silnych podmiotów, dziwi mnie to, ¿e s³abych
trzeba bardziej, a silnych mniej… Nie wiem, czy
to nie jest takie trochê prawo Kalego.

S¹ to moje dylematy, którymi z pañstwem siê
dzielê, bo rzeczywiœcie chcia³bym zakoñczyæ to
tym, od czego zacz¹³em. Jest to bardzo szerokie
spektrum, o którym tutaj pani senator Bochenek
zaczê³a mówiæ. To samo i mnie przyœwieca, szcze-
gólnie po wyst¹pieniu pana ministra zdrowia,
który bardzo ostro zarysowa³ jeden kierunek. Ja
próbowa³em przedstawiæ drugi. I bojê siê, ¿e bê-
dziemy mieli doœæ powa¿ny problem na posiedze-
niu komisji, ¿eby wywa¿yæ te racje. Bo wydaje siê,
¿e by³oby jeszcze lepiej, gdyby spróbowaæ zró¿ni-
cowaæ te przepisy w odniesieniu do tych obsza-
rów. My oczywiœcie o tym mówiliœmy, ja w swoim
sprawozdaniu o tym mówi³em, ¿e i tak to ju¿ s¹
cztery ustawy, bo prawa autorskiego dotyczy
osobna ustawa, patentów i w³asnoœci przemys³o-
wej – osobna, roœlin – osobna i baz danych – osob-
na. Ale w tej chwili mówimy o obszarze, którego
dotycz¹ te poprawki, i mamy tutaj problemy. Na
tym koñczê swoje wyst¹pienie, bo te¿ nie potrafiê
zaprezentowaæ m¹drej, jednoznacznej konkluzji.
Tak ¿e dziêkujê pañstwu za cierpliwoœæ. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wittbrodt zg³osi³ wniosek legisla-

cyjny na piœmie.
Nie ma wiêcej chêtnych do dyskusji.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Proszê Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu

oraz Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu o usto-
sunkowanie siê do przedstawionego w toku de-
baty wniosku i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania w tej sprawie.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o prawie autorskim, prawach pokrewnych
oraz niektórych innych ustaw zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Panom ministrom i wszystkim pañstwu przed-
stawicielom rz¹du dziêkujê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej
Radzie S¹downictwa oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na trzydziestym siód-
mym posiedzeniu w dniu 16 marca. 19 marca zo-
sta³a przekazana do Senatu. Marsza³ek Senatu
w dniu 21 marca skierowa³ j¹ do Komisji Praw
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Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Komisja po rozpa-
trzeniu ustawy przygotowa³a swoje sprawozda-
nie w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 396,
a sprawozdanie komisji w druku nr 396A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, senatora Zbigniewa Roma-
szewskiego, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê powiedzieæ, ¿e moja rola dzisiaj jest do-

syæ niewdziêczna, albowiem przedstawiam usta-
wê, której, ¿e tak powiem, myœli przewodniej do
koñca nie jestem w stanie zrozumieæ. Generalnie
mniej wiêcej wiem, o co chodzi i dlaczego ona jest,
ale muszê powiedzieæ, ¿e do koñca z jej konsek-
wencji sprawy sobie nie zdajê.

Proszê pañstwa, ustawa dotyczy Krajowej Rady
S¹downictwa. Jest to instytucja konstytucyjna.
I w³aœciwie powszechnie wiadome s¹ chyba dwie
sprawy: ¿e Krajowa Rada S¹downictwa opiniuje
kandydatów na stanowiska sêdziowskie, opiniuje
równie¿ wnioski awansowe, a z drugiej strony: ¿e
ustosunkowuje siê do wszelkich aktów prawnych
dotycz¹cych wymiaru sprawiedliwoœci. I to s¹ do-
tychczasowezadaniaKrajowejRadyS¹downictwa.

Je¿eli te zadania skonfrontujemy ze stanem
naszego s¹downictwa oraz z problemami, które
s¹ w wymiarze sprawiedliwoœci i s¹ niezwykle
trudne do pokonania, to trzeba powiedzieæ, ¿e za-
kres dzia³ania Krajowej Rady S¹downictwa jest
doœæ w¹ski i doœæ s³abo odczuwany przez spo³e-
czeñstwo maj¹ce do czynienia z takim wymiarem
sprawiedliwoœci, jakim on jest, a wiêc bardzo nie-
doskona³ym. St¹d pomys³ nowelizacji ustawy
o Krajowej Radzie S¹downictwa i odrêbnego jej
usytuowania, postawienia jej nowych zadañ jest
godny najdalej id¹cego poparcia.

Uwa¿am, ¿e tak, uwa¿am, ¿e Krajowa Rada
S¹downictwa powinna zdecydowanie zdynami-
zowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ. Wydaje siê równie¿, ¿e
ta dynamiczna dzia³alnoœæ, która winna g³êboko
oddzia³ywaæ na wymiar sprawiedliwoœci, powin-
na mieæ odpowiednie wsparcie materialne itd.,
itd. Uwa¿am, ¿e zmiana pozycji Krajowej Rady
S¹downictwa, zmiana jej funkcjonowania jest
w gruncie rzeczy niezbêdna.

I tego rodzaju dzia³ania w pewnym zakresie
podejmuje ustawa o nowelizacji ustawy o Krajo-
wej Radzie S¹downictwa, ustawa przygotowana
z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP, z inicjaty-
wy prezydenta.

Myœlê, ¿e jednymi z zasadniczych elementów –
przynajmniej dla mnie, uwa¿am to za jedne z naj-

istotniejszych momentów tej ustawy – s¹ pkt 2,
gdzie wprowadzany jest art. 2a mówi¹cy, ¿e do
zadañ rady nale¿y tak¿e inspirowanie i wspiera-
nie dzia³añ maj¹cych na celu ujednolicenie wy-
k³adni prawa w orzecznictwie s¹dów, a tak¿e
pkt 3 pozwalaj¹cy radzie zarz¹dziæ przeprowa-
dzenie wizytacji s¹dów, lustracji dzia³alnoœci
s¹dów w okreœlonym zakresie, lustracji pracy sê-
dziego, którego indywidualna sprawa podlega
rozpatrzeniu przez radê. Wydaje mi siê, ¿e s¹ to te
sprawy, te uprawnienia i te zadania, które po-
winny przed Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa stan¹æ
i byæ przez ni¹ realizowane.

Ale mówi siê: a có¿ ma Krajowa Rada S¹downi-
ctwa do wspierania dzia³añ maj¹cych na celu
ujednolicenie wyk³adni prawa w orzecznictwie
s¹dów, skoro art. 183 ust. 1 powiada, ¿e S¹d Naj-
wy¿szy sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹
s¹dów powszechnych i wojskowych w zakresie
orzekania? To co do tego ma Krajowa RadaS¹do-
wnictwa? Proszê pañstwa, mo¿na by siê tak do
tej kwestii odnosiæ, gdyby nie twarda rzeczywi-
stoœæ. My w tym roku otrzymamy dziewi¹te spra-
wozdanie S¹du Najwy¿szego z dzia³alnoœci,
a w dotychczas czytanych przez nas oœmiu spra-
wozdaniach ani jedno zdanie – powtarzam: ani
jedno zdanie – nie by³o poœwiêcone realizacji
przez S¹d Najwy¿szy przegl¹du orzecznictwa
i ulepszania orzecznictwa, czuwaniu nad orzecz-
nictwem s¹dów powszechnych. Po prostu nul na
ten temat, nul. Muszê powiedzieæ, ¿e w tym mo-
mencie nie wiem, czy Krajowa Rada S¹downi-
ctwa jest instytucj¹ najbardziej do tego powo³a-
n¹, czy posiada do tego odpowiedni aparat, ale
wizytacja s¹dów, lustracja dzia³alnoœci s¹dów,
wejrzenie w orzekanie i ujednolicenie orzekania
to s¹ sprawy po prostu dnia dzisiejszego, którymi
w³aœciwie nikt siê nie zajmuje. Nie dziwiê siê wiêc
pomys³owi, i bardzo popieram ten pomys³, ¿eby
zajê³a siê tym Krajowa Rada S¹downictwa. Jeœli
Krajowa Rada S¹downictwa tym zaj¹æ by siê nie
mog³a, jeœli sta³aby temu na przeszkodzie kon-
stytucja, to trzeba by by³o powiedzieæ, ¿e ta kon-
stytucja stoi na przeszkodzie budowie pañstwa
demokratycznego.

Proszê pañstwa, wiêc to jest ta zasadnicza
zmiana. Je¿eli chodzi o inne zmiany, to jedn¹
zmianê w Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci zakwestionowaliœmy… No, s¹ jeszcze
inne kwestie – ¿e tak powiem, drobiazgi – na przy-
k³ad taka, ¿e pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego,
prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego i mi-
nister sprawiedliwoœci s¹ cz³onkami rady przez
okres pe³nienia tych funkcji, a w przypadku nie-
mo¿noœci uczestnictwa w posiedzeniu plenar-
nym rady osoby lub osób, o których mowa
w ust. 1, na posiedzeniu plenarnym mo¿e byæ
obecny upowa¿niony przedstawiciel tych osób.
Proszê pañstwa, jest to rozwi¹zanie czysto prak-
tyczne. Przepraszam, ale odwo³ywanie siê zno-
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wu¿ do konstytucji to jest ju¿ po prostu dezawuo-
wanie aktu konstytucyjnego, traktowanie go ja-
ko aktu, który nie pozwala realizowaæ prostych
rozwi¹zañ. Bo porozumiewanie siê ministra czy
pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego z Krajow¹
Rad¹ S¹downictwa, kiedy nie mog¹ przybyæ, po-
przez zwo³ywanie konferencji prasowej i przeka-
zywanie informacji, które chce przekazaæ Krajo-
wej Radzie S¹downictwa,to ju¿ jest jakieœ szaleñ-
stwo. Wiêc mo¿e zostawmy rozwi¹zania, które
praktycznie s³u¿¹ kontaktom ministra oraz pre-
zesów S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego.

Niepokoj¹ce jest to – i to ¿eœmy zakwestiono-
wali, taka poprawka zosta³a wniesiona przez ko-
misjê praw cz³owieka – ¿e rada podejmuje
uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w g³o-
sowaniu jawnym. Ja myœlê, ¿e dotychczasowe
rozwi¹zanie, które jest – to znaczy takie, ¿e na
wniosek cz³onka rady mo¿e byæ wy³¹czona ja-
wnoœæ – jest w gruncie rzeczy rozwi¹zaniem w³a-
œciwym. Je¿eli mówimy o g³osowaniach perso-
nalnych, a jest ich bardzo du¿o w Krajowej Ra-
dzie S¹downictwa, to mnie siê wydaje, ¿e po pro-
stu elementem kultury politycznej jest to, ¿e g³o-
sowania w kwestiach personalnych jednak odby-
waj¹ siê w sposób tajny.

Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e strajk w 1970 r.
w Stoczni Szczeciñskiej to by³ miêdzy innymi
strajk o to, ¿eby g³osowania personalne w wybo-
rach do komisji zak³adowych odbywa³y siê w spo-
sób tajny. Tak ¿e mo¿e pozostañmy wierni pew-
nym zasadom. Ja myœlê, ¿e jeœli chodzi o upartyj-
nienie Sejmu, to tam lubi siê kontrolowaæ swoj¹
grupê i wszyscy maj¹ g³osowaæ jawnie, no to ju¿
tak jest, ale na przyk³ad w Senacie dotychczas pa-
nuje jeszcze taki obyczaj, ¿e w kwestiach perso-
nalnych g³osujemy tajnie. I my jesteœmy zwolen-
nikami tego rodzaju kultury politycznej, st¹d te¿
tak¹ poprawkê do ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa wnieœliœmy.

Inn¹ innowacj¹, któr¹ wnosi ustawa, jest w³a-
œciwie niepo³¹czalnoœæ pe³nienia funkcji cz³onka
Krajowej Rady S¹downictwa z pe³nieniem wy¿-
szych funkcji w administracji s¹dowej, a wiêc fun-
kcji prezesów czy przewodnicz¹cych wydzia³ów,
a tak¿e podleganie procesom awansowym. To jest
sprawa, powiedzia³bym, chyba nie najlepiej zor-
ganizowana, nie najlepiej opisana. Jednak trudno
negowaæ, ¿e je¿elibyœmy mieli mieæ do czynienia
z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa dynamiczn¹, z Kra-
jow¹ Rad¹ S¹downictwa analizuj¹c¹ orzeczni-
ctwo, z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa wizytuj¹c¹,
lustruj¹c¹ s¹dy, to trudno sobie wyobraziæ cz³on-
ka Krajowej Rady S¹downictwa, który by³by je-
dnoczeœnie prezesem s¹du i potrafi³by pe³niæ obie
te funkcje. Myœmy na pocz¹tku, w 1989 r., tak to
sobie wyobra¿ali, ale to czêsto siê koñczy³o fias-

kiem, jak siê bra³o tych funkcji za du¿o, bo po pro-
stu nikt nie by³ w stanie temu podo³aæ. I myœlê, ¿e
nad tym te¿ trzeba by siê zastanowiæ.

W ka¿dym razie ja muszê powiedzieæ, ¿e do
koñca wizji Krajowej Rady S¹downictwa, która
wynika z tej nowelizacji, nie mam. Je¿eli mia³yby
nast¹piæ tego rodzaju dynamizacja, tego rodzaju
przesuniêcie dzia³alnoœci rady, to niew¹tpliwie
wejœcie ustawy w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia jest po prostu nierealne, bo s¹
to zmiany bardzo g³êbokie, zmieniaj¹ce charak-
ter i strukturê instytucji. Ju¿ nawet przeprowa-
dzenie wyborów do Krajowej Rady S¹downictwa
postawi nas w sytuacji, ¿e ustawa bêdzie zreali-
zowana pewnie za dwa, trzy miesi¹ce, a po drodze
mamy wakacje, wiêc mo¿e na jesieni. Po co zatem
pisaæ: czternaœcie dni?

I w zwi¹zku z tym komisja wnosi, zosta³ wnie-
siony wniosek mniejszoœci – w g³osowaniu wnio-
sek ten przepad³, by³o 3:3, a to znaczy, ¿e wnio-
sek nie uzyska³ wiêkszoœci – o wejœcie w ¿ycie
ustawy z dniem 1 stycznia 2008 r. Wydaje siê, ¿e
jest to okres, który pozwoli³by na dotarcie siê
i znalezienie nowego kszta³tu przez Krajow¹ Radê
S¹downictwa przy zachowaniu tych przepisów
i wprowadzeniu przepisów, które proponuje
ustawa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, senatora
Krzysztofa Piesiewicza, o zabranie g³osu i przed-
stawienie wniosku mniejszoœci.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jeœli chodzi o wniosek mniejszoœci, to pan se-

nator Romaszewski w koñcowym fragmencie
swojego wyst¹pienia do niego siê odniós³. Ja
mam niewiele do dodania. Ale na podstawie tego
wyst¹pienia oczywiœcie pañstwo mog¹ w sposób
bardzo prosty rozszyfrowaæ, których to trzech se-
natorów, gdy¿ by³o 3:3, by³o za poparciem tego
wniosku, bo ja jestem sprawozdawc¹, a de facto
by³ jeszcze jeden sprawozdawca.

Sprawa jest bardzo prosta. To jest instytucja
konstytucyjna, instytucja, o której mo¿na mówiæ
krytycznie albo mniej krytycznie, albo j¹ popieraæ;
ale ona jest. Zapis konstytucyjny jej dotycz¹cy
mia³ podkreœliæ pewn¹ autonomicznoœæ trzeciej
w³adzy. Przez wyraŸne decyzje personalne i w pe-
wnym fragmencie organizacyjne mia³a ona pod-
kreœlaæ przeciêcie styku w³adzy wykonawczej
i w³adzy s¹downiczej, przeci¹æ jakikolwiek styk.

Ta instytucja w wielu fragmentach mo¿e byæ
oceniana krytycznie, ale wydaje mi siê, ¿e tego ro-
dzaju sytuacji ma s³u¿yæ, tego rodzaju ustrojowi
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ma s³u¿yæ, chodzi o to, ¿eby wyraŸnie oddzieliæ ja-
kiekolwiek decyzje, jakiekolwiek dyrektywy, ja-
kiekolwiek posuniêcia ze strony w³adzy wyko-
nawczej w kontekœcie w³adzy s¹downiczej. Je¿eli
mia³bym w sposób przewrotny powiedzieæ, cze-
mu ta ustawa ma s³u¿yæ – bo takie pytanie tutaj
pada, bo do koñca nie mo¿na tego rozszyfrowaæ,
bo to jest bardzo enigmatyczne – to powie-
dzia³bym w ten sposób, ¿e pojawiaj¹ siê tam nie-
bezpieczne tendencje do lekkiego szarpniêcia
cuglami w kontekœcie relacji miêdzy w³adz¹ wy-
konawcz¹ a w³adz¹ s¹downicz¹ i trzeba by mieæ
tego œwiadomoœæ.

Oprócz wniosku mniejszoœci, który bêdê sk³a-
da³, pozwolê sobie równie¿ z racji pulsowania
w moim sumieniu pewnych koniecznoœci na wy-
st¹pienie i z³o¿enie, zg³oszenie pewnych popra-
wek. Choæ wiem, ¿e bêd¹ one mia³y bardzo ma³e
szanse, to je zg³oszê do wszystkich tych miejsc,
gdzie bêdê widzia³ próbê nie usprawnienia pracy
Krajowej Rady S¹downictwa, bo ona zapewne po-
winna byæ, tak ¿e nie w sensie ograniczenia za-
kresu jej dzia³ania, ale wszêdzie tam, gdzie bêdê
widzia³, gdzie widzê jakiekolwiek elementy styku
miêdzy w³adz¹ wykonawcz¹ a w³adz¹ s¹downi-
cz¹. Z³o¿ê te poprawki, poddam pañstwu pod
rozwagê, a co z tego wyjdzie, zobaczymy.

Dzisiaj zaœ chcê powiedzieæ w ten sposób, po-
pieraj¹c stanowisko pana senatora Romaszew-
skiego w kontekœcie vacatio legis. Nic takiego siê
nie dzieje, ¿eby siê spieszyæ, nic takiego siê nie
dzieje, nie ma ¿adnego po¿aru w wymiarze spra-
wiedliwoœci, ¿eby trzeba by³o to robiæ w ci¹gu
czternastu dni. Nie ma takiej potrzeby. Jest pew-
na ci¹g³oœæ instytucji, jest potrzeba podejmowa-
nia pewnych stabilnych, spokojnych dzia³añ,
oczywiœcie w sytuacji, gdyby ta ustawa mia³a
wejœæ w ¿ycie. My na posiedzeniu komisji pod-
czas debaty nie znaleŸliœmy – w g³osowaniu wy-
sz³o 3:3 z uwagi na tak¹ akurat frekwencjê –
w ka¿dym razie nie by³o ¿adnych przyczyn orga-
nizacyjnych, ¿adnych przyczyn merytorycznych,
¿adnego rozchwiania konstytucyjnego, ¿eby do-
konywaæ tego, tak siê wyra¿ê, w trybie prawie
przyspieszonym, w trybie nag³ym, w trybie czter-
nastu dni. Ta instytucja w wyniku tej ustawy
musi ulec powa¿nym zmianom personalnym,
powa¿nym zmianom organizacyjnym, to dotyczy
ca³ego dzia³ania, ca³ego wymiaru sprawiedliwo-
œci, spraw personalnych, posuniêæ o charakterze
organizacyjnym. Nie ma takiej przyczyny, nie ma
takiej przyczyny. Zgodnie z orzecznictwem Try-
buna³u Konstytucyjnego, je¿eli nie ma takiej przy-
czyny, to trzeba daæ normalny oddech na przeor-
ganizowanie siê instytucji, okreœlonej w ustawie
zasadniczej i dotycz¹cej funkcjonowania jednego
z elementów demokratycznego pañstwa prawne-
go przy trójpodziale w³adzy.

Dlatego popieram wniosek mniejszoœci i pro-
szê, aby Wysoka Izba naprawdê siê nad tym po-
chyli³a, bo w tej ustawie mo¿na znaleŸæ wiele
przyczyn, aby powiedzieæ, ¿e warto by³oby j¹ od-
rzuciæ i popracowaæ nad ca³okszta³tem zagadnie-
nia, które siê nazywa Krajowa Rada S¹downicza.
To jest jednak to minimum, ¿eby nie robiæ rewo-
lucji, kiedy nie potrzeba. Mo¿na to zmieniaæ ewo-
lucyjnie. Jest pewna ci¹g³oœæ, s¹ potrzeby prze-
organizowania siê, ta ustawa wkracza doœæ g³ê-
boko w zmiany personalne. Nie ma takiej potrze-
by. Dlatego to popieram, a o dalszych sprawach
bêdê mówi³ w wyst¹pieniu przy okazji zg³aszania
poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie panom

senatorom sprawozdawcom? Nie ma chêtnych.
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

prezydenckim projektem ustawy. Do reprezento-
wania stanowiska prezydenta w toku prac parla-
mentarnych zosta³a upowa¿niona pani El¿bieta
Jakubiak, sekretarz stanu, szef Gabinetu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy pani minister chce zabraæ g³os?
(Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej El¿bieta Jakubiak: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych w sprawie reprezentowa-
nej ustawy zosta³ upowa¿niony minister spra-
wiedliwoœci. Pana ministra reprezentuje pani se-
kretarz stanu Beata Kempa.

Czy pani minister chce zabraæ g³os?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Jeœli pan przewodnicz¹cy pozwoli, to tylko kil-

ka s³ów. Chcia³abym powiedzieæ, ¿e rz¹d w ca³o-
œci popiera ustawê uchwalon¹ przez Sejm, a jest
przeciwny zarówno wnioskowi mniejszoœci, jak
i poprawce, która zosta³a zg³oszona przez komi-
sjê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
G³os chcia³ zabraæ przedstawiciel Krajowej Ra-

dy S¹downictwa.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Panie Marsza³ku! Wysoko Izbo!
Bardzo nieprzyjemnie mi jest to mówiæ, ale

uwa¿am, ¿e ustawa o zmianie ustawy o Krajowej
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Radzie S¹downictwa jest z³¹ ustaw¹. Ustawa jest
krótka, ale ma tyle wad, ¿e a¿ trudno wybraæ, na
czym nale¿y siê skoncentrowaæ podczas ustnego
wyst¹pienia. Nie bêdê ju¿ mówi³ o w¹tpliwoœciach
natury konstytucyjnej, o czym obszernie mówi-
³em w Sejmie i co potem wielokrotnie powtarza-
³em.

Pan senator Romaszewski powiedzia³ o nowej
kompetencji, która ma byæ przyznana Krajowej
Radzie S¹downictwa, o wspieraniu i inspirowa-
niu dzia³añ zmierzaj¹cych do ujednolicania wy-
k³adni prawa w orzecznictwie s¹dowym. Jest to
zadanie bardzo trudne do wykonania ze wzglêdu
na komplikacje wynikaj¹ce z mo¿liwego konflik-
tu – jest jednak zasada niezawis³oœci sêdziow-
skiej i konstytucyjne uprawnienia S¹du Najwy¿-
szego.

Zgadzam siê z tym, ¿e mo¿na znaleŸæ senso-
wne pole dzia³ania. Tak sobie wyobra¿am, ¿e mo-
¿emy utworzyæ zespó³ do badania jednolitoœci
orzecznictwa s¹dowego, wydawaæ czasopismo
periodyczne przedstawiaj¹ce wyniki badañ,
urz¹dzaæ konferencje sêdziów z dyskusjami nad
tym zagadnieniem. Rzecz w tym, ¿e na to potrze-
ba œrodków, œrodków niedu¿ych, to prawda, ale
jednak. Wysoki Senat wzi¹³ czynny udzia³
w kszta³towaniu bud¿etu Krajowej Rady S¹do-
wnictwa. I panie, i panowie senatorowie dosko-
nale wiedz¹, ¿e bud¿et Krajowej Rady S¹downi-
ctwa jest kilkumilionowy i bardzo napiêty. Przy
kilkumilionowym bud¿ecie wrêcz niemo¿liwe jest
przeniesienie œrodków na nowe zadania. Dlatego
bez wzglêdu na to, kiedy ta ustawa wejdzie w ¿y-
cie, mogê jasno powiedzieæ, ¿e to jest nierealne,
bo niemo¿liwe jest podjêcie dzia³añ, rzeczywi-
stych dzia³añ, wymagaj¹cych nak³adów finanso-
wych w bie¿¹cym roku bud¿etowym. Dlatego
bardzo proszê o uwzglêdnienie wniosku mniej-
szoœci, aby przed³u¿yæ vacatio legis i aby ustawa
wesz³a w ¿ycie od nowego roku bud¿etowego,
z dniem 1 stycznia 2008 r.

Ustawa o Krajowej Radzie S¹downictwa wpro-
wadza nierównoœæ cz³onków rady. Trzech cz³on-
ków rady bêdzie cz³onkami uprzywilejowanymi:
pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego, prezes Na-
czelnego S¹du Administracyjnego i minister spra-
wiedliwoœci. Przy tym pierwsi z tych cz³onków
w ogóle nie prosili o ¿adne przywileje, wrêcz prze-
ciwnie, w pisemnych opiniach kwestionowali za-
sadnoœæ tych zmian. Jakie to s¹ przywileje? Po
pierwsze, ci i tylko ci cz³onkowie mog¹ wystêpo-
waæ z wnioskami o wizytacjê i lustracjê s¹dów.
Dlaczego nie inni? Po drugie, tylko ci cz³onkowie
mog¹ wystêpowaæ na posiedzeniach rady nie oso-
biœcie, ale mog¹ byæ reprezentowani przez swoich
przedstawicieli. Pan senator Romaszewski by³ up-
rzejmy powiedzieæ, ¿e istotne s¹ wzglêdy praktycz-
ne, ale dla mnie to jest taka sytuacja, jakby inn¹

ustaw¹ upowa¿niæ do zastêpowania senatorów
na posiedzeniu Senatu przez ich przedstawicieli.
Moim zdaniem, to bêdzie zmierza³o w kierunku
deprecjacji Krajowej Rady S¹downictwa.

Je¿eli chodzi o prezesów s¹dów najwy¿szych,
zawsze to byli i s¹ bardzo aktywni cz³onkowie ra-
dy. Obecny pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego
i prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego s¹
wybitnymi profesorami prawa z zakresu prawa
karnego i prawa konstytucyjnego. Ich wk³ad oso-
bisty w pracê rady jest nieoceniony. Mam nadzie-
jê, ¿e mimo tej zachêty parlamentu nadal osobi-
œcie bêd¹ uczestniczyæ w posiedzeniach rady.

Je¿eli chodzi o prezesów s¹dów najwy¿szych –
nazywam tu Naczelny S¹d Administracyjny
s¹dem najwy¿szym, dlatego ¿e w istocie, mimo ¿e
w nazwie ma s³owo „naczelny”, to jest on s¹dem
najwy¿szym w sprawach administracyjnych –
ustawa pozwala im na osobiste uczestnictwo
w pracach rady, ale prezesom innych s¹dów
w ogóle nie daje szans wyboru do rady. Te¿ poja-
wia siê pytanie, dlaczego tak siê dzieje. Dotych-
czas prezes czy wiceprezes s¹du powszechnego
traci³ swój urz¹d, je¿eli ra¿¹co nie wywi¹zywa³ siê
ze swoich obowi¹zków, a teraz bêdzie tak¿e traci³
urz¹d, je¿eli zostanie wybrany na cz³onka Krajo-
wej Rady S¹downictwa. Przy tym wygl¹da to tak,
jakby ustawodawca za bardziej karygodne uwa¿a³
wybranie do Krajowej Rady S¹downictwa ni¿ ra-
¿¹ce niewywi¹zywanie siê z obowi¹zków s³u¿bo-
wych, bowiem przy ra¿¹cym niewywi¹zywaniu siê
z obowi¹zków s³u¿bowych do odwo³ania prezesa
czy wiceprezesa potrzebny jest akt ze strony mini-
stra sprawiedliwoœci, a tu bêdzie on traci³ stano-
wisko z mocy prawa. I nie chodzi tu tylko o dyskry-
minacjê prezesów. Tak to jest, ¿e ta grupa sêdziów
– i to ca³kiem pokaŸna grupa, bo w sumie w skali
ogólnokrajowej jest ich ponad siedmiuset – to s¹
sêdziowie ciesz¹cy siê najwiêkszym autorytetem.
I bardzo dobrze, ¿e ministrowie sprawiedliwoœci
powo³uj¹ na stanowiska prezesów s¹dów tych sê-
dziów, którzy siê ciesz¹ autorytetem. Pytam je-
dnak, dlaczego Krajowa Rada S¹downictwa nie
mo¿e korzystaæ z wiedzy i doœwiadczenia tych lu-
dzi. Tego zupe³nie nie rozumiem.

Wreszcie kwestia g³osowañ. Przy obecnym
uregulowaniu zasad¹ jest jawnoœæ g³osowañ. Na
wniosek ka¿dego z cz³onków rady mo¿e byæ prze-
prowadzone tajne g³osowanie. To jest bardzo do-
bre rozwi¹zanie, bo w sprawach personalnych s¹
sytuacje, kiedy tajne g³osowanie umo¿liwia po
prostu swobodniejsze wyra¿enie stanowiska.
Tak ¿e s³usznie senacka Komisja Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci zwróci³a na to uwagê. Za to
dziêkujê komisji i panu senatorowi Romaszew-
skiemu osobiœcie. Niew¹tpliwie zlikwiduje to je-
den z mankamentów ustawy, aczkolwiek nie naj-
istotniejszy, i ustawa nie zostanie naprawiona
w taki sposób, ¿eby mo¿na by³o uwa¿aæ, ¿e jest
ona celowa. Dziêkujê bardzo za uwagê.
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Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê bardzo panu przewodnicz¹cemu.
Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ pytanie przed-

stawicielom prezydenta, rz¹du?
Proszê bardzo.

Senator Aleksander Bentkowski:
Ja mam pytanie do przedstawiciela resortu

sprawiedliwoœci, do pani minister. Pani siê orien-
tuje, ¿e w sk³ad Krajowej Rady S¹downictwa
wchodzi kilkunastu przedstawicieli, którzy aktu-
alnie s¹ prezesami b¹dŸ wiceprezesami s¹dów.
W jaki sposób potrafi pani wyt³umaczyæ to, ¿e ci
ludzie powinni byæ pozbawieni funkcji cz³onka
Krajowej Rady S¹downictwa? Jaki interes ma re-
sort sprawiedliwoœci w forsowaniu takiego roz-
wi¹zania? Czym to jest uzasadnione? Przecie¿
nie powie mi pani, ¿e chodzi o trudnoœæ pogodze-
nia tych¿e funkcji, funkcji prezesa i cz³onka Kra-
jowej Rady S¹downictwa. By³em cz³onkiem Kra-
jowej Rady S¹downictwa przez wiele lat i wiem, ¿e
w³aœnie prezesi byli najbardziej aktywni, ponie-
wa¿ mieli najlepszy przegl¹d sytuacji w resorcie
sprawiedliwoœci, wiem te¿, ¿e bez trudu godzili te
obowi¹zki. Dlaczego dzisiaj niejako z urzêdu po-
zbawia siê ich tych funkcji?

Drugie pytanie. Wiem, ¿e minister sprawiedli-
woœci ma k³opoty z bywaniem na posiedzeniach
Krajowej Rady S¹downictwa, ja tak¿e czêsto nie
potrafi³em pogodziæ obowi¹zków ministra
i cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa. Jedno-
czeœnie wiem, ¿e stanie siê regu³¹ nieobecnoœæ
ministra sprawiedliwoœci na posiedzeniach Kra-
jowej Radzie S¹downictwa, kiedy wprowadzi siê
taki zapis, jaki jest proponowany. Czy rzeczywi-
œcie minister nie jest w stanie znaleŸæ jednego
dnia w miesi¹cu na to, ¿eby uczestniczyæ w posie-
dzeniach Krajowej Rady S¹downictwa, i czy rze-
czywiœcie nawa³ pracy powoduje, ¿e chce wpro-
wadziæ zapis, który umo¿liwia mu pos³ugiwanie
siê swoim przedstawicielem na posiedzeniach
Krajowej Rady S¹downictwa?

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie

Senatorowie! Szanowny Panie Senatorze!
Oczywiœcie materia pytania, które pan senator

zada³, to zagadnienie, kwestia zwi¹zana ze spra-
wowaniem czy ³¹czeniem funkcji prezesa s¹du
i cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa by³a bar-

dzo szeroko omawiana na posiedzeniu komisji.
Istotnie, spieraliœmy siê w tej materii z przewo-
dnicz¹cym Krajowej Rady S¹downictwa, a tak¿e
z przedstawicielami krajowej rady, którzy pe³ni¹
funkcje prezesów.

Ja uzasadnia³am to w ten sposób, troszkê od-
miennie ni¿ pan senator by³ uprzejmy to przed-
stawiæ. Otó¿ to nie jest tak, ¿e takie ³¹czenie fun-
kcji to jest akurat najlepsze i najszczêœliwsze roz-
wi¹zanie. Panie Senatorze, ja poda³am pewien
przyk³ad. W sytuacji gdy pe³ni siê funkcjê preze-
sa s¹du, trzeba to robiæ w sposób niezaburzony,
a przy prowadzeniu takiej jednostki jak s¹d jest
ogrom obowi¹zków, przy czym, jak wiemy, nie-
stety kondycja s¹dów nie jest najlepsza, wyniki
pracy s¹dów nie by³y najlepsze. Oprócz wielu,
wielu czynników podstawowym czynnikiem jest
sprawne zarz¹dzanie dan¹ jednostk¹, a to za-
jmuje dosyæ du¿o czasu. To jest pierwsza kwe-
stia, chodzi o obowi¹zki zwi¹zane z pe³nieniem
funkcji prezesa. Prezesem s¹du jest zawsze sê-
dzia, zatem ma do wykonania równie¿ obowi¹zki
orzecznicze, okreœlone pensum, które musi wy-
konaæ. Jeœli jeszcze do tego raz w miesi¹cu do-
chodzi udzia³ w posiedzeniu Krajowej Rady
S¹downictwa, a z tego, co wiem, takie posiedze-
nie trwa czasem nawet kilka dni, to moje pytanie
jest takie, ja nie powinnam zadawaæ pytañ, ale
takie retoryczne postawiê: czy dobrze jest, gdy je-
dna osoba pe³ni a¿ tyle funkcji? Nie jest to kwe-
stia, nie wiem, jakiejœ zazdroœci, Panie Senato-
rze, to nie o to chodzi. Je¿eli jednak chcemy mó-
wiæ o naprawdê sprawnie funkcjonuj¹cej jedno-
stce, to niestety jej prezes, szef musi dysponowaæ
wystarczaj¹c¹ iloœci¹ czasu, ¿eby t¹ jednostk¹
sprawnie zarz¹dzaæ.

Oczywiœcie niekwestionowane jest – i by³ to
uprzejmy podnieœæ równie¿ pan przewodnicz¹cy
Krajowej Rady – niekwestionowane jest doœwiad-
czenie tych osób. Nic jednak nie stoi na przeszko-
dzie, ¿eby powo³ywaæ do Krajowej Rady S¹downi-
ctwa na przyk³ad by³ych prezesów, którzy maj¹
takie samo doœwiadczenie jak obecni prezesi, by
nie powiedzieæ, ¿e mo¿e du¿o wiêksze.

Pad³y tu stwierdzenia, które u osób s³ucha-
j¹cych dzisiejszej debaty mog¹ wytworzyæ takie
oto przekonanie, ¿e gdy prezes s¹du zostanie wy-
brany na cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa,
to pozbawia siê go funkcji. Nieprawda. On ma
prawo wyboru: albo bêdzie pe³ni³ funkcjê prezesa
s¹du, albo funkcjê cz³onka Krajowej Rady S¹do-
wnictwa. Administracyjnie nikt go niczego nie
pozbawi. Jest to wolny wybór. Obecnie Minister-
stwo Sprawiedliwoœci we wszystkich swoich kie-
runkach dzia³ania, bardzo zreszt¹ intensy-
wnych, czego macie pañstwo okazjê doœwiad-
czaæ, uchwalaj¹c nasze kolejne projekty, ma za
zadanie usprawniæ dzia³alnoœæ s¹du przede
wszystkim w takim zakresie, aby nie by³o zbêdnej
zw³oki w orzekaniu. A zbêdna zw³oka mo¿e na-
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st¹piæ miêdzy innymi na skutek niew³aœciwego
zarz¹dzania dan¹ jednostk¹. Panie Senatorze,
na to sobie pozwoliæ nie mo¿emy. Zatem nikt ni-
kogo nie pozbawia funkcji. To jest wolny wybór.
A druga kwestia dotycz¹ca problemu ³¹czenia to,
tak jak powiedzia³am, kwestia zwi¹zana z za-
rz¹dzaniem dan¹ jednostk¹.

Oddzieln¹ natomiast kwesti¹, któr¹, o dziwo,
podnosz¹ sami sêdziowie, Panie Senatorze, jest
w³aœnie kwestia – i pada³y takie stwierdzenia, ta-
kie sformu³owania – faktycznej reprezentacji sê-
dziów. Na posiedzeniu komisji pad³o bowiem te¿
stwierdzenie, przedstawione przez pani¹ bêd¹c¹
cz³onkiem Krajowej Rady S¹downictwa, ¿e to
prezes najlepiej wie, jakie s¹ kierunki dzia³ania
s¹downictwa czy s¹dów, ¿e to prezes najlepiej
wie, w jaki sposób uk³ada siê bud¿et s¹downi-
ctwa i to prezes najlepiej wie, jaka jest, powie-
dzmy tutaj kolokwialnie, tak w cudzys³owie, poli-
tyka kadrowa. Nie sposób by³o siê zgodziæ z takim
stanowiskiem, jednak œrodowisko sêdziowskie
chcia³oby faktycznej reprezentacji w tym zakre-
sie. I myœlê, ¿e wychodzimy tu naprzeciw tym
oczekiwaniom. To tyle w kwestii ³¹czenia funkcji.
Takie stanowisko prezentowaliœmy na posiedze-
niu komisji i takie równie¿ stanowisko prezentu-
jê jako cz³onek rz¹du, w imieniu rz¹du.

Jeœli chodzi o kwestiê, któr¹ pan podniós³, Panie
Senatorze, dotycz¹c¹ obecnoœci ministra spra-
wiedliwoœci na posiedzeniu Krajowej Rady S¹do-
wnictwa, a co za tym idzie, umo¿liwienia udzia³u
przedstawiciela tego¿ naszego pana ministra czy
w ogóle ministra sprawiedliwoœci – ale rozumiem,
¿e to pytanie dotyczy³o obecnie urzêduj¹cego pana
ministra sprawiedliwoœci – to wnioskodawca sta-
n¹³ na stanowisku, ¿e jeœli nie ma takiej mo¿liwo-
œci, to ¿eby rzeczywiœcie pan minister móg³ wyzna-
czyæ swojego przedstawiciela, który móg³by w ka¿-
dej sprawie wyraziæ stanowisko, jednak¿e bez pra-
wa g³osu. To jest, jak myœlê, te¿ bardzo wa¿ny ele-
ment, który zosta³ tutaj wyartyku³owany.

Myœlê zatem, ¿e istotnie, przy tym tempie pra-
cy, co jest, jak myœlê, niekwestionowane, i tym
zakresie obowi¹zków, które na³o¿y³ na siebie
osobiœcie pan minister, stanowi¹c wzór pracy
dla innych – i to te¿ jest niekwestionowane – rze-
czywiœcie jego czas, jego dzieñ jest niezwykle wy-
pe³niony. Ale z tego, co wiem, pan minister –
zdarzy³o siê tak, moim zdaniem, Panie Przewo-
dnicz¹cy, a jeœli tak nie by³o, to proszê tutaj
mnie poprawiæ – uczestniczy³ w jednym z posie-
dzeñ rady…

(G³os z sali: Jeden raz.)
…zatem swoj¹ obecnoœci¹ zaznaczy³… Ale

chcia³by równie¿ – i to jest te¿, jak myœlê, wyraz
wielkiego szacunku do rady – ¿eby mo¿na by³o
wyraziæ swoje stanowisko. I jeœli wyrazi to stano-
wisko pe³nomocnik, ale pan minister je akceptu-

je i w pe³ni jest zgodne ze zdaniem, ze stanowis-
kiem pana ministra, a by³aby, w myœl nowych
przepisów, mo¿liwoœæ wyartyku³owania go na
posiedzeniu rady, to te¿, jak myœlê, jest to prze-
jaw wielkiego szacunku. I tutaj w tej materii wza-
jemnie siê uszanujmy. Tak wiêc myœlê, ¿e liczba
aktów prawnych, które Ministerstwo Sprawiedli-
woœci w obecnej kadencji przedk³ada, jest przede
wszystkim wynikiem pracy te¿ samego pana mi-
nistra, jego dzia³añ nadzorczych, jego dzia³añ in-
spiruj¹cych i tak jak mówiê, codziennej – mogê
powiedzieæ to z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ – mor-
derczej pracy. A zatem mo¿liwoœæ artyku³owania
tego stanowiska jest, w mojej ocenie, wyrazem
bardzo du¿ego szacunku.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, bo to siê mieœci
w zakresie stanowiska rz¹du, które wyartyku³owa-
liœmy, które zosta³o przyjête zgodnie z procedur¹,
to odniosê siê jeszcze w jednym zdaniu do s³ów pa-
na przewodnicz¹cego. Podniós³ on kwestiê powie-
rzenia Krajowej Radzie S¹downictwa – rzecz jasna,
ca³y czas mówiê o tym nieobowi¹zuj¹cym jeszcze
akcie prawnym – zadania inspirowania i wspiera-
nia dzia³añ maj¹cych na celu ujednolicanie wyk³a-
dni prawa w orzecznictwie s¹dowym. Nie nale¿y te-
go myliæ – bo bardzo czêsto, równie¿ w mediach,
pada³o takie sformu³owanie nie do przyjêcia, z ust
osób, które id¹ na skróty, interpretuj¹c przepisy
prawa – z ujednolicaniem orzecznictwa w ogólno-
œci… Chcê powiedzieæ, ¿e w s³owach „inspirowa-
nie” czy „wspieranie” nie ma elementu w³adczego.
Jest tu element bardzo miêkki. Ale to ma w³aœnie
tym sêdziom pomóc, aby nie b³¹dzili w g¹szczu,
szukaj¹c wyk³adni dla podjêcia czêsto bardzo wa¿-
nych decyzji. A w³aœciwie wszystkie s¹ bardzo wa¿-
ne, jeœli chodzi o orzekanie.Chodzi o to, aby rzeczy-
wiœciedaæ taki instrument radzie, abyposzerzyæ jej
kompetencje. I ja myœlê, ¿e s¹ to naprawdê wspa-
nia³e kompetencje. W mojej ocenie one mog¹ radê
w znakomity sposób ubogaciæ, równie¿ w dzia³aniu
na takim ju¿ bardzo wysokim polu, by nie powie-
dzieæ: naukowym. Tak¿e w zakresie lustracji dzia-
³alnoœci s¹du ta wyk³adnia by³a bardzo podobna.

Co do kwestii zwi¹zanej z jawnoœci¹ g³osowa-
nia, która równie¿ by³a podnoszona, wyartyku³o-
wa³am tu stanowisko rz¹du, ¿e jesteœmy przeciw-
ni tej poprawce. Chcê tu zwróciæ siê do pana se-
natora Romaszewskiego, do którego ¿ywiê bar-
dzo du¿y szacunek. To, co pan senator podnosi³,
ta idea, która przyœwieca³a tajnoœci g³osowania
wtedy, w tych pierwszych latach, ale po dosyæ
ciê¿kich doœwiadczeniach, jest jak najbardziej
s³uszne. Myœlê jednak, ¿e ju¿ nie w tej chwili, Pa-
nie Senatorze, po latach dzia³ania, po latach do-
œwiadczeñ, chocia¿by w zakresie decyzji kadro-
wych Krajowej Rady S¹downictwa. Bardzo czê-
sto, mo¿e dlatego, ¿e ja pracowa³am przez wiele
lat na tym najni¿szym szczeblu, i najczêœciej to
tych¿e sêdziów dotyczy³y te orzeczenia… Na przy-
k³ad nie sposób zgodziæ siê z tak¹ kwesti¹, ¿e oto
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kandydat by³ zaopiniowany pozytywnie przez ko-
misjê i nagle coœ takiego siê stawa³o, ¿e on nie
uzyskiwa³ aprobaty Krajowej Rady S¹downictwa
i w zasadzie nie wiedzia³, w jakim kierunku ma
pójœæ, co takiego ma zrobiæ, a nawet z kim powi-
nien porozmawiaæ. I ¿eby nie wiedzia³, dlaczego
na przyk³ad ten czy inny cz³onek rady by³ mu
przeciwny, z jakiego powodu, i co on jeszcze ta-
kiego musi poprawiæ, czêsto na swoim pocz¹tku
drogi czy kariery zawodowej, ¿eby mo¿na by³o
wreszcie, nastêpnym razem, tak¹ akceptacjê ra-
dy uzyskaæ. Co wiêcej, rada podejmuje decyzje
nie tylko w zakresie kadrowym. Jest te¿ ca³y ka-
talog innych kwestii, ale ju¿ nie czas, a mo¿e
i miejsce, ¿eby je wszystkie z tej¿e ustawy odczy-
tywaæ. Tak ¿e myœlê, ¿e ta transparentnoœæ pode-
jmowania decyzji – bo w takim kierunku w tej
chwili idziemy – to jest dobry i s³uszny kierunek.
Przez lata transformacji zyskaliœmy na tyle boga-
ty dorobek, ¿e mo¿emy ju¿ powolutku takie
wnioski wysnuwaæ i nabieraæ zaufania.

Co do vacatio legis, to ta kwestia oczywiœcie by-
³a podnoszona równie¿ na posiedzeniu komisji.
Mówiono, ¿e s¹ wakacje, ¿e pañstwo siê nie zbior¹,
¿e byæ mo¿e jest zagro¿enie, i¿ nie wybior¹… Tym
bardziej wiêc uzasadnione jest czternastodniowe
vacatio legis, aby jeszcze przed wakacjami mo¿na
by³o wszystkie kwestie doprowadziæ do koñca
i aby ta ustawa mog³a wejœæ w ¿ycie, bo ona na-
prawdê zawiera wiele bardzo, bardzo cennych
rozwi¹zañ, które – wbrew temu, co mówi³ pan
przewodnicz¹cy – w mojej ocenie rozszerzaj¹ kom-
petencje rady, id¹ w dobrym kierunku i mog¹ tê
radê w sposób istotny ubogaciæ. Co na przyk³ad
mo¿e rada? Rada mo¿e inspirowaæ, w³aœnie inspi-
rowaæ pierwszego prezesa S¹du Najwy¿szego,
rzecznika praw obywatelskich, prokuratora gene-
ralnego do wnioskowania, je¿eli w orzecznictwie
s¹dów powszechnych, s¹dów wojskowych lub
S¹du Najwy¿szego ujawni¹ siê rozbie¿noœci w wy-
k³adni prawa. To w³aœnie mo¿e Krajowa Rada
S¹downictwa. Myœlê, ¿e to bêdzie bardzo wa¿na
kompetencja i bardzo przydatna, w szczególnoœci
sêdziom, którzy musz¹ orzekaæ.

Myœlê, ¿e odpowiedzia³am, Panie Senatorze,
na te w¹tpliwoœci, które pan senator podniós³.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
(Senator Anna Kurska: Ja mam pytanie.)
Proszê bardzo, pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
Pani Minister, jak pani zdaniem nale¿y siê od-

nieœæ i jak zrozumieæ treœæ art. 3 ust. 1 pkt 1, do-
tycz¹cego wizytacji s¹du przez Krajow¹ Radê

S¹downictwa? Czy si³¹ faktu eliminuje to wizyta-
torów z s¹du?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Beata Kempa: Nie, Pani Senator. Jeœli mo¿-
na, Panie Przewodnicz¹cy…)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Pani Senator, po pierwsze, trzeba ten artyku³

odczytaæ w ca³oœci. Mianowicie rada mo¿e za-
rz¹dziæ przeprowadzenie, nie jest to zatem obo-
wi¹zek obligatoryjny. To jest pierwsza kwestia.
Rada tylko mo¿e zarz¹dziæ. Nie ogranicza to w ¿a-
den sposób obowi¹zku wizytowania przez wizy-
tatorów jednostek wy¿szego rzêdu i jednostki or-
ganizacyjnej ni¿szego rzêdu w ramach planu,
który zostaje nakreœlony, b¹dŸ te¿ w ramach in-
nych incydentalnych… Mo¿e zarz¹dziæ to prze-
prowadzenie wizytacji, lustracji, lustracji pracy
sêdziego, bo na kanwie tego równie¿ mo¿e wy-
snuæ pewne wnioski. Myœlê zatem, ¿e ten zapis
tutaj nie ogranicza… To znaczy, nie myœlê, ale na
pewno nie ogranicza wizytacji, Pani Senator.

(SenatorAnnaKurska: Jeszczedrugakwestia…)
Przepraszam, Pani Senator. Jeœli pani senator

pozwoli…
Jednak tych jednostek mamy bardzo du¿o,

s¹dów rejonowych jest ponad trzysta piêædzie-
si¹t. Trudno wiêc, ¿eby Krajowa Rada S¹downi-
ctwa przejê³a kompetencje wizytatorów, którzy
obecnie funkcjonuj¹. Jest to po prostu fizycznie
niemo¿liwe.

(Senator Anna Kurska: I druga kwestia, je¿eli
mogê…)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Senator Anna Kurska:
Czy mo¿e pani minister okreœliæ bli¿ej, czego

ma dotyczyæ lustracja dzia³alnoœci s¹du? Czy to
dotyczy kwestii administracyjnych, organizacyj-
nych, porz¹dkowych? Bo tu s¹ dwa punkty. Je-
den dotyczy lustracji sêdziego, a drugi lustracji
s¹du, w okreœlonym zakresie. Jaki jest, tak
w przybli¿eniu, ten zakres? Czy mo¿e pani podaæ
jakiœ przyk³ad?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Myœlê, ¿e ten zakres bêdzie mog³a okreœliæ ra-

da. Jeœli nasun¹ siê radzie jakieœ w¹tpliwoœci
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w tej materii, to okreœli zakres wizytacji danej je-
dnostki organizacyjnej. Rada ma tutaj tak¹ kom-
petencjê. Ta kompetencja jest rzeczywiœcie sze-
roka i rada mo¿e z niej korzystaæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Bentkowski.

Senator Aleksander Bentkowski:
Pani Minister, gdyby pani by³a jeszcze uprzejma

wyt³umaczyæ, jak pañstwo uporaliœcie siê z zapisem
konstytucji, który mówi, ¿e cz³onkiem Krajowej Ra-
dy S¹downictwa jest minister sprawiedliwoœci. Nie
pe³nomocnik, nie zastêpca, nie wiceminister, tylko
minister sprawiedliwoœci. Konstytucja bardzo je-
dnoznacznie to stwierdza. Podobnie zreszt¹ mówi
o prezesie S¹du Najwy¿szego i Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego.Wymieniaministraznazwy, z fun-
kcji. Jest to minister sprawiedliwoœci.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Beata Kempa: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Panie Senatorze, wszystko siê zgadza. Nadal

pozostaje taka sama sytuacja i konstrukcja pra-
wna, ¿e minister sprawiedliwoœci jest cz³onkiem
Krajowej Rady S¹downictwa z prawem g³osu.
I wtedy, kiedy g³osuje, wykorzystuje swoje kon-
stytucyjne prawo, uprawnienie, a tak¿e realizuje
zadania, które nak³ada na niego konstytucja.
Wyznaczenie przedstawiciela tylko do zaprezen-
towania stanowiska s¹du w naszej ocenie nie
przeczy temu, o czym mówi konstytucja, bo ten¿e
przedstawiciel nie g³osuje i nie wykonuje stricte
tej funkcji, o której mówi konstytucja, s¹ to dwie
ró¿ne kategorie, a rada ma mo¿liwoœæ zapozna-
nia siê ze stanowiskiem ministra w przypadku,
kiedy naprawdê nie mo¿e on uczestniczyæ w po-
siedzeniu rady. Myœlê, ¿e jest to – jeszcze raz po-
wtarzam – uk³on w stronê rady.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie. Dobrze.
Pani Minister, dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Beata Kempa: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Zientarski, proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Przewo-
dnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa!

Na samym wstêpie sk³adam wniosek najda-
lej id¹cy, a mianowicie wniosek o odrzucenie
ustawy.

Chcia³bym go krótko uzasadniæ. Na tej sali
wiele ju¿ w dyskusji pad³o takich argumentów,
które w moim przekonaniu w pe³ni uzasadniaj¹
ten wniosek. S³yszeliœmy o tym i doskonale wie-
my, jaka to jest instytucja, ta Krajowa Rada
S¹downictwa. Instytucja, która wynika z idei
trójpodzia³u w³adzy, instytucja uregulowana
w konstytucji. Nie spotka³em siê do tej pory –
a œledzê prasê i nie tylko – z jakimiœ negatywnymi
ocenami dzia³añ tej rady w kontekœcie niewy-
pe³niania treœci¹ funkcji, któr¹ konstytucja przy-
zna³a tej radzie. Dlatego te¿ podzielam pogl¹dy
wyg³oszone tutaj przez dwóch sprawozdawców,
zw³aszcza senatora Romaszewskiego, który
stwierdzi³, ¿e w³aœciwie on nie widzi tu wizji, ¿e
nie sposób dostrzec wizji zmian tej ustawy. Do
czego ta ustawa zmierza? Po co ona w ogóle jest
tworzona? W podobnym tonie wypowiada³ siê
pan senator Piesiewicz. S³yszeliœmy ju¿, ile wnosi
siê tutaj poprawek po to, ¿eby w³aœciwie sprowa-
dziæ tê ustawê do stanu pocz¹tkowego. No bo
przecie¿ g³osowanie tajne w sprawach indywi-
dualnych, w sprawach osobowych, to chyba nie
jest transparentnoœæ? To chyba jakieœ nieporo-
zumienie. Przynajmniej tak to chyba wszyscy
rozumiej¹, prawda? Transparentnoœæ to jest og-
³oszenie wyników? Trudno przejœæ zupe³nie obo-
jêtnie wobec argumentów, które wyg³osi³ w spo-
sób jednoznaczny, i nie po raz pierwszy, bo prze-
cie¿ tak¿e na posiedzeniach komisji, siedz¹cy
tutaj przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downi-
ctwa, pan Stanis³aw D¹browski. Jednoznacznie
stwierdzi³, i ja siê z t¹ opini¹ w ca³oœci zgadzam,
absolutnie: jest to z³a ustawa. Jest z³a, i to w tak
du¿ej mierze z³a, a w dodatku budzi jeszcze w¹t-
pliwoœci natury konstytucyjnej. WeŸmy chocia¿-
by zaprezentowany tutaj przed chwil¹ przyk³ad
– kwestia roli ministra sprawiedliwoœci jako
cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa. Przecie¿
rola cz³onka krajowej rady nie ogranicza siê tyl-
ko do g³osowania! Nie do tego sprowadza sie jego
rola. Chodzi równie¿ o wyg³aszanie swojego sta-
nowiska – przez ministra, a nie przez inn¹ oso-
bê. Wprowadza siê tak¿e, jak s³yszeliœmy, nieró-
wnoœæ cz³onków rady, eliminuje prezesów. S³y-
szê, ¿e w tej chwili w sk³adzie rady mamy dwu-
nastu prezesów. I nagle s³yszymy, ¿e w ci¹gu
czternastu dni – ma byæ tylko takie, wyj¹tkowo
skrócone vacatio legis – ta ustawa ma wejœæ
w ¿ycie. Co siê dzieje? Dlaczego? Zastanówmy
siê, jakie s¹ motywy takiego poœpiechu? Dwu-
nastu cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa nie
bêdzie nagle mog³o byæ… Czyli co? Musi byæ no-
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wa rada, musz¹ zostaæ nagle powo³ani nowi
cz³onkowie. Dlaczego? Z jakich przyczyn?

Te wszystkie w¹tpliwoœci, w szczególnoœci me-
rytoryczne, o których tu powiedzia³em, w moim
przekonaniu uzasadniaj¹ wniosek z³o¿ony na
wstêpie. Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W³aœciwie jestem sk³onny powiedzieæ tak: nic

dodaæ, nic uj¹æ po tym, co powiedzia³ pan sena-
tor Zientarski. Ja te¿ jestem za odrzuceniem tej
fatalnej wrêcz ustawy. Jako prawnik wychowa-
³em siê na trójpodziale Montesquieu i zawsze
wtedy, kiedy nastêpuje krzy¿owanie zakresu
w³adzy wykonawczej z zakresem w³adzy s¹do-
wniczej ja mam alergiê, natychmiast czujê mrów-
ki na plecach. Jest to coœ fatalnego, bo ta dycho-
tomicznoœæ zaprzecza zdecydowanie zasadom
trójpodzia³u w³adzy, przecie¿ nie mo¿e byæ takiej
sytuacji, ¿e w kompetencje w³adzy s¹downiczej
wchodzi w³adza administracyjna. Ja siê tego po
prostu jako prawnik z ponadczterdziestoletnim
doœwiadczeniem piekielnie bojê.

Pan senator Romaszewski, zreszt¹ podobnie
jak pani minister Kempa, powiada, ¿e ta ustawa
ma na celu zdynamizowanie prac KRS, a tak¿e
okreœla wiêcej zadañ KRS. Jako ¿ywo – nie! Jak
przegl¹dam ten tekst, to nie widzê tu ¿adnych
wiêcej zadañ. Bo w art. 2 zmiany s¹ praktycznie
kosmetyczne, jak na przyk³ad ta, która wskazu-
je, ¿e KRS mo¿e wyst¹piæ z ¿¹daniem podjêcia
czynnoœci dyscyplinarnych wobec sêdziego.
A czy dotychczas nie mog³a? Czy nie mog³aby su-
gerowaæ? To jest tak samo, jak z tym eufemiz-
mem inspirowania. Co to za s³owo „inspirowa-
nie”? Inspirowaæ mo¿e gazeta prawna, mo¿e
dziennikarz telewizyjny. A co ma inspirowaæ Kra-
jowa Rada S¹downictwa czy te¿ minister spra-
wiedliwoœci? Przecie¿ albo ma decyzje w³adcze,
albo ich nie ma. Przez takie eufemistyczne mó-
wienie dodaje siê po prostu waty do tekstu usta-
wy, a chodzi tylko, powiem uczciwie, o wybranie
nowych ludzi. Przecie¿ o nic innego tu nie chodzi.
Jest takie biznesowe powiedzenie, ¿e je¿eli nie
wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze. A je-
¿eli nie wiadomo, o co chodzi w ustawie, to chodzi
o wymianê ludzi, dok³adnie o to. Ja sam zreszt¹
kandydowa³em do Krajowej Rady S¹downictwa.
Szczêœliwie mnie Izba nie wybra³a. Ale myœlê, ¿e
by³bym pewnie równie niepokorny, jak kilku in-
nych.

I teraz doprowadzenie do takiej sytuacji, jak
na przyk³ad w przepisie sugeruj¹cym, ¿e mini-
ster dzia³a per procura, bo to ani pierwszemu
prezesowi S¹du Najwy¿szego, ani prezesowi Na-
czelnego S¹du Administracyjnego z ca³¹ pewno-
œci¹ nie jest potrzebne, tylko ministrowi, to dzia-
³anie per procura… Pytam, czy zgodnie z konsty-
tucj¹ ka¿dy inny cz³onek, w przysz³oœci ju¿ tylko
szeregowy, niebêd¹cy prezesem, bo oni zgodnie
z konstytucj¹… Pañstwo sobie przeczytaj¹, ka¿-
dy z pañstwa dosta³ listê w¹tpliwoœci, jakie ma le-
gislator na ten temat. Ja oczywiœcie je podzielam,
nie bêdê mówi³ o tym, o czym mogliœmy sobie po-
czytaæ. Ale pytam: czy tak¿e ka¿dy inny cz³onek
rady mo¿e przys³aæ za siebie zastêpcê, który nie
bêdzie mia³ prawa g³osu, bêdzie móg³ tylko s³u-
chaæ i mówiæ? Czy to naprawdê o to chodzi, czy
te¿ chodzi tu o dyscyplinowanie cz³onków rady
przez urzêdników ni¿szego szczebla? Pardon,
oczywiœcie i wy¿szego, to znaczy równie¿ i sekre-
tarzy stanu, ale zgodnie z konstytucj¹ sekretarz
stanu nie jest cz³onkiem krajowej rady.

Pani minister powiada, ¿e to nie uchybia kon-
stytucji, bo minister dalej bêdzie cz³onkiem kra-
jowej rady, ale za niego bêdzie mówi³ ktoœ inny,
tylko ¿e tamta osoba nie bêdzie g³osowa. No prze-
cie¿ to jest dzia³anie per procura. Ja oczywiœcie
jestem pe³en uznania dla ciê¿kiej pracy pana mi-
nistra, która mu uniemo¿liwi³a bycie wiêcej ni¿
jeden raz w ci¹gu pó³tora roku na posiedzeniu
Krajowej Rady S¹downictwa. Byæ mo¿e to zbyt
du¿a liczba konferencji prasowych uniemo¿liwi-
³a mu udzia³. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, ¿e
je¿eli minister nie bêdzie chodzi³ na posiedzenia
Krajowej Rady S¹downictwa, to pewnie nic z³ego
siê nie stanie. Je¿eli jednak bêdzie przysy³a³ w za-
stêpstwie, ¿e tak powiem, substytuta, to mi jako
¿ywo przypomina dyscyplinowanie. A dyscypli-
nowanie sêdziów to jest po prostu koniec œwiata!

Kiedyœ – ja pamiêtam jeszcze te czasy, pani mi-
nister byæ mo¿e nie, ale ja pamiêtam, jako pra-
wnik – by³y takie wytyczne S¹du Najwy¿szego.
I od tego siê odesz³o, bo to by³ koszmar, po prostu
by³o to ujednolicenie prawa. Sêdzia odpowiada
przed Bogiem i histori¹, prawda, odpowiada za
wydawane przez siebie wyroki, dzia³aj¹c zgodnie
z ustawami i z w³asnym przekonaniem i doœwiad-
czeniem ¿yciowym, które ma, które powinien
mieæ. Gdyby u.s.p. jeszcze trochê zosta³o zmie-
nione w ten sposób, ¿e sêdziami zostawaliby do-
œwiadczeni prawnicy, prokuratorzy i adwokaci,
i taki projekt kiedyœ by³, to pewnie wtedy ka¿dy
sêdzia by je mia³. Ale je¿eli pani minister s¹dzi, ¿e
biedni sêdziowie szukaj¹ ujednoliconej wyk³adni
prawa i nie mog¹ jej znaleŸæ, to pomijaj¹c ju¿ to,
¿e do tego s³u¿y orzecznictwo S¹du Najwy¿szego,
a nie wytyczne – ca³e szczêœcie, ¿e ju¿ ich nie ma –
bo przecie¿ to by w tym kierunku mia³o iœæ… Je-
¿eli mówimy o inspirowaniu, to konferencje, ¿e
tak powiem, szkoleniowe mo¿e robiæ Iustitia, mo-
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g¹ robiæ jakieœ inne stowarzyszenia, prawda, na-
wet ministerstwo mo¿e je robiæ, je¿eli ma na to
œrodki, to powinno robiæ jakieœ konferencje szko-
leniowe, nie powinno dawaæ wytycznych i wcho-
dziæ w zakres orzecznictwa, tylko organizowaæ
szkolenia, jak wyk³adowcy uwa¿aj¹ za stosowne
rozumieæ dany przepis. Ale i tak sêdzia bêdzie
zdany sam na siebie, bo to on ma decydowaæ
o tym, jak rozumie ten przepis, o ile nie jest to
przepis sprzeczny z konstytucj¹, bo i to sêdzia ma
za zadanie samodzielnie rozstrzygn¹æ.

Moim zdaniem, ca³a ta ustawa ma tylko jeden
cel: rozszerzenie zakresu nadzoru ministra spra-
wiedliwoœci. Ja ju¿ poprzednio to mówi³em, przy
okazji nowelizacji ustawy o adwokaturze, ¿e ka¿-
de pañstwo zmierzaj¹ce od modelu demokratycz-
nego do modelu totalitarnego zaczyna od likwi-
dacji samorz¹dów, od umniejszania ich roli, i to
dotyczy teraz samorz¹du sêdziowskiego. A to ma
na celu jedynie zwiêkszenie zakresu i kompeten-
cji w³adzy wykonawczej.

Jak dalece jestem przeciwko temu, powiem
w ten sposób. Mam tu jedn¹ poprawkê, bo tak
mnie razi pewien zapis w ustawie, ¿e muszê po
prostu tê poprawkê z³o¿yæ. Ale generalnie uwa-
¿am, ¿e ca³a ustawa jest do luftu. I oczywiœcie
wnoszê o jej odrzucenie, podobnie jak pan sena-
tor Zientarski.

Chocia¿ tu nie ma decyzji w³adczych, to
w art. 2 i 4 jest ta sytuacja, kiedy sêdzia, który ma
szeœædziesi¹t piêæ lat, na szeœæ miesiêcy wczeœ-
niej ma siê zg³osiæ do ministra sprawiedliwoœci
z zaœwiadczeniem lekarskim. Jak to, sêdzia ma
prosiæ w³adzê administracyjn¹? W³aœciwie nie
wiem, czy prosiæ, bo co prawda nie pozostawiono
tam decyzji ministrowi sprawiedliwoœci, ale nie
wiadomo, kto ma oceniaæ prawdziwoœæ na przy-
k³ad zaœwiadczenia lekarskiego? Po co jest ten
wymóg sk³adania zaœwiadczeñ, jak ktoœ musi
oceniaæ, czy to zaœwiadczenie nie jest sfa³szowa-
ne, b¹dŸ czy z zaœwiadczenia nie wynika, ¿e ten
sêdzia nie jest chory fizycznie, tylko trochê psy-
chicznie? Przecie¿ wtedy minister musia³by coœ
zrobiæ z takim fantem. Uwa¿am, ¿e w ¿adnym wy-
padku nie mo¿na tak dalece mieszaæ kompeten-
cji w³adzy administracyjnej z kompetencjami
w³adzy s¹downiczej, i ju¿ w poprawce mówiê to
tylko po to, ¿eby taki zapis, przynajmniej w przy-
sz³oœci – bo mam nadziejê, ¿e ta ustawa w ogóle
nie przejdzie jutro w czasie g³osowania – wprowa-
dziæ tam, gdzie jest zanotowany minister spra-
wiedliwoœci, zapis: Krajowa Rada S¹downictwa.

Na koniec powiem jeszcze jedno zdanie. O tym,
jak dalece eufemistyczna jest ta nowela do usta-
wy, zreszt¹ zgodnie z tym dualizmem, przeciwko
któremu ju¿ tu wielokrotnie chyba wystêpowa³em,
œwiadczy to, ¿e w czêœci dotycz¹cej u.s.p. wszêdzie
mówi siê o ministrze sprawiedliwoœci, a w czêœci

dotycz¹cej prokuratorów, którzy maj¹ tak¹ sam¹
sytuacjê z tym szeœædziesi¹tym pi¹tym rokiem ¿y-
cia, wszêdzie mówi siê o prokuratorze generalnym,
jakby to by³y dwie osoby. Bardzo bym chcia³, ¿eby
by³y. Dlatego ¿e to znowu jest kolejny eufemizm
maj¹cy na celu zafa³szowanie tego, ¿e w³adza wy-
konawcza chce coraz wiêcej tej w³adzy, co jest w³a-
œnie dzisiejszym novum i przeciwko temu jako de-
mokrata, samorz¹dowiec i prawnik po prostu pro-
testujê. Sk³adam poprawkê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Piesiewicz.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku, jeszcze raz siê wypowiem.
Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo!
Zastanawia³em siê po posiedzeniu Komisji

Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, czy wnieœæ te
poprawki. Tak, uwa¿am, ¿e powinienem wnieœæ
piêæ poprawek. Strze¿onego Pan Bóg strze¿e.

Muszê powiedzieæ, ¿e pochyla³em siê nad t¹
ustaw¹ bardzo d³ugo i zadawa³em sobie pytanie:
o co tu chodzi, jaki jest jej sens? Bo mo¿na oczy-
wiœcie postawiæ pytanie: po có¿ w ogóle Krajowa
Rada S¹downictwa? Po co reprezentacja samo-
rz¹du sêdziowskiego opisana konstytucyjnie? Po
prostu mog³yby byæ kolegia sêdziowskie, które
typuj¹ kandydatów, a prezydent nadaje im nomi-
nacje. Ale taki jest ustrój, tak to jest zredagowa-
ne, tak sformu³owane. Je¿eli ta instytucja istnie-
je i ma bezpoœredni zwi¹zek z wymiarem spra-
wiedliwoœci, z tym trzecim filarem w³adzy, to trze-
ba pilnowaæ, ¿eby ona nie zamieni³a siê w coœ,
czego byœmy nie chcieli. I zastanawiaj¹c siê nad
sensem tej ustawy, zastanawia³em siê nad tym
inspirowaniem dzia³añ maj¹cych na celu uje-
dnolicenie wyk³adni prawa, zastanawia³em siê
nad t¹ dyrektyw¹, która mówi o wizytacjach, za-
stanawia³em siê nad innymi rozwi¹zaniami. I do-
szed³em do wniosku, ¿e w istocie chodzi tu tylko
o jeden przepis, bo wszystko inne to jest dym.
Dym zreszt¹ niebezpieczny, z którego mog¹ wy-
nikaæ ró¿ne konsekwencje, ale za³ó¿my, ¿e on nie
jest niebezpieczny, ¿e jest tylko dymem.

Tak naprawdê chodzi o przepis w art. 2 ust. 1,
a wiêc o to, ¿eby tê radê, która jest w chwili obec-
nej, rozwi¹zaæ. Proszê pañstwa, mówiê to z pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹. Bo co oznacza ten art. 2
ust. 1? Naprawdê, jeœli ktokolwiek dotkn¹³ wy-
miaru sprawiedliwoœci, to doskonale wie, ¿e uje-
dnolicenie w normalnym demokratycznym pañ-
stwie prawnym odbywa siê przez uchwa³y S¹du
Najwy¿szego, przez zbiór orzeczeñ, przez doktry-
nê, przez orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
– to jest droga do ujednolicania orzecznictwa,
a nie ¿adne inne cia³a samorz¹dowo-administra-
cyjne!
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To siê mo¿e nie podobaæ, to mo¿e bardzo uwie-
raæ kogoœ, kto chce w sposób sprawny, bêd¹c mi-
nistrem, premierem, wicepremierem, urzêdni-
kiem, powiedzieæ: to orzecznictwo mi nie odpo-
wiada. Ale je¿eli zmienimy ten model, to jesteœmy
w innej rzeczywistoœci. Zmieñmy ten model, tyl-
ko wiedzmy, ¿e bêdziemy w innej rzeczywistoœci
innego pañstwa. Czy to zagra¿a? Nie. Ale po co
o tym pisaæ? Czy Krajowa Rada S¹downictwa nie
mo¿e zwo³aæ konferencji sêdziów s¹dów okrêgo-
wych czy apelacyjnych i powiedzieæ: przeanali-
zujmy, poproœmy profesorów, zastanówmy siê
nad tym, jak sêdziowie myœl¹. To musi byæ ten
zapis? Nie, nie musi byæ. Tylko za 6 milionów z³
Krajowa Rada S¹downictwa tego nie zrobi.
W zwi¹zku z tym nie próbujmy w jakiejœ innej
sprawie forsowaæ rzeczy, które maj¹ tê sprawê
przykrywaæ. Ja bêdê wnosi³, jako pierwsz¹ po-
prawkê, o skreœlenie ust. 2 w art. 1. Tak mi mówi
moje sumienie.

Wizytacja. Proszê pañstwa, ustawa o ustroju
s¹dów powszechnych – przecie¿ tam s¹ wizyta-
cje. Krajowa Rada S¹downictwa nie musi robiæ
wizytacji, ale mo¿e i niech robi. Tylko nie na
wniosek w³adzy administracyjnej, mo¿e j¹ robiæ
z powodu dostrze¿enia przez siebie mankamen-
tów w funkcjonowaniu poszczególnych s¹dów
w ró¿nym zakresie. Bêdê wnosi³ o skreœlenie
ust. 2 w art. 1 i ust. 4 w art. 3. Niech zostan¹ te
wizytacje, tylko powiadam, to jest dublowanie,
bo wizytacje ju¿ s¹, istniej¹ normalne wydzia³y
wizytacyjne s¹dów apelacyjnych, s¹dów okrêgo-
wych, s¹dów rejonowych w stosunku do s¹dów
grodzkich, s¹ prezesi, którzy mog¹ takie wizyta-
cje zarz¹dzaæ, i ci prezesi powinni wchodziæ rów-
nie¿ w sk³ad Krajowej Rady S¹downictwa, tak.

Dlaczego skraca siê kadencjê cz³onków, którzy
zostali wybrani na ca³¹ kadencjê przez okreœlone
gremia kolegiów sêdziowskich? Dlaczego to siê
robi? Czy ktoœ mi wyt³umaczy, dlaczego siê skra-
ca kadencjê? Dlaczego siê mówi: masz odejœæ, bo
mamy now¹ koncepcjê? Dlaczego siê robi tak, ¿e
pan minister nie mo¿e raz w miesi¹cu byæ w tak
powa¿nym miejscu, opisanym konstytucyjnie,
i pewnie w jednym z najwa¿niejszych miejsc, jeœli
chodzi o kszta³towanie sprawiedliwoœci i prawa,
prawa i sprawiedliwoœci? Dlaczego trzeba go za-
stêpowaæ? W zwi¹zku z tym, bêdê wnosi³ o skreœ-
lenie pktu 4 w art. 1. Bêdê wnosi³ o skreœlenie
pktu 1 w art. 2, tego w³aœnie punktu, który mówi:
skracamy wam kadencjê, zostaliœcie wybrani
w sposób prawny w wyborach, ale skracamy
wam kadencjê. A dalej wszystko mo¿e byæ robio-
ne bez tego. Byæ mo¿e powinna byæ opracowana
nowa ustawa o Krajowej Radzie S¹downictwa.
Ale to nie jest ta ustawa i to nie ten sens, to nie
jest ten kierunek, i tu nie ma po¿aru, nie ma po-
œpiechu. To s¹ powa¿ni ludzie. Ja akurat siê wy-

wodzê z rodziny sêdziowskiej, mój ojciec by³ pre-
zesem s¹du okrêgowego, i ja wiem, jak bardzo ci
ludzie s¹ doœwiadczeni, jak dobrze znaj¹ s¹do-
wnictwo, jak czuj¹ krwiobieg s¹downictwa.
S¹downictwo to nie jest tylko orzekanie, to jest
rozumienie funkcjonowania ca³ego s¹du, me-
chanizmów ca³ego s¹du, równie¿ tych w sekreta-
riatach, mechanizmów administracyjnych, kon-
taktów z ludnoœci¹, to jest rozumienie sposobu
argumentacji, i tu doœwiadczenie jest potrzebne.

Nie rozumiem tej ustawy. Wnoszê te poprawki.
Jak bêdê g³osowaæ, czy za odrzuceniem, to jesz-
cze zobaczê. Uwa¿am jednak, ¿e uwzglêdnienie
tych kilku poprawek jest konieczne.

Na koniec powiem, proszê pañstwa, o jednej
rzeczy, i proszê mi wierzyæ, nikogo nie chcê do-
tkn¹æ, nikogo nie chcê niczym naznaczyæ, nikogo
nie chcê uraziæ, mówiê to z ca³ym szacunkiem dla
wszystkich twórców tej ustawy. Przeciêtny cz³o-
wiek, z minimalnym doœwiadczeniem legislacyj-
nym, który spojrzy na tê ustawê, zadaje sobie py-
tanie: tak, chodzi o wymianê, ale do tego jeszcze
g³osowanie jawne? Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Anna Kurska, proszê bardzo o za-

branie g³osu.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa jest wynikiem b³êdu pope³nionego

jeszcze przez pierwszego prezesa S¹du Najwy¿-
szego, Adama Strzembosza, który powiedzia³, ¿e
œrodowisko prawnicze, a w szczególnoœci sê-
dziowskie, samo siê oczyœci. PóŸniej siê z tego wy-
cofa³, i to bardzo szybko, jak siê przekona³, ¿e
w³aœnie ci, którzy orzekali w sprawach stanu wo-
jennego i byli nadmiernie gorliwi, bardziej niekie-
dy od prokuratorów, nadal tkwi¹ i nie myœl¹ na-
wet o zmianie miejsca pracy w sensie orzekania
nie w wydziale karnym, powiedzmy, czy cywil-
nym, tylko na tak zwanej bocznicy, do jakiej siê
wówczas zalicza³o wydzia³ rodzinny czy ksiêgi
wieczyste, które nie by³y prowadzone w takim
wymiarze, jak obecnie.

Dla mnie ta ustawa jest po prostu dublowa-
niem tego, co ju¿ jest w s¹downictwie, to jest od-
bieranie czêœci zasadniczej w³adzy S¹dowi Naj-
wy¿szemu, jak równie¿ wizytatorom s¹dów. Bo
trudno sobie wyobraziæ sêdziego, który jest nie-
zawis³y w sprawie, w jakiej orzeka, który na pod-
stawie art. 3 pktu 3 poddany zostaje lustracji,
którego indywidualna sprawa podlega rozpatrze-
niu przez radê. Pytam: jaka to mo¿e byæ sprawa?
Merytoryczna – nie, bo sêdzia jest niezawi³y.
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A wiêc jaka? Natury porz¹dkowej, ¿e sêdzia siê
spóŸnia, ¿e zaniedbuje obowi¹zki, ¿e mo¿e siedzi
w s¹dzie krócej ni¿ powinien albo za d³ugo s¹dzi?
To s¹ wszystko sprawy natury czysto porz¹dko-
wej, których rozstrzyganie nale¿y przecie¿ do
prezesa, a nie do rady. Tak ¿e, moim zdaniem, te
przepisy s¹ niedookreœlone, s¹ jakieœ mg³awico-
we, nie do zastosowania w ogóle. No bo weŸmy na
przyk³ad pomylenie pojêæ wizytacji z lustracj¹.
Raz siê mówi o wizytacji s¹du, potem znowu o lu-
stracji dzia³alnoœci s¹du w okreœlonym zakresie.
I ja nie otrzyma³am odpowiedzi nawet od pani mi-
nister, bo nie poda³a mi ¿adnego przyk³adu, cze-
go mog³aby taka wizytacja czy lustracja dotyczyæ.

Na co chcê zwróciæ uwagê? Przede wszystkim
na to, ¿e tego rodzaju posuniêcie przewidziane
w tej ustawie, gdzie siê mówi o jakichœ inspiru-
j¹cych pomys³ach krajowej rady… No, bardzo
piêknie, pomys³y wszyscy mog¹ mieæ, i prawnicy,
i nieprawnicy, i to jest mile widziane, ale je¿eli to
siê zamienia w wyk³adniê, której dotychczas do-
konywa³ tylko S¹d Najwy¿szy i tylko sk³ad ca³ej
izby by³ uprawniony do tego, ¿eby uchwaliæ zasa-
dê, która by³a wpisana do ksiêgi zasad prawnych
i ta rzeczywiœcie obowi¹zywa³a, a nagminne by³o,
powiedzmy, orzekanie w ró¿nych sk³adach w od-
mienny sposób w stosunku do tej samej kwe-
stii… I to jest w³aœnie ta swoboda orzekania. Bo
przepisy prawne nie mog¹ byæ tak kazuistyczne,
¿eby pozbawia³y sêdziego mo¿liwoœci interpreta-
cji. Dlatego wydaje mi siê, ¿e to jest takie za³o¿e-
nie jakiegoœ ³añcucha czy hamulca na sêdziego,
który ma pos³ugiwaæ siê wyk³adni¹ ustalon¹
przez KRS. Przede wszystkim to mi przypomina
wytyczne, które nam siê bardzo Ÿle kojarz¹.

Wreszcie wymóg zmiany sk³adu. Nie wiem, ja-
ki jest obecny sk³ad Krajowej Rady S¹downictwa,
gdy¿ oprócz naszych dwóch kolegów, których
¿eœmy tu wybrali – panów senatorów Piotrowicza
i Chmielewskiego – nie znam innych osób z aktu-
alnego sk³adu, ale je¿eli ten sk³ad Krajowej Rady
S¹downictwa rzeczywiœcie mia³by dokonywaæ
wyk³adni prawa, to musieliby do niego byæ powo-
³ani wybitni teoretycy prawa, autorytety prawne,
bo nie wiem, czy ka¿dy jest w stanie sprostaæ tym
w³aœnie zadaniom.

Tak ¿e ja ogólnie widzê to tak jak pan senator
Romaszewski: je¿eli w ogóle ta ustawa mia³aby
wejœæ w ¿ycie, to na pewno nie wczeœniej ni¿ 1 sty-
cznia 2008 r., bo wymaga to wielu przygotowañ,
i rzeczywiœcie ona jest po prostu nie do przyjêcia
w tym kszta³cie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Aleksander Bentkowski, proszê

bardzo.

Senator Aleksander Bentkowski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni
Pañstwo!

Wielu senatorów, pocz¹wszy od pana senatora
Romaszewskiego, stawia³o pytanie, co kryje siê
za t¹ ustaw¹, dlaczego ona jest wprowadzana
w ¿ycie, do czego ona jest potrzebna. Mo¿na po-
stawiæ kolejne pytanie. Ta ustawa jest jedn¹ z nie-
licznych, która funkcjonuje bardzo d³ugo i w zasa-
dniczym kszta³cie nie by³a zmieniana. Dlaczego?
Nie by³a zmieniana dlatego, ¿e po prostu jest dob-
ra.

Kiedy ta ustawa by³a uchwalona, to by³y po-
cz¹tki demokracji w Polsce. Wiedzieliœmy wtedy –
pan przewodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downi-
ctwa by³ wtedy pos³em AWS – o tym, ¿e wprowa-
dzamy ustawê, która ma byæ krêgos³upem wy-
miaru sprawiedliwoœci w Polsce, ma stworzyæ
podstawê niezawis³oœci sêdziowskiej, ma stwo-
rzyæ klarowne zasady wyboru sêdziego, wyboru
zupe³nie oderwanego od administracji pañstwa.
I tak siê sta³o. Powierzyliœmy wtedy wybór sê-
dziów œrodowisku sêdziowskiemu.

Pani senator by³a uprzejma stwierdziæ, ¿e z³o
tkwi w tej ustawie tak¿e dlatego, ¿e œrodowisko
sêdziowskie nie zosta³o gwa³townie oczyszczone.
Wtedy mieliœmy dylemat i podjêliœmy weryfikacjê
w œrodowisku prokuratorskim. Nie by³a ona zu-
pe³nie powierzchowna, odesz³o wtedy z prokura-
tury oko³o piêciuset prokuratorów. Rzeczywiœcie
pan minister Strzembosz by³ gor¹cym przeciwni-
kiem weryfikacji sêdziowskiej, wychodzi³ z pro-
stego za³o¿enia, ¿e je¿eli przyjmiemy sam¹ myœl,
¿e mo¿na w prosty sposób weryfikowaæ sêdziów,
to podwa¿ymy ca³y system wymiaru sprawiedli-
woœci, podwa¿ymy ca³¹ instytucjê sêdziego, po
prostu bêdziemy mogli siê obawiaæ, ¿e ka¿da na-
stêpna w³adza administracyjna bêdzie weryfiko-
wa³a sêdziów. Chcieliœmy stworzyæ zasadê i wy-
tworzyæ przeœwiadczenie, ¿e sêdziowie s¹ nieza-
wiœli w³aœnie dlatego, ¿e s¹ nieusuwalni. Myœlê,
¿e gdybyœmy wtedy podjêli inn¹ decyzjê, wcale
byœmy wymiaru sprawiedliwoœci nie naprawili,
wcale nie by³oby tak, ¿e od jednej weryfikacji sta-
³oby siê w wymiarze sprawiedliwoœci po prostu
dobrze.

Dzisiaj, Pani Senator, w wymiarze sprawiedli-
woœci praktycznie nie pracuj¹ ci sêdziowie, o któ-
rych pani mówi³a, ¿e nie powinni pracowaæ w wy-
miarze sprawiedliwoœci. Zostali w ró¿ny sposób
usuniêci, czêœæ przesz³a w stan spoczynku, czêœæ
zosta³a przesuniêta do wydzia³ów, które nie maj¹
wiele wspólnego z orzecznictwem. I nikt nie po-
wie, ¿e nagle wymiar sprawiedliwoœci sta³ siê do-
skona³y, ¿e s¹dy doskonale funkcjonuj¹. Myœlê,
¿e nie w tym tkwi³ problem.

Pojawia siê wiêc pytanie, dlaczego w takim ra-
zie tê ustawê zmieniamy, do czego zmierza re-
sort sprawiedliwoœci, wprowadzaj¹c takie po-
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prawki, jakie tutaj s¹ sugerowane? Pan senator
Piesiewicz w wielu przypadkach podnosi³ bar-
dzo racjonalne zarzuty, podobnie jak i inni moi
przedmówcy. Nie przekonuje mnie stanowisko
pani minister, ¿e dzia³anie ministra w Krajowej
Radzie S¹downictwa przez pe³nomocnika nie
jest naruszeniem konstytucji. By³em tak¿e przy
tworzeniu konstytucji, by³em w tym parlamen-
cie, by³em cz³onkiem komisji, która tworzy³a tê
konstytucjê, póki co obowi¹zuj¹c¹. I myœmy
z bardzo du¿ym, powiedzia³bym, przekonaniem
wpisywali osoby, które maj¹ byæ obecne w Kra-
jowej Radzie S¹downictwa. Minister sprawiedli-
woœci, pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego, pre-
zes Naczelnego S¹du Administracyjnego maj¹
byæ obecni personalnie w Krajowej Radzie S¹do-
wnictwa, bo podnosi to rangê tej instytucji.
Dzia³anie przez pe³nomocnika – bo tak by z tego
wynika³o – to nie jest to samo. Z ca³ym szacun-
kiem do powa¿nych obowi¹zków ministra spra-
wiedliwoœci – on musi wybraæ. Albo uwa¿a, ¿e
Krajowa Rada S¹downictwa jest na tyle wa¿n¹
instytucj¹, ¿e na jej posiedzeniu jego obecnoœæ
jest potrzebna, albo te¿ nie. S¹ posiedzenia bar-
dzo robocze, na których jego obecnoœæ nie jest
potrzebna i nie przychodzi, nic siê z tego powodu
nie dzieje. Ale dzia³anie przez pe³nomocnika na-
rusza konstytucjê.

Podobnie równie¿ w moim przekonaniu na-
rusza konstytucjê zapis mówi¹cy o tym, ¿e
cz³onkami Krajowej Rady S¹downictwa nie mo-
g¹ byæ prezesi s¹dów. Konstytucja mówi
wprost: cz³onkami Krajowej Rady S¹downictwa
jest piêtnastu sêdziów wybranych spoœród sê-
dziów S¹du Najwy¿szego, s¹dów powsze-
chnych, s¹du wojskowego, s¹du administra-
cyjnego. Konstytucja nie mówi, ¿e nie mog¹ to
byæ prezesi, oni musz¹ byæ sêdziami. Jestem
wiêc przekonany, ¿e je¿eli ktoœ zechce zaskar-
¿yæ tê ustawê do Trybuna³u Konstytucyjnego,
to trybuna³ na pewno to zakwestionuje, bo nie
mo¿na zwyk³¹ ustaw¹ ograniczaæ konstytucji.
A my tutaj j¹ ograniczamy, zarówno mówi¹c, ¿e
minister mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika, jak
równie¿, ¿e sêdzia prezes nie mo¿e byæ cz³on-
kiem Krajowej Rady S¹downictwa. Nie mo¿na
tak robiæ i to jest ewidentne naruszenie konsty-
tucji. Nie wiem, czy ktoœ zechce trudziæ trybu-
na³ t¹ ustaw¹, czy nie, ale wydaje mi siê, ¿e
znajdzie siê ktoœ, kto zaskar¿y tê ustawê, i z ca-
³¹ pewnoœci¹ – tu dzisiaj pañstwu to oœwiad-
czam – trybuna³ ten zapis zakwestionuje. Pañ-
stwo z ca³¹ œwiadomoœci¹ pchacie siê z tym roz-
wi¹zaniem do trybuna³u, jakby trybuna³ mia³
ma³o pracy, a potem siê dziwicie, ¿e trybuna³
podejmuje decyzje, które nie zawsze s¹ po myœ-
li, powiedzmy, ekipy rz¹dz¹cej. Ten zapis z pew-
noœci¹ jest sprzeczny z konstytucj¹.

Proszê pañstwa, powstaje pytanie, czy rzeczy-
wiœcie to uzasadnienie, które przedstawi³a pani
minister, jest racjonalne, czy rzeczywiœcie prezesi
s¹dów, którzy maj¹ najlepsze doœwiadczenie,
przecie¿ s¹ de facto wybierani przez ministra… S¹
wybierani przez ministra i przez to nie mog¹ byæ
cz³onkami Krajowej Rady S¹downictwa? Przecie¿
z kolei jej cz³onków, o tym trzeba pamiêtaæ, wybie-
raj¹ sami sêdziowie. To oni uznali, ¿e w³aœnie ich
przedstawicielami w krajowej radzie maj¹ byæ
prezesi, a nie inni sêdziowie szeregowi. S¹ oni wy-
bierani w demokratycznych wyborach, wiêc dla-
czego ich siê pozbawia takiego uprawnienia.

Argument, ¿e prezesi s¹ przepracowani, jest,
przynajmniej w moim przekonaniu… Pani Mini-
ster, pani przecie¿ pracowa³a w s¹dzie i wie pani
o tym, ¿ewcalenie s¹przepracowani.Zw³aszcza te-
raz, kiedy im siê powo³a³o dyrektorów administra-
cyjnych, pe³ni¹ w du¿ej mierze funkcjê dekoracyj-
n¹. Pani minister mówi, ¿e maj¹ obowi¹zki orzecz-
nicze. To proszê mi powiedzieæ, jakie obowi¹zki
maj¹ prezesi s¹dów okrêgowych na przyk³ad w Hi-
szpanii czy w Portugalii. Maj¹ normalne sesje po
dwa, trzy razy w tygodniu. A prezes naszego s¹du
okrêgowego ma sesje raz czy dwa razy w miesi¹cu.
To jest przepracowanie prezesa s¹du okrêgowego?
Chodzimy po tych s¹dach i wiemy, na czym polega
praca prezesów s¹dów, czy okrêgowych, czy rejo-
nowych, i nie przesadzajmy z tym przepracowa-
niem, nie przesadzajmy z tym, ¿e s¹ przepracowani
dogranicmo¿liwoœci i uczestnictwowKrajowejRa-
dzie S¹downictwa niejako negatywnie rzutuje na
wyniki pracy s¹dów.

Wierzê, ¿e nawet pani minister nie wierzy³a
w to, co mówi³a, zw³aszcza o tym ciê¿kim prze-
pracowaniu prezesów s¹dów powiatowych czy
rejonowych, czy okrêgowych.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Se-
natorze, ¿eby pan siê nie przepracowywa³… Czas
ju¿ powoli siê koñczy.)

Koñczê ju¿ takim bardzo prostym stwierdze-
niem. Je¿eli pan minister nie ma mo¿liwoœci by-
cia na posiedzeniach Krajowej Rady S¹downi-
ctwa, to odnosz¹c siê do pozycji naszych szano-
wnych senatorów, którzy przecie¿ s¹ cz³onkami
krajowej rady, powinniœmy im te¿ daæ prawo de-
legowania swoich pe³nomocników, swoich asy-
stentów wtedy, kiedy jest posiedzenie Senatu. No
tak to powinno byæ, ale jakoœ nikt tego nie do-
strzeg³. A przecie¿ wiem, ¿e zawsze maj¹ oni
ogromny dylemat, co jest wa¿niejsze: czy
posiedzenie Krajowej Rady S¹downictwa, czy
posiedzenie Senatu, i wybieraj¹ krajow¹ radê.
Dziêkujê bardzo.

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

bardzo na mównicê.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja w³aœciwie
bardzo krótko.

Proszê pañstwa, z dziesi¹tków w¹tpliwoœci, ja-
kie powsta³y w zwi¹zku z t¹ ustaw¹ – ja nie twier-
dzê, ¿e jest to idealna ustawa, ja nie twierdzê, ¿e
to jest œwietna ustawa, ju¿ mówi³em na ten temat
– z tych wszystkich uwag wynika jedno: ¿e w kwe-
stii wymiaru sprawiedliwoœci nie jesteœmy w sta-
nie nic zrobiæ, ¿e stan zastany jest stanem ideal-
nym i ¿e bêdzie tak trwa³ do koñca, ¿e leniwego
nieuka sêdziego nie bêdziemy w stanie wyelimi-
nowaæ, zdj¹æ ze stanowiska, bo jest to naturalny
stan demokratycznego pañstwa prawa, ¿e proszê
pañstwa, sêdziów komisarzy wraz z band¹ syn-
dyków, którzy wyprowadzali pieni¹dze, nie bê-
dziemy w stanie ruszyæ, bo nawet NIK nie wpusz-
cz¹ do instytucji. Jak pañstwo bêd¹ g³osowali
nad t¹ ustaw¹, to ja proszê, ¿eby pamiêtaæ o tym,
w jakim stanie my na ten temat rozmawiamy.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Kosma Z³otowski, proszê bardzo.

Senator Kosma Z³otowski:
Wysoki Senacie! Panie Marsza³ku!
A ja chcia³bym siê zgodziæ z panem senatorem

£yczywkiem. Pan senator £yczywek mówi³, ¿e ja-
ko cz³owieka wychowanego na Monteskiuszu
mierzi go wszystko, co jest pomieszaniem trójpo-
dzia³u w³adzy, i w zwi¹zku z tym mierzi go ta
ustawa. Ale¿ Wielce Szanowny Panie Senatorze,
trochê konsekwencji. Bo czym¿e jest sama Krajo-
wa Rada S¹downictwa, je¿eli nie pomieszaniem
w³aœnie? Bo któ¿ w niej zasiada? Zasiadaj¹ w niej
sêdziowie, ale zasiadaj¹ tak¿e pos³owie, zasiada-
j¹ senatorowie, zasiada minister. To jest nic inne-
go, jak pomieszanie wszystkich trzech rodzajów
w³adzy. A je¿eli tak jest, to ¿eby nie mierzi³o to pa-
na senatora £yczywka, ja bym proponowa³, ¿eby
pan, pañskie ugrupowanie z³o¿y³o wniosek zgod-
ny z inn¹ filozoficzn¹ zasad¹, a mianowicie z za-
sad¹ brzytwy Ockhama, i wyciê³o tê Krajow¹ Ra-
dê S¹downictwa z konstytucji. Gdybyœcie pañ-
stwo taki wniosek z³o¿yli, ja bym go popar³ i przy-
puszczam, ¿e nietrudno by mi by³o znaleŸæ takie
poparcie we w³asnym ugrupowaniu.

Tymczasem, ¿eby choæ coœ siê zmieni³o, wno-
szê o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziê-
kujê.

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

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Krajowa Rada S¹downictwa jest niestety wpi-

sana do konstytucji i w zwi¹zku z tym istnieæ mu-
si. Dlatego nie mo¿emy sk³adaæ, póki jest ta kon-
stytucja, wniosku o zniesienie tej historycznej
instytucji.

Przypomnê, ¿e powsta³a ona w grudniu roku
1989, wtedy, kiedy mieliœmy do czynienia
z ogromnym znieprawieniem sêdziów, z orzeka-
niem przez sêdziów w sposób stronniczy, z ³ama-
niem podstawowych praw cz³owieka, chodzi
o niektórych sêdziów, bo ci, którzy dobrze orze-
kali, a mamy takie przyk³ady, ja broni³em w pro-
cesach politycznych, byli przenoszeni na ma³o
znacz¹ce funkcje administracyjne, byli, jednym
s³owem, represjonowani. Tak ¿e mamy przyk³ady
wspania³e, ale mamy i przyk³ady ¿enuj¹ce, je¿eli
chodzi o sêdziów.

W zwi¹zku z tym ta instytucja… Praktycznie
nie wiadomo, czy to jest klub ochrony prawo-
rz¹dnoœci czy sêdziów. I czy sêdziów trzeba chro-
niæ szczególnie i przed kim niby trzeba ich chro-
niæ? I jakie maj¹ uprawnienia? Czy to jakieœ cia³o
fasadowe… Bo ja jestem za tym, ¿eby powsta³
zwi¹zek zawodowy sêdziów, i wtedy bêdzie to jas-
ne, to siê mieœci w strukturach pañstwa demo-
kratycznego. Krajowa Rada S¹downictwa mieœci
siê w strukturach pañstwa transformacji ustro-
jowej. Twierdzê, ¿e w systemie pañstwa demo-
kratycznego, dojrza³ej demokracji nie powinna
taka instytucja funkcjonowaæ, powinien istnieæ
zwi¹zek zawodowy sêdziów z takimi uprawnie-
niami, jakie maj¹ inne korporacje. Ale o tym za
chwilê.

W ka¿dym razie przypomnê tylko, ¿e na stra¿y
niezawis³oœci sêdziowskiej, praw sêdziów i pra-
worz¹dnoœci stoi sêdzia, orzekaj¹c. A tego typu
struktura biurokratyczno-administracyjna ob-
rony okreœlonych interesów jest pewnym super-
fluum ustrojowym. Dzisiaj reprezentujê taki po-
gl¹d, kiedyœ popiera³em utworzenie Krajowej Ra-
dy S¹downictwa. To nie oznacza jednak, ¿ebym
negowa³ prawo sêdziów do zrzeszania siê.

Chcê powiedzieæ, ¿e Senat przyj¹³ w roku chy-
ba 1993 poprawkê do ustawy o ustroju s¹dów
powszechnych, na mocy której sêdziego, który
sprzeniewierzy³ siê zasadzie niezawis³oœci, po-
zbawia siê prawa wykonywania zawodu w piêcio-
instancyjnym postêpowaniu. Najpierw sama
Krajowa Rada S¹downictwa rozpoznaje zasa-
dnoœæ oskar¿enia, póŸniej s¹ trzy instancje, wre-
szcie jest prezydent. I Trybuna³ Konstytucyjny to
zakwestionowa³ po obowi¹zywaniu przez rok.
Krzywda siê sêdziom nie sta³a. Mimo ¿e nama-
wia³ mnie do tego Edward Wende, ówczesny kole-
ga senator, nie wnieœliœmy ¿adnych zastrze¿eñ
i wniosków o usuniêcie w tym trybie sêdziów i Ÿle
zrobiliœmy. Bo po usuniêciu tego przez trybuna³
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mam do czynienia z sêdziami, prezesami s¹dów
apelacyjnych itd., itd., którzy, twierdzê, w sposób
wyj¹tkowo cyniczny ³amali prawa cz³owieka nie
poprzez sposób orzekania, tylko odmawiaj¹c
prawa do obrony, oddalaj¹c dowody. I ci sêdzio-
wie w dalszym ci¹gu robi¹ karierê, byæ mo¿e nie-
d³ugo znajd¹ siê równie¿ i w ministerstwie. Tak
wygl¹da ochrona sêdziego, bo to œrodowisko siê
nie oczyœci³o z tego typu ludzi.

Przechodzê do ustawy. Ustawa ma trzy bardzo
wa¿ne postulaty. Jeœli chodzi o te wszystkie in-
spiracje itd., te nieostre terminy, to tego wcale
nie trzeba w ustawie lokowaæ i rzeczywiœcie za-
rzuty s¹ tu zasadne. Ale ustawa przede wszyst-
kimi wprowadza kadencyjnoœæ. Dzisiaj mo¿na
siedzieæ sobie w strukturach Krajowej Rady
S¹downictwa, odcinaæ dop³yw œwie¿ej krwi i jest
to quasi-zamkniêta struktura. Skar¿¹ siê na tê
strukturê oraz jej zamkniêty i skostnia³y charak-
ter sami sêdziowie.

Drugie to jawnoœæ g³osowania. Przecie¿ nieja-
wne g³osowanie jest to mo¿liwoœæ koteryjnych
rozgrywek personalnych w ramach skostnia³ej
struktury, zw³aszcza tam, gdzie to œrodowisko
w³aœnie broni tego stanu niewinnoœci, mimo ¿e
s¹ w nim osoby, które maj¹ bardzo du¿o na su-
mieniu, równie¿ je¿eli chodzi o naruszanie praw
cz³owieka. I mam na potwierdzenie tego w³asne
i cudze doœwiadczenia.

Wreszcie incompatibilitas, czyli niepo³¹czal-
noœæ: do pe³nienia funkcji prezesa lub wicepreze-
sa s¹du nie mo¿e zostaæ powo³any sêdzia bêd¹cy
cz³onkiem Krajowej Rady S¹downictwa. W tej
chwili jest po³¹czalnoœæ.

No, chocia¿by z tych trzech wzglêdów nale¿y tê
ustawê poprzeæ.

Ja jestem w ogóle przeciwko specjalnej ustawie
o Krajowej Radzie S¹downictwa, bo to mo¿na rów-
nie dobrze pomieœciæ… Konstytucja dosyæ precy-
zyjnie mówi w art. 187 i 186, z kogo siê sk³ada, ja-
kie ma uprawnienia Krajowa Rada S¹downictwa,
i równie dobrze mo¿na by³o nie robiæ ustawy na
ten temat, a pewne rozstrzygniêcia, chocia¿by od-
noœnie do uprawnieñ, umieœciæ w ustawie o ustro-
ju s¹dów powszechnych i skomasowaæ te przepi-
sy, je¿eli chodzi o postêpowania dyscyplinarne.

I teraz zwracam siê do pani minister i do resor-
tu. Tropi¹c wszêdzie nadkompetencje korpora-
cji… Przecie¿ to jest superkorporacja tak na-
prawdê, jeszcze pod przykrywk¹ tego, ¿e pe³ni ja-
kieœ bardzo wa¿ne funkcje poza ochron¹ nieza-
wis³oœci i statusu sêdziego. To jest quasi-korpo-
racja, obdarzona jeszcze konstytucyjnym cha-
rakterem zakotwiczenia. A wiêc dziwiê siê, ¿e
skoro mówi siê o uprawnieniach ministra spra-
wiedliwoœci w innych korporacjach, nie ma ich
tutaj. To minister sprawiedliwoœci powinien ini-
cjowaæ, a Krajowa Rada mo¿e byæ w tym zakresie

organem opiniuj¹cym. Dlaczego minister nie lu-
struje sêdziów? Dlaczego nie ma mo¿liwoœci za-
pytania, dlaczego nie s¹ doszkalani sêdziowie,
którzy orzekali w procesie „Wujka” trzy razy i nie
dostrzegli, ¿e mamy do czynienia ze zbrodniami
komunistycznymi, i nie zastosowali kwalifikacji,
która obowi¹zuje w Polsce? Dlaczego mamy tyle
orzeczeñ w sprawach politycznych, które ci¹gn¹
siê latami i ci¹gle chodz¹ tam i z powrotem, tam
i z powrotem?

Myœlê, ¿e tu uprawnienia nadzorcze ministra
sprawiedliwoœci, nie co do samego s¹dzenia, ale
co do woluntaryzmu i nieliczenia siê z prawem
sêdziów, by³yby wskazane.

Ja nie jestem zachwycony ani t¹ ustaw¹, ani
tymi rozwi¹zaniami, ale chocia¿by z tych trzech
wzglêdów, o których mówi³em, bêdê g³osowa³ za
przyjêciem tej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator W³odzimierz £yczywek, proszê

bardzo.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
W³aœciwie nie wystêpowa³bym, ale tak w myœli

sobie powiedzia³em… Do pewnego momentu tej
dyskusji chcia³em sobie powiedzieæ, ¿e mimo i¿
jesteœmy z ró¿nych ugrupowañ: pani senator
Kurska, pan senator Bentkowski, pan senator
Piesiewicz, ja, pan senator Zientarski, z ró¿nych
zawodów prawniczych, to myœlimy podobnie. No,
bo ka¿dy z nas, kto jest prawnikiem, w zasadzie
wie, ¿e naruszanie autorytetu sêdziego to jest ko-
niec œwiata. Wtedy doprowadzamy do takiej sy-
tuacji, ¿e nic nie jest œwiête. Ale niestety by³o kil-
ka g³osów, takich jak g³os pana senatora Z³oto-
wskiego, pana senatora Romaszewskiego…
Szkoda, ¿e akurat fizyka, a nie prawnika, bo wte-
dy to rzeczywiœcie rozumienie tych rzeczy mo¿e
byæ utrudnione. Ale kiedy s³yszê o sêdzi komisa-
rzu i bandzie syndyków, abstrahuj¹c od tego, ¿e
to mo¿e jest dobre na konferencjach prasowych,
ale nie z trybuny senackiej, bo to nie wypada…
W Sejmie takie rzeczy to jeszcze mog¹ uchodziæ,
a tu ju¿ nie bardzo.

Kiedy s³yszê o oczyszczaniach sêdziów, to py-
tam: których? Cz³onków Krajowej Rady S¹do-
wnictwa? To trzeba wskazaæ, który z nich jest,
no, ³obuzem, ¿e w stanie wojennym s¹dzi³ Bujaka
czy kogoœ tam. No, proszê uprzejmie. Ale przecie¿
to, ¿e siê s¹downictwo – nie, Bujak to ucieka³
w baga¿niku – nie oczyœci³o… Zreszt¹ ja podzie-
lam ten pogl¹d, ¿e s³uszne by³o stanowisko pana
Strzembosza, s³uszne, bo to jest ryzyko doprowa-
dzenie do tego, ¿eby wymiany nastêpowa³y tak
jak w przypadku urzêdników, bo prokuratorzy to
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te¿ urzêdnicy w pewnym sensie, ¿eby tak z sê-
dziami mo¿na by³o post¹piæ.

Ale to, ¿e mamy jakieœ tam w¹tpliwoœci, czy zo-
stali ci sêdziowie, co s¹dzili w stanie wojennym,
czy nie, to przecie¿ nie jest ten problem. Tak sa-
mo ten komisarz i ta banda syndyków – to nie ma
¿adnego zwi¹zku, w ogóle ¿adnego zwi¹zku z Kra-
jow¹ Rad¹ S¹downictwa. Mówimy o piêtnastu
cz³onkach krajowej rady i o wyborze, który doko-
nuje siê wewn¹trz samego œrodowiska sêdziow-
skiego.

Skoro z kolei pan senator Andrzejewski mówi,
¿e to jest taka zaœniedzia³a instytucja, w której
przez zasiedzenie cz³onkowie zostaj¹ na wiele ka-
dencji, to mo¿e tak samo zrobiæ z Senatem. No, ja
nic nie mogê powiedzieæ na ten temat, bo jestem
tu pierwsz¹ kadencjê, ale mo¿e niektórzy s¹ po
kilka, mo¿e tak samo zrobiæ: ¿eby nie zaœniedzie-
li, to dwie kadencje i koniec. No, przecie¿ skoro
oni s¹ wybierani przez œrodowisko, to o co, do
cholery, nam chodzi? Ktoœ ich wybra³.

(G³os z sali: Wybory trzeba zrobiæ.)
(Weso³oœæ na sali)
No, przecie¿ to jest kompletnie bez sensu.
Czy skoro mówimy, ¿e za du¿o pracuje – to pa-

ni minister mówi³a – pan prezes s¹du… Abstra-
huj¹c od tego, nie podzielam pogl¹du pana sena-
tora Bentkowskiego. Moim zdaniem, sêdziowie
s¹du okrêgowego rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu
s¹dz¹, na pewno rzadziej. A wiêc skoro przyjmuje-
my, ¿e nie mo¿na sprawowaæ dwóch funkcji i ich
³¹czyæ, to jakim cudem my je ³¹czymy? Dlaczego
s¹ miêdzy nami rektorzy, profesorowie, przewo-
dnicz¹cy zwi¹zków sportowych i wielu innych sto-
warzyszeñ? Bo ka¿dy z nas, kiedy czuje potrzebê
dzia³ania, to mu nie przeszkadza, jak z tym rabi-
nem i koz¹, do³o¿enie jeszcze jednej funkcji. To nie
jest dla mnie ¿aden argument, on jest kompletnie
absurdalny. By³ czas, kiedy by³em przewodni-
cz¹cym rady miasta, dziekanem izby i prezesem
piêciu zwi¹zków sportowych. Z ca³¹ pewnoœci¹
wykonywa³em na miarê swoich mo¿liwoœci to, co
potrafi³em, sumiennie. I to nie jest dla mnie ¿aden
argument. A zakres spojrzenia niew¹tpliwie jest
wiêkszy.

Proszê pañstwa, na koñcu powiem tak…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tempus fu-

git.)
Koñczê, ostatnie zdanie.
Nie mierzi mnie to, Panie Senatorze Z³otowski,

¿e wybiera siê z ró¿nych opcji i z ró¿nych cia³
cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa. Pan tego
nie zrozumia³.

(Senator Kosma Z³otowski: Zrozumia³em.)
W kwestii monteskiuszowskiej koncepcji pro-

blem jest nie w podmiotowym doborze personal-
nie cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa, tylko
w zakresie kompetencji, pomieszanych kompe-

tencji. Nie chodzi o to, ¿e wybiera siê póŸniej rów-
nie¿ z ró¿nych opcji politycznych. Nie. Tu w Sena-
cie tylko z jednej. Taki makiawelizm polega na
tym, aby przedmiotowo tak po³¹czyæ kompeten-
cje, ¿eby nie by³o wiadomo, kto tam rz¹dzi.

(Senator Kosma Z³otowski: A to wiadomo…)
Teraz ju¿ wiadomo: minister sprawiedliwoœci

ma to robiæ. Na to zgody, przynajmniej mojej, nie
bêdzie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Zbigniew Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ju¿ tylko na-

prawdê dwa s³owa.
Myœlê, ¿e tu siê wiele wylewa na Krajow¹ Radê

S¹downictwa mo¿e i niesprawiedliwych s¹dów,
bo zosta³a ona konstytucyjnie ustawiona tak, jak
zosta³a ustawiona. Ale, proszê pañstwa, ja myœ-
lê, ¿e Senat jako taki milczeæ nie mo¿e. I musz¹
sobie pañstwo zdaæ sprawê, ¿e musi istnieæ jakaœ
instytucja, która przyjmie odpowiedzialnoœæ za
œrodowisko sêdziowskie. Musi. Bo skoro my ma-
my, proszê pañstwa, do czynienia z tak¹ sytua-
cj¹, ¿e na czterdzieœci dziewiêæ wniosków z³o¿o-
nych przez Komisjê Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu immunitet uchylono tylko
w jednej sprawie, to jest to hañba. To jest hañba
œrodowiska. I mo¿e by o tym warto myœleæ. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zgodnie z Regulaminem Senatu zamykam

dyskusjê.
Poniewa¿ w czasie tej dyskusji zg³oszono

wnioski o charakterze legislacyjnym, chcia³bym
zapytaæ obecn¹ tu pani¹ minister, a tak¿e pana
przewodnicz¹cego Krajowej Rady S¹downictwa,
czy chcieliby zabraæ g³os, ustosunkowaæ siê do
tych wniosków.

Pani Minister?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Beata Kempa: Jeœli pan przewodnicz¹cy
pozwoli, w dwóch zdaniach…)

Ja nie jestem przewodnicz¹cym, ale pozwa-
lam. Proszê bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Beata Kempa: Przepraszam, Panie Mar-
sza³ku, bardzo przepraszam.)

Proszê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Beata Kempa: Jeszcze raz bardzo przepra-
szam, Panie Marsza³ku. To po prostu kwestia
zmêczenia, ju¿ bardzo du¿ego zmêczenia.)

Proszê bardzo, Pani Minister.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:

Chcia³abym tu jednoznacznie wyartyku³owaæ,
choæ bêdziemy te¿ obecni na posiedzeniu komi-
sji, ¿e jesteœmy przeciwni poprawkom, jesteœmy
za tym, aby ustawê przyj¹æ bez poprawek. Chcia-
³abym w imieniu rz¹du to powiedzieæ.

Jeœli pan marsza³ek pozwoli, to tylko jedno
zdanie, bo tutaj zosta³a Ÿle odebrana czy Ÿle zro-
zumiana moja wypowiedŸ.

Zwracam siê do pana senatora Bentkowskie-
go: ja nie mia³am na myœli kwestii przepracowa-
nia prezesów s¹dów, ja mia³am na myœli inn¹
kwestiê, a mianowicie ¿e oni maj¹ siê w stu pro-
centach skupiaæ siê na sprawnym dzia³aniu so-
bie podleg³ych jednostek, ¿eby ograniczyæ do mi-
nimum, a w³aœciwie wyeliminowaæ kwestie z³ego
funkcjonowania s¹dów, z³ego funkcjonowania
administracyjnego, zniwelowaæ opiesza³oœæ,
a tak¿e inne b³êdy, które wystêpuj¹ w tej materii.

Jeœli idzie o pani¹ senator Kursk¹, to pani se-
nator pozwoli, ¿e ja… Bardzo przepraszam, je¿eli
niewyczerpuj¹co odpowiedzia³am. I tylko jedna
kwestia, ¿eby rozwiaæ wszelkie w¹tpliwoœci. Ja
myœlê, ¿e pani pytanie… Trzeba by³o odpowie-
dzieæ na to pytanie, czym jest wizytacja, a czym
jest lustracja. Przede wszystkim ju¿ obecnie
w ustawie o Krajowej Radzie S¹downictwa mamy
tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e krajowa rada mo¿e zarz¹dziæ
lustracjê albo wizytacjê. Dodajemy kwestiê lu-
stracji tego sêdziego, którego dana decyzja ma do-
tyczyæ – to jest pierwsza kwestia. Tu pan prezes
pewnie bêdzie móg³ odpowiedzieæ, czy inspirowa³
takie dzia³ania i czy przeprowadza³ lustracje i wi-
zytacje. Ale ja myœlê, ¿e pani chodzi³o o dziedziny.
Wynika to z pojêcia wizytacji czy lustracji, które
wprost mo¿emy wzi¹æ, jeœli idzie o s¹dy, z ustawy
o ustroju s¹dów powszechnych, gdzie jest wyraŸ-
nie powiedziane, ¿e wizytacja to jest wizytacja ca-
³oœci s¹du lub niektórych jednostek organizacyj-
nych i obejmuje ona pe³n¹ dzia³alnoœæ tego s¹du,
powtarzam: pe³n¹, natomiast lustracja obejmuje
tylko wybrane zagadnienia z dzia³alnoœci s¹du.
Oczywiœcie absolutnie nie wkracza to w sferê orze-
kania – co do tego jesteœmy zgodni – natomiast do-
tyczy kwestii dzia³alnoœci administracyjnej s¹du.
I to jest bardzo wa¿ne, bo tutaj równie¿ mo¿na
znaleŸæ pewne kwestie, które pomog³yby ca³kowi-
cie wyeliminowaæ uchybienia w zakresie spraw-
noœci postêpowania s¹dowego, a to w tej chwili
jest, w naszej ocenie, priorytetem.

I kwestia wytycznych. Jeszcze raz zapraszam
do g³êbokiej lektury tej noweli – tam nie ma ani je-
dnego s³owa „wytyczne”, a ten artyku³, który
pañstwo przytaczacie, absolutnie nijak ma siê do
pojêcia wytycznych. Nigdy do takiego bardzo z³e-
go modelu, o którym by³a uprzejma powiedzieæ
pani senator, byœmy nie œmieli powróciæ. Myœlê,

¿e nigdy te czasy nie wróc¹. Tutaj s¹ jedynie bar-
dzo miêkkie œrodki, jak inspirowanie i wspiera-
nie, to absolutnie nie s¹ – jeszcze raz to powta-
rzam – dzia³ania w³adcze czy jednoznacznie
wi¹¿¹ce sêdziego w orzekaniu. A wiêc myœlê, ¿e to
jest kwestia pog³êbionej lektury noweli – nie ma
pojêcia „wytyczne”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Panie Prezesie, zapraszam do zabrania g³osu.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady S¹downictwa
Stanis³aw D¹browski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³em tej dyskusji.

Pad³y w niej te¿ pewne, powiedzia³bym, inwekty-
wy – nie bêdê siê nimi zajmowa³. Ale te¿ zastano-
wi³o mnie, ¿e chyba nie ma pe³nego rozumienia
co do istoty Krajowej Rady S¹downictwa, tak jak
zosta³a ona konstytucyjnie usytuowana. A wiêc
trzeba powiedzieæ, ¿e to nie jest organ samorz¹du
sêdziowskiego, to jest centralny organ pañstwa
usytuowany miêdzy w³adzami. St¹d jest repre-
zentacja w³adzy s¹downiczej, wykonawczej
i ustawodawczej. I konstytucja wskazuje zasa-
dnicze zadanie tego organu, a zadaniem tym jest
strze¿enie niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci
sêdziów.

Proszê siê nie gniewaæ, Panie Senatorze – mó-
wiê do pana senatora Andrzejewskiego – ale wy-
st¹pienie pana senatora sk³ania mnie do wnios-
ku, ¿e jednak nadal potrzebne jest, mimo sie-
demnastu lat demokracji, czuwanie nad tym, ¿e-
by nic nie zagra¿a³o niezawis³oœci sêdziowskiej
i niezale¿noœci sêdziów.

Teraz stricte co do poprawek. Powiem tak: za-
sadniczo uwa¿am, ¿e gdyby przyjêto zapowie-
dziane poprawki, to ustawa by na tyle zosta³a na-
prawiona, ¿e by³oby mo¿e nawet korzystne jej
przyjêcie. Bo ta ustawa pewne rozwi¹zania pozy-
tywne ma, na przyk³ad na³o¿ony na Krajow¹ Ra-
dê S¹downictwa obowi¹zek corocznego sk³ada-
nia Sejmowi i Senatowi sprawozdania ze swojej
dzia³alnoœci. Tak wiêc myœlê, ¿e te wszystkie
zg³oszone poprawki pozwoli³yby w znacznym
stopniu na naprawienie tej ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
W tym momencie koñczymy dyskusjê.
W czasie tej dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym.
Panie Senatorze Romaszewski, proszê, ¿eby

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci usto-
sunkowa³a siê do przedstawionych w toku deba-
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ty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw zo-
stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

W tym momencie dziêkujê obecnym na posie-
dzeniu przedstawicielom rz¹du. Pani minister
El¿bieta Jakubiak musia³a wyjœæ, poniewa¿ ró-
wnolegle jest posiedzenie Sejmu, na którym te¿
reprezentowa³a prezydenta. Prosi³a, ¿eby pañ-
stwa przeprosiæ.

Dziêkujê pañstwu bardzo. Niniejszym koñczy-
my punkt trzeci.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowni-
kach s¹dów i prokuratury.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na trzydziestym siódmym posiedze-
niu 16 marca. Do Senatu zosta³a przekazana
19 marca 2007 r. Marsza³ek Senatu skierowa³ j¹
do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci. Ko-
misja przygotowa³a swoje sprawozdanie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 397,
a sprawozdanie komisji w druku nr 397A.

Proszê pana senatora Zbigniewa Romaszew-
skiego – jeszcze raz zapraszam na mównicê –
o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedk³adana ustawa tworzy w³aœciwie zrêby

nowego spojrzenia na pracowników s¹dów i pro-
kuratury. Ja mo¿e nie bêdê tego zbyt szczegó³owo
omawia³, bo my w³aœciwie d¹¿ymy w tej ustawie
do stworzenia pewnej kadry – kadry wykwalifiko-
wanych pracowników s¹dów i pracowników pro-
kuratur. To tak jak byœmy tworzyli s³u¿bê cywil-
n¹, tylko na potrzeby s¹dów, na potrzeby proku-
ratur.

Proszê pañstwa, ustawa omawia warunki,
które musi spe³niæ urzêdnik, i s¹ to dosyæ wyso-
kie wymagania – o tym mówi pkt 1 w art. 2. Usta-
wa mówi te¿ o powo³ywaniu urzêdników – urzê-
dników s¹dów i prokuratur powo³uje siê w dro-
dze konkursu, konkursy organizuje prezes lub
prokurator, którzy w ten sposób wprowadzaj¹
ich do zawodu. Ustawa okreœla równie¿ bardzo
rygorystyczne warunki co do karalnoœci osoby,
która jest urzêdnikiem s¹du lub prokuratury. Co
wiêcej, i to jest, w moim przekonaniu, rzecz nie-
zwykle cenna, w zmianie czwartej art. 8 przewi-
duje, ¿e pracownicy s¹dów i prokuratury podle-
gaj¹ okresowym ocenom kwalifikacyjnym.

Proszê pañstwa, powiedzia³bym, ¿e przed³o¿o-
ne przepisy po prostu buduj¹ pewnego rodzaju
s³u¿bê. W zwi¹zku z tym ustawa buduje rzecz
w³aœciwie zasadnicz¹, która jest problemem
spornym, problemem, który jest dyskutowany,
który by³ przedmiotem naszej dyskusji i popra-
wek. Mianowicie ustawa wprowadza obowi¹zek
wy¿szego wykszta³cenia dla urzêdników s¹dów.
Tutaj powstaje oczywiœcie problem, a w³aœciwie
dwa problemy. Pierwszy, dla mnie, problem, któ-
ry jest taki wa¿ny: czy rzeczywiœcie wszyscy urzê-
dnicy s¹dów i prokuratur musz¹ mieæ wy¿sze wy-
kszta³cenie? Ja sobie wyobra¿am, ¿e pewne fun-
kcje w s¹dach, w prokuraturach, mog¹ byæ
pe³nione przez ludzi posiadaj¹cych wykszta³ce-
nie œrednie. W moim przekonaniu… No, proszê
pañstwa, nauka nie boli, im wy¿sze wykszta³ce-
nie, tym wy¿szy poziom. Ale muszê powiedzieæ, ¿e
przewaga pani, która w³aœnie skoñczy³a trzy lata
rolnictwa i ma wykszta³cenie wy¿sze, nad pani¹,
która ju¿ od piêtnastu lat wie, gdzie co le¿y, co sê-
dzia powinien mieæ na której pó³ce i co mu na
czas trzeba podaæ, jest dla mnie przewag¹ bardzo
w¹tpliw¹. Nie jestem wcale pewien, czy te nowe
kadry bardziej siê sprawdz¹.

A ponadto chcia³bym zwróciæ uwagê Minister-
stwu Sprawiedliwoœci, ¿e kadry mo¿e i najlepiej
buduje siê przez konkursy, ale tylko te konkursy,
za którymi stoj¹ pieni¹dze, za którymi stoj¹ wy-
nagrodzenia. Ja rozumiem, ¿e mo¿e gdzieœ
w miastach prowincjonalnych 1 tysi¹c 200 z³ czy
1 tysi¹c 400 z³ mo¿e stanowiæ atrakcjê, ale w¹tpiê
na przyk³ad, ¿eby w Warszawie s¹d mia³ giganty-
czne liczby zg³oszeñ konkursowych. Obawiam
siê, ¿e je¿eli nie zostan¹ polepszone warunki ma-
terialne pracowników s¹downictwa, to po prostu
nic z tego nie bêdzie. Tak ¿e my mo¿emy mówiæ,
¿e ta ustawa nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych kosz-
tów, ale jeœli ona tych kosztów nie poci¹gnie, to
nic ciekawego z tego nie wyjdzie, nic poza pewn¹
formalizacj¹, tak lub inaczej omijan¹.

Ustawa ma jedn¹ rafê, mianowicie stan na
dzieñ dzisiejszy. To znaczy, ma iluœ tam praco-
wników, którzy pracuj¹ ju¿ kilkanaœcie, jeœli nie
kilkadziesi¹t lat. I w tej chwili ci pracownicy po-
winni uzupe³niæ studia, zdobyæ studia. Ustawa
w wersji przed³o¿enia sejmowego przewidywa³a,
¿e te studia nale¿y uzupe³niæ w okresie oœmiu lat.
Je¿eli uwzglêdnimy, ¿e ich wynagrodzenia nie s¹
osza³amiaj¹ce i ¿e ci pracownicy bêd¹ jeszcze
musieli zdobyæ wykszta³cenie, co najmniej licen-
cjackie, p³ac¹c za studia przez trzy lata, to myœlê,
¿e jest to spore obci¹¿enie. W zwi¹zku z tym w Se-
jmie wprowadzono poprawkê, przepis, ¿e osoby,
które s¹ zatrudnione na stanowiskach urzêdni-
czych, bêd¹ mog³y odbyæ to przystosowanie za-
wodowe w centrum kszta³cenia kadr s¹dów i pro-
kuratury. I s¹dzê, ¿e by³o to s³uszne wyjœcie na-
przeciw problemom ludzi, za których siê odpo-
wiada, ludzi, którzy zêby zjedli w s¹dach i proku-
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raturach w nienajlepszych, powiedzmy sobie,
warunkach. S¹dzê, ¿e jest to jakaœ odpowiedzial-
noœæ pracodawcy.

Problem, który siê wy³oni³ i który by³ dyskuto-
wany w Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci, sprowadza³ siê do tego, ¿e takich ludzi, gdy-
by ich wszystkich uwzglêdniæ, by³oby osiemna-
œcie tysiêcy. To centrum kszta³cenia kadr dla
s¹dów i prokuratury przekszta³ci³oby siê w nie-
z³y uniwersytet. I w zwi¹zku z tym wniesiona zo-
sta³a poprawka, która jednak ogranicza grupê
osób, jakie bêd¹ mog³y korzystaæ z tego uprosz-
czonego sposobu uzupe³nienia wykszta³cenia.
Tê poprawkê wnieœliœmy w Senacie i uwa¿amy,
¿e to jest jakieœ kompromisowe rozwi¹zanie. Ta
poprawka, po pierwsze, wyd³u¿a do dziesiêciu
lat czas, w którym nale¿y te studia uzupe³niæ, po
drugie, wprowadza mo¿liwoœæ, ¿e osoby, które
przepracowa³y piêtnaœcie lat, bêd¹ mog³y uzu-
pe³niæ wykszta³cenie na periodycznych szkole-
niach prowadzonych w centrum kszta³cenia sê-
dziów i prokuratorów. Myœlê, ¿e wobec osób,
które przepracowa³y piêtnaœcie lat, jest to po
prostu obowi¹zek resortu. I tak¹ poprawkê pro-
ponujemy.

Koñcz¹c, chcia³bym jeszcze raz powiedzieæ, ¿e
sama ustawa, je¿eli nie pójd¹ za tym œrodki ma-
terialne, oczywiœcie niewiele bêdzie mog³a zmie-
niæ, bo kadrê jednak naj³atwiej zbiera siê przy po-
mocy pieniêdzy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê jeszcze o pozostanie, na chwileczkê, bo

teraz jest okres pytañ.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu senatorowi Romaszewskiemu? Nie
widzê zg³oszeñ.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê.)
Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a

rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Pani minister Beata Kempa, proszê bardzo,
czy chcia³aby pani zabraæ g³os i przedstawiæ sta-
nowisko rz¹du?

Proszê bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Beata Kempa:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uchwalona przez Sejm w dniu 16 marca

2007 r. ustawa o zmianie ustawy z dnia 18 gru-

dnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratu-
ry w zasadzie wynika³a, i by³o to te¿ g³ówn¹ inspi-
racj¹ dla Ministerstwa Sprawiedliwoœci, z nara-
staj¹cego od d³u¿szego czasu niezadowolenia
spo³eczeñstwa z funkcjonowania polskiego wy-
miaru sprawiedliwoœci. S¹downictwo coraz czê-
œciej postrzegane jest jako instytucja podatna na
korupcjê, trac¹ca atrybuty bezstronnoœci i uczci-
woœci. Spo³eczna krytyka polskiego wymiaru
sprawiedliwoœci œciœle wi¹¿e siê z konstytucyj-
nym prawem ka¿dego obywatela do rozpatrzenia
przez s¹d jawnie i sprawiedliwie sprawy bez nieu-
zasadnionej zw³oki.

Przewlek³oœæ prowadzonych spraw jest jed-
nym z podstawowych problemów polskiego s¹do-
wnictwa i sytuacja ta wymaga stworzenia szere-
gu mechanizmów pomocniczych dla usprawnie-
nia funkcjonowania s¹dów i prokuratury. Takim
w³aœnie mechanizmem bêd¹ warunki pozwala-
j¹ce na dobór odpowiedniej kadry pracowniczej,
wolnej od zachowañ patologicznych, korupcyj-
nych, wolnej od uzale¿nieñ, wolnej od powi¹zañ
ze œwiatem przestêpczym. Istotne jest wyelimi-
nowanie negatywnych nastêpstw zatrudniania
niew³aœciwych osób. Zostanie to zrealizowane
przez stworzenie nowej profesjonalnej grupy
urzêdników s¹dowych i prokuratorskich, co na-
st¹pi poprzez zatrudnianie w charakterze urzê-
dników s¹dowych i prokuratorskich osób, które
bêd¹ spe³niaæ nowe, zaostrzone kryteria stawia-
ne kandydatom do pracy w s¹dzie i w prokuratu-
rze. W tym w³aœnie celu zmieniliœmy art. 2, po
czêœci, mo¿na powiedzieæ, pan senator Roma-
szewski obszernie o tym powiedzia³. Za koniecz-
ne uznaliœmy, tylko dodam, aby wobec osoby
ubiegaj¹cej siê o przyjêcie na sta¿ urzêdniczy nie
by³o prowadzone postêpowanie o przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub przestêp-
stwo skarbowe. Taka osoba bêdzie musia³a z³o-
¿yæ stosowne oœwiadczenie, tak aby by³a o niej
pe³na wiedza.

Zdecydowaliœmy siê na podniesienie minimal-
nego pu³apu wykszta³cenia, jakie bêdzie wyma-
gane od urzêdnika, mianowicie bêdzie to ukoñ-
czenie co najmniej studiów pierwszego stopnia
oraz uzyskanie tytu³u zawodowego. Tu siê na
krótko zatrzymam, bo za chwilê pewnie bêdzie to
przedmiotem dyskusji, a jest równie¿ przedmio-
tem wypracowanej poprawki, co do której od ra-
zu powiem, ¿e w imieniu rz¹du bardzo prosimy
o jej przyjêcie w kszta³cie wypracowanym przez
komisjê. Istotnie, jest to kompromis, ale myœlê,
¿e to jest te¿ bardzo dobre rozwi¹zanie, albowiem
urzêdnicy oraz osoby odbywaj¹ce sta¿ urzêdni-
czy zatrudnieni w s¹dzie lub w prokuraturze
przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, którzy nie
bêd¹ spe³niaæ wymagañ, o jakich mowa w art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia o pracownikach
s¹du i prokuratury w brzmieniu nadanym niniej-
sz¹ ustaw¹, zobowi¹zani bêd¹ do ukoñczenia

31. posiedzenie Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury 57

(senator Z. Romaszewski)



studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytu³u
zawodowego, ale w okresie dziesiêciu lat od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy, a nie oœmiu lat, jak chcia-
³a ustawa. Z tego obowi¹zku zwolnieni bêd¹ urzê-
dnicy, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej
ustawy ukoñczyli czterdziesty rok ¿ycia i jedno-
czeœnie posiadaj¹ co najmniej piêtnastoletni sta¿
pracy w s¹dzie lub prokuraturze, i w ci¹gu tych
dziesiêciu lat ukoñcz¹ studium zawodowe jako
cykliczn¹ formê doskonalenia zawodowego
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Po-
wszechnych i Prokuratury. Zatem nie bêdzie tak,
jak chcia³a ustawa, ¿e ten wymóg wykszta³cenia
trzeba bêdzie uzupe³niæ w ci¹gu oœmiu lat, to jest
pierwsza kwestia. I druga: tam by³ alternatywny
zapis, mianowicie albo ukoñczenie studiów za-
wodowych, co najmniej pierwszego stopnia, albo
ukoñczenie studiów w Krajowym Centrum Szko-
lenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury.

Tutaj troszeczkê statystyki. Ona uzasadnia,
dlaczego podwy¿szyliœmy pu³ap wykszta³cenia.
Otó¿ z zestawienia zbiorczego, sporz¹dzonego je-
szcze na potrzeby podkomisji nadzwyczajnej
w Sejmie, ale te¿ analizowanego wczeœniej przez
nas, wynika³o, ¿e ogó³em dziewiêtnaœcie tysiêcy
czterdzieœci osób nie posiada³o ani wykszta³ce-
nia wy¿szego, ani œredniego, to znaczy posiada³y
wykszta³cenie œrednie bez œwiadectwa dojrza³o-
œci, a czêœæ nie posiada³a w ogóle wykszta³cenia
œredniego. Na dwadzieœcia piêæ tysiêcy urzêdni-
ków, którzy w tej chwili s¹ zatrudnieni w s¹dach,
i na ponad cztery tysi¹ce, cztery tysi¹ce oœmiu-
set, zatrudnionych w prokuraturze, dziewiêtna-
œcie tysiêcy osób bez wykszta³cenia to jest, w na-
szej ocenie, dowód na niezbyt dobr¹ politykê pre-
zesów w zakresie zatrudniania. Dostrzegliœmy to
i zapisy ustawowe maj¹ tê z³¹ praktykê, w szcze-
gólnoœci jeœli idzie o nowo przyjête osoby, w spo-
sób zdecydowany wyeliminowaæ. Te kadry maj¹
byæ przede wszystkim profesjonalne. Dzisiaj wy-
magania, jakie bêd¹ postawione w zakresie ob-
s³ugi komputera czy na przyk³ad protoko³owania
w systemie „tabula”, s¹ naprawdê bardzo wa¿ny-
mi i nieodzownymi elementami, maj¹ zapewniæ
sêdziemu wydatn¹ pomoc w sprawowaniu jego
funkcji. A poza tym podniesiony poziom og³ady,
kultury, oczywiœcie najlepiej tak¿e tej kultury
prawnej, jest ze wszech miar s³uszny i wskazany.

Podnoszona by³a równie¿ kwestia wynagro-
dzeñ tych¿e urzêdników, o tym te¿ rozmawia-
liœmy w komisji. I prawd¹ jest, ¿e w wielu
s¹dach, na szczeblu rejonowym, jest tak, ¿e
kierownicy nie maj¹ ju¿ tak niskich zarobków.
To jest powy¿ej dwóch tysiêcy, 2 tysi¹ce 400 z³,
2 tysi¹ce 500 z³, z tego co pamiêtam. A wiêc to
ju¿ jest, szczególnie w tych ma³ych miejscowo-
œciach, uposa¿enie, w naszej ocenie, wystar-
czaj¹ce.

Bêdziemy przyjmowaæ do pe³nienia funkcji
urzêdnika osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, bar-
dzo dobrze, w naszej ocenie, przygotowane, które
bêd¹ musia³y przejœæ procedurê konkursow¹, to
te¿ zawiera nowa ustawa. A wiêc to bêd¹, w naszej
ocenie, osoby najlepsze. Nie mo¿e byæ tak, ¿e do-
wodzi kierownik sekretariatu zupe³nie bez tako-
wego wykszta³cenia, poniewa¿ to, jak pan senator
powiedzia³, wprowadza w tej s³u¿bie destrukcjê
i jest nie do przyjêcia. A zatem ten¿e kierownik wi-
nien uzupe³niæ swoje wykszta³cenie, w zale¿noœci
oczywiœcie od tego, o czym powiedzia³am, czy ma
ukoñczone czterdzieœci lat ¿ycia i piêtnaœcie lat
pracy. Jeœli tak, to wtedy studium w centrum
kszta³cenia kadr s¹dów i prokuratur bêdzie wy-
starczaj¹ce.

Z rozmów z urzêdnikami wynika, ¿e oni ocze-
kuj¹ na to, ¿e wreszcie rusz¹ wszelkie szkolenia
w Krajowym Centrum Kszta³cenia Kadr S¹dów
i Prokuratur. Takie s¹ oczekiwania tych kadr,
wiêc my wychodzimy im naprzeciw. A pozosta³e
osoby, które maj¹ jeszcze sporo lat do uzyskania
uprawnieñ emerytalnych, bêd¹ musia³y to wy-
kszta³cenie uzupe³niæ. I myœlê, ¿e te osoby zmie-
szcz¹ siê w czasie dziesiêciu lat i nie bêd¹ musia-
³y podejmowaæ ¿adnych kroków…

A wiêc myœlê, ¿e ten zapis, ta poprawka, o któ-
rej przyjêcie pañstwa prosimy, ma wzglêdy racjo-
nalnoœci i wychodzi naprzeciw kwestiom zwi¹za-
nym z finansowaniem Krajowego Centrum Szko-
lenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury.

Oczywiœcie s¹ to tylko nieliczne elementy, te
bardzo pozytywne, jakie niesie ta ustawa. Prosi-
my o przyjêcie jej z poprawkami, o których wczeœ-
niej by³ ju¿ uprzejmy powiedzieæ pan senator Ro-
maszewski. Co do drugiej poprawki, uznaliœmy,
¿e prawdopodobnie jest to po prostu b³¹d przy
przepisywaniu, oczywista omy³ka pisarska, nie-
mniej jesteœmy zobowi¹zani tê poprawkê prze-
prowadziæ dla czystoœci zapisów prawa, i oczywi-
œcie równie¿ wnosimy o jej uchwalenie. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

z miejsca pytanie pani minister?
Dziêkujê bardzo, pytañ nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Beata Kempa: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, w tym punkcie nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji.
W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i proku-
ratury zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

W tym miejscu, Pani Minister, jeszcze raz bar-
dzo dziêkujê.
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Przystêpujemy do rozpatrywania kolejnego,
pi¹tego punktu porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na trzydziestym siódmym posiedze-
niu 16 marca 2007 r. Do Senatu zosta³a przeka-
zana 19 marca. Marsza³ek Senatu zgodnie z re-
gulaminem przekaza³ j¹ do Komisji Ustawodaw-
czej oraz do Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci. Komisje przygotowa³y sprawozdania.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 395, spra-
wozdania komisji w drukach nr 395A i 395B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej…

Widzê, ¿e senator Stanis³aw Piotrowicz ju¿ jest
gotowy do boju.

Proszê bardzo. Zapraszam na mównicê i pro-
szê o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie tej ustawy.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej mam za-

szczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie
z prac tej komisji nad rz¹dowym projektem
uchwalonej przez Sejm w dniu 16 marca 2007 r.
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenie komisji odby³o siê 27 marca
2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli, w charakte-
rze zaproszonych goœci, przedstawiciele Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, Krajowego Biura Wy-
borczego, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Przedmiotowa ustawa jest realizacj¹ art. 45
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, spo³ecz-
nych oczekiwañ i wymogów Unii Europejskiej.
Art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
gwarantuje ka¿demu prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnio-
nej zw³oki przez w³aœciwy, bezstronny i niezawis³y
s¹d.

Polski wymiar sprawiedliwoœci, mimo podjê-
tych ju¿ w tym zakresie dzia³añ o charakterze le-
gislacyjnym i organizacyjnym, w dalszym ci¹gu
boryka siê z problemem zbyt d³ugiego prowadze-
nia postêpowañ, co w efekcie godzi w konstytu-
cyjne prawo do rozpoznania sprawy bez zbêdnej
zw³oki.

Dowodem tego s¹ skargi kierowane przeciwko
Polsce do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka, wœród których dominuj¹ skargi na prze-
wlek³oœæ postêpowañ, czyli naruszenie prawa do
rozpatrzenia sprawy w rozs¹dnym terminie,

gwarantowanego art. 6 ust. 1 Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wol-
noœci.

Przedstawiciele ministerstwa wskazywali na
to, ¿e skala przewlek³oœci postêpowañ w polskim
wymiarze sprawiedliwoœci jest du¿a. Podkreœlali,
¿e wp³yw na taki stan rzeczy maj¹ równie¿ zacho-
wania uczestników postêpowania, a tak¿e za-
chowania obroñców polegaj¹ce na naruszaniu
porz¹dku rozprawy i wcale nierzadkie przypadki
wykorzystywania przez obroñców lub pe³no-
mocników instrumentów procesowych wy³¹cz-
nie w celu nieuzasadnionego przed³u¿enia po-
stêpowania.

Przedstawiciele ministerstwa podkreœlali ró-
wnie¿, ¿e w systemie polskiego prawa procesowe-
go brakuje obecnie instrumentów, które pozwa-
la³yby eliminowaæ tego typu zachowania. Rz¹do-
wy projekt ustawy przewidywa³ dodanie art. 285
§1a kodeksu postêpowania karnego, przewidu-
j¹cego dyscyplinowanie obroñców i pe³nomocni-
ków w razie ich nieusprawiedliwionego niesta-
wiennictwa. Proponowane rozwi¹zania rz¹dowe
pozwala³yby na stosowanie kar pieniê¿nych
w szczególnie uzasadnionych przypadkach
w stosunku do adwokatów lub radców prawnych
wystêpuj¹cych w procesie w charakterze obroñ-
ców lub pe³nomocników. Przes³ank¹ wymierza-
nia kary pieniê¿nej by³oby niestawienie siê bez
usprawiedliwienia na wezwanie organu prowa-
dz¹cego postêpowanie albo wydalenie siê z miej-
sca czynnoœci procesowej bez zezwolenia.

Przedstawiciele ministerstwa podkreœlali przy
tym, ¿e brak dyscypliny uczestników postêpowa-
nia, w tym zw³aszcza adwokatów i radców praw-
nych, jest jedn¹ z zasadniczych przyczyn prze-
wlek³oœci postêpowañ. Tezy tej dowodz¹ zgroma-
dzone przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci dane,
z których wynika, ¿e w 2005 r. odnotowano tysi¹c
czterysta dziewiêtnaœcie przypadków niestawien-
nictwa obroñcy oskar¿onego na rozprawê lub po-
siedzenie, w których jego udzia³ by³ obowi¹zkowy.
Zaœ w pierwszych trzech kwarta³ach 2006 r. przy-
padków tego typu by³o tysi¹c czterysta trzydzieœci
cztery. Ka¿de niestawiennictwo skutkowa³o ko-
niecznoœci¹ odroczenia rozprawy czy posiedzenia.
Podkreœlano przy tym, ¿e podobne instrumenty
dyscyplinuj¹ce funkcjonuj¹ w innych pañstwach.

Proponowana przez rz¹d nowelizacja art. 285
kodeksu postêpowania karnego, przedstawiona
przed chwil¹, zosta³a odrzucona przez Sejm. Nie
znalaz³a równie¿ poparcia w Komisji Ustawo-
dawczej, przy czym nie prowadzono w tym wzglê-
dzie wiêkszej dyskusji.

W art. 1 pkt 3 lit. a komisja przyjê³a poprawkê
skracaj¹c¹ termin trzydziestu dni do czternastu
dni, zgodnie zreszt¹ z sugesti¹ rz¹dow¹. Jest to
poprawka pierwsza.

Wprowadzono równie¿ poprawkê drug¹ o cha-
rakterze legislacyjnym, która w art. 1 pkt 3 lit. b
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nadaje nowe brzmienie §1b, mianowicie: „Na po-
stanowienie o na³o¿eniu kary pieniê¿nej przys³u-
guje za¿alenie. Za¿alenie na postanowienie pro-
kuratora rozpoznaje s¹d rejonowy, w okrêgu któ-
rego toczy siê postêpowanie.” Poprawka ta zosta-
³a zaakceptowana przez rz¹d.

Trzecia poprawka wprowadzona przez Komi-
sjê Ustawodawcz¹ równie¿ ma charakter legisla-
cyjny, zastêpuje bowiem w art. 1 pkt 3 lit. c i lit. d
wyrazy „bezpoœredniego prze³o¿onego” wyrazami
„bezpoœrednio prze³o¿onego”. Poprawka ta te¿
zosta³a zaakceptowana przez rz¹d.

Pan senator Piotr Andrzejewski z³o¿y³ dwie po-
prawki przyjête przez komisjê, s¹ to poprawki
czwarta i pi¹ta w druku nr 395A. Poprawka
czwarta mówi, ¿e w art. 1 pkt 3 lit. d w zdaniu
wstêpnym po wyrazach „§2a” dodaje siê wyrazy
„i §2b” oraz dodaje siê §2b w brzmieniu: „W razie
ra¿¹cego naruszenia przez sêdziego wchodz¹ce-
go w sk³ad s¹du orzekaj¹cego obowi¹zków proce-
sowych strony mog¹ wnosiæ o wpisanie zastrze-
¿enia do protoko³u. Stronie, która zastrze¿enia
nie zg³osi³a, nie przys³uguje prawo powo³ywania
siê na takie uchybienia w dalszym toku postêpo-
wania, chyba ¿e chodzi o przepisy postêpowania,
których naruszenie s¹d powinien wzi¹æ pod roz-
wagê z urzêdu, albo ¿e strona uprawdopodobni,
i¿ nie zg³osi³a zastrze¿eñ bez swojej winy.”

Z kolei poprawka pi¹ta, pana senatora Piotra
Andrzejewskiego, przyjêta przez komisjê, mówi,
¿e w art. 1 pkt 3 lit. d dodaje siê §2b w brzmieniu:
„Strony mog¹ w toku posiedzenia, a je¿eli nie by-
³y obecne, na najbli¿szym posiedzeniu zwróciæ
uwagê s¹du na uchybienia przepisom postêpo-
wania, wnosz¹c o wpisanie zastrze¿enia do pro-
toko³u.”

Poprawki te zmierzaj¹ do dyscyplinowania
s¹du. W toku dyskusji wskazywano na przewlek-
³oœæ postêpowania z winy s¹du. Zdaniem Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci poprawki te s¹ nieza-
sadne, s¹ bowiem przepisy dyscyplinuj¹ce s¹d.
Ponadto to s¹d jest gospodarzem sprawy i za-
rzuty mog¹ byæ podniesione w postêpowaniu
odwo³awczym. Poprawki te, zdaniem Biura Le-
gislacyjnego, wykraczaj¹ poza materiê ustawo-
w¹. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwoœci
ustawa dotyczy dyscyplinowania stron, a nie
s¹du. S¹d, jako prowadz¹cy postêpowanie, jest
za dyscyplinê odpowiedzialny. Na sêdziego
mo¿na z³o¿yæ skargê do prze³o¿onych, co mo¿e
skutkowaæ trudnoœciami w póŸniejszym awan-
sowaniu sêdziego.

Poprawka szósta Komisji Ustawodawczej:
w art. 3 skreœla ust. 1a dotycz¹cy tego, ¿e mini-
ster sprawiedliwoœci mo¿e poleciæ wszczêcie po-
stêpowania dyscyplinarnego przeciwko radcy
prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu. Po-
prawka ta zosta³a zaakceptowana przez przed-

stawicieli rz¹du, bowiem takie uregulowanie
znalaz³o siê ju¿ w innych aktach prawnych i nie
ma potrzeby powielania tego w tej¿e ustawie.

Poprawka siódma przyjêta przez komisjê jest
poprawk¹ czysto legislacyjn¹.

Nie uzyska³a akceptacji komisji poprawka su-
gerowana przez rz¹d, mianowicie, ¿e w art. 1
pkt 5 projektu w art. 285 po § 1 dodaje siê § 1a
w brzmieniu: Przepis § 1 stosuje siê odpowiednio
do obroñcy lub pe³nomocnika, w wypadkach
szczególnych ze wzglêdu na ich wp³yw na prze-
bieg czynnoœci; w postêpowaniu przygotowaw-
czym karê pieniê¿n¹ na wniosek prokuratora na-
k³ada s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowadzi
siê postêpowanie. Podobne uregulowanie doty-
czy bieg³ych, t³umaczy itd. Proponowana po-
prawka mia³a rozci¹gn¹æ ten przepis równie¿ na
adwokatów i pe³nomocników stron.

Jak powiedzia³em, nie zyska³a akceptacji ta je-
dna z najistotniejszych, zdaniem rz¹du, popraw-
ek, poprawka do art. 285, polegaj¹ca na dodaniu
§1a w brzmieniu: przepis §1 stosuje siê odpowie-
dnio do obroñcy lub pe³nomocnika w wypadkach
szczególnych ze wzglêdu na ich wp³yw na prze-
bieg czynnoœci; w postêpowaniu przygotowaw-
czym karê pieniê¿n¹ na wniosek prokuratora na-
k³ada s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowadzi
siê postêpowanie.

Reasumuj¹c: Komisja Ustawodawcza propo-
nuje Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy wraz z przy-
jêtymi poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kosma Z³otowski, jako sprawo-

zdawca Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci, jest proszony o zabranie g³osu.

Senator Kosma Z³otowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-

rz¹dnoœci mam zaszczyt przedstawiæ sprawozda-
nie o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postê-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Przes³any on zosta³ do Sejmu rok temu – 6 kwiet-
nia obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê pracy nad
tym dokumentem. Czas wiêc koñczyæ, zw³aszcza
¿e to projekt wa¿ny, a jego celem jest wyposa¿e-
nie organów procesowych w instrumenty pozwa-
laj¹ce na zdyscyplinowanie uczestników postê-
powania karnego. A postêpowania przed naszy-
mi s¹dami ci¹gn¹ siê w nieskoñczonoœæ, o czym
przekonaæ siê mo¿emy, wys³uchuj¹c wyroków
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
o czym mówi³ mój przedmówca.

Przyczyny s¹, co oczywiste, ró¿ne, ale niektó-
re z nich usuwamy t¹ w³aœnie ustaw¹. Usuwamy
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tylko w pewnym stopniu, bo kary proponowane
przez tê ustawê to jedynie 10 tysiêcy z³ grzywny
za niestawiennictwo lub brak reakcji ze strony
dziekana rady adwokackiej. S¹ to kary zdecydo-
wanie niskie w porównaniu na przyk³ad z trze-
ma latami wiêzienia za to samo w Kanadzie,
a przecie¿ nikt nie mówi, ¿e Kanada jest krajem
terroru s¹dowego. Rz¹d proponowa³, by kary te
wynosi³y 20 tysiêcy z³, jednak Sejm, pe³en wy-
rozumia³oœci i litoœci dla opóŸniaczy postêpo-
wania, zredukowa³ te kary o 100%. Ale lepszy
rydz ni¿ nic.

Dyskusja w komisji koncentrowa³a siê nad za-
gadnieniem równoœci stron procesowych, mowa
jest bowiem o dyscyplinowaniu adwokatów, os-
kar¿ycieli posi³kowych, bieg³ych, nie ma jednak
sankcji dla prokuratorów.

(G³os z sali: I s¹dów.)
I s¹dów, ale tutaj ju¿ pan senator Piotrowicz

mówi³, dlaczego nie ma w tej ustawie sankcji dla
sêdziów. A dlaczego nie ma dla prokuratorów?
Otó¿ rz¹d argumentowa³, ¿e prokurator jest osa-
dzony w s³u¿bowej hierarchii, mo¿e wiêc odpo-
wiadaæ s³u¿bowo przed prze³o¿onym, a ponadto
przed³u¿enie postêpowania zwykle nie le¿y w in-
teresie strony oskar¿aj¹cej.

Ustawa ta wprowadza powszechny obowi¹zek
udzielania pomocy organom prowadz¹cym po-
stêpowanie karne. Dot¹d obowi¹zek taki ci¹¿y³
jedynie na instytucjach pañstwowych, samo-
rz¹dowych i spo³ecznych w zakresie ich w³aœci-
woœci, teraz dotyczyæ to bêdzie tak¿e osób fizycz-
nych. Komisja zgodzi³a siê z tym kierunkiem
zmian, ale proponuje kilka swoich poprawek,
niektóre z nich pokrywaj¹ siê z poprawkami Ko-
misji Ustawodawczej.

Pierwsza poprawka powoduje, ¿e to nie proku-
rator decyduje o ukaraniu dziekana rady adwo-
kackiej, a postanowienie takie mo¿e podj¹æ jedy-
nie s¹d rejonowy, w którego okrêgu toczy siê po-
stêpowanie.

Druga poprawka zmienia „bezpoœredniego
prze³o¿onego” w „bezpoœrednio prze³o¿onego”.
Termin ten odnosi siê do prokuratora i powinien
byæ zbie¿ny z terminologi¹ stosowan¹ w ustawie
o prokuraturze.

Nastêpna poprawka to zdanie dodane do arty-
ku³u mówi¹cego o tym, ¿e osobê, która nie wyko-
nawszy swoich obowi¹zków procesowych, spo-
wodowa³a dodatkowy koszt postêpowania, mo¿-
na obci¹¿yæ tymi kosztami. Poprawka powoduje,
¿e kosztami tymi nie bêdzie siê obci¹¿aæ ¿o³nierza
odbywaj¹cego zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz
pe³ni¹cego s³u¿bê w charakterze kandydata na
¿o³nierza zawodowego.

Czwarta poprawka dotyczy zmiany ustawy
o radcach prawnych. Wykreœla siê ust. 1a, albo-
wiem przepis ten jest ju¿ zawarty w nowelizowa-

nej niedawno ustawie, o czym te¿ mówi³ pan se-
nator Piotrowicz.

Pi¹ta poprawka jest poprawk¹ stylistyczn¹,
dostosowuj¹c¹ terminologiê. W innych usta-
wach jest mowa o „wykonywaniu kary” pozba-
wienia wolnoœci, a nie o jej wykonaniu.

I jest jeszcze wniosek mniejszoœci dotycz¹cy
rozszerzenia krêgu osób, które mog¹ byæ ukara-
ne za niestawiennictwo, równie¿ o adwokatów
i pe³nomocników. I o tym wniosku szerzej opowie
pañstwu pan senator Romaszewski, przewodni-
cz¹cy komisji.

Z mojej strony to wszystko, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z zapowiedzi¹ pana senatora Z³oto-

wskiego, pan senator Romaszewski. Proszê
o przedstawienie wniosku mniejszoœci.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Problem dotyczy³ pktu 5, czyli art. 285 §1. Zgo-

dnie z nim na œwiadka, bieg³ego, t³umacza lub
specjalistê, który bez nale¿ytego usprawiedliwie-
nia nie stawi³ siê na wezwanie organu prowa-
dz¹cego postêpowanie itd., mo¿na na³o¿yæ karê
pieniê¿n¹ w wysokoœci 10 tysiêcy z³. W komisji
rozparzono równie¿ przepis §1a, który przewidy-
wa³ mo¿liwoœæ ob³o¿enia kar¹ grzywny równie¿
pe³nomocnika lub obroñcy. Przepis ten dotyczy
art. 285 §1a, który brzmia³by nastêpuj¹co: prze-
pis §1 – czyli ten, o którym przed chwil¹ mówi³em
– stosuje siê odpowiednio do obroñcy lub pe³no-
mocnika w przypadkach szczególnych ze wzglê-
du na ich wp³yw na przebieg czynnoœci; w postê-
powaniu przygotowawczym karê pieniê¿n¹ na
wniosek prokuratora nak³ada s¹d, w którego
okrêgu prowadzi siê postêpowanie.

Proszê pañstwa, uzasadnienie jest dosyæ pro-
ste. Ze statystyk wynika, ¿e w tym roku mieliœmy
ju¿ do czynienia z nieusprawiedliwionym sta-
wiennictwem chyba pó³tora tysi¹ca razy. To jest
dosyæ imponuj¹ca liczba. A je¿eli pamiêtamy hi-
storiê ró¿nych d³ugich, d³ugo ci¹gn¹cych siê pro-
cesów, to sk³ania nas to do objêcia jednak san-
kcj¹ równie¿ obroñców i pe³nomocników. I to jest
poprawka, któr¹ proponujemy jako mniejszoœæ.
Mniejszoœæ, powiedzia³bym, niedu¿a, bo jest to
mniejszoœæ trzech senatorów przeciwko trzem
senatorom adwokatom. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie któremukolwiek z trzech senatorów
sprawozdawców?
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Nie widzê chêtnych. W takim razie w tym mo-
mencie okres pytañ siê skoñczy³.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du upowa¿niony zosta³ mini-
ster sprawiedliwoœci.

Witam pana ministra Andrzeja Kry¿ego i zapy-
tujê pana ministra, czy chcia³by zabraæ g³os.

Proszê bardzo, zapraszam na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Andrzej Kry¿e:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie

Senatorowie!
Bardzo wyczerpuj¹ce relacje panów senato-

rów, pana senatora Piotrowicza, pana senatora
Z³otowskiego, pana senatora Romaszewskego,
umo¿liwiaj¹ mi skrócenie mojego wyst¹pienia do
minimum.

I powiem tak. Je¿eli chodzi o sprawozdanie Ko-
misji Ustawodawczej, Komisja Ustawodawcza
przyjê³a siedem poprawek, z tego z piêcioma po-
prawkami zgadzamy siê w zupe³noœci. I teraz ju¿
tylko wska¿ê numery tych poprawek, ¿eby nie
powtarzaæ tego, co panowie senatorowie byli up-
rzejmi mówiæ: poprawka pierwsza, chodzi o wy-
równanie terminu czternastodniowego tak dla
dziekana rady, jak i dla prokuratora nadzoru-
j¹cego; poprawka druga, dotycz¹ca u¿ycia tych
samych zwrotów legislacyjnych w dwóch analo-
gicznych przepisach; poprawka trzecia, seman-
tyczna – „bezpoœrednio prze³o¿ony” czy „bezpo-
œredniego prze³o¿onego”; poprawka szósta
zwi¹zana z tym, ¿e Sejm uchwali³ ju¿ prawo o ad-
wokaturze; i poprawka siódma, by by³a mowa
o wykonywaniu, a nie o wykonaniu kary.

To s¹ te poprawki, z którymi rz¹d w ca³oœci siê
zgadza, natomiast mamy w¹tpliwoœci co do roz-
wi¹zañ zaproponowanych w poprawce czwartej
i poprawce pi¹tej. Poprawki te by³y relacjonowa-
ne, wiêc tylko króciusieñko przypomnê, ¿e cho-
dzi tutaj o sytuacje, w których to sêdzia narusza
ra¿¹co procedurê i wówczas strona mog³aby
wnieœæ o wpisanie tego zastrze¿enia do protoko-
³u. Ma³o tego, w tej poprawce mówi siê, ¿e stronie,
która zastrze¿enia nie zg³osi³a, nie przys³uguje
prawo powo³ywania siê na takie uchybienie w po-
stêpowaniu. Nastêpna poprawka, pi¹ta, dotyczy
posiedzenia.

Chcia³bym powiedzieæ tak. Wydaje mi siê, ¿e te
poprawki s¹ pewnego rodzaju superfluum w sto-
sunku do obowi¹zuj¹cych przepisów, w szczegól-
noœci do art. 148 §2 zdanie drugie, które mówi, ¿e
osoby bior¹ce, nie tylko strony, wszystkie osoby
bior¹ce udzia³ w czynnoœci maj¹ prawo ¿¹daæ za-

mieszczenia w protokole z pe³n¹ dok³adnoœci¹
wszystkiego, co dotyczy ich praw i interesów,
oczywiœcie naruszenie przepisów procedural-
nych przez sêdziego dotyczy ich praw i interesów.

Ma³o tego, ta poprawka mo¿e powodowaæ
ograniczenie uprawnieñ stron i innych osób. Je-
œli siê mówi, ¿e je¿eli strona nie wniesie takiego
zastrze¿enia, to potem nie mo¿e siê na to powo-
³ywaæ, to ogranicza siê jej uprawnienia odwo-
³awcze w sposób sprzeczny z dotychczasow¹ re-
gulacj¹ tych uprawnieñ. Mo¿e dojœæ nawet do
takiej sytuacji, ¿e bêdzie to uchybienie o tak
zwanym bezwzglêdnym charakterze, powodu-
j¹cym koniecznoœæ bezwzglêdnego uchylenia
orzeczenia, a strona nie bêdzie siê mog³a na nie
powo³aæ. Jeœli organ odwo³awczy, s¹d odwo³aw-
czy tego tam nie zauwa¿y, to mo¿e dojœæ do po-
wa¿nego problemu.

Wydaje nam siê, ¿e instancyjna odpowiedzial-
noœæ sêdziego, polegaj¹ca nie tylko na tym, ¿e sê-
dziemu uchyli siê wyrok, co dzia³a na jego nieko-
rzyœæ w zakresie oceny s³u¿bowej i instancyjnej,
ale równie¿ instancyjna w takim zakresie, ¿e s¹d
odwo³awczy mo¿e mu udzieliæ wytyku, który tra-
fia do akt osobowych i wstrzymuje awans, oraz
odpowiedzialnoœæ dyscyplinarna sêdziego to ele-
menty zupe³nie wystarczaj¹ce. Ale nawet jeœli uz-
nano by, ¿e nie s¹ one wystarczaj¹ce, to i tak wy-
daje mi siê, ¿e ta propozycja nie bêdzie s³u¿y³a
wzmocnieniu dyscypliny, lecz przeciwnie – jak
powiadam, mog³aby ona nawet wbrew, przypu-
szczam, intencji pana senatora Andrzejewskiego
wp³yn¹æ na ograniczenie uprawnieñ stron.

Je¿eli chodzi o sprawozdanie Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, to tutaj s¹ trzy po-
prawki takie same jak te wniesione przez Komi-
sjê Ustawodawcz¹ – mam na myœli poprawkê
drug¹, czwart¹ i pi¹t¹. Nie bêdê ju¿ ich omawia³,
jeœli pañstwo pozwolicie, powiem tylko, ¿e je po-
pieramy.

Popieramy równie¿ poprawkê oznaczon¹ jako
trzecia, maj¹c¹ na celu uwolnienie ¿o³nierza od-
bywaj¹cego zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ od
ewentualnego ponoszenia kosztów dodatkowych
spowodowanych niestawiennictwem. Popieramy
to, po pierwsze, dlatego ¿e taki ¿o³nierz ponosi
odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹, a po drugie,
dlatego ¿e taki ¿o³nierz nie ma przychodów, nie
ma zarobków, otrzymuje tylko ¿o³d, a wiêc pono-
szenie tych kosztów w rezultacie mog³oby byæ
bardzo niesprawiedliwe.

Rz¹d prosi za to o odrzucenie poprawki ozna-
czonej jako pierwsza, która to poprawka zmierza
do tego, by prokurator w postêpowaniu przygoto-
wawczym nie mia³ uprawnienia do ukarania dzie-
kana rady adwokackiej grzywn¹ w wypadku nieu-
dzielenia w okreœlonym terminie odpowiedzi doty-
cz¹cej nieprawid³owoœci w dzia³aniu adwokata.
Wydaje nam siê, ¿e takie rozwi¹zanie… No, ono
jest mo¿liwe do przyjêcia, zreszt¹ w razie tego ¿a-
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dna, ¿e tak powiem, rewolucja w prawie nie na-
st¹pi – ja zreszt¹ takie stanowisko zajmowa³em
podczas posiedzenia komisji – ale to nie jest s³u-
szne rozwi¹zanie. Nie jest s³uszne, po pierwsze,
dlatego ¿e bêdzie przewleka³o postêpowanie, i to
w sposób znaczny, a po drugie, dlatego ¿e proku-
rator w postêpowaniu przygotowawczym – wbrew
niektórym argumentom, które pada³y w toku po-
siedzenia komisji – nie jest stron¹ i nie mo¿na tu
mówiæ o ¿adnej równoœci broni. Prokurator w po-
stêpowaniu przygotowawczym jest organem pañ-
stwa prowadz¹cym postêpowanie, jest dysponen-
tem tego postêpowania, odpowiada za jego tok, za
jego sprawnoœæ i za jego rezultat. I dlatego pewne
imperium w rêku prokuratora jest konieczne.
S¹dowa kontrola decyzji prokuratora jest zu-
pe³nie wystarczaj¹ca i taka w³aœnie jest przewi-
dziana.

No i sprawa kolejna, najistotniejsza, to jest
sprawa wniosku mniejszoœci, w którym to wnios-
ku proponuje siê przywrócenie rozwi¹zania za-
wartego w projekcie ustawy, a mianowicie
art. 285 §1a umo¿liwiaj¹cego w szczególnych
przypadkach – wtedy, kiedy niestawiennictwo
lub wydalenie siê obroñcy czy pe³nomocnika ma
negatywny wp³yw na przebieg czynnoœci – wy-
mierzenie takiemu adwokatowi, pe³nomocniko-
wi radcy prawnemu kary porz¹dkowej. Problem
jest g³êbszy, ni¿ to by siê wydawa³o. Odniosê siê
mo¿e do tego tak trochê nie po kolei – najpierw do
tych liczb, które tutaj pad³y, bo s¹ one niezu-
pe³nie prawid³owe. Otó¿ myœmy tê sprawê badali
na tyle, na ile mogliœmy. I z naszych badañ wyni-
ka, ¿e rocznie mamy do czynienia z mniej wiêcej
dwoma tysi¹cami przypadków nieusprawiedli-
wionego niestawiennictwa obroñców, ale to s¹
tylko niestawiennictwa w wypadku spraw kar-
nych, i to takich, w których obroñca jest tak zwa-
nym obroñc¹ koniecznym. To absolutnie nie s¹
wszystkie niestawiennictwa. To jest tylko u³a-
mek spraw. I to w tym u³amku spraw – bo spra-
wy, w których obroñca jest obowi¹zkowy, stano-
wi¹ tylko u³amek ca³oœci – mamy do czynienia
z niestawiennictwem dwóch tysiêcy osób rocz-
nie, co jest oczywiœcie liczb¹ istotn¹, ale nie od-
daje to rzeczywistego rozmiaru zagadnienia.

Rzeczywisty rozmiar zagadnienia oddaje raczej
orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka, o którym to orzecznictwie by³a ju¿ tu mowa.
Orzecznictwo to, analizowane przez pe³nomocnika
ministra spraw zagranicznych w jego raporcie za
okres czterech lat, 2001–2005,wskazujewyraŸnie,
¿e jest problem z dzia³aniami adwokatów zmierza-
j¹cych do opóŸniania postêpowañ i ¿e ten problem
nie jest nale¿ycie rozwi¹zywany przez s¹dy. Ale ten
problem nie mo¿e byæ nale¿ycie rozwi¹zywany
przez s¹dy w Polsce, poniewa¿ s¹dy te do tej pory
pozbawione by³y jakichkolwiek instrumentów s³u-

¿¹cych temu, nie mia³y ¿adnego imperium w tym
zakresie. Powiem wiêcej: Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka stwierdza, a w ka¿dym razie ten
raport tak topodsumowuje – z zupe³nymzaskocze-
niem to przyjêliœmy – ¿e niestawiennictwa obroñ-
ców i pe³nomocników s¹ na pierwszym miejscu, je-
œli chodzi o powody zas¹dzania odszkodowañ od
pañstwa polskiego za przewlek³oœæ postêpowania.
Ale ja nie chcê tego demonizowaæ, bo byæ mo¿e taki
jest tryb, ¿e to siê tam tak w³aœnie ujawnia. Chcê
raczej powiedzieæ tak: to rozwi¹zanie nie jest skie-
rowane przeciwko œrodowisku adwokatów. Przeci-
wnie, ono,popierwsze,mas³u¿yæw³aœciwejpozycji
procesowej, w³aœciwemu presti¿owi s¹du i spraw-
noœci postêpowania; po drugie, ma pomóc œrodo-
wisku adwokackiemu w likwidacji zjawiska, które
godzi w jego autorytet, w odpowiedni¹ ocenê spo³e-
czn¹ tego œrodowiska i jego funkcjonowania. Jest
tylko jakaœ grupa tych adwokatów, ale to ona i jej
dzia³ania powoduj¹, ¿e odium spada na ca³e œrodo-
wisko adwokackie.

I chcê powiedzieæ jeszcze jedno. To jest roz-
wi¹zanie bardzo umiarkowane i, powiedzia³bym,
minimalne – tak ono siê jawi na tle rozwi¹zañ, ja-
kie s¹ w Europie i na œwiecie. Ale tak ju¿ jest, ¿e
s¹d jest t¹ trzeci¹ w³adz¹, a wiêc powinniœmy od
s¹du wymagaæ i musimy… Zreszt¹ proponujemy
liczne rozwi¹zania, które maj¹ dyscyplinowaæ
i s¹dy, i sêdziów. Niemniej jednak musimy te¿ te-
mu s¹dowi daæ imperium do tego, by móg³ reali-
zowaæ swoje zadania, bo bez tego jest to trochê
lex imperfecta. Wœród krajów europejskich i po-
zaeuropejskich, anglosaskich, nie znaleŸliœmy
takiego kraju, w którym s¹dy by³yby pod tym
wzglêdem tak ubezw³asnowolnione, jak to jest
w Polsce. Ja mam tutaj wykaz rodzajów sankcji,
jakimi dysponuj¹ s¹dy w ró¿nych pañstwach:
w Szwecji, w Szwajcarii, w Anglii, w Walii… Nie
tylko jest to grzywna, ale s¹ to równie¿ kary po-
zbawienia wolnoœci, jest to równie¿ polecenie od-
st¹pienia od udzia³u w sprawie… Nie chcê ju¿
w tej chwili zarzucaæ Wysokiego Senatu szczegó-
³ami. Niemniej jednak bardzo serdecznie proszê,
jako wiceminister sprawiedliwoœci, ale równie¿
jako wieloletni sêdzia, o rozwa¿enie tego proble-
mu, o którym mówiê tu wy³¹cznie z punktu wi-
dzenia interesu publicznego, interesu wymiaru
sprawiedliwoœci. Dziêkujê bardzo za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Ryszard Legutko)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo. Ale proszê jeszcze nie odcho-

dziæ, Panie Ministrze…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Andrzej Kry¿e: O, przepraszam.)
…poniewa¿ teraz jest czas na pytania. Zgodnie

z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu pañstwo se-
natorowie mog¹ teraz panu zadawaæ pytania.
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Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ pytanie panu
ministrowi? Nie, nikt nie chce, tak¿e tym razem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwoœci Andrzej Kry¿e: Przepraszam jeszcze raz.)

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu wyst¹pieñ, o koniecznoœci za-
pisywania siê do g³osu u senatora prowadz¹cego
listê mówców, a przede wszystkim o obowi¹zku
sk³adania podpisanych wniosków o charakterze
legislacyjnym do marsza³ka Senatu do czasu za-
mkniêcia dyskusji.

Do g³osu zapisa³ siê jako pierwszy pan senator
£yczywek.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Tak wysz³o, ¿e dzisiaj ju¿ trzeci raz zabieram

g³os. Ale za to w nastêpnym punkcie porz¹dku ob-
rad nie bêdê mówi³ w ogóle, bo jestem za tym, ¿eby
ograniczyæ udzia³ ³awników. To by³ bezsensowny
pomys³. S¹d bêdzie dzia³a³ sprawniej, znacznie
sprawniej, je¿eli nie bêdzie ³awników. I w tamtym
punkcie nie bêdê w ogóle zabiera³ g³osu.

Postaram siê, ¿eby by³o inaczej ni¿ w poprzed-
nim przemówieniu, w odniesieniu do Krajowej
Rady S¹downictwa, to znaczy postaram siê mó-
wiæ bez emocji. Ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Bo
generalnie wiadomo, ¿e wtedy, kiedy jest k³opot,
to najczêœciej winni s¹ adwokaci i cykliœci – za-
wsze tak by³o i zawsze tak pewnie bêdzie.

(G³os z sali: Po ¯ydach…)
Proszê?
(G³os z sali: Po ¯ydach.)
No w³aœnie. Ju¿ nie chcia³em tego mówiæ, celo-

wo pomin¹³em ten trzeci element. (Weso³oœæ na
sali)

Je¿eli jest tak, jak siê mówi, to znaczy, ¿e jest
prawda, k³amstwo i statystyka, to w tym wypad-
ku to chyba pasuje najbardziej, Panie Ministrze.
Bo czy ministerstwo kiedyœ bada³o na przyk³ad
to, ile razy rozprawy siê nie odby³y, dlatego ¿e ³a-
wnik nie przyjecha³? Wszyscy byli, a ³awnika nie
by³o. I potem dzwoniono z s¹du, szukano go, a ³a-
wnik nie mia³ telefonu – albo wysy³ano po niego,
albo nie wys³ano… Czy by³y prowadzone takie
badania, ile razy rozprawy siê nie odby³y, bo pani
sêdzia – w koñcu w 80% jest to kobiecy zawód –
nie przysz³a na rozprawê, dlatego ¿e dziecko by³o
chore, ona by³a chora czy ktoœ inny by³ chory al-
bo po prostu dlatego, ¿e sprawa zosta³a tak
w ogóle zdjêta z wokandy, zreszt¹ bez zawiado-
mienia o tym kogokolwiek? Przysz³o piêciu czy
dziesiêciu adwokatów, przyszed³ prokurator…
Prokuratorzy z regu³y przychodz¹, bo trochê siê
boj¹ odpowiedzialnoœci, w koñcu tam jest podpo-

rz¹dkowanie hierarchiczne, jak w wojsku, wiêc
z regu³y oni na rozprawach s¹. Ale takich badañ
nikt nie prowadzi³.

Ja nie chcê tu niczego zarzucaæ, mówiæ, ¿e nie
ma takich przypadków czy ¿e nie ma ich w takiej
iloœci, o jakiej mówi pan minister, dwóch tysiêcy
czy iluœ tam w roku. Pamiêtam, wtedy, kiedy siê
mówi³o, ¿e adwokatów powinno byæ wiêcej i gdy
przechodzi³y te wszystkie ustawy pana ministra
Gosiewskiego dotycz¹ce tego, by wzmocniæ adwo-
katurê, mówi³o siê te¿, ¿e kilkadziesi¹t czy kilka-
set tysiêcy spraw idzie, i to bez adwokatów. A wiêc
je¿eli by³o tylko dwa tysi¹ce przypadków, gdy
spóŸni³ siê adwokat – z ró¿nych przyczyn, równie¿
z przyczyn przez niego zawinionych… Ja sam jes-
tem w adwokaturze od blisko czterdziestu lat,
z czego dwadzieœcia piêæ lat w samorz¹dzie, jako
cz³onek Naczelnej Rady Adwokackiej, by³em dzie-
kanem przez kilka kadencji, mogê wiêc powie-
dzieæ, ¿e najczêœciej winnymi takich wykroczeñ
byli ci, którzy byli poprzednio sêdziami albo pro-
kuratorami. Tak by³o najczêœciej. Oni z regu³y
z innych zawodów prawniczych przechodzili do
radcostwa albo do adwokatury – najczêœciej z cu-
down¹ opini¹ z s¹du, z tak cudown¹, ¿e by³y to
wrêcz laurki, a potem by³ i alkohol, i to, i tamto –
no i to w³aœnie oni nabijali tê liczbê dwóch tysiêcy
nieobecnoœci. Ale dobry adwokat nie bêdzie tak
ryzykowa³, chyba ¿e jest bardzo m³ody.

Ja muszê powiedzieæ, bo i o innych kwestiach
by³a mowa – na przyk³ad o protoko³ach, o mo¿li-
woœci, ¿e tak powiem, za¿¹dania czegoœ, doma-
gania siê, bo przecie¿ przepisy dopuszczaj¹ takie
mo¿liwoœci, dopuszczaj¹ na przyk³ad wy³¹czenie
sêdziego – ¿e dwa razy zdarzy³o mi siê sk³adaæ
wniosek o wy³¹czenie sêdziego. To by³o w dwóch
pierwszych latach praktyki. Potem, przez nastê-
pne trzydzieœci kilka lat, takiego wniosku ju¿ nie
sk³ada³em. I gdy przez dwadzieœcia lat uczy³em
aplikantów na szkoleniach – uczy³em te¿ w³as-
nych kilkunastu – mówi³em im: nie róbcie tego,
to jest bez sensu, bo dany sêdzia bêdzie to wam
pamiêta³ przez najbli¿sze dziesiêæ lat, tak ¿e
w ka¿dej nastêpnej sprawie bêdziecie mieli prze-
r¹bane, w sprawach karnych bêdzie dawa³ za-
wsze o rok wiêcej, we wszystkim innym te¿ bêd¹
k³opoty, tak wiêc nie róbcie tego, zreszt¹ to i tak
nie mia³oby sensu, bo nie wyka¿ecie i nie udowo-
dnicie swoich racji.

I dlatego – a mówiê ca³y czas bez emocji – nie
przesadzajmy z tym, ¿e to wszystko, co jest przy-
czyn¹, ¿e tak powiem, przewlek³oœci postêpowañ,
to jest zawinione przez obroñców i pe³nomocni-
ków. To¿ przecie¿ niejednokrotnie jest tak, ¿e m³o-
dzi sêdziowie – powtarzam: m³odzi sêdziowie – nie
bardzo wiedz¹, jak wydaæ orzeczenie, i odraczaj¹
rozprawê tylko dlatego, ¿e nie bardzo wiedz¹, co
zrobiæ.

Kiedyœ by³ taki pomys³… No, w tym zakresie siê
zgadzam, bo oczywiœcie s¹ w ró¿nych ustawodaw-
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stwach surowe kary w stosunku do obroñców,
pe³nomocników. To prawda. Ale kto jest sêdzi¹
w Szwajcarii? Czy dwudziestoszeœcioletni m³ody
asesor? Czy te¿ trzydziesto- albo i czterdziestolet-
ni doœwiadczony prawnik, a mo¿e nawet i wiêcej
„-letni”, który by³ kiedyœ adwokatem, prokurato-
rem?

(G³os z sali: Ale to nie jest istota s¹downictwa!)
To w³aœnie jest istota s¹downictwa.
(G³os z sali: To jest kwestia w dzia³alnoœci…)
(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Sena-

torze, proszê ³askawie nie przerywaæ, pan te¿ jest
zapisany do g³osu.)

No, ja wiem, wiem… Ja zreszt¹ do pana, Panie
Senatorze, te¿ wrócê. Przy okazji podkreœlê jesz-
cze coœ, podrzucê panu nastêpny temat, taki jak
likwidacja w ogóle KRS, ustawowa i konstytucyj-
na. Podrzucê panu myœl, ¿eby w ogóle zlikwido-
waæ adwokaturê. Skoro idzie pan tak daleko, to
niech pan doprowadzi na przyk³ad do upañstwo-
wienia adwokatury. Tylko ciekawe, co bêdzie
wówczas, gdy… Z regu³y jest tak, ¿e wszyscy mó-
wi¹, i¿ w zasadzie adwokat jest w ogóle niepo-
trzebny, obroñca jest niepotrzebny, a bardzo czê-
sto to, co wynika z oceny mediów, jest ocen¹ opi-
nii publicznej. Tylko ¿e je¿eli sprawa dotyczy³aby
kogokolwiek z rodziny czy znajomych, bliskich
osób, bêdzie pan chcia³, Panie Senatorze, ¿eby
adwokat, obroñca w procesie karnym, w stosun-
ku do kogoœ z pañskich znajomych, nawet takich
dalekich, by³ odwa¿ny. Bêdzie siê oczekiwa³o, by
by³ odwa¿ny, by by³ profesjonalny, by siê nie ba³.
Bo boj¹cy siê, bojaŸliwy obroñca to jest koniec
œwiata, on przynosi tylko szkodê w³asnemu
klientowi, korporacji, a przede wszystkim wy-
miarowi sprawiedliwoœci. Potrzebny jest wiêc ta-
ki adwokat, który siê nie boi, jest odwa¿ny i wal-
czy o prawa. Ale je¿eli bêdzie karany za to na
przyk³ad…

Bo to nie jest tak, ¿e obroñcy w procesach kar-
nych naruszaj¹ w sposób ra¿¹cy przebieg postê-
powania, ¿e na przyk³ad zachowuj¹ siê Ÿle, s¹ pi-
jani, wyzywaj¹ sêdziego… To jest nieprawda. 90
% k³opotów czy konfliktów na linii sêdzia – obroñ-
ca to jest kwestia protoko³u.

Ja siê bardzo cieszê, ¿e w zapowiedziach Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci jest mowa o jakimœ, ¿e
tak powiem, zorganizowaniu pracy i ¿e bêdzie na-
grywana ka¿da rozprawa. To bêdzie cudowne!
Przy czym w wiêkszoœci przypadków to bêdzie, ¿e
tak powiem, dzia³a³o na niekorzyœæ m³odych sê-
dziów, którzy, jak to siê mówi w jêzyku sporto-
wym, punktuj¹ protokó³ w ten sposób, by mieæ
u³atwione póŸniej wydanie orzeczenia. Bo bardzo
czêsto jest tak – proszê mi wierzyæ, przez czter-
dzieœci lat zetkn¹³em siê z tysi¹cami takich przy-
padków, sam na w³asne uszy to s³ysza³em – ¿e
œwiadek mówi jedno, a sêdzia dyktuje do proto-

ko³u coœ innego, niezupe³nie innego, ale prawie.
A ja to widzê! I je¿eli za tydzieñ, dwa czy trzy bêdê
wnosi³ o sprostowanie protoko³u, to pan sêdzia
czy pani sêdzia, dwudziestoletnia, do tego z se-
kretark¹ te¿ dwudziestoletni¹ u boku – bo takie
one s¹, zreszt¹ zmieniaj¹ siê co roku, gdy¿ wszys-
tkie, które nie dosta³y siê studia, zostaj¹ sekre-
tarkami – powie „nie”, a sekretarka napisze, ¿e
nie by³o tak, jak ja mówi³em. Je¿eli wiêc nie rea-
guje siê od razu na sali, w obecnoœci œwiadka,
je¿eli nie mówi siê, ¿e tak nie by³o, ¿e œwiadek
mówi³ coœ innego, je¿eli siê tego nie zrobi, to
potem to jest bez sensu, z t¹ ca³¹ instytucj¹
sprostowania protoko³u jest tak samo jak z wy-
³¹czeniem sêdziego – mo¿na sobie daæ z tym spo-
kój. I ka¿dy rozs¹dny praktyk wie, ¿e to ju¿ ¿a-
dnej szansy powodzenia nie ma. W zwi¹zku z tym
trzeba reagowaæ od razu, trzeba mieæ tê œmia-
³oœæ, by wstaæ i powiedzieæ: przepraszam, ale to
nie by³o tak. I ka¿dy rozs¹dny obroñca – powta-
rzam: ka¿dy rozs¹dny obroñca – zrobi to takto-
wnie i kulturalnie. Ale je¿eli sêdzia bêdzie mia³
orê¿ przeciwko temu – i bêdzie mówi³: pan mi
przeszkadza, proszê mi nie przeszkadzaæ! – to
w takiej sytuacji, upominaj¹c siê jeszcze raz
o zapisanie tego inaczej, to znaczy tak, jak to
s³ysza³em, inaczej ni¿ to jest dyktowane do pro-
toko³u, bêdê nara¿a³ siê na 10 tysiêcy kary
grzywny.

(G³os z sali: Kary porz¹dkowej.)
Momencik! A tak, kary porz¹dkowej, oczywi-

œcie. Przepraszam. To bêdzie kara porz¹dkowa.
Je¿eli wiêc raz, drugi i trzeci dostanê tak¹ ka-

rê, to nawet ja – chocia¿, jak pañstwo wiecie, dys-
ponujê pewn¹ odwag¹ – zw¹tpiê.

Tak¿e je¿eli dziekan – który pe³ni swoj¹ fun-
kcjê spo³ecznie, nie bierze za to ¿adnych pieniê-
dzy – bêdzie musia³ p³aciæ 10 tysiêcy z³ za niedo-
pilnowanie terminu czternastu dni na odpo-
wiedŸ… No, chyba ¿e ta odpowiedŸ ma byæ byle
jaka, czyli: wszczêto postêpowanie skargowe. Je-
œli taka ma byæ odpowiedŸ – czyli jeœli ma byæ tak,
¿e bêdzie siê tego tak pilnowaæ, sekretarka w iz-
bie bêdzie stwierdza³a, ¿e w dany dzieñ coœ takie-
go wp³ynê³o, a dziekan w ci¹gu trzynastu dni bê-
dzie mia³ napisaæ „Wszczêto postêpowanie skar-
gowe” – i jeœli to ma byæ za³atwienie sprawy, no to
wszystko jasne. Ale jeœli dziekan, który nie otrzy-
muje ¿adnego wynagrodzenia i uposa¿enia, ma
sam lub przez jakieœ s³u¿by w ci¹gu kilkunastu
dni sprawdziæ, co jest w protokole w s¹dzie rejo-
nowym le¿¹cym 200 km od miejsca siedziby rady
adwokackiej, i ma stwierdziæ, czy rzeczywiœcie
dany adwokat zawini³, czy nie, ma zrobiæ wstêp-
ne rozeznanie, i tego nie zrobi, to narazi siê na ka-
rê na niego nak³adan¹. I nawet proponujecie
pañstwo, ¿eby to robi³ prokurator w toku postê-
powania przygotowawczego.

Wiem, ¿e postêpowanie przygotowawcze nie
jest postêpowaniem kontradyktoryjnym, ale in-
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kwizycyjno-œledczym, ale ju¿ takie usytuowanie
roli obroñcy, podleg³ego…

(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Sena-
torze, przepraszam, czas min¹³.)

Koñczê.
…karanie przez prokuratora doprowadzi do

sytuacji, w której z góry bêdzie wiadome, ¿e ¿a-
den efekt pracy adwokata nie bêdzie sensowny.

Ale b¹dŸcie pañstwo konsekwentni. Dlaczego
w jednym z ostatnich przepisów powiadacie, ¿e
równie¿ na oskar¿yciela publicznego mo¿na na-
³o¿yæ dodatkowe koszty postêpowania, nie tylko
na pe³nomocnika i obroñcê, ale tak¿e na oskar¿y-
ciela? To jest niekonsekwencja. Te¿ trzeba wy-
³¹czyæ. Skoro jest to funkcjonariusz publiczny, to
nie p³aci bez wzglêdu na to, co zrobi³. Tak samo
jak nie p³aci kar porz¹dkowych.

Proszê pañstwa, nie sk³adam ¿adnych popra-
wek. Bêdê g³osowa³ przeciwko temu, chyba ¿e
najpierw zmieni siê u.s.p.; wówczas na przyk³ad
ja powiem, ¿e chcia³bym na koniec byæ sêdzi¹.
Mam doœwiadczenie i móg³bym spokojnie po-
dejœæ do tego, jak zacietrzewione strony proceso-
we, prokurator i obroñca, najczêœciej m³odzi,
wzajemnie sobie na rozprawie dokuczaj¹. Bêdê
spokojny, ¿e ja ze swoim doœwiadczeniem bêdê
czasami pob³a¿liwy, ale jednoczeœnie surowy co
do pryncypiów. I to bêdzie ta ró¿nica, a nie wtedy,
kiedy dwudziestoszeœcioletni sêdzia bêdzie kara³
siedemdziesiêcioletniego adwokata. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Z³otowski.

Senator Kosma Z³otowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bóg mi œwiadkiem, zapisa³em siê do g³osu, zu-

pe³nie nie wiedz¹c o tym, ¿e pan senator £yczy-
wek te¿ siê zapisa³. Zapisa³em siê tylko po to, ¿e-
by przedstawiæ swoj¹ krótk¹ poprawkê, ale w³aœ-
nie pan senator £yczywek wyg³osi³ przemówienie
przeciwko tej mojej poprawce.

Moja poprawka zmierza do tego, aby kary, któ-
re s¹ opisane w tej ustawie, w wysokoœci 10 tysiê-
cy – tak, tak, Panie Senatorze – podwy¿szyæ do
20 tysiêcy, czyli powróciæ do przed³o¿enia rz¹do-
wego. Pan senator powiada, ¿e nie mo¿na karaæ
adwokatów, dlatego ¿e potrzebni s¹ adwokaci od-
wa¿ni, a bojaŸliwy obroñca to szkoda dla wymia-
ru sprawiedliwoœci. I to prawda. A jednoczeœnie
pan senator £yczywek powiada, ¿e swoich apli-
kantów przez dwadzieœcia lat uczy, ¿eby przy-
padkiem nie wnosili o wykluczenie sêdziego, bo
to im zaszkodzi, bo ten sêdzia bêdzie ich gnêbi³,
nie zapomni im tego przez najbli¿szych dziesiêæ

lat. No to jak? Chodzi o odwa¿nych czy o konfor-
mistów?

Pan senator £yczywek mówi³ oczywiœcie nie
tylko o tej ustawie, ale te¿ o tej nastêpnej i o tej,
któr¹ omawialiœmy przedtem, a mianowicie
o ustawie o KRS. I twierdzi³, ¿e nie mo¿na nic
zmieniaæ, bo wszystko jest dobrze, a KRS to jest
niezale¿noœæ sêdziów. Byæ mo¿e, ale proszê zau-
wa¿yæ, Wielce Szanowny Panie Senatorze, ¿e wy-
stêpuj¹c w tym punkcie, mówi³ pan, ¿e sêdziowie
czêsto powinni byæ karani, zw³aszcza dlatego, ¿e
s¹ m³odzi i niedoœwiadczeni. A sk¹d ci m³odzi
i niedoœwiadczeni sêdziowie siê bior¹, Panie Se-
natorze Drogi, jak nie z dzia³alnoœci Krajowej Ra-
dy S¹downictwa?

Proszê pañstwa, sk³adam wiêc tê poprawkê,
która powraca do przed³o¿enia rz¹dowego i likwi-
duje to, co w tej ustawie zmieni³ Sejm, czyli pod-
wy¿sza kary do 20 tysiêcy, a ceterum censeo KRS
delendam esse. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Ta ³acina mnie nieco zdetonowa³a. (Weso³oœæ

na sali)
Proszê bardzo pani¹ senator Kursk¹.

Senator Anna Kurska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak siê sk³ada, ¿e w tej Izbie jest piêciu adwo-

katów, jeden prokurator – senator Piotrowicz,
tak z nazwiska go wymieniê – i ja jedyna sêdzia.
Muszê siê wiêc zmagaæ tutaj z wiêksz¹ liczb¹ ad-
wersarzy.

(G³os z sali: Odwagi!)
Ale dajê sobie radê. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e

z wielk¹ radoœci¹ witam tê ustawê, ten projekt,
bo bêd¹c sêdzi¹, w niektórych przypadkach czu-
³am siê, tak jak powiedzia³ pan minister, ubez-
w³asnowolniona. Adwokaci – na szczêœcie nie
wszyscy, bo niektórzy szanowali swoje dobre
imiê – nagminnie nie przyjmowali wezwañ, mó-
wi¹c, ¿e zwrotka nie dotar³a, ¿e gdzieœ tam siê za-
gubi³a, i sprawa lecia³a, nieraz wieloletnia. To sa-
mo by³o ze stawiennictwem: trzech adwokatów
bra³ sobie gangster, który wiedzia³, ¿e przegra,
a oni nie stawiali siê po kolei, najpierw jeden, po-
tem drugi, potem trzeci, zawsze kogoœ brakowa-
³o. W tej ustawie jest rewelacja, sêdzia wreszcie
ma broñ, dziêki której mo¿e te sprawy prowadziæ.

Tak wiêc z mojej strony jest w³aœciwie tylko
wielki aplauz w sprawie tej ustawy. Ale jeœli cho-
dzi o ³awników, to ja, inaczej ni¿ pan mecenas,
senator £yczywek, który ³awników jakoœ tak po
macoszemu potraktowa³, uwa¿am, ¿e to jest g³os
ludu, który jest czasem bardzo potrzebny, zw³a-
szcza w sprawach rozwodowych czy w sprawach
dotycz¹cych stosunku pracy. To jest tak zwany
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prosty ch³opski rozum. Ci ludzie naprawdê rzad-
ko kiedy siê spóŸniali, byli bardzo rzetelni i pun-
ktualni, i uwa¿am, ¿e to jest wielka szkoda, bo
nie powinno siê ich odsuwaæ od orzekania.

I wreszcie ostatnia sprawa – adwokat, który
rzeczywiœcie utrudnia³ postêpowanie. Je¿eli za
pi¹tym razem w koñcu siê napisa³o do dziekana
rady adwokackiej – bez odzewu, bez odpowiedzi,
takie typowo korporacyjne krycie, taki fa³szywie
rozumiany solidaryzm, nie solidarnoœæ. Rzecz
oburzaj¹ca, po prostu klika. Adwokat, zamiast
byæ pomoc¹ w procesie – owszem, broniæ klienta,
ale ze œwiadomoœci¹, ¿e sprawa musi siê skoñ-
czyæ, dla niego te¿ jest bieg, apelacja itd. – by³
utrudnieniem, a jak ju¿ siê na niego poskar¿ono,
to najczêœciej wszystko siê rozp³ywa³o, ¿adnej
dyscyplinarki nie mia³ i dalej bardzo niefrasobli-
wie podchodzi³ do swego zawodu.

Tyleuwagnatentemat.Dziêkujêbardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator £yczywek, druga wypowiedŸ.

Senator W³odzimierz £yczywek:
Panie Marsza³ku, nie chcê polemizowaæ ze

wszystkim, chocia¿ mo¿na by by³o i teraz z pani¹
senator Kursk¹ polemizowaæ w wielu kwestiach.
Mo¿na by by³o mówiæ, ¿e ustawodawca nie jest
konsekwentny, bo na przyk³ad art. 6 ustawy –
Prawo o adwokaturze powiada, co nale¿y zatrzy-
maæ w tajemnicy: wszystko to, czego siê dowie-
dzia³o. Ale jednoczeœnie w tej chwili na przyk³ad
trzeba wyjawiæ – bo przecie¿ adwokat to równie¿
osoba fizyczna; dotychczas tego nie by³o – wszys-
tko, co siê wie, i pomagaæ s¹dowi w prowadzeniu
sprawy. Poniewa¿ nie s¹ wy³¹czeni z tego adwo-
kaci, to myœlê, ¿e równie dobrze mo¿na by by³o
i adwokata zmuszaæ na przyk³ad do tego, ¿eby
ujawnia³, gdzie jest jego klient, je¿eli siê nie sta-
wi³. No, dochodzimy do absurdów, ale szkoda,
szkoda… Wracamy w³aœciwie tylko do… Zdaje mi
siê, ¿e to mówi³ Scipio Africanus czy Katon…

(G³os z sali: Katylina…)
Nie, nie Katylina, nie…
(Senator Ryszard Bender: Quam diu, Catilina.)
No w³aœnie, quam diu, Catilina, a to na pewno

nie. Ale ja wywo³ywa³em pana senatora Z³oto-
wskiego, ¿eby poszed³ dalej. Nie ¿eby mówi³: op-
rócz tego s¹dzê, ¿e Kartagina powinna byæ zbu-
rzona, ale… Mo¿e jeszcze oprócz tego równie¿ ad-
wokatura? Przecie¿ w tym le¿y pana intencja,
w zasadzie nawraca pan do tamtego, a ja myœla-
³em, ¿e pójdzie pan trochê dalej.

Ale wrócê do kwestii zwi¹zanej z karaniem sê-
dziów. Nie jestem zdania, jak pan mecenas i je-

dnoczeœnie senator Andrzejewski, ¿eby zawieraæ
w³aœnie tê poprawkê w tej ustawie, wrêcz przeci-
wnie, uwa¿am, ¿e ta kwestia siê nie mieœci, ¿e tak
powiem, w wizji tej ustawy, bo to jest kwestia pro-
cesowa i znajduje siê w k.p.k. Je¿eli ktoœ z niej
umie korzystaæ albo jest na tyle odwa¿ny, ¿e bê-
dzie korzysta³, to ma tam w³aœnie mo¿liwoœæ
skargi, mówi³ o tym równie¿ pan minister Kry¿e.
Ale chodzi o sytuacjê, w której mo¿na by by³o
przyj¹æ, ¿e rozs¹dny sêdzia bêdzie analizowa³
i bêdzie podchodzi³ do procesu bez emocji, nie bê-
dzie okazywa³ w sposób demonstracyjny lub na-
wet zauwa¿alny przez strony, jakie orzeczenie
ma wydaæ, a to jest wa¿ne. Pani jako sêdzia z pe-
wnoœci¹ by tego nie zrobi³a, ale proszê mi wie-
rzyæ, mnóstwo m³odych sêdziów tak robi i to jest
istota konfliktu. S¹dzê, ¿e lepiej by by³o – a kiedyœ
by³y takie projekty u.s.p. – aby w przypadku sê-
dziów by³o wymagane doœwiadczenie. Ja, Panie
Senatorze Z³otowski, nie proponowa³em, ¿eby
karaæ sêdziów, i proszê mi nie wmawiaæ, ¿e po-
wiedzia³em coœ, czego nie powiedzia³em, bo ja do-
skonale pamiêtam, co mówi³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Dla porz¹dku, bo nie mogê siê powstrzymaæ:

ceterum censeo Carthaginem esse delendam – to
jest oczywiœcie Katon. Scypion Afrykañski, acz-
kolwiek zada³ klêskê Kartagiñczykom, by³ wobec
Kartaginy nastawiony przyjaŸnie.

Pan senator Ga³kowski, bardzo proszê.

Senator Janusz Ga³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przyjmujê tê ustawê z pewnym niepokojem,

poniewa¿ mam mieszane uczucia. Rozumiem sê-
dziów, którzy maj¹ k³opoty ze zdyscyplinowa-
niem, bo czasami emocje na sali rozpraw s¹ du¿e,
a czasami to dyscyplinowanie jest potrzebne po
prostu do tego, ¿eby w ogóle nadaæ procesowi
bieg, ¿eby móg³ on posuwaæ siê do przodu. Ale
niestety mam te¿ doœæ smutne doœwiadczenie
w sytuacji, w której toczy³em walkê nie ze spra-
w¹, tylko z sêdzi¹. Musia³em z nim walczyæ o pro-
tokó³, o zapisy w protokole, o interes klienta i by-
³em, ¿e tak powiem, rugany, okrzykiwany, sêdzia
krzycza³ na mnie, a wreszcie w obecnoœci klienta
na sali rozpraw powiedzia³: „Ma pan szczêœcie, ¿e
nie ma pan siedziby tutaj, gdzie ja s¹dzê, bo ja
bym panu nawet wnioski o stwierdzenie nabycia
spadku oddala³”. Takie stwierdzenie us³ysza³em.
I klienci czasami z przera¿eniem pytali mnie: „Pa-
nie Mecenasie, co to jest, jak to siê dzieje?”. Có¿
mia³em zrobiæ? T³umaczy³em, ¿e to jest taki sê-
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dzia, ma taki charakter. Ale to nieprawda, ¿e to
jest tylko kwestia charakteru sêdziego. Tak na-
prawdê je¿eli nie bêdzie monitoringu sprawy
w postaci zapisu s³owo w s³owo tego, co siê dzieje
na sali rozpraw, tak jak jest tutaj, na sali senac-
kiej, je¿eli nie bêdzie dok³adnego stenogramu,
zapisu wszystkiego, co zosta³o powiedziane, to
walka adwokata o interes klienta – która oczywi-
œcie musi byæ na odpowiednim poziomie, nie mo-
¿e przekraczaæ dobrych obyczajów, musi byæ zgo-
dna z pewn¹ kultur¹ – musi byæ stanowcza. I ja
siê w pe³ni zgadzam z tym, co powiedzia³ tu pan
senator £yczywek: najczêstszy powód konfliktu
miêdzy sêdzi¹ a stron¹ – nie zawsze adwokatem,
czasami prokuratorem – to jest zapis w protoko-
le. Czasami sêdziemu, nawet nie ze z³ej woli, um-
knie jedno czy drugie wa¿ne s³owo, po jego pyta-
niu œwiadek z³apie, o co chodzi, i ju¿ mówi ina-
czej. Czêsto w³aœnie dok³adne zapisanie tego, co
spontanicznie zostanie powiedziane czy jest re-
akcj¹ œwiadka, czasami d³ugie milczenie – to
wszystko mo¿e mieæ bardzo du¿e znaczenie dla
oceny wiarygodnoœci. Dlatego tak ogromnie wa¿-
ny jest zapis protokolarny.

I to jest jedna z kwestii najistotniejszych i ocze-
kiwanych, jak myœlê, przez wszystkie œrodowis-
ka, nie tylko adwokackie, radcowskie, prokura-
torskie, ale równie¿ sêdziowskie – dok³adny za-
pis tego, co zosta³o na sali rozpraw powiedziane.
Zgadzam siê z tym, ¿e przy kilkugodzinnym po-
siedzeniu s¹dowym zmêczenie powoduje, ¿e ró-
wnie¿ my czasami nie zauwa¿ymy, nie us³yszy-
my czegoœ. Dopiero przy dok³adnej analizie zapi-
su stenograficznego mo¿na wy³owiæ pewne nie-
jasne elementy.

Dlatego, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, uwa-
¿am, ¿e zmiany w przepisach, które u³atwiaj¹
procedowanie, mobilizuj¹ czy nawet dyscyplinu-
j¹ uczestników postêpowania, s¹ potrzebne, ale
ich g³êbokoœæ, a w szczególnoœci to, jak bêd¹ sto-
sowane, dopóki nie bêdzie zapisu stenograficz-
nego i czasami zapisu audiowizualnego tego, co
dzieje siê na sali s¹dowej, mo¿e byæ rzeczywiœcie
traktowane bardzo instrumentalnie. Dopóki tego
nie wprowadzimy, sêdzia bêdzie tak naprawdê
decydowa³ o tym, co zostanie zapisane w proto-
kole, a protokolant zapisze to, co mu poleci sê-
dzia, a nie to, co faktycznie bêdzie mia³o miejsce
na sali rozpraw. W zdecydowanej wiêkszoœci jest
tak, ¿e to rzeczywiœcie jest odzwierciedlenie tego,
co na sali rozpraw siê dzieje, ale w sporadycznych
wypadkach mo¿e byæ inaczej. Je¿eli bêdzie to
efekt gry maj¹cego w³adzê sêdziego przeciwko
niemaj¹cym w³adzy, a tylko jej podlegaj¹cym
stronom czy uczestnikom postêpowania, pe³no-
mocnikom, to mo¿e byæ jednak nadmiernie ryzy-
kowne dla wymiaru sprawiedliwoœci jako takie-
go. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz.
Jeszcze jakiœ prawnik jest na sali i chcia³by za-

braæ g³os?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Ja tylko króciutko, bo w zasadzie to przebieg

dyskusji sprowokowa³ mnie do tego, by zabraæ
g³os.

Jednym z czêstych b³êdów jest to, ¿e poprzez
ustawê, nad któr¹ w danej chwili debatujemy,
chcemy zmierzaæ do tego, by uregulowaæ ca³¹
k³opotliw¹ sprawê. Przecie¿ poza wszelkim spo-
rem jest to, ¿e polski wymiar sprawiedliwoœci
prze¿ywa zapaœæ. Wszyscy narzekamy na to, ¿e
postêpowania w s¹dach, generalnie rzecz bior¹c,
poza chlubnymi wyj¹tkami, tocz¹ siê zbyt d³ugo.
Zwraca na to uwagê trybuna³ w Strasburgu, za-
s¹dza od polskiego rz¹du odszkodowania. I teraz,
gdy ten rz¹d podejmuje dzia³ania w kierunku
zdyscyplinowania uczestników postêpowania,
my odbijamy pi³eczkê w kierunku s¹du, twier-
dz¹c, ¿e temu wszystkiemu jest winien, przynaj-
mniej w znacznej czêœci, ¿e równie¿ ponosi za to
winê. Niew¹tpliwie tak, ale i w tym zakresie mini-
sterstwo podejmuje dzia³ania. Jeœli chodzi o to,
o czym tu pañstwo dyskutowali, szczególnie jak¹
to bataliê trzeba staczaæ po to, by pewne kwestie
zosta³y zaprotoko³owane nale¿ycie, to minister-
stwo ju¿ podjê³o dzia³ania w tym kierunku, ¿eby
przebieg rozprawy by³ po prostu nagrywany. Wi-
daæ, ¿e te dzia³ania id¹ w wielu kierunkach, bêd¹
one dotykaæ równie¿ innych uczestników postê-
powania, nie chciejmy wiêc, ¿eby w tej ustawie
by³y za³atwione wszystkie sprawy.

Nie mo¿na równie¿, tak jak powiedzia³ pan mi-
nister, traktowaæ tej¿e ustawy jako nagonki na
uczestników postêpowania, w szczególnoœci na
adwokatów i radców prawnych. Przecie¿ tam jest
ca³a rzesza rzetelnych prawników, którzy su-
miennie i szlachetnie wykonuj¹ swój zawód.
Œrodki dyscyplinuj¹ce przewidziane s¹ dla tych,
którzy w taki sposób nie postêpuj¹. Wydaje mi siê
wiêc, ¿e nie ma o co kopii kruszyæ, tym bardziej ¿e
w innych ustawodawstwach europejskich takie
rozwi¹zania dyscyplinuj¹ce dawno ju¿ przyjêto,
i to, jak wspomnia³ pan minister, dalej id¹ce ni¿
polskie.

Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê króciutko do
poprawki wniesionej przez komisjê prawo-
rz¹dnoœci, polegaj¹cej na tym, ¿eby odebraæ pro-
kuratorowi mo¿liwoœæ nak³adania kary pieniê¿-
nej i przesun¹æ tê decyzjê do s¹du. Podzielam wy-
wód pana ministra w tym zakresie, ¿e rzeczywi-
œcie wyd³u¿y to bieg postêpowania. Trzeba pa-
miêtaæ, ¿e gospodarzem postêpowania przygoto-
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wawczego jest prokurator, on odpowiada za
sprawnoœæ przeprowadzenia tego postêpowania,
a odebranie mu takiego instrumentu w jakimœ
stopniu go ubezw³asnowolnia. Jest przecie¿ za-
pewniona kontrola. Nie chcia³bym byæ pos¹dzo-
ny o jak¹œ korporacyjnoœæ, ale proszê zwróciæ
uwagê: je¿eli postanowienie bêdzie wydane nie-
s³usznie, s³u¿y od niego odwo³anie do s¹du.
W przeciwnym wypadku sprawa bêdzie najpraw-
dopodobniej trafia³a do s¹du dwa razy: raz
z wnioskiem, ¿eby s¹d na³o¿y³ tak¹ karê, a póŸ-
niej bêdzie s³u¿y³o jeszcze odwo³anie od kary na-
³o¿onej przez s¹d. W zwi¹zku z tym sprawa by³a-
by dosyæ piêtrowa i d³ugotrwa³a, a przecie¿ nie
o to chodzi. Serdecznie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Szymura, proszê.

Senator Jerzy Szymura:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Musze przyznaæ, ¿e czujê pewn¹ tremê, wypo-

wiadaj¹c siê w sprawie tej ustawy w gronie tak
wybitnych przedstawicieli zawodów prawni-
czych. Ale przys³uchuj¹c siê tej dyskusji i maj¹c
w pamiêci moj¹ niedawn¹ dyskusjê z chrzeœnic¹,
która jest m³odym wybitnym prawnikiem, narzu-
ca mi siê pewna refleksja, któr¹ chcia³bym siê
z pañstwem podzieliæ.

Wydaje mi siê, ¿e w tych wszystkich dysku-
sjach, które dotycz¹ systemu prawa i które maj¹
miejsce u nas, w Senacie, zapominamy o jednej
wa¿nej sprawie. Otó¿ zapominamy, przynajmniej
mnie siê wydaje, ¿e czêœciowo zapominamy
o tym, ¿e najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest to, czemu ten
ca³y system prawny s³u¿y. Zapominamy o tym,
jak te nasze decyzje odbieraj¹ ci, którzy s¹ de fa-
cto przez ten ca³y system traktowani jako pod-
mioty, czyli ci oskar¿eni i ci, którzy oskar¿aj¹.

Tak siê sta³o, ¿e w mojej karierze ¿yciowej
w ostatnich latach wystêpowa³em czêsto
w s¹dzie, czy to w roli oskar¿onego, czy te¿ w roli
skar¿¹cego, i muszê powiedzieæ, ¿e naprawdê to
budzi pewne zdziwienie, jak siê obserwuje ten sy-
stem prawny, choæ muszê powiedzieæ, ¿e moje
kilkunastoletnie doœwiadczenia pokazuj¹, ¿e
z ca³¹ pewnoœci¹ ten system dzia³a coraz lepiej.
To napawa optymizmem. I s¹dzê, ¿e jest to bar-
dzo wa¿na sprawa. Bo nie jest tak bardzo istotne,
czy dana ustawa jest korzystna dla adwokatów,
czy jest korzystna dla sêdziów, czy jest korzystna
dla prokuratorów. Wa¿ne jest to, czy faktycznie
to, co stanowi ta ustawa, s³u¿y temu, aby fakty-
cznie osobê, która jest winna, sprawiedliwie ska-
zaæ, a tej osobie, która zosta³a pokrzywdzona, za-
doœæuczyniæ. I wydaje mi siê, ¿e w tych bardzo

profesjonalnych dyskusjach czasami ten temat
gubimy.

Przepraszam bardzo za tê tak¹ ogóln¹ reflek-
sjê, troszkê na uboczu tej dyskusji, która ma dzi-
siaj miejsce. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Problem jest i to jest problem istotny. Tu nie

chodzi o to, czy to bêdzie 5 tysiêcy, czy 10 tysiêcy,
czy 20 tysiêcy z³. Chodzi o rolê procesow¹ stron,
o rzeteln¹, prawdziw¹ kontradyktoryjnoœæ. Cho-
dzi o pozycjê obroñcy, obroñcy jako wspó³czynni-
ka wymiaru sprawiedliwoœci, prawdziwego wy-
miaru sprawiedliwoœci. Chodzi o ustawienie od-
powiednich ról czy te¿ pewnych podrzêdnoœci.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e zapis ustawowy, który da
prokuratorowi mo¿liwoœæ karania adwokata, po-
stawi adwokata w sytuacji podleg³oœci. Nie ulega
chyba ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e taka sytuacja ist-
nieje. Trudno sobie wyobraziæ, a przecie¿ te¿ od
trzydziestu lat jestem praktykiem w zawodzie ad-
wokackim, po aplikacji s¹dowej, etatowej, ¿eby
w sposób realny adwokat mia³ mo¿liwoœæ prze-
d³u¿ania postêpowania w postêpowaniu przygo-
towawczym. Tam dysponentem jest prokurator.
Oczywiœcie, mo¿e sk³adaæ wnioski dowodowe, ale
prokurator mo¿e ich nie uwzglêdniaæ. Tak ¿e tu
nie ma takich mo¿liwoœci wp³ywania na przed³u-
¿anie postêpowania.

A proszê zauwa¿yæ – tutaj zwracam siê do kole-
gi senatora Piotrowicza, prokuratora – ¿e w spra-
wach karnych, jeœli chodzi o zarzuty przed³u¿a-
nia postêpowania, to niestety w wiêkszoœci to do-
tyczy postêpowania przygotowawczego, tego, ¿e
do s¹du sprawa przychodzi, jak ju¿ ma kilka lat
i jest areszt kilkuletni. I tu jest problem, a nie
w s¹dzie. Oczywiœcie, ¿e tam te¿ s¹ problemy, ja
nie mówiê, ¿e ich nie ma. Ale bardzo czêsto ju¿
s¹d jest poganiany terminami, znamy przyk³ady,
pan sêdzia doskonale przecie¿ to wie. Tak ¿e nad
tym trzeba siê zastanowiæ. Bo jeœli adwokat, tak
jak siê mówi, tak jak zawsze – wynika to z nor-
malnych zasad demokratycznych, zasad pañ-
stwa demokratycznego, pañstwa prawa – ma up-
rawnienia i jest niezale¿ny, to tego rodzaju, tak to
nazwijmy, argumenty w sposób absolutny tê nie-
zale¿noœæ ograniczaj¹ czy wrêcz tej niezale¿noœci
go pozbawiaj¹.

I prawd¹ jest to, co mówi¹ tu doœwiadczeni ko-
ledzy adwokaci, obojêtnie, czy to s¹ adwokaci
z PiS, czy z PSL, czy z Platformy Obywatelskiej, ¿e
problem bardzo czêsto sprowadza siê w³aœnie do
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walki o protokó³. Czyli o co? O prawdê, jaka po
prostu wysz³a z ust uczestników w postêpowa-
niu, w szczególnoœci w postêpowaniu dowodo-
wym przy przes³uchaniu œwiadków. Tu nie po-
winno byæ ¿adnej walki, a w tej chwili tak jest.

Poza tym ja zawsze pamiêtam, ¿e kiedyœ w pa-
lestrze – no, ju¿ gdzieœ z piêtnaœcie lat temu, mo-
¿e nawet wiêcej – by³a ankieta, jeszcze by³y s¹dy
powiatowe, wojewódzkie i S¹d Najwy¿szy, ankie-
ta, która by³a przeprowadzona wœród asesorów,
sêdziów s¹dów powiatowych, wojewódzkich
i S¹du Najwy¿szego na temat skutecznoœci dzia-
³añ adwokata. I okaza³o siê, ¿e asesor to w³aœci-
wie – sp³ycê to, powiem krótko – uwa¿a³, ¿e adwo-
kat przeszkadza w postêpowaniu, przed³u¿a je.
Sêdziowie trochê lepiej to oceniali, sêdziowie
okrêgowi ju¿ zupe³nie nieŸle, a w S¹dzie Najwy¿-
szym ocena by³a dobra czy dobra plus, skutecz-
noœæ by³a bardzo wysoko oceniana. Czyli im wiê-
ksze doœwiadczenie sêdziego, tym wy¿sza ocena
roli adwokata w sprawie. Proszê na to zwróciæ
uwagê. To nie jest kwestia, która dzisiaj siê stwo-
rzy³a. W zwi¹zku z tym dawanie takiego instru-
mentu do r¹k bardzo czêsto m³odych, niedoœ-
wiadczonych sêdziów jest – w moim przekonaniu
– bardzo niebezpieczne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Stoimy wobec bardzo powa¿nego zagadnienia,

jak dobraæ œrodki systemowe do przeciwdzia³a-
nia niewydolnoœci funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwoœci. Orzecznictwo sztrasburskie
wyraŸnie dowodzi, ¿e Polska ponosi tutaj nie tyl-
ko konkretne obci¹¿enia finansowe, ale przede
wszystkim straty moralne, wskazuj¹c na nie-
zrealizowanie art. 6 konwencji rzymskiej, euro-
pejskiej konwencji o prawach cz³owieka, zapisu
o prawie do rzetelnego procesu.

No, ale szukaj¹c w³aœciwych œrodków, trzeba
dbaæ o ich proporcjonalnoœæ i widzieæ rzeczywiste
przyczyny. Na pewno jedn¹ z przyczyn jest cza-
sem nierzetelnoœæ postêpowania adwokatów,
którzy uciekaj¹ siê do zaœwiadczeñ lekarskich,
staraj¹c siê odroczyæ sprawê i przed³u¿yæ postê-
powanie. Ale to s¹ nieliczne wypadki. O ile wiem,
a mogê to stwierdziæ z paru pozycji, z autopsji, za-
równo jako zastêpca rzecznika dyscyplinarnego
Naczelnej Rady Adwokackiej, jak równie¿ sam
pods¹dny… By³em siedmiokrotnie karany za
rzekome naruszenie wolnoœci s³owa przez adwo-
kackie s¹dy dyscyplinarne na zlecenie ministra

sprawiedliwoœci, za krytykê ustawodawstwa sta-
nu wojennego i zakazu zrzeszania siê. S¹d uwa-
¿a³, ¿e przeszkadzam, mówi¹c o prawie i analizu-
j¹c prawo, a zw³aszcza kiedy zg³aszam wnioski
dowodowe, ma to znamiê czynu przestêpnego, ja-
kim by³o rozg³aszanie nieprawdziwych wiadomo-
œci mog¹cych naruszyæ spokój publiczny. Samo
podanie pisma, w którym by³y prawdziwe wiado-
moœci, ju¿ powodowa³o automatyczne kwalifiko-
wanie tego przez s¹d jako spe³nienia znamion
przestêpstwa. Zg³aszanie przez adwokata dowo-
du na okolicznoœci prawdziwoœci tych wiadomo-
œci, co eliminowa³o skazanie, by³o przeszkadza-
niem i by³o odnotowywane w protokole, a póŸniej
by³o powodem, ¿eby pan minister sprawiedliwo-
œci kierowa³ wniosek, propozycjê nie do odrzuce-
nia do organów dyscyplinarnych Okrêgowej Ra-
dy Adwokackiej, a nawet wnosi³ rewizje nadzwy-
czajne w mojej sprawie, bo rzekomo naruszam
powagê s¹du i powagê obowi¹zuj¹cego w Polsce
stanu prawnego. Jestem wiêc wielokrotnym re-
cydywist¹. ¯a³ujê tylko, ¿e wówczas minister
i ustawodawca pañstwa rzekomo totalitarnego
nie przewidzieli tego, co proponujemy dzisiaj, to
znaczy tego, ¿eby mo¿na jeszcze mnie by³o po po-
zbawieniu œrodków do ¿ycia karaæ dyscyplinar-
nie grzywn¹, bo przeszkadzam s¹dowi, sk³adaj¹c
wnioski dowodowe, a s¹d nie udzieli³ mi g³osu,
¿ebym móg³ zg³osiæ wnioski dowodowe. Sêdzia
mówi³: ja panu nie udzieli³em g³osu, ja mówi³em:
ja chcê z³o¿yæ wnioski dowodowe, a on: ale ja pa-
nu nie udzielam g³osu. No i porz¹dkowo ju¿ obra-
¿a³em s¹d. Dzisiaj, jak s¹d zwróci mi raz uwagê,
to dostanê karê 10 tysiêcy z³, a jak drugi raz, to
ju¿ 20 tysiêcy z³. Proszê zwróciæ uwagê, jak to siê
ma do wymiaru grzywien w ogóle jako kar, a to s¹
kary porz¹dkowe. Gdzie tu jest proporcja?

Dlaczego o tym mówiê? Dlatego, ¿e z drugiej
strony mamy do czynienia… Mam bardzo bogate
doœwiadczenie jako adwokat i to nie tylko w spra-
wach politycznych. Wykonuj¹c ten zawód od
1970 r., a tylko zawieszaj¹c jego wykonywanie na
czas funkcjonowania w Senacie, mam doœwiad-
czenie, które wskazuje, ¿e przyczyny le¿¹ równie¿
po stronie s¹du. Sêdziom nie zale¿y na tym, ¿eby
sprawy szybko koñczyæ, ¿eby ich du¿o przera-
biaæ. Niektóre procesy siê ci¹gn¹, sêdzia, jak jest
nieprzygotowany, nie ma uzasadnienia, to odra-
cza rozprawê pod byle pretekstem. W gruncie
rzeczy jakieœ 50% przed³u¿enia spraw wi¹¿e siê
z wadliwoœci¹ dorêczeñ wezwañ s¹dowych, które
ka¿demu trzeba dorêczyæ. Sekretariaty ich nie
wysy³aj¹. Z tytu³u nadzoru nie ma tutaj ¿adnej
odpowiedzialnoœci ani prezesów, ani przewodni-
cz¹cych wydzia³ów, ani tym bardziej sêdziów
prowadz¹cych. Wreszcie jest niestawiennictwo
³awników albo ich nieodpowiednie zawiadamia-
nie. Nie ma woŸnych s¹dowych. Dawniej w tak
du¿ym mieœcie jak Warszawa woŸny s¹dowy do-
rêcza³ i nie by³o problemu. Teraz to wszystko siê
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odbywa za poœrednictwem poczty i albo poczta
zawali albo konwój nie dowiezie. To przyczyna
niezale¿na od s¹du i stron, bo to konwój nie do-
wióz³, i wielka, kosztowna sprawa spada. Tak ¿e
udzia³ w tym adwokatów czy udzia³ prokurato-
rów, czy udzia³ stron to jest minimalny procent.

Ja ze swojej strony mogê powiedzieæ, ¿e gdy
stawiana jest sprawa, ja jestem bardzo rygory-
styczny, je¿eli chodzi o dyscyplinê i ekonomiê
procesow¹. I Naczelna Rada Adwokacka, przy-
najmniej tam, gdzie mo¿e, nie wiem, jak to wy-
gl¹da w ni¿szych instancjach, bardzo surowo od-
nosi siê do adwokatów, którzy… Niew¹tpliwie ta-
cy s¹ i niew¹tpliwie trzeba ich dyscyplinowaæ,
trzeba ich karaæ. Ale trzeba znaæ te¿ i proporcje,
¿eby nie naruszyæ czegoœ, co wynika z kolei
z orzecznictwa trybuna³u sztrasburskiego. A tam
jest problem zapewnienia w³aœciwego prawa do
obrony. Tu pada³y takie g³osy. Adwokat nie mo¿e
siê baæ, nie mo¿e siê baæ sêdziego. Ma³o tego, mi-
mo ¿e minister sprawiedliwoœci w poprzednim
okresie, jak zjazd adwokatury w 1983 r. upom-
nia³ siê o to, co jest zapisane, ¿e adwokat jest
wspó³uczestnikiem wymiaru sprawiedliwoœci
i nie tak, jak to siê teraz widzi, jest tylko za pie-
ni¹dze rzecznikiem interesów oskar¿onego czy
strony, ale jest wspó³uczestnikiem i ma realizo-
waæ walkê o prawa cz³owieka… I tak dzia³aliœmy,
ca³y zespó³ adwokatów, ca³y Komitet Helsiñski
by³ oparty na takich wspó³pracownikach i takich
adwokatach, którzy byli za to w³aœnie represjo-
nowani. Pan minister sprawiedliwoœci wówczas
zaskar¿y³ to, ¿e zjazd upomina siê o to, ¿eby ad-
wokat by³ wspó³uczestnikiem walcz¹cym o pra-
wa cz³owieka. Nie, adwokacie, ty masz za pie-
ni¹dze zrobiæ to, czego od ciebie wymaga s¹d. To
powrót do adwokata z czasów stalinowskich:
wspó³uczestnik – tak, ale potakiwacz formalny,
wspó³uczestnik woli s¹du, ale nie praw oskar¿o-
nego. A orzecznictwo sztrasburskie mówi – i to
te¿ siê uchyla, i obyœmy nie mieli dalej takich
spraw, a one mog¹ te¿ siê znaleŸæ – o zasadzie ró-
wnoœci broni. To znaczy prokurator nie tylko nie
mo¿e siedzieæ wy¿ej, jak dawniej by³o, i byæ przy
s¹dzie, a adwokat siedzieæ tam nisko, bo tak by³o
dawniej, ¿eby pokazaæ, kto tu jest dysponentem
postêpowania s¹dowego, ale nie mo¿e te¿ mieæ
wiêcej uprawnieñ w ramach nierównoœci broni.

Ja siê zgadzam, trzeba dyscyplinowaæ, tylko
znajmy miarê. Dotychczas ta dyscyplina, ta kara
porz¹dkowa nie dotyczy³a tak dalece adwokatów,
ale ona wynosi³a 3 tysi¹ce z³ w wypadku innych
uczestników. A tu nagle ona wzrasta siedmiokro-
tnie do 20 tysiêcy z³. Dzisiaj adwokat trzy razy siê
zastanowi, czy bêdzie sk³ada³ wnioski dowodo-
we, jak sêdzia sobie nie ¿yczy, ¿eby te wnioski do-
wodowe sk³ada³. A s¹ tacy sêdziowie. Oczywiœcie
jest to patologia, ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e s¹ sê-

dziowie, którzy ra¿¹co uwa¿aj¹, ¿e oni s¹ panami
i w³adcami na sali s¹dowej. Po prostu sêdzia sê-
dziemu nierówny.

W zwi¹zku z tym trzeba dbaæ o pewn¹ jednak
równowagê w zakresie starania siê o to, ¿eby po-
stêpowanie bez nieuzasadnionej zw³oki, jak mó-
wi art. 6 i recypowany do konstytucji bodaj¿e
art. 45… Zreszt¹ pan minister dba³ o to w proce-
sie FOZZ, za co mu wyra¿am podziêkowanie, na-
ruszaj¹c nawet pewne uprawnienia, gry adwoka-
tów, ale to jest stan wy¿szej koniecznoœci, po to,
¿eby zarówno pods¹dnym, pokrzywdzonym, jak
i wymiarowi sprawiedliwoœci zapewniæ mo¿li-
woœæ os¹dzenia sprawy, zw³aszcza wtedy, gdy
pokrzywdzone jest ca³e spo³eczeñstwo i nie tylko
bezpoœrednio pokrzywdzony. Tylko znajmy w³a-
œciw¹ miarê. Je¿eli wymagamy czegoœ od adwo-
kata, wymagajmy te¿ tego samego od s¹du. Tym-
czasem trzeba baczyæ, ¿eby tych proporcji nie za-
chwiaæ.

Teraz odnoœnie do tego protoko³u i sprzeciwu
wobec tej poprawki, któr¹ przyjê³a Komisja Usta-
wodawcza, a o której ministerstwo mówi, ¿e to
mo¿e jest superfluum. To nie jest superfluum, to
jest pewien lex specialis. Wprawdzie art. 148
k.p.k. mówi o tym, ¿e w zasadzie wszystko na
¿¹danie strony mo¿na wpisaæ do protoko³u, ale
nie dotyczy to takiej sytuacji i ¿aden adwokat…

(Wicemarsza³ek Ryszard Legutko: Panie Sena-
torze, przepraszam, czas mija.)

Dziêkujê. Skoñczy³em.
(Senator Anna Kurska: Nie, trzeba dokoñczyæ.)

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Proszê, pan senator Piotrowicz, drugie wy-

st¹pienie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Nie chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo pozostali pod

takim wra¿eniem, ¿e oto dziœ dyscyplinujemy tyl-
ko uczestników postêpowania w osobach adwo-
katów, radców prawnych, pe³nomocników.
Oczywiœcie prokuratorzy równie¿ s¹ dyscyplino-
wani, ale na gruncie innych przepisów.
Chcia³bym te¿, ¿ebyœcie pañstwo byli przekona-
ni, ¿e takie sytuacje, o których mówi³ pan senator
Zientarski, w rzeczywistoœci nie maj¹ miejsca.

W moim okrêgu nie zdarzy³ siê przypadek, ¿e-
by prokurator prowadzi³ œledztwo, a cz³owiek by³
kilka lat aresztowany. To by³o wrêcz niemo¿liwe
na etapie postêpowania przygotowawczego. Poza
tym prokuratorzy po up³ywie trzech miesiêcy
prowadzenia postêpowania, je¿eli nie zakoñcz¹
go w terminie trzech miesiêcy, s¹ zobowi¹zani
sk³adaæ swoim prze³o¿onym sprawozdania
z przyczyn, dla których œledztwo nie zosta³o
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ukoñczone w ci¹gu trzech miesiêcy. I tak dalej
przez kolejne miesi¹ce. Po up³ywie roku, je¿eli
œledztwo nie zosta³o zakoñczone, prokurator jest
zobowi¹zany zawiadomiæ o tym prokuratora ge-
neralnego i wyjaœniæ przyczyny takiego stanu
rzeczy. Je¿eli œledztwo nie zosta³o zakoñczone
z przyczyn zawinionych przez prokuratora, to
konsekwencje natury dyscyplinarnej s¹ daleko
id¹ce.

Mówiê to tylko po to, ¿eby wskazaæ pañstwu, ¿e
resort podejmuje wszelakie œrodki dyscyplinuj¹ce
po to, by naprawiæ sytuacjê zaistnia³¹ w polskim
wymiarze sprawiedliwoœci, ¿eby wyroki, tak jak
oczekuje od nas tego trybuna³ w Strasburgu, za-
pada³y w rozs¹dnym terminie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a ju¿ wyczerpana.
Informujê pañstwa, ¿e w dyskusji wnioski

o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli pa-
nowie senatorowie: Piotrowicz, Romaszewski
i Z³otowski.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.

Czy pan minister chcia³by teraz zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Andrzej Kry¿e: Czy mogê zaj¹æ chwi-
leczkê?)

W³aœnie pytam, czy pan minister chcia³by za-
braæ g³os.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Andrzej Kry¿e: Tak, bardzo proszê.)

To zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Andrzej Kry¿e:
Dziêkujê i przepraszam, ¿e jeszcze zajmê chwi-

lê czasu, ale w pewnym momencie zdezoriento-
wa³em siê, o czym mówimy, co jest przedmiotem
tej ustawy.

Z najwiêkszym szacunkiem dla pana senato-
ra jako obroñcy, jako cz³owieka i dla wszyst-
kich pañstwa, chcê powiedzieæ, ¿e ta ustawa
nie przewiduje w ¿adnym swoim punkcie dy-
scyplinowania adwokata czy radcy prawnego
zwi¹zanego z jego uprawnieniami procesowy-
mi, takimi jak na przyk³ad, o czym tu by³a mo-
wa, sk³adanie wniosków dowodowych. Nie ma
takiej propozycji.

Mowa jest tylko o wymierzeniu kary porz¹dko-
wej w dwóch przypadkach: niestawiennictwa
i samowolnego wydalenia siê z sali. I tylko o tym
mówimy. Jakie¿ tutaj jest ograniczenie prawa do
obrony? Czego obroñca ma siê baæ? Jeœli bêdzie
ba³ siê kary porz¹dkowej i dlatego przyjdzie do

s¹du, to dobrze. Ale to jest tylko to spektrum wi-
dzenia.

Zwróci³em uwagê na wyst¹pienia pana sena-
tora £yczywka i pana senatora Zientarskiego,
które sz³y w³aœnie w tym kierunku, ¿e to jest pew-
na presja na adwokata co do wyra¿ania jego up-
rawnieñ procesowych. Jeszcze raz powtarzam:
nie ma, nie by³o i nie bêdzie takiej propozycji.

Nawi¹¿ê tutaj do tego, co mówi³ pan senator
Zientarski. Jestem wieloletnim sêdzi¹ i napraw-
dê doceniam wagê i rolê obroñcy oraz pe³nomoc-
nika w procesie. Nie wyobra¿am sobie rzetelnego
procesu bez absolutnej wolnoœci procesowej. Ale
to s¹ dwie ró¿ne sprawy: subordynacja organiza-
cyjna a uprawnienia procesowe.

Tak samo, Panie Senatorze, nie ma takiej pro-
pozycji w tym kodeksie, ¿eby prokurator móg³
ukaraæ adwokata w postêpowaniu przygotowaw-
czym grzywn¹. Nie ma takiej propozycji. Proku-
rator mo¿e wyst¹piæ do s¹du – tylko tyle. Tak jest
w tej propozycji, w tej poprawce, któr¹ wniós³ pan
senator Romaszewski, i tak by³o od pocz¹tku
w propozycji rz¹dowej. To, o czym pan mówi³, to
jest co innego, to dotyczy dziekana rady adwo-
kackiej i to jest zupe³nie inna kwestia. Ale dzie-
kan rady adwokackiej nie wystêpuje w sprawie,
nie ma ¿adnych uprawnieñ procesowych, nie ma
siê czego tutaj baæ. To nie o to chodzi.

Czujê siê zobowi¹zany paniom senator i panom
senatorom powiedzieæ coœ jeszcze, co mo¿e wy-
kracza poza ustawê, ale wiele w¹tków wykracza
poza tê ustawê. Kwestia protoko³owania… Rzetel-
noœæ protoko³u nie ma ¿adnego zwi¹zku z tym,
o czym w tej chwili mówimy. Ale chcê powiedzieæ
w³aœnie o tych innych sprawach, podaæ pewnego
rodzaju wyjaœnienie. Bo pad³o takie pytanie: kto
w Polsce jest sêdzi¹? No, ró¿nie to bywa. ¯e cza-
sem bywa Ÿle, to ja wiem najlepiej, bo wiele lat by-
³em sêdzi¹ odwo³awczym. I znam te sprawy, znam
te wyroki, znam ten poœpiech, znam wystêpuj¹cy
czasem brak niezbêdnej wiedzy. Ale znam te¿ ta-
kich m³odych sêdziów, którzy naprawdê s¹ godni
najwy¿szego szacunku. Ich zaanga¿owanie, ich
praca te¿.

Problem jest strategiczny i strukturalny, bo
gdybyœcie zapytali mnie pañstwo, jak ja bym to
widzia³, jaka jest moja wizja idea³u, to moja wizja
idea³u jest anglosaska – zawód sêdziego jako
ukoronowanie zawodów prawniczych. Tylko
w naszym kraju jest pewien problem. Otó¿ prze-
cie¿ my jesteœmy otwarci. I ustawa przewiduje, ¿e
adwokat mo¿e zmieniæ barwy. Ale ilu¿ jest takich
adwokatów, którzy chc¹ zmieniæ barwy? Niewie-
lu, jeœli nie powiedzieæ, ¿e wcale takich nie ma.
Dlaczego? Nie chcê narzekaæ na wynagrodzenia
sêdziowskie i nie narzekam, bo dzisiaj one s¹ go-
dne. Nie s¹ bardzo dobre, s¹ godne, i to ju¿ wy-
starczy. Nie przystaj¹ natomiast, rzeczywiœcie,
do zarobków dobrze czy przeciêtnie sytuowanego
i wziêtego adwokata. Ten adwokat z dwudziesto-
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czy trzydziestoletnim sta¿em nie bêdzie chcia³
tak dalece obni¿aæ swojego standardu ¿yciowego
i przechodziæ do zawodu sêdziowskiego. ¯ebyœ-
my wiêc mogli to zrobiæ, musielibyœmy w sposób
bardzo znaczny podnieœæ zarobki sêdziowskie,
a na to Skarbu Pañstwa nie staæ. I tu jest pro-
blem, zasadniczy problem. Bo by³ projekt ustawy
id¹cy w³aœnie w tym kierunku, chyba za pani mi-
nister Suchockiej, który upad³ ze wzglêdów eko-
nomicznych. Ale chcê powiedzieæ, ¿e to nie zna-
czy, i¿ my nie pracujemy nad rozwi¹zaniem. Je-
¿eli siê nie da tak, to spróbujemy inaczej. Przecie¿
jest ustawa o Krajowej Szkole Sêdziów i Prokura-
torów, która siê ma wzorowaæ na hiszpañskich
wzorach. Oni siê dopracowali takiego modelu,
w którym jest tak wysoki poziom szkolenia i taki
odsiew, ¿e ludzie, którzy koñcz¹ naukê, to s¹ ci
najlepsi. I mam nadziejê – przecie¿ ta szko³a za
rok ma ruszyæ – ¿e postawimy na ten sposób
kszta³cenia, nie ten dotycz¹cy szerokich rzesz na
aplikacjach, dochodz¹cych, gdzie produkujemy
ludzi z egzaminami sêdziowskimi, prokurator-
skimi, którzy nie maj¹ podstawowej wiedzy
w tym zakresie, tylko na elitarn¹ szko³ê sêdziów
i prokuratorów. Jest to jeden z projektów.

Ma³o tego. Widzimy wyraŸnie, widzimy przede
wszystkim problemy le¿¹ce po stronie s¹dów, tyl-
ko dzisiaj o tym nie mówimy. Dzisiaj mówimy
o pewnym ma³ym wycinku problemu. Tym ma-
³ym wycinkiem problemu jest adwokatura w ta-
kim zakresie, w jakim czêœæ adwokatów lekcewa-
¿y swój podstawowy obowi¹zek stawiennictwa
w s¹dzie. I tylko o tym mówimy.

Wysoka Izbo, przecie¿ my mamy oko³o czter-
dziestu ustaw, które maj¹ uzdrowiæ wymiar
sprawiedliwoœci. Wœród tych ustaw jest wiele
skierowanych w³aœnie na uzdrowienie stanu sê-
dziowskiego. Postêpowanie dyscyplinarne,
zmiany w u.s.p., zmiany organizacyjne… Mamy
nadziejê – jesteœmy na bardzo dobrej drodze – ¿e
uzyskamy znaczne œrodki unijne na to, ¿eby
wprowadziæ profesjonalne organizacje w s¹do-
wnictwie i w prokuraturze, ¿e firmy zagraniczne
bêd¹ pomaga³y nam w rozwi¹zaniu tego proble-
mu. Wizytacje, instrukcje – to wszystko siê ju¿
dzieje, od ponad roku to siê dzieje; mamy ju¿ pe-
wne rezultaty. I jeszcze nagrywanie rozpraw.
Nagrywanie rozpraw bêdzie obowi¹zywa³o nie-
zale¿nie od tego, czy to nagranie bêdzie zastêpo-
wa³o protokó³, czy nie. W procedurach, i cywil-
nej, i karnej, wprowadzamy mo¿liwoœæ tak zwa-
nego protoko³u elektronicznego. Ale nawet wów-
czas, kiedy sêdzia nie zdecyduje siê z niego ko-
rzystaæ, bêdzie mia³ obowi¹zek nagrywania roz-
praw. I to jest ten instrument, ten monitoring
sal s¹dowych, który mamy wprowadziæ. To miê-
dzy innymi oznacza dyscyplinowanie sêdziów.
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, wiele sal jest

ju¿ w ten sposób wyposa¿onych. Do koñca tego
roku wszystkie sale w Polsce bêd¹ wyposa¿one
w system nagrywania. Ale widzimy nie tylko ob-
szar s¹dowy, bezpoœrednio dotycz¹cy sêdziów,
widzimy ró¿ne problemy. Widzimy równie¿ pro-
blem bieg³ych, poziomu bieg³ych, ich niesubor-
dynacji. Wytyka nam to zreszt¹ Europejski Try-
buna³ Praw Cz³owieka. Jest ustawa o bieg³ych,
jest nowelizacja ustawy o t³umaczach, o ³awni-
kach. Chcê wiêc powiedzieæ, ¿e chodzi o to,
abyœmy widzieli problem, o którym dzisiaj mó-
wimy, we w³aœciwej proporcji. Mówimy o wycin-
ku. Nie mówimy wcale, ¿e jest to podstawowa
i jedyna przyczyna. To europejski trybuna³ tak
stwierdzi³, bo on ma takie spektrum spraw.
I dlatego dzisiaj o tym mówiliœmy. I nie mówimy
o tym, ¿e w jakikolwiek sposób ograniczamy up-
rawnienia procesowe adwokatów. Chodzi tylko
o subordynacjê procesow¹, o nic wiêcej. Taka
jest intencja, tego dotyczy³a propozycja ustawy.
I nic wiêcej w niej nie ma.

Przepraszam, jeœli zabra³em za du¿o czasu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Poniewa¿ w trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania w tej sprawie.

G³osowanie w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektó-
rych innych ustaw zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego, ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Rozpatrywana ustawa zosta³a uchwalona
przez Sejm na trzydziestym siódmym posiedze-
niu w dniu 15 marca 2007 r. Do Senatu przeka-
zano j¹ 16 marca 2007 r. Marsza³ek Senatu
21 marca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu
Senatu, skierowa³ j¹ do Komisji Ustawodawczej
oraz do Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
œci. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowa-
³y swoje sprawozdania.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 389,
a sprawozdania komisji w drukach nr 389A oraz
389B.

Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawczej, pana senatora Andrzejewskiego, o za-
branie g³osu i przedstawienie sprawozdania ko-
misji.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedmiotowa ustawa dotyka bardzo istotne-

go zagadnienia, które ma charakter porz¹dku-
j¹cy dosyæ istotn¹ dyrektywê obowi¹zuj¹c¹ do-
tychczas, w bardzo szerokim zakresie, po II woj-
nie œwiatowej w poszczególnych kodyfikacjach
dotycz¹cych prawa procesowego karnego. Spro-
wadza siê ona w tej chwili do brzmienia art. 3 ko-
deksu postêpowania karnego, który mówi, ¿e
w granicach okreœlonych w ustawie postêpowa-
nie karne odbywa siê z udzia³em czynnika spo³e-
cznego. Dotyczy to przede wszystkim s¹dów ³a-
wniczych, ale tak¿e udzia³u przedstawiciela spo-
³ecznego, który przecie¿ te¿ jest czynnikiem spo-
³ecznym, w ramach art. 90 i nastêpnych artyku-
³ów kodeksu postêpowania karnego.

Ustawa proponuje ograniczyæ udzia³ ³awni-
ków, ograniczyæ do niezbêdnego zakresu,
z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, ¿e
sprawy wymagaj¹ce szczególnego rozpoznania
merytorycznego w zakresie struktury funkcjo-
nuj¹cego systemu prawa karnego i ca³ego syste-
mu, w który jest wkomponowana norma prawa
karnego, materialnego i procesowego, mog¹ byæ
najlepiej ocenione przez sêdziego profesjonalne-
go. Drugi powód to taki, ¿e czynnik spo³e czny,
odgrywaj¹cy tak¹ rolê polityczn¹ w okresie pañ-
stwa stalinowskiego, a póŸniej PRL, i niejako bê-
d¹cy elementem uspo³ecznienia s¹dów, w syste-
mie, w którym przynajmniej teoretycznie powin-
niœmy funkcjonowaæ, powinien ust¹piæ spraw-
noœci i merytorycznej fachowoœci. A ka¿dy sêdzia
z za³o¿enia, z zasady domniemania jego kompe-
tencji i prawid³owoœci funkcjonowania organu,
jest organem w³adzy, tej trzeciej w³adzy, ale mo¿e
najwa¿niejszej w ramach podzia³u w³adz, która
ma implicite wpisane w swoje obowi¹zki dbanie
o prawa stron do tego, do czego obliguje i konsty-
tucja, i prawo miêdzynarodowe, a mianowicie do
rzetelnego procesu. Nie bêdê siê dalej rozwodzi³
nad treœci¹ tych przepisów, bo o nich co jakiœ
czas jest mowa. W zwi¹zku z tym nie jest niezbêd-
ne, tak jak to by³o poprzednio, k³adzenie akcentu
na czynnik niefachowy, który asystuje z regu³y
sêdziemu profesjonalnemu i ma ujawniaæ tak
zwan¹ wra¿liwoœæ spo³eczn¹ i inne elementy wy-
nikaj¹ce nie tylko z prawa pozytywnego, ale je-
dnoczeœnie na przyk³ad z zasad wspó³¿ycia spo-
³ecznego albo dostatecznego przyjrzenia siê ele-
mentom, które s¹ komponentami samej normy
prawnej, dyrektyw procesu i dyrektyw zastoso-
wania dyspozycji normy karnej prawa material-
nego.

Ustawodawca proponuje wiêc – jest to projekt
rz¹dowy – aby w zakresie spraw cywilnych s¹dy
rozpoznawa³y wy³¹cznie niektóre sprawy. I tu
w przed³o¿eniu rz¹dowym niew¹tpliwie by³ za-
kres prawa pracy, który jednoczeœnie zosta³ roz-

szerzony w toku postêpowania w Sejmie o spra-
wy, szeroko rozumiane, ze stosunków rodzin-
nych. W zakresie spraw karnych ograniczono na-
tomiast udzia³ ³awników do orzekania w spra-
wach o zbrodniê oraz o przestêpstwa, za które
ustawa przewiduje karê do¿ywotniego pozbawie-
nia wolnoœci. Zmniejszono tak¿e sk³ad orzeka-
j¹cy s¹du okrêgowego, który równie¿ bêdzie orze-
ka³ jednoosobowo. Z udzia³u ³awników zrezygno-
wano tak¿e w postêpowaniach w sprawach nie-
letnich. W zakresie prawa o stowarzyszeniach to
s¹d jednoosobowy bêdzie rozpatrywa³ sprawy
dotycz¹ce udzielania upomnienia w³adzom sto-
warzyszenia, uchylania niezgodnej z prawem lub
statutem uchwa³y stowarzyszenia oraz w spra-
wie rozwi¹zania stowarzyszenia. Zmiany w pozo-
sta³ych ustawach stanowi¹ konsekwencjê usta-
nowienia zasady, i¿ s¹d rozpoznaje sprawy je-
dnoosobowo.

Czyli mamy tutaj do czynienia niejako z prze-
organizowaniem i zmian¹ akcentu. To, ¿e tak
zwany czynnik spo³eczny by³ równorzêdny czyn-
nikowi zawodowemu, czyli sêdziemu, ¿e posiada³
te same przywileje, uprawnienia i tak¹ sam¹ w³a-
dzê s¹dzenia, by³o generaln¹ zasad¹. My prze-
chodzimy w tej ustawie – i jest to dosyæ wa¿ne
przejœcie – na, jak to byœmy dzisiaj powiedzieli,
w³adzê fachowców, od których w zwi¹zku z tym
wymagamy, zgodnie z zasad¹ domniemania rea-
lizacji ich wszystkich zobowi¹zañ, tego, ¿eby stali
na stra¿y wymiaru sprawiedliwoœci, obowi¹z-
ków, ale i praw stron procesowych, i pokrzywdzo-
nego, i oskar¿onego, a tak¿e pe³nomocników tych
stron. Jednym s³owem, ostoj¹ wymiaru spra-
wiedliwoœci jest sêdzia fachowy, a kwestiê udzia-
³u elementu spo³ecznego, ³awniczego nale¿y
ograniczyæ do minimum. To jest w pewnym sen-
sie przeorganizowanie, które ma z jednej strony
zaplecze zasadnoœci merytorycznej, ale te¿ z dru-
giej strony prowadzi do ekonomii i zwiêkszenia
odpowiedzialnoœci samych sêdziów, jak rozu-
miemy, za wymiar sprawiedliwoœci, za ekonomiê
procesow¹. Bo czêstokroæ udzia³ ³awników ozna-
cza³ s¹dzenie oparte na pewnej wra¿liwoœci, ale
wystarczy³o – nie bêdzie to tajemnic¹ dla tych,
którzy byli aplikantami albo maj¹ uprawnienia
sêdziowskie, tak jak ja – ¿e w zaciszu gabinetu sê-
dziowskiego ³awnik reprezentowa³ pogl¹d, a sê-
dzia wyk³ada³ mu przes³anki rozstrzygniêcia,
które by³y mu obce, wynikaj¹ce z nieznanego mu
czêsto komponentu prawa materialnego b¹dŸ
procesowego, i ³awnik wtedy by³ przekonany.
Oczywiœcie, zdarza siê i zdarza³o siê tak w spra-
wach, na przyk³ad politycznych, w których nieje-
dnokrotnie bra³em udzia³, ¿e ³awnicy – a czêsto-
kroæ byli specjalnie dobierani, tak¿e pod k¹tem
politycznej przydatnoœci dla orzekania – przeg³o-
sowali sêdziego. Nale¿y to jednak do rzadkich wy-
j¹tków. Z regu³y decyzyjny g³os ma ten, kto decy-
duje o zastosowaniu systemu, a nie ten, kto prze-
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jawia tylko wra¿liwoœæ na argumenty osobowe,
personalne czy okolicznoœci ³agodz¹ce. Obser-
wowa³em równie¿ niejednokrotnie, bior¹c udzia³
w naradach sêdziowskich, jak dalece tam, gdzie
³awnik mo¿e wystêpowaæ jako czynnik ³agodz¹cy
wymiar kary, te¿ jest przekonywany przez sêdzie-
go, ze wzglêdu na pewne proporcje i argumenty
natury systemowej. St¹d ten udzia³ ³awnika jest
dosyæ iluzoryczny, choæ oczywiœcie jest wa¿ny.
Na przyk³ad adwokaci uwa¿aj¹ za bardzo cenne
to, ¿e mog¹ mówiæ do kogoœ stanowi¹cego ele-
ment wra¿liwy spo³ecznie, i to, ¿e s¹ s³uchani. Ale
to nie zawsze spotyka siê z rzeczywist¹ merytory-
czn¹ skutecznoœci¹ i nie wytrzymuje próby anali-
zy systemowej, mimo ¿e odgrywa pewn¹ rolê. To
jest ta nastêpna kwestia.

Komisja Ustawodawcza rozwa¿a³a te wszyst-
kie kwestie i uzna³a, ¿e kierunek zmian propono-
wany przez rz¹d jest uzasadniony zarówno ze
wzglêdu na ochronê praw i wolnoœci obywatel-
skich, które musi przejawiaæ i powinien przeja-
wiaæ tak¿e s¹d w sk³adzie zawodowym, jak i ze
wzglêdu na usprawnienie orzekania, a jedno-
czeœnie przyczynienie siê do sprawnoœci samego
wymiaru sprawiedliwoœci.

Jednym z elementów, które podlega³y dyskusji
w Sejmie i w ramach prac Komisji Ustawodaw-
czej, by³o to, w jakim zakresie nale¿y przywróciæ
przed³o¿enie rz¹dowe. Dotyczy to zw³aszcza
udzia³u ³awniczego, dwóch ³awników, przy roz-
poznawaniu w sprawach dotycz¹cych stosun-
ków rodzinnych, takich jak rozwód, separacja,
uniewa¿nienie uznania dziecka czy rozwi¹zanie
przysposobienia.

Komisja Ustawodawcza powróci³a w tym za-
kresie do przed³o¿enia rz¹dowego, co znalaz³o
wyraz w tym, co proponuje Senatowi w druku
nr 389A, gdzie proponuje, ¿eby zrezygnowaæ ze
sk³adu ³awniczego przy rozpoznawaniu tego typu
spraw. Proponujemy wobec tego, ¿eby w ustawie
z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postêpowania
cywilnego utrzymaæ zasadê, i¿ w pierwszej in-
stancji s¹d rozpoznaje sprawy w sk³adzie jednego
sêdziego, chyba ¿e przepis szczególny stanowi
inaczej. A te szczególne przepisy dotycz¹ spraw
z zakresu prawa pracy o ustalenie, istnienie, na-
wi¹zanie lub wygaœniêcie stosunku pracy, uzna-
nie bezskutecznoœci wypowiedzenia stosunku
pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie
poprzednich warunków pracy lub p³acy oraz
³¹cznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszko-
dowanie w przypadku nieuzasadnionego lub na-
ruszaj¹cego przepisy wypowiedzenia oraz roz-
wi¹zania stosunku pracy, naruszenie zasady ró-
wnego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia
z tym zwi¹zane oraz o odszkodowanie lub za-
doœæuczynienie w wyniku stosowania mobbingu.
To s¹ te dziedziny, w których wra¿liwoœæ i ustale-

nie stanu faktycznego s¹ bardzo istotnymi zna-
mionami oceny, jest to nie tylko ocena systemo-
wa, ale ocena stosunków miêdzyludzkich. Jest to
szczególnie delikatna materia, w wypadku której
byæ mo¿e nale¿y, a nawet na pewno nale¿y dopu-
œciæ czynnik spo³eczny, o którym mówi art. 3 ko-
deksu postêpowania karnego.

Jednoczeœnie dodajemy tutaj to, co jest kom-
ponentem, a mianowicie, ¿e prezes s¹du mo¿e
zarz¹dziæ rozpoznanie sprawy o pozbawienie lub
ograniczenie w³adzy rodzicielskiej albo o przy-
sposobienie w sk³adzie trzech sêdziów zawodo-
wych, tym razem zawodowych, je¿eli jest to uza-
sadnione okolicznoœciami.

Usuwamy z przed³o¿enia sejmowego s¹dzenie
w sk³adzie ³awniczym w tym zakresie, o którym
mówi³em, je¿eli chodzi o rozwód i separacjê. Tu-
taj bardzo potrzebny jest, wydaje siê, nie tylko
sk³ad œciœle zawodowy, ¿eby uwzglêdniæ wszyst-
kie przes³anki i w³aœciwie to oceniæ, ale te¿ – cze-
go w ustawie nie ma, a w przysz³oœci, de lege fe-
renda powinno byæ rozwa¿ane – dostateczne do-
œwiadczenie i wiek sêdziów, którzy orzekaj¹ w te-
go typu sprawach, bo jest to mo¿e du¿o wa¿niej-
sze ni¿ sam sk³ad spo³eczny i ³awniczy.

I to by by³y te poprawki. Poza tym Komisja
Ustawodawcza uznaje zarówno tê inicjatywê, jak
i zakres rozstrzygniêcia proponowany przez rz¹d,
a przyjêty w Sejmie, za celowe i wnosi o uchwale-
nie ustawy z t¹ poprawk¹, która stanowi powrót
do przed³o¿enia rz¹dowego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Praw

Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, pana senatora Ku-
biaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Po tak obszernym przedstawieniu ustawy

przez przedstawiciela Komisji Ustawodawczej
pozosta³o mi niewiele do dodania. W swoim spra-
wozdaniu Komisja Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci przyjê³a, ¿e ustawa przekazana przez
Sejm ma byæ przyjêta bez poprawek, czyli stano-
wiska senatorów jednej i drugiej komisji nie s¹
takie same.

Projekt rz¹dowy zwraca³ równie¿ uwagê na pe-
wne czynniki finansowe, materialne, gdy¿ oko³o
200 milionów z³ jest wydawanych rocznie na ³a-
wników. Ponad 40% tych ³awników to emeryci
i renciœci, kilkanaœcie procent to bezrobotni. Tak
¿e jest taki czynnik, czyli po prostu strona mate-
rialna, te osoby otrzymuj¹ nale¿noœæ z s¹du.

Pozostaje jeszcze kwestia zwi¹zana z art. 182
konstytucji, czy to ograniczenie nie narusza tak
zwanego czynnika spo³ecznego w sprawowaniu
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wymiaru sprawiedliwoœci. Ten czynnik zostaje
ograniczony, ale on jest ograniczany ju¿ od lat
dziewiêædziesi¹tych. Tak ¿e to nie jest pierwsza ta-
ka czynnoœæ. Przyjêto to ju¿ miêdzy innymi
w s¹dach gospodarczych, gdzie sprawy s¹ coraz
bardziej skomplikowane, wymagaj¹ nie tylko opi-
nii specjalistycznych bieg³ych, ale i wiedzy, spe-
cjalizacji sêdziów w poszczególnych wydzia³ach
czy w poszczególnych praktykach. Jednak pewne
zobowi¹zania zwi¹zane z Miêdzynarodow¹ Orga-
nizacj¹ Pracy powoduj¹, i¿ udzia³ czynnika spo³e-
cznego, udzia³ ³awników jest zasadny. Tak ¿e takie
stanowisko jak w projekcie rz¹dowym uzasadnia
siê tym, ¿e s¹ to sprawy na tyle donios³e spo³ecz-
nie, ¿e w tych wymienionych ma braæ udzia³ ³a-
wnik.

Rozwa¿yæ równie¿ nale¿y tak¹ uwagê zmienia-
j¹c¹ do art. 47 § 2, gdzie chodzi przede wszystkim
o stosunki pracy, gdy nast¹pi rozszerzenie powó-
dztwa w trakcie postêpowania. Jest kwestia, czy
to bêdzie rozpatrywane w sk³adzie jednoosobo-
wym czy trzyosobowym. Tu jest taka w¹tpliwoœæ,
której rozstrzygniêcie z tego projektu jednozna-
cznie nie wynika.

To tyle ogólnychuwag.Chcia³bymtylko, jakmó-
wiê, wspomnieæ, ¿e faktycznie projekt rz¹dowy nie
przewidywa³ ³awników w sprawach dotycz¹cych
stosunków rodzinnych, ¿e przewidywa³, ¿eby w po-
stêpowaniach dla nieletnich nie brali udzia³u ³a-
wnicy, a jeœli chodzi o sprawy karne, to jest artyku³
dotycz¹cy art. 28 i 30 w kodeksie postêpowania
karnego, gdzie generalnie w wypadku zbrodni
i wtedy, gdy jest zagro¿enie kar¹ do¿ywocia, s¹ ³a-
wnicy. Oczywiœcie, ze wzglêdu na zawi³oœæ sprawy
nawet s¹d pierwszej instancji mo¿e ustaliæ, ¿e
w sprawie bêd¹ brali udzia³ równie¿ ³awnicy.

Konsekwencj¹ tych zmian s¹ równie¿ zmiany
wywo³ane i powsta³e w innych przepisach, miê-
dzy innymi w prawie o stowarzyszeniach,
o ochronie zdrowia, o izbach rolniczych, ale przez
komisjê jest popierana generalna zasada, ¿eby
udzia³ ³awników by³ mniejszy.

Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Ryszard Legutko:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji pañstwo sena-
torowie mog¹ zadawaæ pytania senatorom spra-
wozdawcom.

Czy ktoœ chce takie pytanie zadaæ? Nie widzê
chêtnych.

Proszê pañstwa, rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem. Do reprezentowania sta-
nowiska rz¹du zosta³ upowa¿niony minister

sprawiedliwoœci. Zgodnie z art. 50 Regulaminu
Senatu g³os mo¿e zabraæ obecny na posiedzeniu
przedstawiciel rz¹du, którym jest dobrze ju¿ nam
znany pan minister Kry¿e.

Czy pan, Panie Ministrze, chcia³by zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Andrzej Kry¿e: Nied³ugo.)

Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Andrzej Kry¿e:
Dziêkujê bardzo.
W zasadzie po wyst¹pieniu panów senatorów

sprawozdawców niewiele mi pozosta³o do powie-
dzenia. Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na pewien
aspekt praktyczny. Otó¿ gdyby nie zosta³a przyjê-
ta poprawka wniesiona przez Komisjê Ustawo-
dawcz¹, to mielibyœmy tak¹ sytuacjê, jak¹ mamy
w zakresie wszystkich spraw cywilnych, nic by siê
nie zmieni³o, utrzymane by zosta³o status quo,
gdyby zosta³a przyjêta poprawka Sejmu, tak to
nazwijmy. W zwi¹zku z tym na ¿adnym etapie
udzia³ ³awników w postêpowaniu cywilnym nie
by³by ograniczony, co wi¹za³oby siê nie tylko z ko-
sztami, ale z pewn¹ pozornoœci¹ ich funkcji.

Chcê przy tym powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o te
sprawy, w wypadku których Sejm uzna³ koniecz-
noœæ obecnoœci ³awników w sk³adzie orzeka-
j¹cym, to je¿eli chodzi o sprawy o charakterze
uniewa¿nienia uznania dziecka, rozwi¹zania
przysposobienia, pozbawienia lub ograniczenia
w³adzy rodzicielskiej, to tak naprawdê s¹d opiera
siê na opinii bieg³ych, opinii bieg³ych z rodzin-
nych oœrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
psychologów, specjalistów od spraw rodzinnych.
I tu jest wielka wiedza, a nie zawsze ta wiedza
jest, mimo wieku, po stronie ³awników.

I powiem tak. Któryœ z panów senatorów mó-
wi³, ¿e ponad 50% ³awników to s¹ osoby w wieku
ju¿ emerytalnym albo bez zajêcia, czyli bezrobot-
ni. Niestety, w ubieg³ej kadencji okaza³o siê, ¿e
bardzo wielu by³o tak¿e karanych. Dzisiejsza
praktyka jest taka, ¿e to ci ³awnicy uczestnicz¹
w 99% spraw, a nie ci, którzy s¹ czynni zawodowo
i s¹, ¿e tak powiem, na najwy¿szym poziomie ak-
tywnoœci intelektualnej, poniewa¿ ci nie anga¿u-
j¹ siê w postêpowania, odmawiaj¹ uczestnictwa.
¯yjemy w innych czasach. Tak jak powiedzia³
pan senator Andrzejewski, to by³a instytucja so-
cjalistyczna. Wtedy, kiedy by³y socjalistyczne za-
k³ady pracy, to one delegowa³y ³awnika, on mia³
za to p³acone przez pañstwo i to jakoœ tam fun-
kcjonowa³o przynajmniej w zakresie organizacyj-
nym. Dzisiaj, gdy mamy gospodarkê prywatn¹,
to ktoœ ma wybór: albo bêdê ³awnikiem, albo mu-
szê siê po¿egnaæ z prac¹. W rezultacie prowadzi
to do, i to jest najwiêkszy koszt, pewnej fikcji
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orzekania kolegialnego. To jest najwiêkszy koszt
spo³eczny tego, poniewa¿ spo³eczeñstwo widzi,
bardzo czêsto widzi, ¿e naprawdê orzeka jeden
sêdzia. Ta fikcja jest spo³ecznie szkodliwa, pod-
wa¿a autorytet wymiaru sprawiedliwoœci, zaufa-
nie do wymiaru sprawiedliwoœci. I na tê kwestiê
chcia³em równie¿ zwróciæ uwagê pañstwa sena-
torów. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana ministra.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ ta-
kie pytanie? Nie widzê chêtnych…

(G³os z sali: Jest chêtny, pan senator Alexan-
drowicz.)

Przepraszam, nie zauwa¿y³em.
Pan senator Alexandrowicz, bardzo proszê.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Ministrze, czy w ogóle bêdziemy zmie-

rzaæ ku temu, ¿eby zlikwidowaæ instytucjê ³awni-
ków? Czy jest taki zamiar ministerstwa? Bo rze-
czywiœcie wydaje siê, ¿e jest to instytucja zbêdna,
a doœwiadczenia z procesów, w których bior¹
udzia³ ³awnicy, te¿ nie s¹ najlepsze, ich rola
w procesie jest odbierana jako ma³owartoœciowa.
Czy zatem w ogóle bêdziemy zmierzaæ ku temu,
¿eby instytucjê ³awników docelowo zlikwidowaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Andrzej Kry¿e:
Nie umiem w tej chwili odpowiedzieæ na to py-

tanie w sposób kategoryczny. Wydaje siê, ¿e dzi-
siaj wystarczy próba znacznego ograniczenia ich
udzia³u i pozostawienie tego udzia³u tam, gdzie
przewidujemy, o czym tu ju¿ by³a mowa, ¿e to do-
œwiadczenie ¿yciowe, ta czu³oœæ na przyk³ad na
sprawy pracownicze wystarcz¹, tam, gdzie cho-
dzi o pewn¹ wiedzê fachow¹, w izbach morskich,
i w sprawach o zbrodnie.

Pamiêtajmy o tym, ¿e jest pewna ró¿nica miê-
dzy udzia³em czynnika spo³ecznego na przyk³ad
w systemie anglosaskim a w systemie takim jak
w Polsce. Tam sêdzia przysiêg³y jest tylko sêdzi¹
faktu. U nas jest równie¿ sêdzi¹ prawa i na tym
polega ca³a tragedi¹, bo on sêdzi¹ prawa byæ nie
mo¿e, chyba ¿e wyj¹tkowo ³awnikiem jest ktoœ,
kto jest i prawnikiem, i praktykuj¹cym, tak te¿
siê zdarza, ale to s¹ rzadkie przypadki.

Konstytucyjnie wed³ug mnie by³oby to mo¿li-
we, bo art. 172 konstytucji mówi tylko tyle, ¿e
udzia³ obywateli w sprawowaniu wymiaru spra-
wiedliwoœci okreœli ustawa. I to wszystko. Wyk³a-
dnia tego przepisu jest taka, ¿e konstytucja do-
zwala na ustawowe okreœlenie udzia³u czynnika
spo³ecznego wymiaru sprawiedliwoœci. Ale s¹
i inne zdania. Nie chcielibyœmy na tym etapie,
kiedy naprawdê wymiar sprawiedliwoœci wyma-
ga rozstrzygniêcia bardzo wielu strategicznych
konstrukcyjnych spraw, wsadzaæ kija w mrowis-
ko i tworzyæ konstytucyjny spór co do tego, czy
mo¿na w ogóle zlikwidowaæ instytucjê ³awników.

Myœlê, ¿e na przyk³ad w sytuacji, gdy jest sk³ad
orzekaj¹cy dwóch sêdziów zawodowych plus
trzech ³awników, gdy mamy do czynienia z najpo-
wa¿niejszymi sprawami zagro¿onymi kar¹ do¿y-
wotniego pozbawienia wolnoœci, kar¹ dwudzie-
stu piêciu lat, jest w tym jakaœ myœl. Tam jest
dwóch sêdziów zawodowych i tych trzech ludzi,
którzy, s¹ pewnym g³osem, sumieniem zwyk³ego
cz³owieka. Ale to chyba wystarczy – tak mi siê wy-
daje, ¿e to wystarczy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Bardzo dziêkujê panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Andrzej Kry¿e: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów,
o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu u sena-
tora prowadz¹cego listê mówcê, a przede wszyst-
kim o obowi¹zku sk³adania podpisanych wnios-
ków o charakterze legislacyjnym do marsza³ka
Senatu do czasu zamkniêcia dyskusji.

Nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania… Prze-
praszam, poniewa¿ w trakcie dyskusji senatoro-
wie nie zg³osili wniosków o charakterze legisla-
cyjnym, ale komisje przedstawi³y ró¿ne stano-
wiska, zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Sena-
tu proszê Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci o ustosunko-
wanie siê do przedstawionych w toku debaty nad
tym punktem wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania w tej sprawie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
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w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nau-
czyciela.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na trzydziestym siódmym
posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. Do Senatu
zosta³a przekazana w dniu 16 marca 2007 r. Mar-
sza³ek Senatu w dniu 21 marca 2007 r., zgodnie
z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierowa³ j¹
do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygo-
towa³y sprawozdania w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 390, a sprawozdania komi-
sji w drukach nr 390A i 390B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu, pana senatora Zbigniewa Szaleñca,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w imieniu Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu zarekomendowaæ Wysokiej Izbie ustawê
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Wysoka Izbo! Rzadko siê zdarza, aby ustawa,
która trafia do Senatu, by³a ustaw¹, która szybko,
radykalnie i bez ¿adnych kosztów likwiduje pewne
absurdy ¿ycia codziennego,w tymprzypadku¿ycia
w zespo³ach szkó³. U³atwia ona niemal natych-
miast prace dyrektorom, pracownikom admini-
stracyjnym, u³atwia ¿ycie samym nauczycielom,
likwiduje biurokracjê i na dodatek nic nie kosztuje,
a wrêcz przeciwnie, powiedzia³bym, niesie pewne
oszczêdnoœci, je¿eli chodzi o funkcjonowanie szkó³.

Proszê pañstwa, ta ustawa dotyczy w³aœnie
funkcjonowania placówek oœwiatowych, które
nazywaj¹ siê zespo³ami szkó³. Omówiê króciutko
poszczególne punkty dotycz¹ce tej ustawy, a s¹
to trzy punkty.

W pkcie 1 ustawa sankcjonuje, jak ju¿ powie-
dzia³em, fakt funkcjonowania zespo³ów szkó³.
W lit. a jest zapis: „szko³ach bez bli¿szego okreœ-
lenia – rozumie siê przez to przedszkola, szko³y
i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wy-
mienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a tak¿e odpowiednio
ich zespo³y”. A przypominam, ¿e zespo³y szkó³
funkcjonuj¹ ju¿ od wielu, wielu lat, nie mia³o to
jednak odbicia w Karcie Nauczyciela.

Analogicznie do ppktu a w ppkcie b dodaje siê
zapis o tym, ¿e przez dyrektorów szkó³ rozumie
siê równie¿ dyrektorów zespo³ów szkó³.

Jednak najwa¿niejszy punkt, o którym mówi-
³em na wstêpie,a który tak zmienia rzeczywi-
stoœæ, to pkt 2 mówi¹cy o tym, ¿e stosunek pracy
z nauczycielem nawi¹zuje siê w szkole, a w przy-
padku powo³ania zespo³u szkó³ jako jednostki

odrêbnej organizacyjnie – w zespole szkó³ na
podstawie umowy o pracê lub mianowania z za-
strze¿eniem ust. 8. Proszê pañstwa, ten zapis
powoduje jedno. Otó¿ dotychczas by³o tak, ¿e je-
¿eli w zespole szkó³ funkcjonowa³o kilka typów
szkó³, to zatrudniony tam nauczyciel by³ zatrud-
niony na podstawie umowy o pracê lub miano-
wania, ale mia³ kilka umów, które by³y zwi¹zane
z ka¿d¹ z tych szkó³. Zdarza³o siê tak, ¿e je¿eli
w danej szkole by³y cztery szko³y: liceum ogólno-
kszta³c¹ce, ekonomiczne, handlowe, wieczoro-
we, to mia³ on cztery umowy ze szko³ami, bo
uczy³ w tych czterech szko³ach. Proszê pañstwa,
rodzi³o to wiele komplikacji, tak to nazwê, biuro-
kratycznych, bo je¿eli szko³a liczy³a, powie-
dzmy, trzydziestu, czterdziestu nauczycieli, to
umów o pracê by³o sto, sto dwadzieœcia, sto trzy-
dzieœci, mo¿e i wiêcej. Ka¿da zmiana przeszere-
gowania wymaga³a ponowienia umowy, umowy
trzeba by³o przygotowywaæ od nowa. Mo¿na so-
bie wyobraziæ, ¿e w du¿ych szko³ach wymaga³o
to na ogó³ dodatkowego zatrudnienia jednego
pracownika administracyjnego, który zajmowa³
siê tymi umowami. Ten przepis likwiduje to
udziwnienie i w tej chwili nauczyciel bêdzie mia³
tylko jedn¹ umowê, obowi¹zuj¹c¹ we wszyst-
kich typach szkó³, w których bêdzie uczy³.

W pkcie 3 jest równie¿ zapis, który mówi o tym,
¿e w przypadku zatrudnienia w zespole szkó³ akt
mianowania i umowa o pracê powinny okreœlaæ
tak¿e typy szkó³ w zespole, rodzaje, typy szkó³,
w których pracuje nauczyciel. Chodzi o to, ¿eby
w akcie mianowania i w umowie by³o zaznaczo-
ne, w jakich typach szkó³ nauczyciel uczy³.

SzanowniPañstwo,naposiedzeniukomisji usta-
wa ta nie budzi³a wiêkszych zastrze¿eñ, w zwi¹zku
z tym rekomendujê Wysokiej Izbie tê ustawê i bar-
dzo proszê o przyjêcie jej bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ…

(G³os z sali: Jeszcze jeden senator sprawo-
zdawca.)

A, przepraszam najmocniej.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana
senatora Andrzeja Owczarka, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji w spra-
wie rozpatrywanej ustawy.

Senator Andrzej Owczarek:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Ze wzglêdu na to, ¿e mój przedmówca szczegó-

³owo omówi³ tê krótk¹ nowelizacjê Karty Nauczy-
ciela, ja skupiê siê, proszê pañstwa, tylko i wy-
³¹cznie na dyskusji, która by³a dyskusj¹ o¿ywio-
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n¹. Senatorowie zwracali uwagê na to, ¿e choæ
ustawa dotyczy tylko drobnego fragmentu Karty
Nauczyciela, to w gruncie rzeczy ma ona funda-
mentalne znaczenie.

Trzeba tu wróciæ do pocz¹tków reformy eduka-
cyjnej, prowadzonej przez rz¹d AWS. Jednym z za-
³o¿eñ tej reformy, i to fundamentalnych, by³o za³o-
¿enie, i¿ nie mog¹ istnieæ zespo³y szkó³ ³¹cz¹ce ze
sob¹ szko³y ró¿nych typów, miêdzy innymi ³¹cz¹ce
szko³y podstawowe i gimnazja. Ze wzglêdu na to, ¿e
w kraju brakowa³o odpowiedniej liczby budynków,
zdecydowano siê na trzyletni okres przejœciowy,
podczas którego zespo³y mog³y istnieæ, aczkolwiek
pod pewnymi rygorami, których zreszt¹ na ogó³
w szko³ach nie przestrzegano. Gdy minê³y trzy lata,
przed³u¿ono okres istnienia zespo³ów, ale nie uw-
zglêdniono tego w Karcie Nauczyciela, st¹d te¿ po-
trzeba dokonania dzisiejszej nowelizacji.

W gruncie rzeczy jest to doœæ fundamentalna
zmiana, jeœli chodzi o stosunek do reformy oœ-
wiatowej. To oznacza, ¿e jedno z wa¿niejszych za-
³o¿eñ reformy Handkego w tej chwili przesta³o
funkcjonowaæ. Na to zwracano uwagê, sugeru-
j¹c, ¿e mo¿e kolejnoœæ dzia³añ powinna byæ inna,
mo¿e najpierw powinna siê odbyæ dyskusja o sy-
stemie oœwiaty, a dopiero potem ewentualne
zmiany w Karcie Nauczyciela.

Poza tym, zgodnie z wnioskiem Biura Legislacyj-
nego, tak¿e po uzyskaniu akceptacji ministra, ko-
misja skreœli³a pkt b jako punkt niepotrzebny, który
pozostajenawetniecowsprzecznoœci z innymipun-
ktami; punkt ten mówi o tym, ¿e przez dyrektora
szko³y rozumie siê tak¿e dyrektora zespo³u szkó³.

Ostatnia zmiana, któr¹ wprowadzi³a komisja
samorz¹du terytorialnego, to zmiana terminu
wejœcia w ¿ycie ustawy. Skoro dyrektorzy zespo-
³ów szkó³ czekali na tê zmianê siedem lat, to jej
wprowadzenie w okresie dwóch tygodni spowo-
dowa³by nies³ychany zamêt. W ci¹gu dwóch ty-
godni trzeba by by³o zmieniæ w szko³ach wszyst-
kie umowy, tak¿e wszystkie akty mianowania.
W zwi¹zku z tym komisja dosz³a do wniosku, ¿e
ze wzglêdu na to, ¿e ruch s³u¿bowy w szko³ach
trwa w zasadzie do 1 wrzeœnia i czêœæ nauczycie-
li jest zatrudniona do 1 wrzeœnia, to najlepiej bê-
dzie, gdy ta ustawa zacznie funkcjonowaæ
z dniem 1 wrzeœnia, tak aby nie wprowadzaæ do-
datkowego ba³aganu organizacyjnego, gdy¿ i tak
tego dnia wiele umów nale¿a³oby zmieniaæ.

Komisja przyjê³a uchwa³ê z tymi dwiema po-
prawkami i prosi Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy
wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
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 senatorów sprawozdaw-
ców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
poselskim projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister edukacji na-
rodowej. Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu,
g³os mo¿e zabraæ teraz pan minister.

Czy ¿yczy pan sobie?
Zapraszam serdecznie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Stanis³aw S³awiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Najkrótszy komentarz. Ta ustawa wbrew pew-

nym niepokojom podnoszonym w czasie dyskusji
rzeczywiœcie porz¹dkuje pewien absurd biuro-
kratyczny, i tylko to. Ona nie wnika w zagadnie-
nie struktury, ustroju szkolnego, w to, o czym
troszkê rozmawialiœmy na posiedzeniach komi-
sji, prostuje po prostu czy likwiduje pewien na-
wis biurokratycznych obowi¹zków, które niko-
mu niczego po¿ytecznego nie przynosz¹. Stron¹
poszkodowan¹ s¹ po czêœci, choæ mo¿e mniej dy-
rektorzy szkó³, ale bardziej nauczyciele, którzy
wczeœniej mieli na przyk³ad piêæ umów na 1/5
etatu, a teraz trac¹ pewne przywileje zwi¹zane
z wykonywaniem tego zawodu, który realnie wy-
konuj¹ w pe³nym wymiarze.

Sprawa poprawek. Jeœli chodzi o to skreœlenie,
to stanowi ono, je¿eli rozumiem intencjê autorów
tego zapisu, jakieœ dodatkowe dobitne powtórze-
nie, ¿eby prze³amywaæ nawyki. Samo w sobie rze-
czywiœcie nie wnosi ono jakiegoœ nowego ustano-
wienia i naszym zdaniem bez straty dla ca³oœci
mo¿na tê poprawkê po prostu przeg³osowaæ.
W zwi¹zku z tym wyraziliœmy siê o tym pozyty-
wnie, osobiœcie wyra¿a³em siê o tym pozytywnie
w czasie dyskusji.

Je¿eli zaœ chodzi o drug¹ poprawkê, to prag-
n¹³bym podziêkowaæ panom senatorom, bo
wszyscy wczeœniej przeoczyliœmy fakt, ¿e dwuty-
godniowy termin oznacza³by niepotrzebne szar-
panie, a zgodnie z rytmem szkolnej organizacji
1 wrzeœnia jest terminem znakomitym. 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 pana mini-
stra, zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku
obrad.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pani senator Fetliñska, a nastêpnie pan sena-
tor Szaleniec.

Bardzo proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy zapi-

sy, które zosta³y wniesione w nowelizacji ustawy,
nie spowoduj¹ wrêcz lawinowej chêci ³¹czenia
szkó³ w zespo³y i niejako dalszego ³amania usta-
lonych kiedyœ zasad reformy systemu edukacji?
Wydaje mi siê, ¿e planowana zmiana, która mia³a
polegaæ na tym, ¿eby jednak od³¹czyæ m³odsze
dzieci od starszej m³odzie¿y gimnazjalnej, nie bê-
dzie w tym momencie realizowana. Te zmiany nie
bêd¹ sprzyja³y celowi za³o¿onemu w reformie sy-
stemu oœwiaty.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana senatora Szaleñca o zada-

nie pytania.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Wprawdzie pan minister w kuluarach ju¿

mnie uspokaja³, ¿e nie ma w tej kwestii zagro¿e-
nia, ale wola³bym jednak zadaæ to pytanie rów-
nie¿ publicznie.

Czy fakt, ¿e bêdzie jedna umowa, gdy czasami
zdarza siê tak, ¿e w zespo³ach szkó³ organami
prowadz¹cymi s¹ dwie ró¿ne jednostki samo-
rz¹du, nie bêdzie stwarza³ jakichœ problemów
z rozliczeniem kosztów funkcjonowania zespo³u
szkó³? Czy nie by³oby warto zawrzeæ w pkcie 3 za-
pisu mówi¹cego o tym, ¿e okreœla siê typ szko³y
i wymiar zatrudnienia w danej szkole? Pan mini-
ster mnie uspokaja³, ¿e nie ma takiego zagro¿e-
nia, ale prosi³bym o kilka s³ów równie¿ w tej spra-
wie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê.
Chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie

odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Stanis³aw S³awiñski:
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie, pytanie pani

senator, to zjawisko ³¹czenia szkó³ w zespo³y ist-
nieje, istnia³o tak¿e pod rz¹dami poprzednich za-

pisów, ma swoj¹ dynamikê i istniej¹ zarówno
czynniki, które zachêcaj¹ do tworzenia zespo³ów,
jak i mechanizmy racjonalizowania tego trendu.
Ten zapis nie znajduje niejako ¿adnego prze³o¿e-
nia na zahamowanie lub rozwijanie tego zjawis-
ka, dlatego ¿e gdzie indziej i z innych powodów
podejmowane s¹ decyzje o ewentualnym tworze-
niu zespo³ów, a kogo innego dotyczy ten zapis
i komu innemu u³atwia on ¿ycie. To s¹ sprawy,
które dotykaj¹ tej samej rzeczywistoœci, ale na in-
nych piêtrach.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, dotycz¹ce zespo-
³ów szkó³, które maj¹ dwa organy prowadz¹ce, to
za ka¿dym razem sposób rozliczania siê organów
prowadz¹cych, czyli sposób partycypacji w kosz-
tach, jest szczegó³owo okreœlony w zawartym po-
rozumieniu. Fakt, ¿e ten¿e zespó³ na mocy poro-
zumienia bêdzie w mniej skomplikowany sposób
anga¿owa³ nauczycieli do pracy, nie rzutuje na
sposób finansowania. To s¹ znowu niejako dwa
ró¿ne piêtra problemu i one na siebie nie wp³ywa-
j¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

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

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Przemys³awa Alexandrowicza. Przygotuje siê pan
senator Andrzej Owczarek.

Czy ktoœ jeszcze bêdzie chcia³ zabraæ g³os? Tak
dla porz¹dku pytam. Jeszcze pan senator Ku-
biak.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
N ie zg ³aszam propozyc j i poprawek –

chcia³bym poprzeæ te poprawki, które zg³osiliœmy
na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej.

Chcia³bym natomiast – nawi¹zuj¹c do tego,
o czym mówi³ sprawozdawca komisji, pan sena-
tor Owczarek – powiedzieæ – przy ca³ej ¿yczliwoœci
dla pana ministra i przyjêciu, ¿e mówi szczerze,
to, co uwa¿a – ¿e jednak jesteœmy ró¿nego zdania.
Wydaje nam siê, ¿e przyjêcie za³o¿enia, i¿ nau-
czyciel jest nauczycielem konkretnej szko³y,
a nie zespo³u, chocia¿ sprawia³o to organizacyjne
trudnoœci dyrektorom i organom prowadz¹cym,
by³o jednak dobitnym przypomnieniem zasady,
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¿e podstaw¹ jest dana szko³a, a zespó³ to jest pe-
wna koniecznoœæ wynikaj¹ca z zarz¹dzania
wspólnym budynkiem, z takich, a nie innych
uwarunkowañ infrastruktury szkolnej. Nato-
miast podstaw¹ jest szko³a, nauczyciel jest nau-
czycielem w konkretnej szkole.

Oczywiœcie by³o to uci¹¿liwe. Czasem rzeczy-
wiœcie by³o to te¿ niekorzystne dla nauczycieli, je-
¿eli mieli cz¹stkowe etaty i w ¿adnej szkole nie
mieli przynajmniej po³owy etatu – bo jeœli mieli
przynajmniej pó³, to ju¿ wszystkie uprawnienia
wynikaj¹ce z karty posiadali. Jednak rezygnacja
z tej zasady, ¿e nauczyciel jest nauczycielem kon-
kretnej szko³y, a nie zespo³u, bêdzie odczytywa-
na – bo czy tak jest, czy nie jest, tutaj jesteœmy
w sporze – ale bêdzie odczytywana jako sygna³, ¿e
oto ten byt, bardziej administracyjny i wynika-
j¹cy z uwarunkowañ infrastrukturalnych, jakim
by³ zespó³ szkó³, jest czymœ trwa³ym i docelowym.
Tak to niestety bêdzie odczytane.

Czy to Ÿle, czy dobrze? To jest pytanie do osob-
nej dyskusji, ale tej dyskusji nie przeprowadziliœ-
my. My domagamy siê, tak¿e w komisji edukacji
i nauki, aby taka dyskusja na temat wizji zmian
w oœwiacie, kierunków tych zmian, by³a przepro-
wadzona z udzia³em ministerstwa. Brakuje nam
tej dyskusji. Spotykamy siê z pewnymi cz¹stko-
wymi propozycjami zmian – a to w ustawie o sys-
temie oœwiaty, a to w ustawie – Karta Nauczyciela
– natomiast brakuje nam dyskusji ca³oœciowej.

Podsumowuj¹c, powiem, ¿e na posiedzeniu
komisji skonstatowaliœmy jedno: ¿e przy braku
takiej ogólnej dyskusji podejmujemy decyzjê,
która zostanie odebrana przez organy prowa-
dz¹ce, przez samorz¹dy, przez samych nauczy-
cieli jako pogodzenie siê z faktem, ¿e trwa³e od-
dzielenie szko³y podstawowej od gimnazjum jest
w zasadzie nie do zrealizowania. Powtarzam:
mo¿e to nie jest z³a konstatacja, natomiast
zmartwi³o nas to, ¿e mo¿na dojœæ do takiego
wniosku po drobnej, technicznej zmianie
w ustawie – Karta Nauczyciela, przedstawianej
jako pewne uproszczenie obowi¹zków admini-
stracyjnych dyrektora.

Powtarzam te¿ wniosek, z którym wystêpowa-
liœmy ju¿ kilka razy, ¿e z wielk¹ chêci¹ widzieli-
byœmy pana ministra Giertycha na posiedzeniu
komisji edukacji, na posiedzeniu komisji samo-
rz¹du terytorialnego – bo samorz¹d prowadzi
zdecydowan¹ wiêkszoœæ szkó³ publicznych
w Polsce. Jak dot¹d, nie mieliœmy tego zaszczytu,
¿eby kiedykolwiek goœciæ pana ministra albo se-
kretarza stanu w ministerstwie edukacji. My so-
bie bardzo cenimy wszystkich wiceministrów, ale
na razie spotykaliœmy siê jedynie z podsekreta-
rzami stanu i dyrektorami departamentów. By³o-
by nam mi³o, gdybyœmy zobaczyli samego pana
ministra! Nie chodzi tu o osobisty stosunek, lecz

o spotkanie z konstytucyjnym ministrem, bo
myœlê, ¿e to jest to, czego komisja senacka mo¿e
od konstytucyjnego ministra oczekiwaæ.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Andrzeja Owczarka.
Przepraszam, mam tak¹…
(Senator Andrzej Owczarek: Króciutko bêdê

mówi³.)
Bardzo proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mój szanowny przedmówca nie sprowokuje

mnie do dyskusji o tym, którego podsekretarza
stanu bardziej lubiê, którego mniej, aczkolwiek
wnioski pewne siê tu nasuwaj¹. Jestem jednak
zwolennikiem teorii ewolucji i w zwi¹zku z tym
mam pewne jasne pogl¹dy. Nie o tym jednak
chcia³em mówiæ.

Moja wypowiedŸ zmierza w tym samym kie-
runku, tylko chcia³bym to skonkretyzowaæ. Pro-
szê pañstwa, jesteœmy cz³onkami Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej. Podczas ¿adnej dyskusji o bud¿ecie, kiedy to
decydujemy o sprawie najistotniejszej dla oœwia-
ty – o pieni¹dzach, nigdy nie by³o przedstawiciela
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wydaje siê, ¿e
ten problem dla ministerstwa nie istnieje, a jest
to zdecydowanie najwa¿niejszy problem oœwiaty.
W zwi¹zku z tym wyst¹pi³em na posiedzeniu ko-
misji, domagaj¹c siê stanowczego przeprowadze-
nia posiedzenia Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej w sprawie tak
zwanych standardów oœwiatowych. W oœwiacie
wymaga siê standardów od dyrektorów szkó³, od
nauczycieli, od wychowawców i robi to minister-
stwo poprzez kuratoria, tymczasem samo wobec
siebie ¿adnych standardów w zakresie finanso-
wania szkó³ nie ustanawia.

Druga sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ,
a która mnie bardzo boli. B³êdem, oprócz zespo-
³ów, znacznie wiêkszym moim zdaniem, jest zapi-
sany w Karcie Nauczyciela, istniej¹cej od sied-
miu lat, sposób awansu nauczyciela. Proszê pañ-
stwa, jest to sposób awansu biurokratyczny,
ogromnie podra¿aj¹cy koszty funkcjonowania
szkó³, a jednoczeœnie niestwarzaj¹cy systemu za-
chêty dla nauczycieli do pog³êbiania swojej wie-
dzy. Nied³ugo wszyscy nauczyciele w szko³ach
bêd¹ nauczycielami dyplomowanymi, poza tymi,
którzy s¹ trochê m³odsi i musz¹ dwa, trzy lata po-
czekaæ, pozbieraæ papierki od komendanta Poli-
cji, od proboszcza, od burmistrza i zanieœæ je do
kuratorium, gdzie powiedz¹: tak, dziêki tym pa-
pierkom zostaje pan nauczycielem dyplomowa-
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nym. Jest to fatalny system, system niemotywu-
j¹cy do pracy. Do pracy nauczyciela, proszê pañ-
stwa, motywuj¹ nagrody w wysokoœci od 300 z³
do 2 tysiêcy z³ na rok. I to jest system motywacyj-
ny, który oczywiœcie siê nie sprawdza.

Kolejna wa¿na rzecz, na któr¹ chcia³bym zwró-
ciæ uwagê pana ministra, to sprawa matur.
W okresie matur przez miesi¹c szko³a jest prak-
tycznie szko³¹ unieruchomion¹. Ona udaje, ¿e
pracuje. Oko³o 30% nauczycieli jest zaanga¿owa-
nych w matury. Dyrektor siê martwi tylko o jed-
no: ¿eby ¿adne dziecko nie uleg³o wypadkowi
w czasie matur, ¿eby zapewniæ wszystkim jak¹œ
tam opiekê. I do koñca roku szkolnego ju¿ w tej
szkole nie uda siê wprowadziæ ³adu pedagogicz-
nego, poniewa¿ wszyscy ¿yj¹ tymczasowo. Dla-
czego to mówiê, proszê pañstwa? Ta poprawka,
poprawka porz¹dkuj¹ca, jest projektem posel-
skim. To nie jest, proszê pañstwa, projekt Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. Jedynym projek-
tem Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którym
mieliœmy do czynienia, by³ ten projekt, który
omawialiœmy na poprzednim posiedzeniu Sena-
tu. Ju¿ o tym mówi³em, wiêc wiêcej na ten temat
nie bêdê mówi³. Oczekujemy od ministerstwa
rzetelnej wspó³pracy w zakresie zmian w oœwia-
cie, ale zmian powa¿nych, siêgaj¹cych g³êbi
spraw oœwiatowych, a nie p³ywaj¹cych lekko po
powierzchni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo serdecznie dziêkujê.
Mam pewien problem, wiêc zanim udzielê g³o-

su… Chodzi o to, ¿e jest proœba klubu o og³osze-
nie przerwy o godzinie 19.00 na czterdzieœci mi-
nut. Bardzo bym prosi³ wiêc o w miarê krótkie
przemówienie, wtedy mo¿e nie bêdê musia³ og³a-
szaæ tej przerwy.

(Senator Janusz Kubiak: Nie bêdzie d³ugie.)
Do proœby muszê siê stosowaæ.
Bardzo proszê, Panie Senatorze. Po pana wy-

st¹pieniu og³oszê przerwê i wrócimy po przerwie
do dyskusji.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja skupiê siê wy³¹cznie na zmianie wprowa-

dzanej do ustawy, nie bêdê ju¿ zajmowa³ siê inny-
mi zagadnieniami zwi¹zanymi ogólnie z oœwiat¹.

Proponowana zmiana w Karcie Nauczyciela
ujednolica powi¹zanie z ustaw¹ o systemie oœ-
wiaty, gdy¿ zmiana wprowadzana w 2004 r. bu-
dzi³a pewne w¹tpliwoœci i nie by³a jednoznaczna.
Chodzi o to, jak powinny byæ okreœlane poszcze-
gólne typy szkó³ w zespole. Chodzi o pojêcie ze-
spo³u, równie¿ o poszczególne typy szkó³ w tym¿e
zespole.

Jest to projekt poselski, który ujednolica, jeœli
chodzi o takie sytuacje, ¿e w poszczególnej szkole
nauczyciel by³ zatrudniony poni¿ej po³owy etatu,
wiêc nie móg³ robiæ awansu zawodowego. To by³o
wymogiem, ¿eby nie by³ zatrudniany na 2/18,
powiedzmy, czy na 5/18, tylko co najmniej na
1/2 etatu. Równie¿ pojawia sie tu kwestia odpra-
wy i wypisywania œwiadectw. Wprowadzenie tej
poprawki ujednolici to. Równie¿ o to zabiega³y
samorz¹dy. Bo, przepraszam, czy ma siê zatru-
dniaæ do ka¿dego typu szko³y dyrektora czy jed-
nego dyrektora do zespo³u szkó³? Tak ¿e chodzi
tu o zdefiniowanie pojêcia szko³y i pojêcia zespo-
³u szkó³. Dlatego ten projekt, notabene projekt
opozycji z³o¿ony w Sejmie, zas³uguje na uwzglê-
dnienie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Zbigniewa Szaleñca.
Czy ktoœ jeszcze bêdzie chcia³ zabraæ g³os? Nie

widzê chêtnych.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Ja bardzo krótko. Chcia³bym tylko podkreœliæ

tak¹ rzecz. Zgadzam siê z du¿¹ czêœci¹ wypowie-
dzi pana senatora Alexandrowicza, pana senato-
ra Owczarka, ale na temat oœwiaty powinniœmy
dyskutowaæ. Du¿o jest problemów, naprawdê
wiele, i ustawy, które ostatnio siê pojawiaj¹, zu-
pe³nie nie wyczerpuj¹ wszystkich problemów.
Niemniej ta ustawa akurat porz¹dkuje doœæ is-
totn¹ kwestiê. Wiem to doskonale, poniewa¿ by-
³em w³aœnie dyrektorem zespo³u szkó³ i mogê po-
wiedzieæ, ¿e z punktu widzenia nauczyciela nie
ma ¿adnej ró¿nicy, czy on jest zatrudniony w tej
szkole, czy w tamtej, czy ma umowy podzielone
na poszczególne szko³y. Jego interes jest w tym,
¿eby mia³ tak¹ umowê, która nie blokuje mu ró¿-
nych elementów funkcjonowania, chocia¿by te-
go, co by³o tu wspomniane, mianowicie awansu
zawodowego. Chodzi równie¿ o wiele innych kwe-
stii, które wi¹¿¹ siê w³aœnie z zatrudnieniem na
pó³ etatu. Ta ustawa bardzo to porz¹dkuje i po-
winna byæ przyjêta.

Mimo ¿e jako sprawozdawca komisji wnosi³em
o przyjêcie ustawy bez poprawek, teraz jako se-
nator powiem, ¿e poprawka pana senatora Ow-
czarka, dotycz¹ca przesuniêcia terminu wejœcia
w ¿ycie ustawy, ma naprawdê kapitalne znacze-
nie, bo wprowadzilibyœmy masê zamieszania
w trakcie roku szkolnego i by³oby to bardzo nie-
dobre. Tak ¿e ju¿ mówiê, ¿e jestem bardzo za
wprowadzeniem tej poprawki.

I jeszcze jedna kwestia, porz¹dkuj¹ca. Pano-
wie senatorowie, wypowiadaj¹c siê trochê nega-
tywnie na temat zespo³u szkó³, patrz¹ na te ze-
spo³y z jednego punktu widzenia: po³¹czenia
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gimnazjum ze szko³¹ podstawow¹. A zespo³y
szkó³ to bardzo czêsto zespo³y na jednym pozio-
mie, mamy chocia¿by, je¿eli chodzi o szko³y œre-
dnie, ró¿ne typy szkó³ w jednym budynku. Ja
akurat bardzo popieram takie rozwi¹zanie, po-
niewa¿ funkcjonowa³em w szkole, gdzie w jed-
nym budynku by³y dwie szko³y, i wiem, ile rodzi³o
to problemów zwi¹zanych z porozumieniem siê
dyrektorów. Wszystkie te problemy zginê³y wów-
czas, kiedy stworzono jeden organizm z jednym
dyrektorem zarz¹dzaj¹cym ca³¹ placówk¹. By³o
to bardziej ekonomiczne i lepsze by³o wykorzy-
stanie bazy, lepsze wykorzystanie nauczycieli.
Z tego punktu widzenia zespo³y szkó³ s¹ wiêc jak
najbardziej po¿¹dane.

A co do przysz³oœci, wizji tego pionowego ³¹cze-
nia szkó³, to rzeczywiœcie przyda³oby siê nieco
dyskusji na temat, czy dalej tak ma byæ, czy nie.
Choæ z praktyki wnioskowa³bym, ¿e raczej bê-
dzie to trwa³o jeszcze doœæ d³ugo, jako ¿e wiele
szkó³ pustoszeje w zwi¹zku z tym, ¿e liczba dzie-
ci maleje, i jest jednak chêæ ³¹czenia siê w zespo-
³y. Myœlê, ¿e tego procesu nie zatrzymamy. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu

zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Proszê o podanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Posiedzenie po³¹czonych komisji, Komisji Kul-

tury i Œrodków Przekazu oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu, dotycz¹ce ustawy o zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokre-
wnych oraz niektórych innych ustaw, odbêdzie
siê o godzinie 20.00 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia poprawek
do ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym odbêdzie
siê godzinê po og³oszeniu przerwy, oko³o godziny
20.00, w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia po-
prawek do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nau-
czyciela odbêdzie siê o godzinie 20.30 w sali
nr 217.

Posiedzenie po³¹czonych komisji, Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Ustawodawczej, odbêdzie siê jutro, w pi¹tek
13 kwietnia, o godzinie 8.30 w sali nr 176. Po-
rz¹dek obrad: rozpatrzenie wniosków zg³oszo-
nych w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz
zmiany ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz niektórych innych ustaw i do ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa.

Po zakoñczeniu tej czêœci odbêdzie siê posie-
dzenie Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci
w sprawie wniosków zg³oszonych do ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa.

I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych od-
bêdzie siê bezpoœrednio po zakoñczeniu wspól-
nego posiedzenia tej komisji i Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu w sprawie rozpatrzenia
wniosków z debaty dotycz¹cej ustawy o zmianie
ustawy o prawie autorskim.

Uprzejmie informujê, ¿e marsza³ek Senatu
zwo³uje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu
13 kwietnia 2007 r., w pi¹tek, o godzinie 8.30.

(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Panie
Marsza³ku, komisje maj¹ posiedzenia w tym sa-
mym czasie. Co ma zrobiæ senator, który jest
cz³onkiem dwóch ró¿nych komisji?)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Prawa fizyki wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e tylko w jed-

nym miejscu mo¿na byæ.
Bardzo dziêkujê za przeczytanie komunikatów.
Wracam jeszcze do punktu poprzedniego.

W trakcie dyskusji senatorowie zg³osili wnioski
o charakterze legislacyjnym, a komisje przed-
stawi³y ró¿ne stanowiska. Zgodnie z art. 52
ust. 2 Regulaminu Senatu proszê wiêc Komisjê
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej o ustosunkowanie siê do przedstawionych
w toku debaty nad tym punktem wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania w tej
sprawie.

Og³aszam przerwê do jutra do godziny 10.00.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Jeszcze dodatkowy komunikat w sprawie po-

siedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie imprez masowych: odbêdzie siê o go-
dzinie 20.40.
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Senatorowie sekretarze zajêli miejsca przy sto-

le prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie, zgodnie z wczeœ-

niejsz¹ zapowiedzi¹ za chwilê zaczniemy debatê
nad ustaw¹ o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europej-
skimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej
strony, a Republik¹ Albanii, z drugiej strony. Na-
stêpnie Senat przyst¹pi do rozpatrzenia pozosta-
³ych punktów porz¹dku obrad, zaczynaj¹c od in-
formacji rz¹du o projekcie polityki rodzinnej.

Informujê, ¿e punkt jedenasty porz¹dku obrad:
wybór cz³onków Kolegium Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu, zostanie rozpatrzony razem
z pozosta³ymi g³osowaniami oko³o godziny 19.00.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabi-
lizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Eu-
ropejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jed-
nej strony, a Republik¹ Albanii, z drugiej strony,
sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca
2006 r.

Pragnê serdecznie powitaæ Jego Ekscelencjê
Sokola Gjokê, ambasadora Republiki Albanii.
(Oklaski)

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na trzydziestym siód-
mym posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r., do
Senatu zosta³a przekazana w dniu 16 marca
2007 r. Marsza³ek Senatu w dniu 21 marca
2007 r., zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Se-
natu, skierowa³ j¹ do Komisji Spraw Zagranicz-
nych. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygoto-
wa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy za-
warty jest w druku nr 391, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 391A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, senatora Andrzeja Jarocha, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Andrzej Jaroch:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ambasadorze! Wysoki

Senacie! Panie Ministrze! Szanowni Goœcie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Spraw Zagra-

nicznych przedstawiæ sprawozdanie z jej obrad
poœwiêconych rozpatrzeniu uchwalonej przez
Sejm Rzeczypospolitej ustawy o ratyfikacji Uk³a-
du o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspól-
notami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkow-
skimi, z jednej strony, a Republik¹ Albanii, z dru-
giej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu dnia
12 czerwca 2006 r.

Posiedzenie komisji odby³o siê 27 marca bie-
¿¹cego roku, wziê³a w nim udzia³ wiêkszoœæ sena-
torów cz³onków komisji, a tak¿e przedstawiciele
rz¹du i przedstawiciel Biura Legislacyjnego.

Ustawa jest standardowym aktem ratyfikacyj-
nym. Jej celem jest wyra¿enie zgody na ratyfika-
cjê przez prezydenta uk³adu o stabilizacji i sto-
warzyszeniu. Sam uk³ad jest bardzo obszernym
traktatem, licz¹cym ponad piêæset osiemdziesi¹t
stron, sk³adaj¹cym siê ze stu trzydziestu siedmiu
artyku³ów, siedmiu za³¹czników, szeœciu proto-
ko³ów, czternastu deklaracji.

Na pocz¹tek chcia³bym przypomnieæ, ¿e de-
cyzja potwierdzaj¹ca gotowoœæ Unii Europejskiej
do poszerzenia jej o kraje Ba³kanów Zachodnich
zapad³a jeszcze na szczycie w Salonikach w czer-
wcu 2003 r. Po sporz¹dzeniu uk³adu i podpisa-
niu go 12 czerwca parlament albañski ratyfiko-
wa³ uk³ad 27 lipca 2006 r. 6 wrzeœnia 2006 r. ra-
tyfikacjê przyj¹³ równie¿ Parlament Europejski.
Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e senacka Komisja
Spraw Unii Europejskiej w maju 2006 r. wyda³a
pozytywn¹ opiniê o tym uk³adzie.

Zasadnoœæ zwi¹zania siê uk³adem z punktu
widzenia obu stron nie budzi³a i nie budzi ¿a-
dnych w¹tpliwoœci. Integracja europejska to
wci¹¿ podstawowy kierunek polityki zagranicz-



nej Republiki Albanii. Tych deklaracji mieliœmy
okazjê wys³uchaæ równie¿ od przebywaj¹cej nie-
dawno w Senacie przewodnicz¹cej parlamentu
Albanii.

Ratyfikacja uk³adu przybli¿a oczywiœcie wej-
œcie w ¿ycie bardzo korzystnych i potrzebnych re-
gulacji, które sprzyjaj¹ dialogowi i zbli¿eniu miê-
dzy Uni¹ Europejsk¹ a Albani¹, wzmacniaj¹
wspó³pracê regionaln¹ i stwarzaj¹ perspektywê
poszerzenia strefy wolnego handlu, ustalaj¹ wa-
runki przep³ywu osób i kapita³u, zak³adania
przedsiêbiorstw, œwiadczenia us³ug, tworz¹ dla
Republiki Albanii zobowi¹zanie do zbli¿enia jej
prawa z prawem unijnym, ustalaj¹ warunki
wspó³pracy w kwestiach wymiaru sprawiedliwo-
œci i bezpieczeñstwa oraz wolnoœci obywatelskich,
okreœlaj¹ w koñcu warunki utworzenia i regu³y
dzia³ania takich instytucji jak rada, komitet czy
te¿ zgromadzenie parlamentarne stabilizacji i sto-
warzyszenia pomiêdzy obiema stronami.

W jednomyœlnej opinii senatorów ratyfikacja
uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu miêdzy
Wspólnotami Europejskimi a Republik¹ Albanii
jest celowa i uzasadniona, przynosi – równie¿
w dyskusji zosta³o to dobitnie podkreœlone – po-
zytywne skutki polityczne, prawne, a tak¿e spo-
³eczne i gospodarcze, niew¹tpliwie dla obu stron.

Ratyfikacja nie wymaga ¿adnych zmian w pol-
skim prawie, a zmiany w finansach publicznych,
które ewentualnie mog¹ nast¹piæ, s¹ pomijalnie ma-
³e. Uk³ad dotyczy, jak wynika z tego, co powiedzia-
³em, uczestnictwa Polski w porozumieniu miêdzy-
narodowym, zgodnie z nasz¹ konstytucj¹ wymaga
zatem ratyfikacji wyra¿onej w formie ustawy.

Tak wiêc, konkluduj¹c, Panie Marsza³ku, Wy-
soki Senacie, komisja po rozpatrzeniu uchwalo-
nej przez Sejm ustawy wnosi, aby Wysoki Senat
raczy³ przyj¹æ projekt naszej uchwa³y dostarczo-
ny pañstwu senatorom w druku nr 391A. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
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¿
minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa by³a
rz¹dowym projektem ustawy. Do reprezentowa-
nia stanowiska rz¹du w toku prac parlamentar-
nych zosta³ upowa¿niony minister spraw zagra-
nicznych.

Zgodnie z art. 50 Regulaminu Senatu g³os mo-
¿e teraz zabraæ obecny na posiedzeniu przedsta-
wiciel rz¹du.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Janusz Stañczyk: Panie Mar-
sza³ku! Wysoka Izbo! Pan senator Jaroch w pe³ni
i jasno przedstawi³ przedmiot i cel uk³adu o sta-
bilizacji i stowarzyszeniu. Podtrzymujê wniosek
rz¹du. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
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 ta-
kie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

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

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzysze-
niu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañ-
stwami cz³onkowskimi, z jednej strony, a Repub-
lik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r., zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy zatem do rozpatrzenia pun-
ktu ósmego porz¹dku obrad: informacja rz¹du
o projekcie polityki rodzinnej.

Pragnê powitaæ obecn¹ na posiedzeniu
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej, pani¹ Joannê Kluzik-
-Rostkowsk¹.

Informujê, ¿e przedstawione przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej materia³y doty-
cz¹ce tego punktu porz¹dku obrad zosta³y pañ-
stwu dostarczone do skrytek senatorskich.

Proszê pani¹ minister o zabranie g³osu i przed-
stawienie informacji rz¹du o projekcie polityki
rodzinnej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê bardzo za to zaproszenie.
Przygotowuj¹c projekt polityki rz¹du, zacho-

waliœmy siê trochê niekonwencjonalnie, dlatego
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¿e zaczêliœmy od przedstawienia opinii publicz-
nej naszych zamierzeñ zwi¹zanych z prowadze-
niem polityki rodzinnej i rozpoczêliœmy du¿¹ de-
batê publiczn¹ na ten temat. Ta debata w tej
chwili trwa, ju¿ zbieramy pierwsze wnioski i do
koñca kwietnia bêdziemy mogli pañstwu przed-
stawiæ jej wyniki. Równolegle ju¿ w tej chwili
w centrum legislacyjnym rz¹du trwaj¹ prace
przygotowuj¹ce do pisania ustaw. Najprawdopo-
dobniej uda siê stworzyæ jedn¹ ustawê, która bê-
dzie zmienia³a ró¿ne inne ustawy, tak zwan¹
ustawê rodzinn¹. I plan jest taki, ¿eby do koñca
czerwca rz¹d by³ przygotowany do przekazania
tej ustawy czy te¿ pakietu ustaw do prac parla-
mentarnych.

W zasadzie od momentu, kiedy zaczê³am siê
interesowaæ polityk¹ rodzinn¹ w Polsce, kiedy
zaczê³am pracowaæ w ministerstwie pracy, sta³o
siê dla mnie jasne, ¿e nie ma sensu wprowadzaæ
poszczególnych elementów tej polityki raz na ja-
kiœ czas. Trzeba to wszystko zebraæ, trzeba
okreœliæ, ile pieniêdzy z bud¿etu pañstwa mo¿na
na politykê rodzinn¹ wydawaæ, a póŸniej zasto-
sowaæ takie narzêdzia, które w ramach dostêp-
nych w Polsce œrodków s³u¿y³yby polityce ro-
dzinnej jak najlepiej.

Wyszliœmy z dwóch za³o¿eñ. Po pierwsze,
chcieliœmy stworzyæ sytuacjê, kiedy poprawi siê
kondycja tych polskich rodzin, które ju¿ istniej¹,
które w Polsce dzisiaj s¹, a po drugie, sprowoko-
waæ sytuacjê, ¿eby przyszli rodzice, ludzie, którzy
rodzicami chc¹ byæ albo ju¿ nimi s¹ i ewentualnie
chc¹ nimi zostaæ znowu, ³atwiej podejmowali de-
cyzjê o posiadaniu dzieci.

Dlaczego to jest takie wa¿ne? Dlatego, ¿e ma-
my bardzo du¿y, bardzo powa¿ny ni¿ demografi-
czny. Dotknê³o to wszystkie kraje Unii Europej-
skiej, ale Polskê w sposób szczególny. Mamy 1,2
dziecka na jedn¹ kobietê. Marzy nam siê, tak jak
wszystkim krajom Unii Europejskiej, ¿eby by³o
odwrotnie, czyli 2,1 dziecka na kobietê.

Dlaczego musimy zrobiæ wszystko, ¿eby w Pol-
sce rodzi³o siê wiêcej dzieci? Dlatego, ¿e je¿eli nie
sprowokujemy tej sytuacji, to za piêtnaœcie, dwa-
dzieœcia lat bêdziemy mieli bardzo powa¿ne pro-
blemy. Bêdziemy starym spo³eczeñstwem, na
które nie bêdzie mia³ kto pracowaæ, i bêdzie bar-
dzo du¿o k³opotów na przyk³ad z udŸwigniêciem
systemu emerytalnego. Je¿eli w tej chwili nie po-
niesiemy pewnych kosztów, które jesteœmy
w stanie przewidzieæ i kontrolowaæ, to byæ mo¿e
za piêtnaœcie czy dwadzieœcia lat bêdziemy mu-
sieli ponieœæ znaczne powa¿niejsze koszty. Nie
jest to wiêc tylko kwestia dobrej woli, ale pewnej
spo³ecznej i politycznej koniecznoœci, ¿eby tak¹
politykê prowadziæ.

Jeœli chodzi o to, jak wygl¹da w tej chwili pol-
ska rodzina i co powoduje, ¿e ten przyrost natu-

ralny mamy tak niski, to w najtrudniejszej sytua-
cji s¹ w Polsce rodziny wielodzietne. Przyjrzyjmy
siê temu, ile pieniêdzy do dyspozycji ma rodzina
w zale¿noœci od tego, ile jest w niej dzieci. W naj-
lepszej sytuacji s¹ rodziny z jednym dzieckiem –
to jest przeciêtnie ponad 800 z³ na ka¿dego cz³on-
ka rodziny. Je¿eli mówimy o rodzinie z dwójk¹
dzieci, to jest troszeczkê mniej, ponad 600 z³ na
osobê w rodzinie. Mniej wiêcej na tym samym po-
ziomie s¹ rodzice samotni, s¹ wiêc w znacznie
lepszej sytuacji ni¿ rodziny wielodzietne. Na sa-
mym koñcu tabeli s¹ rodziny z czwórk¹ dzieci
i wiêcej, one maj¹ do dyspozycji nieco ponad
300 z³ na cz³onka rodziny. Sytuacja jest wiêc na-
prawdê bardzo trudna, 85% rodzin wielodziet-
nych w Polsce musi korzystaæ z ró¿nych form po-
mocy pañstwa.

Je¿eli chcemy sprowokowaæ sytuacjê, w której
bêdziemy mogli œmia³o powiedzieæ: ludzie, bar-
dzo fajnie jest mieæ du¿¹ rodzinê, bardzo fajnie
jest mieæ du¿o dzieci, to nie wystarczy, ¿e bêdzie-
my o tym mówiæ, musimy spowodowaæ, ¿eby te
rodziny wielodzietne rzeczywiœcie by³y w lepszej
kondycji, poniewa¿ w tej chwili rodziny wielo-
dzietne kojarz¹ siê z tymi, którym siê wiedzie go-
rzej.

Aby znaleŸæ sposób na odwrócenie tego trendu
spadaj¹cej dzietnoœci, przeprowadziliœmy wiele
ekspertyz i badañ. Na stronie www.rodzi-
na.gov.pl, je¿eli pañstwo s¹ tym zainteresowani,
oprócz naszego projektu s¹ równie¿ przedstawio-
ne analizy i ekspertyzy, których u¿ywaliœmy do
budowania tego projektu.

I co siê okazuje? Dzisiaj kobiety – oczywiœcie
nie wszystkie, ale jest to znacz¹ca grupa, wiêk-
szoœæ kobiet – chc¹ godziæ pracê zawodow¹ z ¿y-
ciem rodzinnym. I je¿eli pytamy, dlaczego kobie-
ty nie decyduj¹ siê na dzieci, dlaczego odk³adaj¹
decyzjê o posiadaniu dzieci, to du¿a grupa kobiet
mówi: nie decydujê siê na dziecko, poniewa¿ jest
bardzo trudny rynek pracy, jest trudny dostêp do
rynku pracy. Bojê siê, ¿e je¿eli zdecydujê siê na
dziecko, to bêdê mia³a albo powa¿ny k³opot z po-
wrotem do pracy, któr¹ wykonywa³am wczeœ-
niej, albo po prostu nie bêdê w stanie znaleŸæ ¿a-
dnej pracy, a to jest dla mnie wa¿ne w kontekœ-
cie jakoœci ¿ycia, jakie mogê, jakie chcê swojemu
dziecku daæ.

Co to znaczy? Oczywiœcie z jednej strony pañ-
stwo ma obowi¹zek pomocy rodzinie, jeœli ona jej
potrzebuje, ale z drugiej strony jestem przekona-
na, ¿e nie ma ¿adnego prawa tak g³êbokiego inge-
rowania w ¿ycie rodziny, ¿eby za ni¹ decydowaæ,
który model rodziny jest lepszy – czy ten, gdzie
oboje rodzice pracuj¹ i dziel¹ siê obowi¹zkami,
czy ten, gdzie jedno z rodziców postanawia zostaæ
w domu i zajmuje siê domem, a pracuje tylko jed-
no z nich. To jest sprawa, która powinna byæ roz-
strzygana na poziomie rodziny, a pañstwo po-
winno zastosowaæ takie mechanizmy, ¿eby po-
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móc rodzinie bez wzglêdu na to, czy rodzice po-
stanawiaj¹ dzieliæ obowi¹zki miêdzy siebie i pra-
cowaæ, czy dziel¹ je jakoœ inaczej. Poniewa¿ zna-
czna czêœæ kobiet chce godziæ te role, to jest spra-
w¹ oczywist¹, ¿e trzeba stworzyæ warunki, w któ-
rych godzenie pracy zawodowej i ¿ycia rodzinne-
go bêdzie ³atwiejsze, i dostêp kobiet do rynku
pracy bêdzie ³atwiejszy.

Równie¿ doœwiadczenia krajów Unii Europej-
skiej, które rozpoczê³y prowadzenie polityki ro-
dzinnej znacznie wczeœniej ni¿ my, pokazuj¹, ¿e
tam, gdzie dostêp do rynku pracy jest ³atwiejszy,
roœnie dzietnoœæ. Zatem tu te¿ nie jest tak, ¿e wy-
myœlamy jakieœ modelowe rozwi¹zania, ¿e jesteœ-
my pierwsi, tylko po prostu doœwiadczenia kra-
jów, które przez to przechodzi³y, pokazuj¹, ¿e
stworzenie takiej zale¿noœci w kontekœcie demo-
grafii siê op³aca. Wiêc z jednej strony jest to kwe-
stia stworzenia lepszych warunków dla kobiet na
rynku pracy i ³atwiejszego godzenia ról, z drugiej
strony jest to kwestia stworzenia przyjaznego
otoczenia, czyli przyjaznych ¿³obków, przedszko-
li, ca³ej obudowy, która równie¿ pomaga
wspó³czesnym rodzicom w wychowywaniu dzie-
ci. To braliœmy pod uwagê, konstruuj¹c pro-
gram, projekt polityki rodzinnej.

Zaraz przejdê do konkretnych rozwi¹zañ. Jest
pytanie, ile w tej chwili wydajemy na politykê ro-
dzinn¹. Trudno to jednoznacznie okreœliæ, dlate-
go ¿e bud¿et pañstwa jest uporz¹dkowany we-
d³ug ministerstw. Ka¿de ministerstwo ma przy-
dzielone pieni¹dze na wykonywanie zadañ czy
realizacjê ustaw, o których Sejm, o których par-
lament zadecydowa³. O ile ja mogê powiedzieæ, ¿e
w ministerstwie pracy, które realizuje ustawê
o œwiadczeniach rodzinnych i ustawê o pomocy
spo³ecznej, czyli dwie ustawy prorodzinne, wyda-
jemy z bud¿etu pañstwa ponad 14 miliardów ro-
cznie, o tyle strasznie trudno wy³uskiwaæ z innych
ministerstw te elementy, które mo¿na nazwaæ ele-
mentami polityki rodzinnej. Na pewno sumarycz-
nie wydajemy wiêcej, ale nie byliœmy w stanie tego
dok³adnie okreœliæ.

I w³aœnie dlatego, ¿e tak trudno to okreœliæ,
i w³aœnie dlatego, ¿e musimy, bior¹c pod uwagê
mo¿liwoœci finansowe pañstwa, decydowaæ siê
na najskuteczniejsze narzêdzia, które tej polityce
mia³yby s³u¿yæ, w kancelarii premiera pani mini-
ster Teresa Lubiñska prowadzi prace nad bud¿e-
tem zadaniowym dla polityki rodzinnej. Chodzi
o to, ¿eby wyznaczyæ ca³oœciow¹ kwotê, któr¹ mo-
¿emy i chcemy wydaæ na politykê rodzinn¹, stwo-
rzyæ odpowiednie narzêdzia tej polityki – zaraz je
pañstwu przedstawiê – oraz stworzyæ jednen
z elementów, bardzo wa¿nych elementów bud¿e-
tu zadaniowego, jakim s¹ wskaŸniki. Trzeba zde-
finiowaæ wskaŸniki, za pomoc¹ których bada siê
póŸniej skutecznoœæ poszczególnych narzêdzi.

Co to oznacza? Oznacza to, ¿e po dwóch czy
trzech latach, ju¿ bez takich dywagacji, jak w tej
chwili o tym, czy becikowe siê sprawdza, czy nie,
czy jego wysokoœæ jest wa¿na, czy nie – podajê
przyk³ad becikowego, bo jest on wszystkim zna-
ny – bêdzie mo¿na to sprawdziæ. Je¿eli ustalimy
wskaŸnik, to za trzy lata zobaczymy, czy to dzia-
³a, czy nie dzia³a, czy to jest narzêdzie skuteczne,
czy ewentualnie pieni¹dze, które zosta³y z bud¿e-
tu pañstwa oddelegowane na to zadanie, nie le-
piej przenieœæ i dofinansowaæ jakieœ inne narzê-
dzia zwi¹zane z polityk¹ rodzinn¹. Tak ¿e bud¿et
zadaniowy bêdzie bardzo wa¿nym elementem tej
polityki.

Z tego powodu, ¿e mo¿liwoœci bud¿etowe pañ-
stwa s¹ ograniczone, stanêliœmy przed pytaniem,
czy wprowadzaæ ró¿ne elementy polityki rodzin-
nej po kolei, ale od razu w takiej formule, jak byœ-
my sobie tego ¿yczyli, czyli na przyk³ad dwudzie-
stoszeœciotygodniowy urlop macierzyñski, z któ-
rym pewnie bêd¹ siê wi¹za³y jakieœ koszty i to
wcale nie najmniejsze, czy wprowadzaæ wiêcej
elementów polityki rodzinnej w jednym momen-
cie, ale rozk³adaj¹c koszty na pewien czas. Ponie-
wa¿ mamy s³u¿yæ ró¿nym typom rodzin, ta polity-
ka ma byæ adresowana do ró¿nych grup, zdecy-
dowaliœmy, ¿e lepiej wprowadziæ wiêcej elemen-
tów, wiêcej narzêdzi polityki rodzinnej od razu,
niejako rozk³adaj¹c koszty i zachowuj¹c nasze
wyobra¿enia o tym, jak to bêdzie wygl¹da³o doce-
lowo. Z tego powodu ten program zosta³ rozpisa-
ny na lata 2007–2014.

Ja siê bardzo cieszê z tego, ¿e ten program zo-
sta³ bardzo przyjaŸnie przyjêty przez opozycjê
w parlamencie, poniewa¿ jestem przekonana, ¿e
aby ten program naprawdê mia³ sens i aby uda³o
siê go zrealizowaæ, potrzebna jest zgoda wszyst-
kich powa¿nych si³ politycznych na tym podsta-
wowym poziomie, tak aby w momencie, kiedy uk-
³ad si³ w parlamencie bêdzie siê zmienia³, nie by³o
zagro¿enia dla tego programu.

Przechodzê do konkretów. Pierwszy punkt –
przeciwdzia³anie dyskryminacji rodzin w zakre-
sie systemu podatkowego i emerytalno-rentowe-
go. W zasadzie prawie wszystkie kraje Unii Euro-
pejskiej w jakiœ sposób honoruj¹ dzieci w syste-
mie podatkowym. Polska do niedawna by³a jed-
nym z dwóch krajów Unii Europejskiej, które
w ogóle nie uwzglednia³y dzieci w systemie po-
datkowym. W ubieg³ym roku parlament, maj¹c
do dyspozycji 800 milionów z³, zdecydowa³, ¿e
w tym roku bêdzie kwota wolna od podatku w wy-
sokoœci 120 z³ na ka¿de dziecko w rodzinie. Spot-
ka³o siê to z dosyæ ch³odnym przyjêciem, dlatego ¿e
rodzice uznali, ¿e to jest tak ma³a kwota, ¿e trzeba
j¹ raczej traktowaæ w kategorii symbolu, a nie rze-
czywistej pomocy.

W Unii funkcjonuj¹ dwa systemy, które hono-
ruj¹ dzieci w systemie podatkowym. Jeden z tych
systemów dzieli dochód na liczbê cz³onków w ro-
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dzinie. Takie rozwi¹zanie ma na przyk³ad Fran-
cja. Okazuje siê, ¿e ten sposób honorowania
dzieci w systemie podatkowym dzia³a najlepiej
w przypadku najbogatszych, dlatego ¿e je¿eli
ktoœ ma bardzo du¿y dochód i mo¿e go dzieliæ na
trzy, cztery czy piêæ osób, to wtedy znacznie lepiej
to dla niego pracuje ni¿ dla kogoœ, kto ma niewiel-
ki dochód. Drugi system, który mówi o kwotach
wolnych od podatku w zale¿noœci od liczby osób
w rodzinie, pracuje lepiej w rodzinach ubo¿-
szych. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e dochody ponad
90% polskiego spo³eczeñstwa, polskich rodzin,
nie przekraczaj¹ pierwszego progu podatkowego,
uznaliœmy, ¿e korzystanie z tego drugiego me-
chanizmu, czyli kwoty wolnej od podatku, bêdzie
s³u¿y³o wiêkszej liczbie osób. Poniewa¿ to jest do-
syæ du¿y koszt, zdecydowaliœmy siê roz³o¿yæ
wprowadzenie tego systemu na lata. Chcielibyœ-
my, ¿eby kwota 120 z³, która obowi¹zuje w tym
roku, ale bêdzie rozliczana w przysz³ym roku, je-
szcze w tym roku zosta³a podniesiona do 200 z³,
dlatego ¿e w czasie roku podatkowego mo¿na do-
konywaæ zmian, je¿eli s¹ one korzystne dla po-
datnika. Uznaliœmy, ¿e w roku 2007 to bêdzie
200 z³, a póŸniej co dwa lata bêdziemy podnosiæ
tê kwotê o 100 z³ i w 2013 r. dojdziemy do 500 z³
na ka¿de dziecko w rodzinie.

Ja powiem o jeszcze jednej sprawie, wrócê do
pocz¹tku. Jeœli chodzi o nasze pomys³y zwi¹zane
z polityk¹, to ta lista by³a znacznie d³u¿sza, ale
kilkutygodniowe prace w Ministerstwie Finan-
sów sprowadzi³y nas na ziemiê, wiêc wszystko to,
o czym mówiê, to s¹ kwoty, kwestie uzgodnione
ju¿ z Ministerstwem Finansów, to s¹ te wydatki,
które pani premier Zyta Gilowska uzna³a za wy-
konalne, nie jest to zbiór pobo¿nych ¿yczeñ
moich czy grupy, która ten projekt stworzy³a, ale
jest to osadzone w realiach bud¿etowych.

Kwestia druga – dyskryminacja osób wycho-
wuj¹cych dzieci w systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych. W tej chwili sytuacja jest taka. W przypad-
ku osób, które decyduj¹ siê na urlop wychowaw-
czy, ten czas jest traktowany jako okres sk³adko-
wy, je¿eli chodzi o system emerytalny, ale sk³ad-
ka jest pobierana od podstawy w wysokoœci
420 z³, wiêc liczy to siê tak, jakby osoba, która
jest na urlopie wychowawczym, zarabia³a mie-
siêcznie zaledwie 420 z³. Poniewa¿ w 98% to ko-
biety korzystaj¹ z urlopu wychowawczego, to jest
to jeden z elementów, który powoduje, ¿e ostate-
cznie emerytura kobiety jest znacznie ni¿sza,
w³aœnie z tego powodu, ¿e ten trzyletni okres by³
tak s³abo op³acany. My proponujemy, ¿eby od ro-
ku przysz³ego, od roku 2008 do roku 2010 pod-
staw¹ do wyliczania sk³adek emerytalnych by³o
nie 420 z³, tylko p³aca minimalna, a w 2011 r.
chcielibyœmy, ¿eby by³a to p³aca przeciêtna, tak
¿e znacznie wy¿sza. Myœlê, ¿e na samym koñcu

powinno to wp³yn¹æ na wysokoœæ emerytur ko-
biet.

Wczeœniej w parlamencie toczy³a siê dyskusja
o tym, czy stworzyæ jakieœ specjalne okresy
ochronne dla kobiet powracaj¹cych na rynek
pracy. Ja by³am temu bardzo przeciwna, ponie-
wa¿ uwa¿a³am, ¿e przyniesie to wrêcz odwrotny
skutek i doprowadzi do sytuacji, w której rynek
pracy dla kobiet bêdzie jeszcze trudniejszy, bo
pracodawcy bêd¹ siê tego jeszcze bardziej bali.
Zdecydowaliœmy siê na inny mechanizm i mam
nadziejê, ¿e to jest mechanizm, który bêdzie za-
chêca³ pracodawców. Chodzi o to, ¿e w momencie,
kiedy jedno z rodziców, które korzysta z urlopu
macierzyñskiego albo urlopu wychowawczego,
wraca na rynek pracy, wraca do pracy po urlopie
macierzyñskim albo wychowawczym, pracodawca
jest zwolniony z p³acenia sk³adki na Fundusz Pra-
cy przez trzy lata. Tak ¿e jest to raczej uk³on w stro-
nê pracodawcy, ¿eby on mniej siê ba³ czy mia³ jaki-
kolwiek zysk z tego, ¿e przyjmuje do pracy kogoœ,
kto jest obci¹¿ony wychowywaniem ma³ego dziec-
ka, nie zaœ kara.

Nastêpny k³opot, który bezpoœrednio wi¹¿e
siê z polityk¹ rodzinn¹, to s¹ wysokie koszty
opieki zdrowotnej nad kobiet¹ i dzieckiem oraz
dostêpnoœæ opieki medycznej dla dzieci i kobiet
w ci¹¿y. W tej chwili sytuacja jest taka, ¿e teore-
tycznie kobieta ma pe³ne prawo do podstawo-
wych badañ przez ca³y okres trwania ci¹¿y, ma
pe³ne prawo do wizyt u ginekologa i przeprowa-
dzania badañ, które zwi¹zane s¹ z ci¹¿¹, ale
praktycznie to wygl¹da ró¿nie. W rzeczywistoœci
te panie, które staæ na to, ¿eby korzystaæ z pry-
watnej s³u¿by zdrowia i wykonywaæ te badania
szybciej, prywatnie, po prostu z tego korzystaj¹.
Chodzi³oby o to, ¿eby dla dobra ci¹¿y, dla dobra
dziecka, które ma siê urodziæ, i dla dobra kobie-
ty zwiêkszyæ efektywnoœæ pomocy lekarskiej. Ja
jestem w sta³ym kontakcie z Ministerstwem
Zdrowia, ten problem by³ uzgadniany z jego
przedstawicielami, w tej chwil w Ministerstwie
Zdrowia trwaj¹ prace nad projektem ustawy
o podstawowej opiece zdrowotnej i mam obietni-
cê, ¿e tam na pewno bêdzie zawarty element
opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y.

Jak siê okazuje, jest równie¿ k³opot z dostê-
pem do pediatry. Wprawdzie lekarz rodzinny po-
winien byæ dostêpny, a gdy jest ma³e dziecko, to
tak naprawdê powinien on byæ dostêpny przez
ca³¹ dobê, ale okazuje siê, ¿e lekarz rodzinny –
tak, jednak niekoniecznie jest to pediatra. Na ca-
³e szczêœcie ca³kiem spora grupa lekarzy rodzin-
nych to s¹ pediatrzy i w tej sytuacji ten problem
jest rozwi¹zany, jednak Ministerstwo Zdrowia –
w tej sprawie te¿ mam jego obietnicê – musi roz-
wi¹zaæ problem z tym, co siê dzieje w momencie,
kiedy lekarz rodzinny nie jest pediatr¹, bo jest to
zupe³nie oczywiste, ¿e gdy jest ma³e dziecko, to
pediatra powinien byæ dostêpny.
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Nastêpna kwestia zwi¹zana jest z porodem –
znieczulenie zewn¹trzoponowe. Lekarze s¹ zgod-
ni s¹ co do tego, ¿e ono powinno byæ wykonywane
tylko w specyficznych przypadkach, ¿e to nie jest
typ œwiadczenia, po które nale¿y siêgaæ w ka¿-
dym przypadku w celu zminimalizowania bólu
porodowego, poniewa¿ skutki mog¹ byæ wrêcz
odwrotne, mo¿e to zwiêkszyæ liczbê powik³añ
w czasie porodu. To œwiadczenie, czyli znieczule-
nie zewn¹trzoponowe, jest wpisane na liœcie
w Narodowym Funduszu Zdrowia, k³opot polega
jednak na tym, ¿e szpitale nie kontraktuj¹ tego
œwiadczenia. Efekt tego jest taki, ¿e gdy to znie-
czulenie jest potrzebne, wtedy wymaga siê od ro-
dziców, aby ponosili jego koszty, jest to kwota
w wysokoœci 300 z³. W tym przypadku trzeba po
prostu zmusiæ szpitale do tego, ¿eby siêgnê³y do
NFZ i skorzysta³y z tego, ¿e to znieczulenie jest
zakontraktowane.

Nastêpna zwi¹zana z tym kwestia to fakt, ¿e
trzeba stworzyæ standard porodów. Tego w tej
chwili nie ma. Okazuje siê, ¿e zupe³nie bezpraw-
ne jest pobieranie op³at przy tak zwanych poro-
dach rodzinnych, bo z Karty Praw Pacjenta jasno
wynika, ¿e poród rodzinny nale¿y siê ka¿dej ro-
dzinie, ka¿dej kobiecie, która przychodzi rodziæ
dziecko. Praktyka – wszyscy wiemy – jest taka, ¿e
szpitale ró¿nie do tego podchodz¹, czasem ¿¹daj¹
op³at w wysokoœci 100 z³, czasem ¿¹daj¹ op³at
w wysokoœci kilku tysiêcy z³otych. Poniewa¿ nie
mo¿na tego zap³aciæ niejako wprost za poród,
który tak naprawdê powinien byæ za darmo, wiêc
to siê obchodzi w taki sposób, ¿e p³aci siê na fun-
dacje przyszpitalne itd. Zatem tutaj te¿ jest du¿o
do zrobienia. To siê nie wi¹¿e z ¿adnymi powa¿-
nymi kosztami ze strony Skarbu Pañstwa, ale
du¿o pracy wymaga przeprowadzenie kampanii
na rzecz tego, ¿eby rodziny, kobiety, które rodz¹,
skutecznie domaga³y siê swoich praw. To, co le¿y
po stronie pañstwa, to bardzo wyraŸne okreœle-
nie standardu porodu, do którego poród rodzin-
ny powinien byæ wpisany.

Nastêpna sprawa bezpoœrednio zwi¹zana z ko-
biet¹ i z ma³ym dzieckiem to kwestia urlopów
macierzyñskich. Kiedyœ, za czasów AWS, wyd³u-
¿ono urlop macierzyñski z szesnastu do dwu-
dziestu szeœciu tygodni, póŸniej zmieni³a siê koa-
licja i powrócono do szesnastu tygodni. W ze-
sz³ym roku parlament zdecydowa³ o tym, ¿eby
wyd³u¿yæ urlop macierzyñski o dwa tygodnie,
czyli w tej chwili jest ju¿ osiemnaœcie tygodni ur-
lopu macierzyñskiego. Z punktu widzenia m³odej
mamy – i takie s¹ oczekiwania bardzo wielu z nas
– by³oby dobrze, gdyby ten urlop by³ dwudziesto-
szeœciotygodniowy. Z jednej strony nie mo¿emy
zapominaæ o tym, ¿e jest to koszt dla bud¿etu
pañstwa. Tydzieñ urlopu macierzyñskiego ko-
sztuje 75 milionów z³, wiêc ³atwo policzyæ, jak to

siê bêdzie multiplikowa³o, choæ oczywiœcie z pun-
ktu widzenia m³odej mamy i dziecka by³oby dob-
rze, gdyby ono przez pó³ roku mog³o byæ z ni¹
w domu. Z drugiej strony mo¿e to mieæ zwi¹zek
z rynkiem pracy, z ³atwiejszym czy te¿ trudniej-
szym powrotem kobiety na rynek pracy.

Z tych dwóch powodów równie¿ zdecydowaliœ-
my siê na roz³o¿enie wyd³u¿enia urlopu macie-
rzyñskiego na lata, po pierwsze, dlatego ¿e nie
staæ nas na to, ¿eby w jednym momencie znaleŸæ
700 milionów z³ w bud¿ecie pañstwa, a po drugie,
wyd³u¿aj¹c urlop macierzyñski, bardzo chcemy
monitorowaæ rynek pracy, sprawdzaæ, jak to
dzia³a w kontekœcie rynku pracy, poniewa¿ w pe-
wnym momencie mo¿e siê okazaæ, ¿e kobiety
wcale nie chc¹ mieæ d³u¿szego urlopu, ¿e to wcale
nie jest tak, jak nam siê wydaje. Poniewa¿ w tej
chwili cztery ostatnie tygodnie urlopu macie-
rzyñskiego przys³uguj¹ tacie, jeœli chcia³by ten
urlop wykorzystaæ, wszystkie nastêpne tygodnie,
które bêdziemy dok³adaæ, równie¿ bêd¹ tygo-
dniami, które bêdzie móg³ wykorzystaæ albo oj-
ciec albo matka dziecka, gdy¿ bardzo zale¿y nam
na tym, ¿eby pozwoliæ kobiecie wyjœæ z domu,
a mê¿czyznê trochê bardziej do tego domu zapro-
siæ.

Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji finanso-
wej to bardzo powa¿ny problem. Tutaj mamy
dwie kwestie. Jest kwestia œwiadczeñ rodzin-
nych, z których korzysta ponad po³owa polskich
rodzin. ¯eby rodzina mia³a dostêp do tych œwiad-
czeñ, dochód na cz³onka rodziny nie powinien
przekraczaæ 504 z³ netto. Rodziny w naprawdê
trudnej sytuacji mog¹ siêgaæ do pomocy spo³ecz-
nej, a tam to kryterium jest takie, ¿e dochód na
cz³onka rodziny nie mo¿e przekraczaæ 316 z³.
I poniewa¿ czêsto, szczególnie w tej sytuacji dru-
giej, w przypadku korzystania z pomocy spo³ecz-
nej, wydatkowanie tych pieniêdzy budzi w¹tpli-
woœci – czy one naprawdê s¹ zawsze przeznacza-
ne na dzieci, na takie rzeczy, które s¹ potrzebne
w domu, czy na przyk³ad nie s¹ przeznaczane na
alkohol – s¹ postulaty oœrodków pomocy spo³ecz-
nej, ¿eby czêœæ tej pomocy by³a przyznawana nie
pod postaci¹ pieniêdzy, ale pod postaci¹ bonów
czy po prostu pomocy rzeczowej. To jedna rzecz.

Rzecz druga. Tak naprawdê w prawie jest zapi-
sane jeszcze jedno rozwi¹zanie, tylko gminy ko-
rzystaj¹ z tego niezmiernie rzadko. W ustawie
o pomocy spo³ecznej jest napisane, ¿e pomocy
spo³ecznej mo¿na udzielaæ pod pewnymi warun-
kami, mo¿na siê umówiæ: dobrze, my pomagamy
tej rodzinie pod warunkiem, nie wiem, ¿e rodzic
przestanie piæ, pójdzie na odwyk, wyremontuje
mieszkanie, zacznie siê staraæ i szukaæ pracy.
Jest to mo¿liwe, na przyk³ad £ódŸ siêgnê³a po taki
mechanizm; ostatnio równie¿ w Rudzie Œl¹skiej
takie kontrakty z rodzinami siê zawiera. Chodzi
wiêc o to, ¿eby skuteczniej kierowaæ strumieñ
pieniêdzy, który mamy, jak równie¿ prowokowaæ
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takie sytuacjê, ¿e oœrodki pomocy spo³ecznej bê-
d¹ chcia³y korzystaæ z tych narzêdzi, które maj¹
ju¿ w tej chwili.

Ju¿ z pañstwem wczeœniej rozmawia³am na
ten temat, ¿e k³opot z oœrodkami pomocy spo³e-
cznej nie polega na tym, ¿e im siê nie chce. Bar-
dzo czêsto k³opot polega na czymœ takim, ¿e one
zosta³y zarzucone prac¹ dokumentacyjn¹, biu-
row¹, poniewa¿ one w³aœnie i wyp³acaj¹ œwiad-
czenia, i udzielaj¹ ró¿nego rodzaju pomocy. Tak
naprawdê pracownik socjalny w Polsce ma zna-
cznie wiêcej rodzin pod swoj¹ opiek¹ ni¿ jego od-
powiednik w innych krajach Unii Europejskiej
i w dodatku jest zawalony ca³¹ stert¹ innej pracy.
Efekt jest taki, ¿e nawet przy bardzo dobrej woli
pracownik spo³eczny nie jest w stanie wyjœæ i da-
nej rodzinie pomóc. Status pracownika socjalne-
go jest bardzo niski, co te¿ oczywiœcie temu wszy-
stkiemu nie pomaga. Pracownik ten pracuje
w warunkach skrajnie trudnych, w œrodowis-
kach bardzo trudnych. To wszystko razem wziête
tworzy taki obraz, ¿e oœrodki pomocy spo³ecznej
zajmuj¹ siê g³ównie wyp³atami œwiadczeñ, a ju¿
bardzo ma³o robi¹ na rzecz pracy z rodzin¹. W tej
chwili s¹ ju¿ przygotowane projekty ustaw. Trze-
ba zrobiæ du¿o, ¿eby przeorganizowaæ pracê oœ-
rodków pomocy spo³ecznej, ¿eby daæ szansê pra-
cownikom spo³ecznym, ¿eby mogli wyjœæ do tych
rodzin, którym powinni nieœæ pomoc.

Nastêpna kwestia, która pojawi³a siê przy
okazji kwestii pieniêdzy ze œwiadczeñ rodzin-
nych. Chcielibyœmy mianowicie, te¿ ju¿ pañstwu
o tym wczeœniej mówi³am, uzale¿niæ wyp³atê be-
cikowego od przebiegu karty ci¹¿y. Rozmawialiœ-
my o tym ju¿ na posiedzeniu komisji senackiej.
Chodzi o to, ¿eby zmusiæ kobiety, które albo nie
maj¹ œwiadomoœci, ¿e powinny dbaæ o siebie
w czasie ci¹¿y, albo po prostu nie chc¹ zadbaæ
o ci¹¿ê; chodzi o to, ¿eby pod tym rygorem zmusiæ
je do tego, ¿eby o ci¹¿ê zadba³y. I zapewniam, ¿e
bêdzie to z du¿¹ korzyœci¹ dla kobiet i dla dzieci,
które siê urodz¹, i dla nas wszystkich, w kontek-
œcie ewentualnych kosztów, które bêdziemy mu-
sieli ponosiæ albo nie.

Nastêpny k³opot, bardzo wa¿ny i zupe³nie
w Polsce nierozwi¹zany, którego na pewno nam
siê nie uda przeprowadziæ bardzo szybko, to jed-
na z tych niewielu rzeczy, nad którymi trzeba bê-
dzie popracowaæ znacznie d³u¿ej: opieka nad
dzieæmi niepe³nosprawnymi i skuteczna pomoc
rodzinom wychowuj¹cym dzieci niepe³nospra-
wne. Kilka procent dzieci w Polsce rodzi siê z taki-
mi wadami, ¿e ju¿ zawsze albo przez bardzo d³ugi
okres swojego ¿ycia wymagaj¹ bardzo intensy-
wnej pomocy, czêsto wieloletniej rehabilitacji.
Ale to w Polsce zupe³nie nie dzia³a. Je¿eli rodzice
takiego dziecka i samo dziecko maj¹ wiêcej szczê-
œcia i mieszkaj¹ w odpowiednim miejscu, gdzie ta

pomoc jest organizowana lepiej, to wtedy szanse
na wyprowadzenie z choroby czy zminimalizowa-
nie skutków choroby s¹ wiêksze. A tam, gdzie to
dzia³a Ÿle, po prostu jest katastrofa. Naprawdê,
z w³asnego doœwiadczenia znam takie przypadki,
znam dzieci, które mog³yby chodziæ, mog³yby
normalnie ¿yæ, ale poniewa¿ w pewnym momen-
cie zaniedbano skuteczn¹ rehabilitacjê, te dzieci
skazane s¹ na wózek inwalidzki przez ca³e ¿ycie.
I oczywiœcie oprócz tego, ¿e jest to straszny dra-
mat ca³ych rodzin i tych dzieci, s¹ to te¿ zupe³nie
niepotrzebne koszty z bud¿etu pañstwa, my to
dziecko bêdziemy musieli przez ca³e ¿ycie z bu-
d¿etu pañstwa utrzymywaæ. Z punktu widzenia
pañstwa op³aca siê wiêc zainwestowaæ w profi-
laktykê, ¿eby póŸniej ponosiæ znacznie ni¿sze ko-
szty. Ta kwestia bardzo czêsto pojawia³a siê w de-
bacie publicznej, o której mówi³am na samym
pocz¹tku.

Nastêpna kwestia, która siê wi¹¿e z tym, co ju¿
mówi³am wczeœniej, czyli skuteczna pomoc ro-
dzinie niewydolnej wychowawczo, rodzinie
w kryzysie. To jest to, o czym mówi³am, czyli zu-
pe³nie niewydolna i Ÿle zorganizowana wspó³pra-
ca z rodzin¹ naturaln¹. To jest kwestia ca³ego ro-
dzicielstwa zastêpczego, o którym nie bêdê ju¿ te-
raz d³ugo mówiæ, bo kiedyœ mówi³am, ju¿ siê
spotka³am z pañstwem w tej sprawie. W ka¿dym
razie ju¿ s¹ za³o¿enia przygotowane, jest przygo-
towany projekt ustawy o rodzicielstwie zastêp-
czym. Chodzi o to, ¿eby odchodziæ od formu³y do-
mów dziecka na rzecz ró¿nych form rodzicielstwa
zastêpczego, ¿eby dzieci, które bêd¹ w przysz³o-
œci musia³y zostaæ zabrane z domu naturalnego,
trafia³y do przyjaŸniejszych form, czyli do rodzin
zastêpczych. Dzisiaj jest ponad dwadzieœcia ty-
siêcy takich dzieci i dobrze, ¿eby one równie¿
mog³y w przysz³oœci trafiæ do rodzin zastêpczych.

Muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e klimat wokó³
rodzicielstwa zastêpczego jest w Polsce coraz lep-
szy. Coœ drgnê³o i to drgnê³o tam, gdzie drgn¹æ
powinno, czyli na poziomie miast i powiatów. Na
przyk³ad Szczecin. By³am kilka tygodni temu
w Szczecinie, tam mia³ byæ wyremontowany sta-
ry budynek, ¿eby móg³ byæ domem dziecka. W³a-
dze miasta zdecydowa³y, ¿e zamiast inwestowaæ
w ten stary budynek i go remontowaæ, lepiej te
same pieni¹dze przeznaczyæ na remont kilku
mieszkañ komunalnych, w których bêdzie mo¿-
na umieœciæ rodziny zastêpcze. Czyli droga w do-
br¹ stronê.

Niestety jest równie¿ przyk³ad odwrotny, Byd-
goszcz, gdzie w³aœnie otwarto nowo zbudowany,
piêkny, du¿y dom dziecka, nie wiadomo po co. No
ale jednak domy nowo budowane to s¹ przypadki
jednostkowe. Rodzicielstwo zastêpcze ruszy³o,
oby tak dalej.

Nastêpna kwestia, czyli godzenie ról. Mamy
równie¿ rozwi¹zania dla studentek. Przesuwa siê
wiek, w którym siê rodzi pierwsze dziecko. Kiedyœ
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kobiety rodzi³y pomiêdzy dwudziestym a dwu-
dziestym czwartym rokiem ¿ycia, w tej chwili ten
wiek siê przesun¹³ i pierwsze dziecko rodzi siê po-
miêdzy dwudziestym pi¹tym a trzydziestym ro-
kiem ¿ycia. To, kiedy siê rodzi pierwsze dziecko,
ma bardzo du¿e znaczenie, poniewa¿ od tego za-
le¿y, ile kobieta w ogóle urodzi dzieci, wiêc nam
jako pañstwu powinno zale¿eæ na tym, ¿eby tego
wieku nie przesuwaæ, ¿eby granica rodzenia pier-
wszego dziecka nie przesuwa³a siê jeszcze w górê.
Ju¿ nie bêdê siê tutaj nad tym d³u¿ej rozwodziæ,
to wszystko jest na stronie internetowej. S¹ takie
zachêty, ¿e je¿eli któraœ studentka bêdzie chcia³a
zostaæ mam¹ ju¿ przed skoñczeniem studiów,
bêdzie mog³a ³atwiej siê zdecydowaæ na to, ni¿ to
jest w tej chwili.

Nastêpna kwestia to kwestia przedszkoli, roz-
mawialiœmy na ten temat ju¿ wielokrotnie. W tej
chwili przede wszystkim przedszkoli jest za ma³o.
Od 1999 r. przedszkola s¹ zadaniem w³asnym
gminy i to spowodowa³o, ¿e w oœmiuset gminach
w Polsce nie ma ¿adnego przedszkola, one zosta³y
zlikwidowane. W innych miastach, na przyk³ad
w Warszawie, s¹ takie problemy, ¿e s¹ przedszko-
la tam, gdzie ju¿ nie ma dzieci, bo s¹ w dzielni-
cach, w których mieszkaj¹ starsi ludzie, a nie ma
przedszkoli tam, gdzie mieszkaj¹ m³odzi ludzie
i gdzie s¹ dzieci. W ka¿dym razie jest tutaj bardzo
du¿o ba³aganu i samorz¹dy musz¹ w³o¿yæ bardzo
du¿o pracy, ¿eby przedszkola odbudowaæ. Oczy-
wiœcie nie trzeba, szczególnie na wsiach, budo-
waæ du¿ych przedszkoli z pani¹ kierowniczk¹,
ksiêgow¹ itd. S¹ dostêpne pieni¹dze unijne, mo¿-
na budowaæ mikroprzedszkola, naprawdê tych
pieniêdzy unijnych jest bardzo du¿o i to, co my
bêdziemy robiæ, to instruowanie samorz¹dów,
jak one powinny korzystaæ ze œrodków unijnych,
¿eby tworzyæ przedszkola czy mikroprzedszkola.

Przez moment zastanawialiœmy siê nad tym –
skoro pañstwo nie wymaga, ¿eby przedszkola siê
rozwija³y – czy pañstwo nie powinno z bud¿etu
centralnego wspomóc gmin w tym zadaniu. Po-
stanowiliœmy z tym poczekaæ, dlatego ¿e gdybyœ-
my chcieli wspomóc te gminy ju¿ w tej chwili, to
tak naprawdê ukaralibyœmy gminy, które sobie
poradzi³y dobrze. Na przyk³ad na OpolszczyŸnie
uprzedszkolnienie jest na poziomie 80%, czyli
tam naprawdê w³o¿ono bardzo du¿o wysi³ku
w to, ¿eby przedszkola by³y i dzia³a³y, a we wscho-
dniej Polsce s¹ takie gminy i takie powiaty, gdzie
to jest na poziomie 3%. Chcemy wiêc najpierw zo-
baczyæ, jak gminy bêd¹ sobie radzi³y z wykorzy-
stywaniem œrodków unijnych i ile w³o¿¹ wysi³ku
w to, ¿eby same sobie z tym problemem poradziæ,
przeprowadzimy pilota¿ i wtedy zobaczymy. Je-
¿eli ju¿ ta pomoc z bud¿etu centralnego bêdzie
musia³a iœæ, to ¿eby trafia³a celnie. W tej chwili
jest piêæ godzin edukacyjnych w przedszkolu, s¹

to godziny op³acane przez bud¿et centralny, po-
niewa¿ s¹ to w³aœnie godziny edukacyjne – jakaœ
forma dop³aty ju¿ jest.

Zbli¿am siê do koñca, bo rozumiem, ¿e pañ-
stwa cierpliwoœæ powoli siê koñczy.

Jeszcze wiêkszy problem jest ze ¿³obkami. Ja
siê bardzo d³ugo zastanawia³am, jak to siê dzieje,
¿e w Warszawie mamy ponad trzysta publicznych
przedszkoli i ponad sto niepublicznych przed-
szkoli, a w skali kraju mamy czterdzieœci niepub-
licznych ¿³obków. Zastanawia³am siê, jak to jest.
Oczywiœcie zastrzegam, ¿e ¿³obek nie jest najlep-
szym miejscem dla ma³ego dziecka i by³oby zna-
cznie lepiej, gdyby jak najmniej dzieci w ogóle do
¿³obka musia³o trafiaæ. Ale rzeczywistoœæ poka-
zuje, ¿e na przyk³ad w Warszawie brakuje ponad
tysi¹ca miejsc w ¿³obkach. I oczywiœcie nie chodzi
o to, ¿eby odtwarzaæ wielkie, stare struktury,
wielkie ¿³obki na setkê dzieci, tylko ¿eby równie¿
za pomoc¹ pieniêdzy Unii Europejskiej budowaæ
mikroprzedszkola, budowaæ takie przyjazne for-
my opieki, gdzie bêdzie dzieci kilkoro czy kilka-
naœcioro, a nie sto.

Okaza³o siê, ¿e ze ¿³obkami k³opot polega na
czymœ takim, ¿e one dawno, dawno temu, w g³ê-
bokim PRL zosta³y zdefiniowane jako zak³ady
opieki zdrowotnej. To spowodowa³o, ¿e niepubli-
czne ¿³obki nie mog¹ siê w ogóle rozwijaæ, bo stra-
sznie trudno stworzyæ niepubliczny zak³ad opie-
ki zdrowotnej. Tylko ci najwytrwalsi siê na to zde-
cydowali. Ponadto dyrektorzy ¿³obków skar¿yli
mi siê, ¿e maj¹ bardzo du¿y problem, ¿eby za-
trudniæ na przyk³ad pedagoga czy psychologa.
Bo te placówki zosta³y zdefiniowane jako prze-
chowalnie dzieci, gdzie podstawow¹ opiekê spra-
wuj¹ panie pielêgniarki, i tyle. W ogóle nie ma
mowy… A wiadomo, ¿e przez te trzydzieœci czy
czterdzieœci lat zmieni³y siê oczekiwania wobec
tego typu placówek. Ju¿ dzisiaj wiemy, ¿e pomoc
psychologa czy pedagoga jest potrzebna na tym
etapie rozwoju dziecka, a okazuje siê, ¿e nie mo¿-
na tego przeskoczyæ, dlatego ¿e ¿³obki zosta³y tak
w³aœnie zdefiniowane.

Jestem ju¿ po rozmowach w tej sprawie z Mini-
sterstwem Zdrowia. Po prostu ¿³obki trzeba na
nowo zdefiniowaæ i niejako wyci¹gn¹æ je z Mini-
sterstwa Zdrowia. Trzeba je tak zdefiniowaæ, ¿e-
by znacznie u³atwiæ funkcjonowanie tych ¿³ob-
ków, które ju¿ istniej¹, i spowodowaæ, ¿e bêd¹ siê
stawa³y coraz bardziej nowoczesne. Równie¿ bar-
dzo by mi zale¿a³o na tym, ¿eby niepubliczne
¿³obki mog³y w Polsce powstawaæ, dlatego ¿e do-
œwiadczenia przedszkoli pokazuj¹, ¿e pojawienie
siê wielu przedszkoli niepublicznych wymusi³o
unowoczeœnienie przedszkoli publicznych.
Oczywiœcie to jest d³ugotrwa³y proces, nie wszys-
tko siê udaje zrobiæ szybko, ale taka konkurencja
nowoczesnoœci zawsze bardzo dobrze robi.

Je¿eli chodzi i o przedszkola, i o ¿³obki, to pro-
blem maj¹ te¿ firmy. S¹ w Polsce firmy, które
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chc¹ tworzyæ zak³adowe ¿³obki czy zak³adowe
przedszkola, chc¹ pomagaæ swoim pracowni-
kom, którzy maj¹ ma³e dzieci, ale okazuje siê to
niemo¿liwe, dlatego ¿e standardy dla ¿³obków
i przedszkoli, te¿ pomyœlane w g³êbokim PRL, s¹
takie, ¿e nie da siê znaleŸæ nawet w du¿ej firmie
odpowiedniego miejsca. Podajê zawsze przyk³ad
s¹dów warszawskich, których budynek to jedna
z najwiêkszych kubatur w tym mieœcie. Chcieli
zrobiæ ¿³obek, ale to siê okaza³o niemo¿liwe.
W wielkiej kubaturze s¹dów warszawskich nie
znalaz³o siê jedno pomieszczenie czy dwa pomie-
szczenia, które spe³nia³yby wymogi sanepidu,
zdefiniowane w 1953 r. Tworzymy wiêc nowe
standardy po to, ¿eby ¿³obki i przedszkola mog³y
powstawaæ tam, gdzie s¹ potrzebne. Bardzo
chcielibyœmy równie¿ wprowadziæ takie roz-
wi¹zanie, ¿eby firmy mog³y korzystaæ z funduszu
socjalnego, kiedy bêd¹ chcia³y albo op³acaæ
swoim pracownikom pobyt dzieci w ró¿nych for-
mach opieki przedszkolnej, albo bêd¹ chcia³y
u siebie stworzyæ takie przedszkola czy ¿³obki; ¿e-
by to nie by³y tylko pieni¹dze wydawane na wa-
kacje czy przyjêcia okolicznoœciowe, ale ¿eby
mo¿na by³o i w takich przypadkach do nich siêg-
n¹æ.

Je¿eli chodzi o przedszkola, to te¿ bardzo wa¿-
ne jest, ¿eby dostosowaæ czas pracy przedszkoli
do tego, czego oczekuj¹ rodzice. W tej chwili ma-
my tak¹ przedziwn¹ sytuacjê, ¿e w porównaniu
z tym, co siê dzia³o dwadzieœcia, trzydzieœci lat te-
mu, godziny pracy rodziców siê przesunê³y i ro-
dzice pracuj¹ na przyk³ad do godziny 17.00,
a przedszkola te¿ pracuj¹ do godziny 17.00. Tak
te¿ pracowa³y dwadzieœcia, trzydzieœci lat temu
i w ogóle nie uwa¿aj¹, ¿e coœ w tym wzglêdzie po-
winno siê zmieniæ, a powinno, dlatego ¿e przed-
szkola nie s¹ dla kadry, która w tych przedszko-
lach pracuje, tylko s¹ dla rodziców i dla dzieci
i powinny s³u¿yæ pomoc¹. Moje doœwiadczenia,
jako pe³nomocniczki do spraw kobiet i rodziny
w Warszawie, s¹ naprawdê niepokoj¹ce, ponie-
wa¿ przeoranie tego, tak naprawdê przymusze-
nie przedszkoli, ¿eby chcia³y zmieniæ godziny
swojej pracy, jest strasznie trudne. Ale trzeba to
zrobiæ, bo to jest postawione na g³owie.

Je¿eli chodzi o szko³y, to jest równie¿ jedna
bardzo wa¿na rzecz. W Warszawie to siê dzieje,
ale wa¿ne, ¿eby to siê dzia³o wszêdzie w Polsce.
Chodzi o to, ¿eby by³a mo¿liwie szeroka oferta po-
zaszkolna, ¿eby dzieciaki, które dzisiaj spêdzaj¹
sporo swojego czasu w œwietlicy, bo lekcje im siê
koñcz¹ o godzinie 12.00 czy 13.00, a musz¹ cze-
kaæ na swoich rodziców do godziny 17.00, 18.00,
¿eby po prostu mia³y ró¿ne rodzaje zajêæ. I znowu
doœwiadczenie pokazuje, ¿e niepubliczne szko³y
czy spo³eczne szko³y sobie z tym œwietnie radz¹,
tak ustawiaj¹ zajêcia dodatkowe, ¿e dzieci maj¹

wykorzystany ca³y swój czas. Ze szko³ami publi-
cznymi wygl¹da to ró¿nie, nawet w takim mieœcie
jak Warszawa, które ma relatywnie wiêcej pieniê-
dzy, a które nie potrafi czêsto sobie z tym daæ ra-
dy. Bo to jest wy³¹cznie kwestia organizacyjna,
w ogóle nie jest to kwestia tego, ¿e akurat War-
szawie potrzeba wiêcej pieniêdzy; ktoœ po prostu
musi pomyœleæ, ¿eby to dobrze zorganizowaæ.

Nastêpna kwestia, która siê wi¹¿e z zatrudnie-
niem i z godzeniem ról ¿ycia domowego i zawodo-
wego, to kwestia wprowadzenia mo¿liwie jak naj-
szerszej gamy elastycznych form zatrudnienia.
To s¹ formy, które na Zachodzie istniej¹ od daw-
na, w Polsce raczkuj¹, ale te¿ ju¿ pracodawcy siê-
gaj¹ po nie coraz chêtniej. Z jednej strony trzeba
daæ mo¿liwoœci prawne, ¿eby ³atwiej po te formy
mo¿na by³o siêgaæ, a z drugiej strony trzeba pro-
wadziæ kampanie medialne, które poinformuj¹
jedn¹ i drug¹ stronê, czyli pracodawców i praco-
wników, ¿e takie formy istniej¹, i bêd¹ zachêca³y
do ich wprowadzenia.

Ju¿ w tej chwili przesz³a przez rz¹d, do pañ-
stwa trafi za chwilê, ustawa o telepracy. Bêdzie-
my tworzyæ prawo pozwalaj¹ce na dzielenie pra-
cy, na tak zwany job sharing. Chodzi o to, ¿eby
dwie osoby mog³y pracowaæ na jednym etacie…

(Senator Ewa Tomaszewska: Przecie¿ mog¹,
to jest od piêædziesiêciu lat mo¿liwe, tylko nie ko-
rzystaj¹ z tego.)

Zakazu nie ma, ale okazuje siê… Robiliœmy
przegl¹d aktów prawnych i widzimy, ¿e pewne
rzeczy trzeba zapisaæ bardziej wprost. Oprócz te-
go, ¿e od dawna istnieje na przyk³ad pó³ etatu,
tylko pracodawcy bardzo rzadko po to siêgaj¹.
Kiedy by³am dziennikark¹, tak naprawdê te¿ ko-
rzysta³am z telepracy. Pracowa³am w domu, cho-
cia¿ ¿adnej ustawy w tej sprawie nie by³o. Ale oka-
zuje siê, ¿e aby to dobrze zadzia³a³o, bardzo wa¿-
nym elementem jest wysokoœæ bezrobocia. Jes-
tem przekonana, ¿e im bardziej bêdzie to bezrobo-
cie spadaæ, tym ³atwiej bêdzie siê domagaæ u pra-
codawców korzystania z przeró¿nych elastycz-
nych form pracy.

I kwestia ostatnia, czyli stworzenie przyjazne-
go nastroju wokó³ rodzicielstwa. Uwa¿amy bo-
wiem, ¿e to jest równie¿ bardzo wa¿ne, ¿e trzeba
tworzyæ pozytywny klimat, trzeba powróciæ do
dobrych obyczajów, korzystaj¹c trochê z do-
œwiadczeñ z osobami niepe³nosprawnymi.
Zwróæcie pañstwo uwagê, ¿e kiedy pojawi³y siê
specjalne miejsca parkingowe dla osób niepe³no-
sprawnych, kiedy pojawiaj¹ siê windy, zosta³o
wykonanych ileœ dzia³añ po to, ¿eby osoby nie-
pe³nosprawne poczu³y siê lepiej, mam takie prze-
œwiadczenie – to jest nie tylko moje przeœwiadcze-
nie – ¿e zmieni³o siê postrzeganie tych osób, ¿e
one w tej chwili s¹ traktowane inaczej ni¿ dziesiêæ
czy piêtnaœcie lat temu. Dok³adnie to samo trze-
ba zrobiæ z rodzicami. ¯eby stworzyæ przyjemny
nastrój, trzeba równie¿ wykonaæ ileœ ruchów.

31. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2007 r.
92 Informacja rz¹du o projekcie polityki rodzinnej

(podsekretarz stanu J. Kluzik-Rostkowska)



Trzeba stworzyæ specjalne miejsca parkingowe.
Ju¿ w tej chwili s¹ tworzone miejsca, gdzie kobie-
ty mog¹ karmiæ dzieci. Trzeba wiêc wykonaæ ileœ
takich rzeczy, ¿eby m³odzi rodzice mieli pewne
przywileje, na przyk³ad w kolejkach, które cza-
sem siê zdarzaj¹ w supermarketach. Jest przed
nami ca³a lista dzia³añ.

Bardzo wa¿ne s¹ te¿ kampanie promocyjne.
Równie wa¿ne jest, ¿ebyœmy potrafili zejœæ z tymi
dzia³aniami na poziom samorz¹dów. Nasz po-
mys³ jest taki, ¿e kiedy samorz¹dy chcia³yby
w tym wzi¹æ udzia³ – mam nadziejê, ¿e bêd¹
chcia³y – i na przyk³ad tworzyæ jakieœ bony czy
zni¿ki dla wielodzietnych rodzin, które zamiesz-
kuj¹ na ich terenie, wtedy ze strony rz¹du mog¹
byæ organizowane akcje promuj¹ce te firmy, któ-
re na taki gest wobec rodzin wielodzietnych bêd¹
siê chcia³y godziæ, promuj¹ce te przedsiêwziêcia.
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e ta ca³a otoczka
medialna jest bardzo wa¿na.

Jeszcze jedna rzecz, która siê wi¹¿e z kobiet¹
i z ci¹¿¹. Zdecydowaliœmy, ¿e by³oby dobrze,
gdyby koszty szko³y rodzenia równie¿ by³y po-
krywane przez pañstwo. To w tej chwili ró¿nie
wygl¹da. S¹ gminy, które to op³acaj¹, s¹ gminy,
które tego nie op³acaj¹. Na pewno jest to nie tyl-
ko komfort dla mamy, która bêdzie rodziæ, ale
równie¿, w d³u¿szej perspektywie, tak napraw-
dê oszczêdnoœæ dla pañstwa. Jest wiêksza
szansa, ¿e gdy poród przebiegnie dobrze i nie
bêdzie ¿adnych k³opotów, to pañstwo nie bê-
dzie ponosi³o ¿adnych kosztów dodatkowych.

I ostatnia bardzo wa¿na kwestia. Zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e wiêkszoœæ rozwi¹zañ, o któ-
rych mówi³am przed chwil¹, przynajmniej
w pierwszym okresie bêdzie skierowana g³ównie
do kobiet i im bêdzie pomagaæ, dlatego ¿e to one
maj¹ trudniejszy dostêp do rynku pracy, to na
nich ci¹¿y wiêkszy obowi¹zek godzenia tych ról.
Ale tak konstruowaliœmy ten program, ¿eby
mo¿liwie najwiêksza liczba jego elementów by³a
dostêpna dla obojga rodziców. Oprócz znieczu-
lenia zewn¹trzoponowego, które bardzo trudno
zaproponowaæ ojcu, i kilku innych rzeczy, które
siê wi¹¿¹ bezpoœrednio z ci¹¿¹, wszystkie inne
rozwi¹zania zosta³y tak pomyœlane, ¿eby mog³y
s³u¿yæ obojgu rodzicom. Dziêkujê pañstwu bar-
dzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister. Pani Minister, popro-

si³bym jeszcze o pozostanie…
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej, pani Joannie Kluzik-Ro-
stkowskiej, w zakresie informacji? Dobrze.

Jako pierwsza pani senator Tomaszewska.

Je¿eli mo¿na, proszê jeszcze potrzymaæ rêce
w górze, ¿eby pani sekretarz zapisa³a zg³oszenia.
Mo¿e od lewej strony…

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ewa Tomaszewska:
Dziêkujê bardzo.
Mam kilka pytañ. Pierwsze. W trzeciej kadencji

rz¹d przygotowywa³ tego rodzaju opracowania, co
roku dostawaliœmy materia³y, które by³y takim mo-
nitoringiem wszelkich dzia³añ w ró¿nych dziedzi-
nach w zakresie polityki prorodzinnej. Moje pytanie
brzmi: czy bêdziemy takie materia³y otrzymywaæ?

Drugiepytanie. S³yszê, ¿e œrodkina tenprogram
s¹ wynegocjowane z pani¹ minister finansów, z pa-
ni¹ premier Zyt¹ Gilowsk¹. Pytanie brzmi: czy nie
lepiej, zamiastplanowaæ19miliardówz³wydatków
na zrujnowanie systemu rentowego w Polsce, zu-
¿yæ te œrodki na system prorodzinny, który mo¿e
zapobiec katastrofie demograficznej w Polsce, a za-
tem uratowaæ równie¿ system emerytalny i szereg
dzia³añ w sferze gospodarki?

Kolejna sprawa, to jest pytanie raczej retorycz-
ne, dotyczy sk³adki emerytalnej w okresie urlopu
wychowawczego. To jest oczywiœcie powrót do
rozwi¹zania z trzeciej kadencji, które rz¹d pana
Millera zlikwidowa³. Tak to rozumiem. Pytanie
brzmi: czy rzeczywiœcie tak jest?

I kolejne pytanie, ju¿ ostatnie, o rynek pracy.
Czy pañstwo wziêli pod uwagê, ¿e w ci¹gu ostat-
nich dwóch lat ten rynek zmieni³ siê drastycznie,
bardzo gwa³townie? Mam nadziejê, ¿e w tym kie-
runku to bêdzie sz³o dalej.

Jeœli chodzi o podatki, to do pierwszego pyta-
nia jeszcze dodam, ¿e jednak 10 z³ miesiêcznie na
dziecko to jest naprawdê œladowa ulga. Dobrze,
¿e jest zapis w systemie, ¿e coœ takiego w ogóle za-
czyna istnieæ, ale naprawdê w tej chwili trudno to
nazwaæ nawet ¿ebraczym dodatkiem. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Je¿eli pañstwo bêd¹ sobie ¿yczyæ takich mate-

ria³ów, to one oczywiœcie bêd¹ powstawa³y. Dla
mnie bardzo wa¿nym elementem tego, o czym tu-
taj mówi³am, jest wyznaczenie mierników, tak
¿ebyœmy mogli sprawdzaæ skutecznoœæ poszcze-
gólnych narzêdzi. Wtedy sama bêdê zaintereso-
wana tym, ¿ebyœcie pañstwo mieli jak najwiêksz¹
wiedzê na ten temat, bo wtedy – mam nadziejê –
³atwiej bêdzie mi pañstwa przekonaæ do ró¿nych
spraw.
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Je¿eli chodzi o to, czy przeznaczaæ pieni¹dze na
reformowanie systemu rentowego, czy na politykê
rodzinn¹, powiem, ¿e to nie do koñca jest pytanie
do mnie. Je¿eli pani mnie pyta, jaki jest mój sto-
sunek do tej sprawy, odpowiem tak: spójrzmy na
strukturê wydatków ró¿nych krajów Unii Euro-
pejskiej; Polska wydaje najwiêcej ze wszystkich
krajów na osoby, które wychodz¹ z rynku pracy,
a jesteœmy na szarym koñcu – jako trzeci kraj od
koñca – w wydawaniu pieniêdzy na osoby wcho-
dz¹ce na rynek pracy, na osoby m³ode. Oczywi-
œcie, patrz¹c z punktu widzenia polityki rodzinnej
rz¹du, bardzo bym chcia³a, ¿eby bardzo du¿a ma-
sa tych pieniêdzy trafi³a do ludzi m³odych, tym
bardziej ¿e w tej chwili w doros³e ¿ycie wesz³o osta-
tnie pokolenie wy¿u demograficznego. Je¿eli prze-
œpimy ten moment, to ka¿de nastêpne pokolenie
bêdzie mniejsz¹ grup¹ potencjalnych rodziców.
Musimy wiêc w tej chwili szybko zacz¹æ coœ robiæ.

Je¿eli chodzi o kwestiê urlopu wychowawczego
i liczenia sk³adki, to jest to powrót do tego, co by³o
w trzeciej kadencji. Elementów takiego powrotu
jest wiêcej. My po prostu uporz¹dkowaliœmy pew-
ne rzeczy i zebraliœmy je w ca³oœæ. Absolutnie nie
przypisujemy sobie autorstwa wszystkich pomys-
³ów. Wyd³u¿enie urlopu macierzyñskiego te¿ jest
pomys³em, który ju¿ wczeœniej funkcjonowa³.

Je¿eli chodzi o rynek pracy, to tak, rynek pracy
bardzo siê zmieni³. Mia³am tutaj okazjê pañstwu
prezentowaæ informacjê na temat kobiet w Polsce.
To by³o kilka tygodni temu. Mówi³am, ¿e co praw-
da bezrobocie spad³o, ale je¿eli spojrzymy na sto-
sunek mê¿czyzn i kobiet poszukuj¹cych pracy, to
siê to zmieni³o na niekorzyœæ kobiet. W 2005 r.
w ca³ej grupie poszukuj¹cych pracy 53% stanowi-
³y kobiety, a w tej chwili stanowi¹ 56%, czyli ta licz-
ba siê zwiêkszy³a. Co wiêcej, je¿eli patrzymy na to,
kto poszukuje pracy, to s¹ to s³abo wykszta³ceni
mê¿czyŸni i bardzo dobrze wykszta³cone kobiety.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Szymañski, proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
W opracowaniu, w projekcie polityki proro-

dzinnej zapisali pañstwo: „Szczególn¹ uwagê po-
œwiêciliœmy identyfikacji istniej¹cych rozwi¹zañ
prawnych, które poœrednio doprowadzi³y
w ubieg³ych latach do rozpadu rodzin. Tolerowa-
nie tego typu regulacji w polskim systemie praw-
nym jest nie do zaakceptowania”. Ja nie widzê
w tym projekcie, ¿eby ta s³uszna zasada, któr¹
pani minister w tym dokumencie podkreœla, mia-
³a odzwierciedlenie w aktach prawnych. Wiemy,
¿e w Polsce w systemie œwiadczeñ – myœlê
w szczególnoœci o zaliczce alimentacyjnej – jest to

uzale¿nione od tego, czy samotnie wychowuje siê
dziecko, czy nie. W systemie podatkowym mamy
tak¹ sytuacjê, ¿e mo¿na rozliczaæ siê z dzieckiem,
ale wy³¹cznie osobie samotnej. Rozliczanie
ma³¿onków z dzieckiem nie jest mo¿liwe. To te¿
oczywiœcie zachêca do separacji i rozwodów,
szczególnie osoby o wysokich dochodach, bo jest
to po prostu bardzo zyskowne. Nie odnajdujê, kró-
tko mówi¹c, za t¹ s³uszn¹ tez¹ ¿adnych argumen-
tów, które by mnie uspokaja³y, potwierdza³y, ¿e
rzeczywiœcie nie bêdzie takiej sytuacji. Do tego do-
dajê jeszcze ustawê o funduszu alimentacyjnym,
kreuj¹c¹ kolejn¹ ustawê, która mia³aby s³u¿yæ
wy³¹cznie samotnie wychowuj¹cym dzieci. Czy
pani minister mo¿e mnie uspokoiæ, zapewniaj¹c,
¿e rzeczywiœcie rz¹d z determinacj¹ bêdzie dzia³a³
w tym kierunku, ¿eby usun¹æ tego typu roz-
wi¹zania, które zachêcaj¹ rodziny do rozwodów,
separacji?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak. Przede wszystkim w tej chwili robimy prze-

gl¹d aktów prawnych. Ma on nam pokazaæ, w ja-
kich elementach my prowokujemy sytuacje, któ-
rych byœmy nie chcieli. Mam taki bardzo powa¿ny
nieideologiczny argument za tym, ¿eby w Polsce by-
³o jak najwiêcej ma³¿eñstw i jak najmniej zwi¹zków
nieformalnych. Otó¿ okazuje siê – i mówi¹ o tym do-
œwiadczenia krajów uwa¿anych za nowoczesne,
Szwecji czy Francji – ¿e po ma³¿eñstwie mo¿na siê
spodziewaæ wiêcej dzieci. Po prostu okazuje siê, ¿e
w ma³¿eñstwach jest wiêcej dzieci ni¿ w zwi¹zkach
nieformalnych, i to jest wystarczaj¹cy powód, abs-
trahuj¹c od innych powodów, do tego, ¿eby…

(Senator Adam Biela: Czy to jest takie bardzo
odkrywcze, Pani Minister?)

Wie pan co, myœlê, ¿e to jest wa¿ny argument…
(SenatorAdamBiela: Ale czy to jest odkrywcze?)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê siê zg³osiæ, wtedy pan zada pytanie.)
W ka¿dym razie z punktu widzenia pañstwa

op³aca siê prowokowanie takiej sytuacji, ¿eby by-
³o jak najwiêcej ma³¿eñstw.

Je¿eli chodzi o kwestiê wyrównywania szans, to
miêdzy innymi po to wprowadzamy dzieci w sys-
tem podatkowy, i w szczegó³owych rozwi¹zaniach
to jest zawarte, ¿eby zminimalizowaæ tê ró¿nicê.
Rzeczywiœcie, w tej chwili samotny rodzic rozlicza
siê z dzieckiem i dzieli dochód na dwa, bez wzglê-
du na to, ile ma dzieci, a w przypadku ma³¿eñ-
stwa, ¿e tak powiem, tych dzieci po prostu w ogóle
nie widaæ. Ja ju¿ nie chcê tutaj mówiæ o szczegó-
³ach, ale te¿ pomyœleliœmy o tym, ¿eby po prostu
przesta³o siê op³acaæ takie fikcyjne niezawieranie
ma³¿eñstw czy rozwodzenie tylko po to, ¿eby mieæ
lepszy dostêp do ulg w podatkach.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:

W materiale, który otrzymaliœmy, na stronie 9
s¹ dane o kondycji materialnej rodzin, o tym, ja-
k¹ kwot¹ przeciêtnie rozporz¹dzaj¹ rodziny ma-
j¹ce jedno, dwoje, troje dzieci. Mam pytanie: czy
to jest kwota na miesi¹c, czy na rok?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Zaraz… Myœlê, ¿e na miesi¹c… Chwileczkê, mu-
szê spojrzeæ, nie pamiêtam tego dokumentu…)

Strona 9. To jest projekt polityki rodzinnej,
materia³, który otrzymaliœmy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak, tak, ja wiem. Sekundê. Mam ju¿ dokument,
tylko szukam… Nie pamiêtam, jakich tutaj u¿y-
waliœmy kwot… Miesiêcznie. Tak.)

Czyli przyjmujemy, ¿e na miesi¹c przeciêtna ro-
dzina z jednym dzieckiem ma 860 z³ na osobê, ro-
dzina z dwójk¹ dzieci o 200 z³ mniej na osobê, ro-
dzina z trójk¹ dzieci o 190 z³ mniej na osobê. Czy
zatem te dodatki – bo tu widzimy, ¿e ka¿de dziecko
to mniej wiêcej 200 z³ – o których pani mówi³a…
nie dodatki, przepraszam, te ulgi w podatku to bê-
dzie kwota 200 z³ na miesi¹c, czy na rok?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:

Nie, to w tej chwili bêdzie 200 z³ na rok, a w na-
stêpnych latach dojdziemy do 500 z³ na rok. Ja
rozumiem, co pan chce mi powiedzieæ – ¿e to po-
winno byæ 200 z³ na miesi¹c, tak? Proszê bardzo,
je¿eli pan znajdzie…

(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Tak chy-
ba wynika z tych danych.)

Panie Senatorze, bêdê za. Bêdê to popiera³a
w ka¿dym centymetrze, pod warunkiem, ¿e pan
znajdzie Ÿród³a finansowania kosztów tego
przedsiêwziêcia. Tak naprawdê to wszystko,
o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, ca³y projekt po-
lityki rodzinnej jest wypadkow¹ tego, co my sobie
wyobra¿amy na temat polityki rodzinnej pañ-
stwa, i mo¿liwoœci bud¿etowych pañstwa. Jeœli
system, o którym w tej chwili mówimy, docelowo
500 z³ na osobê na ka¿de dziecko…

(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Na rok.)
Dostali pañstwo równie¿ informacjê na temat

kosztów, jakie to ze sob¹ niesie. To jest ponad
8 miliardów z³. Przy za³o¿eniu, ¿e mia³oby to byæ
200 z³ na miesi¹c, to jest dwanaœcie razy tyle.

Sk¹d to wzi¹æ? To, co pan proponuje, to jest kwo-
ta wy¿sza ni¿ wszystkie wp³ywy do bud¿etu z ty-
tu³u PIT.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:

Ale dok³adnie wiemy, ¿e nie by³aby to taka
kwota, poniewa¿ czêœæ rodzin z wiêksz¹ liczb¹
dzieci by³aby po prostu zwolniona z podatku. By-
³yby to jednak w znacznej czêœci kwoty puste,
skoro pani mówi, ¿e s¹ to kwoty wiêksze ni¿ ca³y
dochód z PIT. Dochody z PIT to nie tylko dochody
od rodzin wielodzietnych, ale te¿ od tych, które
maj¹ jedno dziecko, b¹dŸ tych, które w ogóle nie
maj¹ dzieci, czyli to nie jest kwota dwunastokrot-
nie wiêksza.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Panie Senatorze, mam propozycjê. Zaproœcie tu-
taj pañstwo pani¹ minister Zytê Gilowsk¹ i prze-
konajcie j¹ do tego, ¿eby znalaz³a wiêcej pieniê-
dzy na politykê rodzinn¹. Na pewno bêdê za,
obiecujê.)

Pytanie drugie. By³a mowa o miejscach
w przedszkolach, by³a te¿ mowa o ¿³obkach. Pani
minister zaznaczy³a, ¿e ¿³obki to nie jest najlep-
sze miejsce dla dzieci. Ja bym powiedzia³, ¿e
zw³aszcza dla dzieci rocznych czy niemaj¹cych
dwóch lat. Wiem jednak, ¿e rozwa¿any by³ pro-
jekt obni¿enia wieku przedszkolnego, to znaczy
dopuszczenia do przedszkoli dzieci dwuletnich.
Dotychczas pod pewnymi warunkami mog¹ byæ
przyjmowane do przedszkola dzieci dwuipó³let-
nie, ale chodzi mi o dopuszczenie do przedszkoli
dzieci dwuletnich. Przedszkola nie s¹ zak³adami
opieki zdrowotnej, ³atwiej jest je utworzyæ zaró-
wno gminom, jak i instytucjom niesamorz¹do-
wym, ³atwiej i taniej jest te¿ potem je prowadziæ.
Czy rozwa¿ano rozwi¹zanie, aby – w miarê prze-
chodzenia coraz wiêkszej liczby szeœciolatków do
szkó³ – udostêpniæ przedszkola dla dzieci dwulet-
nich? Mo¿e to bêdzie lepsze ni¿ fundowanie kolej-
nych ¿³obków.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:

Panie Senatorze, praktyka jest taka, ¿e
przedszkola niepubliczne, które maj¹ trochê
mniej dzieci, trochê wiêcej cierpliwoœci i tro-
chê bardziej s¹ poddawane konkurencji, przy-
jmuj¹ dzieci dwuletnie, czêœciej ni¿ przedszko-
la publiczne. Tam najczêœciej panie nie chc¹
siê na to decydowaæ, bo dwuletnie dziecko
czêsto jeszcze jest w pieluchach, po prostu
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nie chc¹ sobie robiæ k³opotu. Chcemy wiêc
stworzyæ prawn¹ sytuacjê na tyle miêkk¹ i na
tyle rozpoznaj¹c¹ to, co siê w tej chwili dzieje,
¿eby by³y mo¿liwe ró¿ne rozwi¹zania. Tak,
mo¿e siê zdarzyæ taka sytuacja, szczególnie
w gminach wiejskich, gdzie dzieci przedszkol-
nych jest niewiele, ¿e tworzenie granicy trzech
lat jest… Chcemy stworzyæ takie prawo, ¿eby
ró¿ne mo¿liwoœci, które w tej chwili s¹ jedy-
nie w sferze naszej wyobraŸni, by³y rzeczywi-
stoœci¹.

(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Przepra-
szam. W³aœnie o to mi chodzi³o: czy bêdzie zmia-
na przepisu prawa, które dopuszcza w przed-
szkolach samorz¹dowych tylko pod pewnymi
warunkami dzieci dwuipó³letnie?)

Tak.
Chcemy stworzyæ czy daæ samorz¹dom tak¹

mo¿liwoœæ. Tak. Tym bardziej ¿e, jak mówiê,
w ¿yciu tak siê dzieje… I ja znam takie przedszko-
la, które przyjmuj¹ dwuipó³letnie dzieci, rzadziej
dwuletnie, bo to jest kwestia tego, ¿e takie dziec-
ko czêsto, poza wszystkim, jest jeszcze zbyt ma³e,
¿eby przestaæ byæ z mam¹. Bo to jest nie tylko
kwestia przygotowania przedszkola, ale równie¿
przygotowania samego dziecka do tego, ¿eby
w takiej placówce siê znaleŸæ. Czasami trzylatki
nie s¹ na to przygotowane.

Tak, chcemy daæ wiêksze mo¿liwoœci tworze-
nia ró¿nych rodzajów edukacji przedszkolnej,
ró¿nych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Pani Minister, chcia³bym siê odnieœæ do spra-
wy, któr¹ pani porusza³a na samym pocz¹tku
swojego wyst¹pienia, a myœlê, ¿e jest ona jedn¹
z najwa¿niejszych, które le¿¹ w sferze zaintereso-
wania polityków publicznych. Myœlê tu o rodzi-
nach wielodzietnych. Rodziny wielodzietne rze-
czywiœcie s¹ w bardzo trudnej sytuacji, to nie ule-
ga ¿adnej w¹tpliwoœci.

W sierpniu ubieg³ego roku Senat organizowa³
konferencjê na temat sytuacji rodzin wielodziet-
nych. Ja mia³em, chocia¿ nie nale¿ê do komisji
polityki spo³ecznej, przyjemnoœæ w niej uczestni-
czyæ. W tej konferencji brali udzia³ tak¿e przed-
stawiciele Stowarzyszenia Rodzin Wielodziet-
nych, którzy podnosili taki problem, ¿e w³aœciwie
najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla nich jest znalezienie
œrodków na kszta³cenie dzieci i zapewnienie im
poczucia bezpieczeñstwa.

Pani w swoim wyst¹pieniu powiedzia³a, ¿e bê-
d¹ podejmowane pewne kroki w kwestii rodzin
wielodzietnych, wydawanie korzystaj¹cym z po-
mocy spo³ecznej bonów towarów. Ale chcia³bym
zadaæ pytanie, czy ten problem wspomo¿enia ro-
dzin wielodzietnych w zakresie jakichœ dodatków
na kszta³cenie ich dzieci te¿ by³ rozpatrywany.
Takie pytanie chcia³bym pani zadaæ. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Zacznijmy od tego, ¿e 85% rodzin wielodziet-

nych, o których mówi³am ju¿ wczeœniej, korzysta
z ró¿nych form pomocy pañstwa i korzysta na
przyk³ad ze œwiadczeñ rodzinnych. I tam jest bar-
dzo wiele elementów, miêdzy innymi s¹ œrodki na
dop³aty do kszta³cenia dzieci. A wiêc ju¿ w jakimœ
sensie pañstwo pomaga, ale oczywiœcie jest to
niewystarczaj¹ce.

Ale na przyk³ad dlatego mówimy o ró¿nych for-
mach edukacji przedszkolnej, o mikroprzed-
szkolach, o tego typu sprawach, ¿e bardzo znacz-
na czêœæ tych rodzin wielodzietnych to s¹ rodziny
mieszkaj¹ce na wsi. Ponad 40% doros³ych ludzi
mieszkaj¹cych na wsi to s¹ ludzie, którzy maj¹
wykszta³cenie podstawowe. I nawet przy swoich
najlepszych chêciach i przy wysokich aspira-
cjach mog¹, przynajmniej w jakiejœ czêœci, stano-
wiæ barierê mentaln¹, je¿eli chodzi o to, jak bê-
dzie siê rozwija³a edukacja ich dzieci. Tak wiêc
w tej kwestii trzeba pomóc. I miêdzy innymi dla-
tego jest tak wa¿ne… Bo o ile w mieœcie tworzenie
¿³obków – których tak naprawdê nikt nie chce,
ale czasem jest to koniecznoœæ – i przedszkoli to
kwestia nie tylko edukacji, ale równie¿ tego, ¿eby
dziecko gdzieœ spêdza³o dzieñ, kiedy rodzice s¹
w pracy, o tyle na wsi tego k³opotu najczêœciej nie
ma, bo jest w domu babcia, jest mama, i jeœli cho-
dzi o opiekê nad dzieckiem, to ona jest zapewnio-
na. I w³aœnie tam potrzebne s¹ takie formy. To nie
jest dziecko, które siedzi osiem godzin w przed-
szkolu, ale dwie czy trzy godziny dziennie. I trze-
ba zrobiæ du¿o, ¿eby umo¿liwiæ wczesn¹ eduka-
cjê dzieci wiejskich, bardzo czêsto dzieci w³aœnie
z rodzin z du¿ymi k³opotami finansowymi i ro-
dzin wielodzietnych.

Je¿eli pan spojrzy na studentów pierwszych lat,
to siê oka¿e, ¿e jedynie 20% studentów pierwszych
lat studiów to s¹ ludzie, którzy wyszli ze wsi. I ta nie-
równoœæ wykszta³cenia, ta nierównoœæ szans edu-
kacyjnych zaczyna siê na poziomie przedszkola. To
znaczy dziecko, które idzie do pierwszej klasy i ma
za sob¹ edukacjê przedszkoln¹ w dobrym przed-
szkolu,naprawdêbierzenakilkad³ugoœci tegodzie-
ciaka, który prosto ze swojego podwórka przychodzi
obecniedozerówki,awczeœniej –dopierwszejklasy.
A wiêc to te¿ jest szereg ró¿nych dzia³añ.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Minister, ja mam problem z tym, jak na-

zwaæ to opracowanie. Mnie uczono, ¿e najpierw
siê okreœla misjê, potem siê buduje program,
a na koñcu jest projekt, projekt, który zawiera
dok³adn¹ specyfikacjê dzia³añ, przypisuje dok³a-
dne terminy, na koñcu precyzyjnie okreœla na-
rzêdzia i koszty.

I powiem pani szczerze, ¿e ja nie wiem, co do-
staliœmy do rêki, i prosi³bym, ¿eby pani siê do te-
go odnios³a. To po pierwsze.

A po drugie, ju¿ szczegó³owo, jakby troszkê
w duchu tego, co mówi³ pan senator Alexandro-
wicz, odnoœnie do wyliczeñ kosztów na rodzinê,
obci¹¿eñ. Bez w¹tpienia rodziny wielodzietne ¿y-
j¹ w trudniejszej sytuacji, poniewa¿, jak widaæ,
czêœciej schodz¹ poni¿ej progu zabezpieczenia
socjalnego. Ale u¿ycie ostatnio dosyæ czêsto po-
wtarzanego twierdzenia, ¿e obci¹¿enia rodziny
wielodzietnej podatkiem VAT s¹ wiêksze ani¿eli
innych rodzin… To jest chyba bardzo trudne do
udowodnienia, dlatego ¿e wysokoœæ podatku VAT
zale¿y od wysokoœci kosztu zakupów, a wiêc wy-
sokoœci œrodków do rozporz¹dzenia. A wiêc tu
jest sprzecznoœæ. Gdy rodzina jest biedna i ma
ma³o œrodków do rozporz¹dzenia, to tym samym
p³aci mniej VAT i akcyzy. Innego rozumowania
nie sposób tu zastosowaæ.

Uwa¿am, ¿e ten akapit, który zreszt¹ nie ma
dla programu ¿adnego istotnego znaczenia, po-
winien z tego opracowania znikn¹æ, jako ¿e jest
nieprawdziwy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Na pocz¹tku, kiedy zaczyna³am swoje przemó-

wienie, zaznaczy³am, ¿e rzeczywiœcie jest to do-
kument dosyæ specyficzny, dlatego ¿e my przygo-
towaliœmy coœ, co nazwaliœmy projektem polityki
rodzinnej. Siedmioosobowy zespó³ przygotowa³
projekt polityki rodzinnej i jest to zbiór propozy-
cji, nad którym pracowaliœmy od jakiegoœ, ju¿
ca³kiem d³ugiego, czasu.

Oczywiœcie normalna droga rz¹dowa tego typu
projektu powinna byæ zupe³nie inna. Ja powin-
nam do pañstwa przyjœæ z za³o¿eniami ustaw, ale
uznaliœmy, ¿e to budzi emocje spo³eczne tak du¿e
i jest to sprawa tak wa¿na dla wiêkszoœci ludzi
w tym kraju, ¿e warto odwróciæ ten porz¹dek rze-
czy: zaproponowaæ, pokazaæ, co chcemy zrobiæ,
i uruchomiæ debatê publiczn¹, która w tej chwili
trwa. I ja naprawdê oprócz tego, ¿e dostajê bar-
dzo konkretne analizy, dostajê jeszcze dodatko-

we propozycje rozwi¹zañ, ze strony zarówno ró¿-
nych organizacji pracodawców, jak i zwi¹zków
zawodowych, jak i ze strony ludzi. Bo jest strona
internetowa, gdzie jest forum, jest adres, gdzie
mo¿na do mnie pisaæ, i ludzie pisz¹. I dlatego to
jest zbiór niezamkniêty.

To, co tutaj bêdzie strasznie trudno ruszyæ, to
jest kwestia kosztów. Bardzo trudno by³oby
wprowadziæ tu kolejne elementy, które poci¹ga-
³yby nastêpne koszty. Ale po to uruchomiliœmy tê
debatê, ¿eby na koñcu sprawdziæ, czy tak na-
prawdê czêœæ oczekiwañ spo³ecznych nie idzie
zupe³nie w inn¹ stronê. I kilka rozwi¹zañ, które
dotar³y do mnie z ró¿nych miejsc, to s¹ naprawdê
rzeczy godne tego, ¿eby je tutaj wprowadziæ.

I ja siê z pañstwem spotkam raz jeszcze, jak zbu-
dujemy ustawê czy pakiet ustaw. Bardzo chcia³a-
bym, ¿ebydokoñcaczerwca ze stronyCentrumLe-
gislacyjnego Rz¹du, z mojej strony to zosta³o przy-
gotowane. Ju¿ póŸniej bêdziemy rozmawiaæ. Bo
oczywiœcie wtedy musimy szczegó³owo rozmawiaæ
o kosztach poszczególnych rozwi¹zañ.

Bardzo zale¿a³o nam na tym, ¿eby nie wytraciæ
tego, co moglibyœmy zgubiæ, gdybym przysz³a do
pañstwa z ju¿ gotowym pakietem ustaw, bo wtedy
znacznie trudniej jakiekolwiek zmiany wprowa-
dzaæ.

A wiêc ja mam proœbê do pañstwa i tak¹ propo-
zycjê. Jeœli pañstwo uznacie, ¿e s¹ jeszcze rzeczy,
które tam siê powinny znaleŸæ, to bardzo proszê:
rozmawiajmy i zastanawiajmy siê, co jeszcze
w tym projekcie polityki rodzinnej powinno siê
znaleŸæ. Bo o to w³aœnie chodzi, ten czas jest w³a-
œnie po to, ¿eby to sobie lepiej zdefiniowaæ. Oczy-
wiœcie z normalnego legislacyjnego punktu wi-
dzenia ten dokument mo¿e byæ nieco dziwaczny.

Jeœli chodzi o kwestiê VAT, byæ mo¿e sformu³o-
wanie jest niefortunne, ale generalnie chodzi³o
nam o coœ takiego, ¿e ludzie, którzy maj¹ dzieci,
odprowadzaj¹ wiêcej pieniêdzy, bo kupuj¹. Tak?
Ludzie, którzy…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ludzie, którzy
nie maj¹ pieniêdzy…)

Ludzie, którzy nie maj¹ dzieci, nie kupuj¹ ró¿-
nych rzeczy w ogóle: nie kupuj¹ od¿ywek, nie ku-
puj¹ s³oików, nie kupuj¹ pieluch, nie kupuj¹ wóz-
ków, nie kupuj¹ spodni, ubrañ, butów. Po prostu
tego nie kupuj¹, bo nie maj¹ komu tego kupiæ.
I efekt jest taki, ¿e ci ludzie, którzy maj¹ dzieci, op-
rócz tego, ¿e ponosz¹ wiêksze wydatki, to jeszcze
wychowuj¹ osoby, które w przysz³oœci bêd¹ pra-
cowa³y na emerytury i tych swoich rodziców,
i tych osób, które nie mia³y dzieci. I dlatego w³aœ-
nie chodzi o to, ¿eby wprowadziæ w system podat-
kowy kwestiê dzieci, nawet nie po to, ¿eby daæ pre-
ferencje rodzinom czy ludziom, którzy maj¹ dzie-
ci, tylko po to, ¿eby tak naprawdê to wyrównaæ,
¿eby nie by³o takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili,
¿e ci, którzy nie maj¹ dzieci i nie ponosz¹ pewnych
kosztów, w przysz³oœci równie¿ bêd¹ korzystali
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z tego wielkiego trudu posiadania i wychowywa-
nia dzieci przez tych doros³ych, którzy je maj¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Marek Zió³kowski)

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, generalnie chcia³bym pochwa-

liæ ten program, ale mam pewne w¹tpliwoœci, po-
niewa¿ on ma charakter, jak powiem, doraŸny.
Analizujê tê sytuacjê, jaka jest, a mianowicie: za-
pêdziæ oboje rodziców do pracy, bo jest ciê¿ko i te
dwie pensje musz¹ wystarczyæ na ¿ycie. St¹d ta
propozycja ¿³obków od osiemnastego miesi¹ca
¿ycia dziecka czy wyd³u¿enia przedszkola do go-
dziny 18.00.

Tymczasem – tak mi siê wydaje – w takim pro-
gramie jednak powinien znaleŸæ siê tak¿e ten
aspekt wychowawczy, ¿e jednak rodzina wycho-
wuje dziecko. I w tej perspektywie powinno byæ na
przyk³ad wiêcej mo¿liwoœci, aby matka czy ojciec,
bo on te¿ mo¿e wychowywaæ, zostali w domu.

I st¹d mam takie pytanie, czy ministerstwo ju¿
widzi tê potrzebê, ¿eby matka, która wychowuje
czwórkê czy wiêcej dzieci, mia³a jak¹œ pensjê,
jakkolwiek nazwiemy tê kwotê pieniêdzy, która
jej siê nale¿y za to, ¿e wychowuje obywateli i wy-
konuje ciê¿k¹ pracê wychowawcz¹, któr¹ w³aœci-
wie trudno nawet jakoœ porównaæ i zmierzyæ,
a jest to bardzo trudna praca.

I takich aspektów, a mianowicie pokazania nie
tylko rodziny, która ma pieni¹dze na utrzymanie
dzieci, ale te¿ rodziny, która dobrze wychowuje
dzieci, w tym programie w ogóle nie widaæ. Ja ro-
zumiem, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej mo¿e nie ma na celu zajmowania siê warto-
œci¹, jak¹ jest rodzina – klasyczna, pe³na, natural-
na rodzina z³o¿ona z ojca, matki i dzieci – mo¿e to
nie jest domen¹ tego ministerstwa, ale wydaje mi
siê, ¿e jednak trzeba na to jeszcze zwróciæ uwagê
i w tym programie te elementy dopracowaæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Panie Senatorze, my siê nie zrozumieliœmy. Ab-

solutnie nie jest intencj¹ tego programu wyci¹ga-
nie na si³ê kobiet z domu po to, ¿eby sz³y do pracy,
absolutnie nie. Ja powiedzia³am na samym po-
cz¹tku, ¿e pañstwo nie ma ¿adnego prawa decy-

dowaæ za rodziców, jaki model rodziny oni chc¹
tworzyæ. To jest prywatna sprawa ka¿dego cz³o-
wieka. Obowi¹zkiem pañstwa jest stwarzanie pe-
wnych u³atwieñ. I doœwiadczenie, i badania poka-
zuj¹, ¿e dzisiaj rodzice – ale poniewa¿ ostateczna
decyzja jest decyzj¹ kobiety, to mówiê tutaj o ko-
bietach… Jak pan spojrzy na badania, to pan zo-
baczy, ¿e gdy siê pyta kobiety, dlaczego one nie de-
cyduj¹ siê na posiadanie dzieci, to one mówi¹:
chodzi o rynek pracy. I ja s¹dzê, ¿e w wielu przy-
padkach… To nie jest tak, ¿e wszystkie kobiety
chc¹ pracowaæ i chc¹ godziæ te role. W czêœci przy-
padków pewnie uwa¿aj¹, ¿e jedynie wtedy, kiedy
bêd¹ pracowaæ oboje rodzice, bêd¹ w stanie to
dziecko wychowywaæ na odpowiednim poziomie.
Czasem to jest tylko kwestia dania mo¿liwoœci. To
jest tylko kwestia stworzenia wiêkszego komfortu
podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka. Cho-
dzi tylko o to, ¿eby ta kobieta…

Powiem panu tak: na przyk³ad Stany Zjedno-
czone to pañstwo, które polityki rodzinnej nie ma
w ogóle, tam kobieta ma prawo do bezp³atnego
urlopu macierzyñskiego, powtarzam: bezp³atne-
go, kiedy pracuje w firmie, która zatrudnia wiêcej
ni¿ piêædziesiêciu pracowników, a tak w ogóle nie
ma ¿adnych praw. Ale o co chodzi? O to, ¿e tam
jest zdrowa gospodarka, bezrobocie na poziomie
kilku procent, bardzo ³atwy dostêp do rynku pra-
cy i wskaŸnik demograficzny 2,1, a nie, jak w Pol-
sce, 1,2.

A wiêc to doœwiadczenie… My nie budowaliœ-
my tego programu w taki sposób, ¿e najpierw
stworzyliœmy sobie jakiœ ideowy szkielet, jak my
byœmy chcieli, ¿eby polska rodzina wygl¹da³a,
tylko my siê zastanawialiœmy, jakich mechaniz-
mów u¿yæ, bazuj¹c na tym, co o polskich kobie-
tach i polskiej rodzinie wiemy dzisiaj. I tak by³
budowany ten program.

Oczywiœcie nie ma wiêkszej wartoœci ni¿ rodzi-
na, która potrafi dobrze wychowaæ, daæ poczucie
mi³oœci i bezpieczeñstwa dzieciom. To jest czymœ
zupe³nie oczywistym. I my siê zastanawialiœmy,
co zrobiæ, bo tak naprawdê czêsto chodzi nie o sy-
tuacjê, w której kobieta, poniewa¿ jest w domu
i zajmuje siê dzieæmi, nie ma pensji, bo to jest jed-
no, ale o to, ¿e ona nie bêdzie zabezpieczona, kie-
dy ju¿ te dzieci wychowa, ¿e przyjdzie moment,
w którym powinna mieæ emeryturê, ale jej nie
ma, chocia¿ ca³e ¿ycie ciê¿ko pracowa³a w domu.
Tak? I znowu. Ten problem pojawia siê, kiedy ta
druga osoba, ten drugi rodzic mówi: s³uchaj, to ja
zarabia³em pieni¹dze, ty siedzia³aœ w domu, te
pieni¹dze s¹ moje. I ¿eby nie by³y mo¿liwe takie
sytuacje, jest propozycja emerytury ma³¿eñskiej,
zawarta w tym programie – ja to ominê³am, pre-
zentuj¹c ten program, ale ostatnio mówi³ o tym
premier Dorn. Chodzi o to, ¿eby czêœæ emerytury
wypracowanej przez jednego ma³¿onka… Chodzi
o to, ¿eby mia³ bezpoœredni dostêp, ¿eby to by³o
traktowane jako emerytura wypracowana wspól-
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nie, bo tak by³o naprawdê. Jedna osoba zajmo-
wa³a siê domem, druga pracowa³a, ale tak na-
prawdê ta osoba, która pracowa³a, prawdopo-
dobnie mia³aby znacznie gorzej w swej pracy,
gdyby musia³a te obowi¹zki dzieliæ.

Nie wyobra¿am sobie zaœ czegoœ takiego jak
pensja dla osoby, która jest w domu.Bo je¿eli
mia³aby to byæ pensja, to rozumiem, ¿e to by³aby
p³aca za jak¹œ pracê. Jak wyceniæ tê pracê? Jak
uzale¿niæ tê pracê od liczby dzieci, wielkoœci mie-
szkania? Jak sprawdziæ, czy ta kobieta sprz¹ta,
czy nie sprz¹ta? A jak m¹¿ sprz¹ta, to co? To ju¿
na mniej tê pracê wyceniaæ? No w jaki sposób to
zrobiæ? Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e w momencie kie-
dy doros³y cz³owiek… Chodzi o to, ¿ebyœmy sobie
zdawali sprawê z jednego: pañstwo nie mo¿e
urz¹dzaæ ¿ycia rodzinnego zamiast rodziców. No
przecie¿ kiedy doros³y cz³owiek podejmuje decyz-
jê o tym, ¿e bêdzie mia³ dziecko czy dzieci, ¿e chce
je mieæ, to chyba wie, ¿e w naturalny sposób bêd¹
siê wi¹za³y z tym pewne obowi¹zki: ¿e bêdzie
sprz¹ta³, gotowa³, wychodzi³ z dzieæmi na spacer,
prowadza³ je do lekarza, a póŸniej bêdzie dba³
o ich edukacjê. Czy my tak daleko chcemy wni-
kaæ w ¿ycie polskich rodzin, ¿eby jeszcze decydo-
waæ na tym poziomie, kto tam powinien wynosiæ
œmieci, a kto powinien sprz¹taæ? Na ca³e szczê-
œcie, i w ka¿dym nastêpnym pokoleniu widaæ to
coraz wyraŸniej, mê¿czyŸni coraz bardziej chc¹
uczestniczyæ w ¿yciu domowym. Coraz bardziej
opiekuj¹ siê dzieæmi, coraz czêœciej uczestnicz¹
w porodach rodzinnych, coraz czêœciej chc¹ z ty-
mi dzieæmi przebywaæ jak najwiêcej. I skierowa-
nie takiego strumienia ze zdefiniowaniem, ¿e to
jest dla mamy, to jest jakby odwrócenie tego
wszystkiego, to jest wpychanie kobiety, bardzo
jednoznaczne wpychanie kobiety w rolê, z której
ona chce wyjœæ.

Ale nawet gdybyœmy pominêli te wszystkie
wzglêdy, byli w 100% zgodni, ¿e je¿eli jest kobie-
ta, która jest w domu i zajmuje siê dzieæmi, to
pañstwo za tê pracê p³aci, to i tak pozostaje kwe-
stia, która jest nie do rozstrzygniêcia, czyli mo¿li-
woœci bud¿etowe pañstwa. Ju¿ nie mówiê o tym,
¿e jest to tak naprawdê wypychanie kobiet z ryn-
ku pracy. W tej chwili kobieta – bo to dotyczy g³ó-
wnie kobiet – która ma pracê i ma dostêp do usta-
wy o œwiadczeniach rodzinnych, w momencie,
kiedy decyduje siê na urlop wychowawczy, do-
staje od pañstwa 400 z³ miesiêcznie. Czyli dla
tych ubo¿szych rodzin, w wypadku których nie
jest przekroczona kwota 504 z³, pañstwo od daw-
na ma tak¹ propozycjê, ¿e p³aci kobiecie za to, ¿e
ona nie wróci³a do pracy, tylko zdecydowa³a siê
na to, ¿eby trzy lata spêdziæ w domu. To bardzo
trudny problem, ¿eby p³aciæ pensjê osobie, która
jest w domu, i moim zdaniem jest on nie do roz-
strzygniêcia.

Gdybyœmy chcieli traktowaæ naprawdê szero-
ko program polityki rodzinnej, to jest to program
polityki pañstwa. Te narzêdzia, które my propo-
nujemy, maj¹ wspomóc rodzinê, ale najwa¿niej-
sza jest gospodarka. Jak gospodarka bêdzie dob-
rze dzia³a³a, jak bêd¹ ros³y p³ace, jak bêdzie ma-
la³o bezrobocie, to jakaœ czêœæ tych problemów
rodzin wielodzietnych zniknie, bo po prostu ta
osoba, jedyna osoba w rodzinie, która pracuje,
bêdzie przynosi³a do domu wiêcej pieniêdzy.
A p³acenie mamom czy osobom za pracê w domu
jest tak naprawdê gdzieœ na koñcu podniesie-
niem podatków dla nas wszystkich. Ja rozu-
miem, ¿e ci, którzy pracuj¹, mieliby op³acaæ tych,
którzy nie pracuj¹. To naprawdê trudny pro-
blem, zastanawialiœmy siê nad tym d³ugo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz pan senator Aleksander Bentkowski,

proszê.

Senator Aleksander Bentkowski:
Przede wszystkim chcia³bym pogratulowaæ,

poniewa¿ jest to pierwszy tak szeroki program
przygotowany rzeczywiœcie z pewn¹ koncepcj¹.
Nie zgadzam siê z panem senatorem Augusty-
nem, ¿e jest to nieprawid³owa koncepcja. Nie, wy-
daje mi siê, ¿e jest ona bardzo s³uszna. Najpierw
zebraliœcie pañstwo informacje o najbardziej
wra¿liwych sprawach, ustaliliœcie mo¿liwoœci fi-
nansowe, a teraz przedstawiacie to Sejmowi czy
Senatowi. Przetworzenie tego w ustawê nie jest
wielk¹ spraw¹ i nie jest trudn¹ spraw¹. Tak ¿e
jest to rzeczywiœcie program bardzo szeroki i na-
wet zaskoczy³o mnie to, ¿e bierzecie pañstwo pod
uwagê koniecznoœæ tak¿e promocji rodzin wielo-
dzietnych – to rzeczywiœcie bardzo dobry pomys³.

Jest tu szereg takich propozycji, które zmie-
rzaj¹ w kierunku rozwi¹zania pewnego podsta-
wowego problemu. Otó¿ kobiety nie decyduj¹ siê
na posiadanie dzieci z uwagi na k³opoty z prac¹,
pozyskaniem pracy b¹dŸ z obawy przed utrat¹
pracy. Idziecie wiêc pañstwo tak¿e w kierunku
jak gdyby zachêcenia pracodawców do tego, ¿eby
takie kobiety zatrudniaæ. Mam na myœli tê p³at-
noœæ sk³adek urlopowych, a zw³aszcza ulgê po-
datkow¹ po powrocie kobiety z urlopu wycho-
wawczego. Ale czy pañstwo nie zastanawialiœcie
siê tak¿e nad takim rozwi¹zaniem, jakie jest
w przypadku osób niepe³nosprawnych? Praco-
dawca niekiedy wrêcz szuka osób niepe³nospra-
wnych, ¿eby mieæ okreœlone ulgi zwi¹zane z ich
zatrudnieniem. Gdyby powieliæ to rozwi¹zanie
w przypadku osób wychowuj¹cych dzieci… Nie-
dawno by³a u mnie osoba, która przyst¹pi³a do
konkursu o stanowisko, o pracê, i pracodawca
powiedzia³: bardzo dobrze, wszystko w porz¹d-
ku, wprawdzie nie mogê tego pani napisaæ, ale
ma pani dwójkê dzieci, jest pani przez to mniej
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dyspozycyjna. I oczywiœcie pracy nie dosta³a. By³
na tyle otwarty, ¿e jej to powiedzia³ uczciwie.

Pewnie, ¿e nie mo¿na zapisaæ w ustawie, ¿e
przy równych kwalifikacjach osoba, która posia-
da dzieci, powinna mieæ pierwszeñstwo – chocia¿
dlaczego nie? – ale czy nie rozwa¿acie pañstwo
mo¿liwoœci stworzenia takich preferencji dla
osób wychowuj¹cych dzieci, dla matki wychowu-
j¹cej dzieci, jakie maj¹ osoby niepe³nosprawne
przy ubieganiu siê o pracê, preferencji, jakie ma-
j¹ wtedy pracodawcy? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak, to jest bardzo dobry pomys³, te¿ myœleliœ-

my o tym i nawet pojawiaj¹ siê tego typu propozy-
cje w listach, które do mnie docieraj¹. To jest wy-
³¹cznie kwestia mo¿liwoœci bud¿etowych pañ-
stwa. My bêdziemy jeszcze robiæ ró¿ne przymiar-
ki. Jeœli uda³oby siê taki preferencyjny system
mocniej zapisaæ, to oczywiœcie chêtnie to zrobimy.

Ja kilka miesiêcy temu by³am na konferencji
ministrów do spraw równoœci i tam by³a przed-
stawicielka W³och. Okaza³o siê, ¿e oni maj¹ bar-
dzo du¿y problem na Sycylii, poniewa¿ tam po-
nad 60% kobiet nie ma pracy, jakoœ jest z tym
strasznie Ÿle, mê¿czyŸni maj¹ pracê, a kobiety
pracy nie maj¹ w ogóle. Oni tam stworzyli taki
mechanizm, ¿e ktoœ, kto zatrudnia kobietê, ma
ulgê podatkow¹. I rzeczywiœcie tam to siê zaczê-
³o… Tylko ¿e ka¿da ulga podatkowa to jest mniej-
szy wp³yw pieniêdzy do bud¿etu pañstwa. No
wiêc to jest jedyny k³opot: jak to po¿eniæ? Ale rze-
czywiœcie sam pomys³ jest dobry.

My z doœwiadczeñ dotycz¹cych mechanizmów
zwi¹zanych z osobami niepe³nosprawnymi rów-
nie¿ korzystaliœmy. Jak mówi³am o promocji ro-
dzicielstwa, to mówi³am, ¿e trzeba to zbudowaæ
doœæ podobnie do tego, jak siê budowa³o nastrój
czy pewne udogodnienia w wypadku osób nie-
pe³nosprawnych. Kobiety najczêœciej tym porów-
naniem nie by³y zachwycone, ale do mê¿czyzn
ono trafia³o b³yskawicznie. Dlatego nim siê tutaj
posi³kujê. Dziêkujê za komplementy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przed udzieleniem g³osu na-

stêpnym pañstwu senatorom chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e jesteœmy obecnie w fazie zadawania
krótkich pytañ, a na wyst¹pienia dyskusyjne
nadejdzie czas troszeczkê póŸniej.

To powiedziawszy, proszê pani¹ senator Jani-
nê Fetliñsk¹ o zadanie pytania.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Przykro mi, ¿e na mnie trafi³o, ¿e jestem dy-

scyplinowana przed zadaniem do pytania, ale…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam, to by³o dyscyplinowanie nie ex ante, ale ra-
czej ex post. No ale trudno…)

Dziêkujê.
Pani Minister, z du¿ym zainteresowaniem

przeczyta³am materia³ i wys³ucha³am dzisiejsze-
go wyst¹pienia o projekcie polityki rodzinnej.
I muszê powiedzieæ, ¿e sk³adam pani wielkie gra-
tulacje za tyle pracy, jaka zosta³a w to w³o¿ona.

Powiedzia³abym jednak, ¿e tutaj widaæ, ¿e jest
to wysi³ek Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej, ale bez g³êbokiego udzia³u Ministerstwa Fi-
nansów i Ministerstwa Gospodarki. Bo to, o czym
tutaj mówimy, ¿e przede wszystkim gospodarka
spowoduje polepszenie spraw rodzinnych, to jest
widoczne. I dlatego nazwa³abym ten projekt raczej
projektem wspomagania, powiedzia³abym, insty-
tucjonalnego wychowania dzieci w rodzinie ni¿
projektem polityki rodzinnej. Bo rzeczywiœcie ta-
kie nachylenie w tym projekcie dostrzegam.

I mam takie pytanie: czy nie da³oby siê uwzglê-
dniæ przy tym szerszym spojrzeniu, bo program
bêdzie rozwijany, problemu, jak wzmocniæ rodzi-
nê, aby na przyk³ad pracuj¹cy ojciec rodziny mia³
takie dodatki, ¿eby mobilizowa³o to ca³¹ rodzinê,
¿eby matka zosta³a z dzieæmi? Bo wydaje siê, ¿e
g³ówn¹ spraw¹ rodziny jest prokreacja, a nie za-
trudnienie ka¿dego cz³onka rodziny. Ta nieró-
wnowaga w projekcie wychodzi i chcia³abym, ¿e-
by pani do tego siê ustosunkowa³a. To jest gene-
ralne pytanie.

A teraz bardziej szczegó³owe. Czy jeœli chodzi
o kwestiê przedszkoli, to nie by³oby lepiej, nawet
w ramach tego w³aœnie projektu polityki proro-
dzinnej, ponownie przemyœleæ sprawê, czy ze-
rówka ma byæ w szkole podstawowej? Dziecko
wczeœniej posz³oby do szko³y, a liceum ogólno-
kszta³c¹ce mia³oby wówczas czteroletni system
kszta³cenia. Dziecko wczeœniej wesz³oby do sys-
temu kszta³cenia i mo¿e by³oby to dla m³odzie¿y
i dla dzieci lepsze.

I druga sprawa. Ja nie widzê problemu w tym,
¿e ¿³obek jest zak³adem opieki zdrowotnej, tylko
mo¿e przepisy reguluj¹ce dzia³alnoœæ tego zak³a-
du i jego strukturê s¹ niew³aœciwe. Bo jednak jeœ-
li chodzi o niemowlê i ma³e dziecko przebywaj¹ce
w takim zak³adzie, to jednak dominuje opieka
pielêgniarska, oczywiœcie z elementami psycho-
logii i pedagogiki. Wspó³czesna pielêgniarka to
jest pielêgniarka z co najmniej licencjatem, pie-
lêgniarka, która ma specjalizacjê – nale¿a³oby
o to zadbaæ – i która jest w stanie zapewniæ te
wszystkie elementy. Myœlê, ¿e powinno byæ wziê-
te pod uwagê reformowanie nie tyle struktural-
ne, ile w³aœnie funkcjonalne ¿³obka.
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Tak samo jest w wypadku higienistki w szkole.
S¹ pielêgniarki wyspecjalizowane w opiece nad
m³odzie¿¹ i dzieæmi w œrodowisku nauczania i wy-
chowania i to jest w³aœciwie ta wspó³czesna higie-
nistka. Bo podstawowy jest zawód pielêgniarki,
zawód higienistki zanik³, ale jest specjalistka od
opieki nad dzieæmi w œrodowisku nauczania i wy-
chowania. Tak wiêc chcia³abym, ¿eby nie robiæ re-
form tam, gdzie trzeba tylko usystematyzowania
aktualnej struktury. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:

Rzeczywiœcie, my buduj¹c ten projekt, mieliœ-
my bardzo powa¿ny problem, jak go zacieœniæ
i jak go zdefiniowaæ. Bo na przyk³ad drugim ele-
mentem, który powoduje odk³adanie decyzji
o posiadaniu dziecka, jest brak mieszkania. Uz-
naliœmy jednak, ¿e skoro buduje siê program
mieszkalnictwa, to nie ma sensu na si³ê go wt³a-
czaæ w ten projekt, ¿eby by³o wiêcej, bo to po pro-
stu siê toczy, to siê dzieje. Wiêc rzeczywiœcie,
gdyby dzisiaj zakreœliæ to szeroko, to tak na-
prawdê jest to ca³a polityka pañstwa, ale musie-
liœmy dokonywaæ kolejnych przybli¿eñ, ¿eby
stworzyæ jak¹œ ca³oœæ, któr¹ da siê obj¹æ i prze-
prowadziæ przez parlament. To jest pierwsza
sprawa.

Jeœli chodzi o kwestiê ¿³obków, to ja nie opie-
ram siê na moim wyobra¿eniu o tym, jak powin-
no to zostaæ za³atwione, tylko opieram siê na in-
formacjach, które mam od dyrektorów ¿³obków.
Ja jestem w sta³ym kontakcie z dyrektorami ¿³ob-
ków w Warszawie, a teraz rozszerzam tê
wspó³pracê na dyrektorów ¿³obków z ca³ego kra-
ju, bo chcê od nich siê dowiedzieæ, co im prze-
szkadza. I okazuje siê, ¿e zdefiniowanie ¿³obka
jako zak³adu opieki zdrowotnej jest przeszkod¹.
I Ministerstwo Zdrowia, i ci urzêdnicy, którzy za-
jmuj¹ siê ¿³obkami, mówi¹ dok³adnie to samo. To
oczywiœcie nie wyklucza tego, ¿eby w ¿³obku by³a
zatrudniona pielêgniarka, absolutnie nie. Prze-
cie¿ to nie jest tak, ¿e pielêgniarka mo¿e byæ za-
trudniona w ¿³obku tylko wtedy, gdy ono jest pod
zarz¹dem Ministerstwa Zdrowia. Proszê mi wie-
rzyæ, to jest przedyskutowane z tymi œrodowiska-
mi, które albo te ¿³obki prowadz¹ w tej chwili…
Nie wiem, jak sytuacja w ¿³obkach wygl¹da teraz,
mam nadziejê, ¿e wygl¹da lepiej. Ale dwa lata te-
mu czy trzy lata temu 54% kadry ¿³obków w War-
szawie mia³o wykszta³cenie podstawowe i zasa-
dnicze zawodowe. Tak jest w XXI wieku w mieœcie
dobrze wykszta³conych ludzi. To s¹ takie… My
zastanawiamy siê, czy tworzyæ coœ obok, czy to…

Jesteœmy na poziomie szukania szczegó³owych
rozwi¹zañ. Ale ja opieram siê na zdaniu œrodo-
wiska, to znaczy zarówno tych œrodowisk, które
¿³obki prowadz¹, jak i tych, które ¿³obki chcia³y-
by tworzyæ.

Mam jednak dobr¹ wiadomoœæ: higienistki do
szkó³ powracaj¹. I równie¿ w tym programie zo-
sta³o napisane, ¿e powinny powróciæ do ka¿dej
szko³y, ale ten proces musi potrwaæ. Kiedyœ siê
wypycha³o higienistki ze szkó³, ale one teraz wra-
caj¹, oby jak najszybciej!

Jeœli chodzi o kwestiê przyspieszenia eduka-
cji, to jest to pytanie do ministerstwa edukacji.
Tak naprawdê dobrze siê sta³o kilka lat temu, ¿e
zerówki sta³y siê obowi¹zkowe i wesz³y równie¿
do szkó³, dlatego ¿e to stworzy³o bardzo du¿¹
szansê w³aœnie dzieciom z terenów wiejskich,
które nie mia³y dostêpu do edukacji przedszkol-
nej. Wiêc jest pytanie: czy prowokowaæ nastêpny
ruch i obni¿aæ wiek pójœcia do pierwszej klasy?
Mo¿na o tym dyskutowaæ. Chcia³abym to zosta-
wiæ specjalistom, bo nie jestem nauczycielem.
Trzeba to wiedzieæ, czy szeœciolatki w zerówce s¹
wystarczaj¹co przygotowane, ¿eby siê staæ pier-
wszoklasistami, czy szko³a… Na podstawie ta-
kiego prywatnego doœwiadczenia mogê panu po-
wiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e jest ró¿nie. S¹ dzie-
ci, które lepiej znosz¹ zerówkê w przedszkolu, i s¹
dzieci, które lepiej znosz¹ zerówkê w szkole. Ale
to jest moja zupe³nie potoczna widza na ten te-
mat, wiêc wola³abym siê w tej kwestii oprzeæ na
specjalistach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Zbigniew Trybu³a, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Trybu³a:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, zgodnie z sugesti¹ pana mar-

sza³ka do tego programu odniosê siê w swoim wy-
st¹pieniu, a teraz zadam konkretne pytanie, od-
nosz¹ce siê do propozycji bezkosztowych, bo one
mi siê równie¿ podobaj¹ w tym programie. Doty-
czy to przysz³ych matek czy matek, które studiu-
j¹, i tutaj jest zaproponowane, ¿e mog¹ one pod-
j¹æ indywidualny tok studiów. I to mi siê bardzo
podoba.

Ale moje pytanie jest konkretne: czy to by³o
konsultowane z ministrem nauki i szkolnictwa
wy¿szego, a przede wszystkim z rektorami pol-
skich szkó³ wy¿szych? Bo oczywiœcie to mo¿na
robiæ bez zawierania tego tutaj, i to ka¿dy rektor
mo¿e robiæ, ale je¿eli tu bêdzie to zaproponowa-
ne, to mo¿e to bêdzie rozszerzone. Jednak moje
pytanie jest takie: czy to by³o konsultowane?
Dziêkujê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:

Tak. Ja rozmawia³am na ten temat z minister-
stwem szkolnictwa wy¿szego. Nie rozmawia³am
z ministrem, rozmawia³am z urzêdnikami,
z praktykami z tego ministerstwa. Rzeczywiœcie,
tutaj z punktu widzenia strony rz¹dowej problem
polega na czymœ takim, ¿e uczelnie maj¹ bardzo
du¿¹ samodzielnoœæ i tak naprawdê my mo¿emy
apelowaæ do sumieñ rektorów i bêdziemy… Tam,
gdzie siê da, to siê wtr¹cimy, tak ¿eby pewne dzia-
³ania sprowokowaæ. Musimy apelowaæ, ale rekto-
rzy… To jest bardzo ró¿nie, oni reagowali na to
ró¿nie. Ale konsultowa³am siê równie¿ z parla-
mentem studentów w tej kwestii i oni równie¿ s¹
zainteresowani tego typu rozwi¹zaniami. Podob-
nie jak w ka¿dym przypadku sprawy z tego pro-
gramu, akurat tê dzia³kê zostawi³am osobie, któ-
ra koñczy studia, wiêc najlepiej wie, jakie roz-
wi¹zania dotycz¹ce studentek matek mog³yby
wp³yn¹æ na to, ¿eby one ³atwiej decydowa³y siê na
dzieci. Zaufa³am doœwiadczeniu studentek osta-
tnich lat studiów.

My mieliœmy œmielsze pomys³y, je¿eli chodzi
o studia wy¿sze, ale okaza³o siê, ¿e nie mo¿na
okreœliæ kosztów wykszta³cenia poszczególnego
studenta w poszczególnej szkole. Bo my na przy-
k³ad myœleliœmy nawet o czymœ takim, ¿eby
w momencie, kiedy studentka zachodzi w ci¹¿ê,
na pewien czas mo¿na j¹ by³o przesun¹æ ze stu-
diów dziennych na studia zaoczne, ¿eby ona
w zwi¹zku z tym dzieckiem czy t¹ ci¹¿¹, z ró¿nymi
sytuacjami zwi¹zanymi z ci¹¿¹ i z ma³ym dziec-
kiem… Chodzi³o o to, ¿eby te same pieni¹dze, ja-
kie siê p³aci za ni¹ na studiach dziennych, ¿eby
ten strumieñ pieniêdzy mo¿na by³o skierowaæ
w inne miejsca na ten krótki czas. Ale okaza³o siê,
¿e to jest tak zindywidualizowane, te pieni¹dze,
które id¹ na poszczególne kierunki poszczegól-
nych uczelni, ¿e nie da siê tego uchwyciæ. Nie da
siê sprowokowaæ takiej sytuacji, ¿eby ten stru-
mieñ pieniêdzy po prostu na pó³ roku czy na rok
zosta³ skierowany w inn¹ stron¹, a póŸniej móg³
wróciæ na te same tory. Wiêc to równie¿ jest efekt
d³ugiego zastanawiania siê, d³ugich negocjacji
i rezygnacji ze znacznie œmielszych pomys³ów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Przemys³aw Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Czy wobec

tak symbolicznych kwot na odpisy podatkowe,
czyli tych 10 z³ miesiêcznie, po planowanej pod-

wy¿ce to by³oby nieca³e 20 z³ miesiêcznie, bo
200 z³ na rok…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Docelowo to by³oby 500 z³…)

Tak, ale docelowo, a my mówimy o najbli¿szym
czasie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
…wiêc miesiêcznie to by³oby 40 z³, czterdzieœci
parê.)

Czy nie warto by³oby rozwa¿yæ – ja uwa¿am, ¿e
warto, ale czy to rozwa¿ano – pewnej progresji tej
ulgi? Skoro obiecaliœmy 120 z³ na ka¿de dziecko,
to zostawmy 120 z³ na jedno dziecko, ale na przy-
k³ad na drugie dziecko niech to bêdzie 240 z³,
a na trzecie dziecko – 360 z³. Niech ci, którzy maj¹
jedno dziecko i którzy i tak maj¹ najlepsze wa-
runki finansowe, bo w skali roku s¹ do przodu,
jak wynika z wyliczeñ, o 200 z³ razy dwanaœcie
miesiêcy, czyli o 2 tysi¹ce 400 z³, pozostan¹ przy
120 z³ – tyle im obiecaliœmy i nie bêdziemy siê co-
faæ – ale niech rodziny z trojgiem, czworgiem dzie-
ci dostan¹ jak¹œ realn¹ kwotê. Wydaje mi siê to
w³aœnie nie równe, ale sprawiedliwe, a przynaj-
mniej zbli¿aj¹ce siê do sprawiedliwoœci – ¿eby to
by³o sprawiedliwe, to jednak powinno bardziej
odzwierciedlaæ sytuacjê maj¹tkow¹. A gradacja,
o 200 z³ miesiêcznie wiêcej z ka¿dym dzieckiem,
jest wprost zawarta w dochodach tych rodzin,
obliczonych przez pañstwo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Dobrze, powiem, sk¹d siê to wziê³o. To propo-

zycja rz¹dowa. Ja to zaproponowa³am jakiœ rok
temu. To zosta³o przyjête przez rz¹d i trafi³o do
prac w parlamencie w takiej postaci, ¿e mamy
kwotê woln¹ od podatku, na samym pocz¹tku
ona by³a okreœlona na ponad 500 z³. Mia³o to wy-
gl¹daæ tak, ¿e w pierwszym roku obowi¹zywania
tej ustawy, czyli w 2007 r., to bêdzie kwota na ka-
¿de dziecko w rodzinie, licz¹c od trzeciego dziec-
ka w górê. Tak to by³o zapisane, czyli dla rodziny
z trójk¹ dzieci by³oby to 1 tysi¹c 700 z³ czy 1 ty-
si¹c 800 z³otych. W drugim roku obowi¹zywania
ustawy mia³o to zejœæ do poziomu od dwójki dzie-
ci w ka¿dej rodzinie, a w 2009 r. mia³o ju¿ byæ dla
ka¿dego dziecka w ka¿dej rodzinie. Tak to by³o
pomyœlane i tak wysz³o od rz¹du. Niestety, zosta-
³o to zmienione na poziomie parlamentu i te
800 milionów z³, które by³y zagwarantowane
w bud¿ecie – ta kwota wolna od podatku, od trze-
ciego dziecka w górê – zosta³o rozdysponowane
jako 120 z³ na ka¿de dziecko w rodzinie.

W tej chwili to, o czym pañstwo ju¿ zdecydowa-
liœcie w zesz³ym roku, my musimy traktowaæ jako
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pewn¹ bazê. Ju¿ nie mo¿emy siê cofn¹æ, nie mo-
¿emy znowu zacz¹æ rozmyœlaæ, co bêdziemy robiæ
z dwójk¹ czy z trójk¹ dzieci, w zale¿noœci od tego,
ile ich jest w rodzinie. Ró¿ne warianty w dalszym
ci¹gu s¹ tu mo¿liwe i my siê nad tym zastanawia-
my. Niestety, to, ¿e pañstwo zdecydowaliœcie, ¿e
ma byæ 120 z³ na ka¿de dziecko, ograniczy³o nam
tutaj pewne mo¿liwoœci.

A wiêc s¹ mo¿liwe równie¿ inne rozwi¹zania,
ale, co bardzo wa¿ne, one musz¹ siê mieœciæ
w tych kosztach, które pañstwu zaproponowaliœ-
my. Inaczej po prostu przejdziemy z czegoœ, co
jest bardzo realne, do listy bardzo pobo¿nych
i s³usznych ¿yczeñ, jak powinna wygl¹daæ polity-
ka rodzinna. Ale tak siê po prostu nie zdarzy, dla-
tego ¿e za dwa, trzy lata oka¿e siê, ¿e nie ma to po-
krycia w bud¿ecie.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Moje pytanie nie dotyczy³o tej kwoty 120 z³, tyl-

ko tej dodatkowej, 80 z³. Czy przeznaczaæ j¹ rze-
czywiœcie na ka¿de dziecko, czy j¹ skumulowaæ
i przeznaczyæ na przyk³ad na trzecie, czwarte
dziecko. No, je¿eli idziemy w tym kierunku…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:

Aha. Mogê, Panie Senatorze, traktowaæ to jako
pana propozycjê. Chêtnie j¹ rozwa¿ê, trzeba to po
prostu przeliczyæ i zobaczyæ, czy to siê mieœci
w mo¿liwoœciach bud¿etowych, jakie mamy, i czy
na pewno to bêdzie pracowa³o tak, jak byœmy te-
go chcieli. Wtedy jeszcze trzeba zobaczyæ, do ja-
kich rodzin to trafi, czy one rzeczywiœcie bêd¹
mog³y na tym skorzystaæ. Dobrze, potraktujmy
to jako propozycjê. Ja bêdê to liczyæ.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Czy badano bud¿ety wydatków rodzinnych

osób o ró¿nym stopniu zamo¿noœci? To jest pyta-
nie nawi¹zuj¹ce trochê do w¹tku vatowskiego.
Czy badano, jak wydaj¹ pieni¹dze rodziny z ró¿-
nym poziomem dochodów i ró¿n¹ liczb¹ dzieci?
Ile wydaj¹ na bie¿¹ce wydatki, ile na oszczêdno-
œci, ile na jakieœ inwestycje d³ugoterminowe. Czy
takie badania bud¿etów rodzinnych by³y prowa-
dzone? Czy nie by³oby warto je przeprowadziæ?
Z mojej obserwacji wynika na przyk³ad, ¿e rodzi-
ny z wiêksz¹ liczb¹ dzieci zupe³nie nie maj¹ pie-
niêdzy na oszczêdnoœci, wydaj¹ je.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
To prawda. Rodziny z mniejsz¹ liczb¹ dzieci…)

W zwi¹zku z tym nie jest do koñca tak, jak mó-
wi³ pan senator Augustyn, ¿e jak siê ma pie-
ni¹dze, to siê wyda tyle, ile siê ma. Nie, rodziny
z jednym dzieckiem, b¹dŸ gospodarstwa rodzin-
ne bez dzieci, maj¹ du¿o wiêksze oszczêdnoœci.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ja nie znam dok³adnych badañ, które by po-

kazywa³y strukturê wydatków, tutaj jedynie
mo¿na siê domyœlaæ, ¿e jeœli w rodzinie wielodziet-
nej jest 314 z³ na jednego jej cz³onka, to trudno
myœleæ o oszczêdnoœciach i wszystko jest wyda-
wane na bie¿¹co, w dodatku na potrzeby doœæ
podstawowe.

Zg³osi³o siê do mnie œrodowisko jednego z uni-
wersytetów i zaproponowa³o przeprowadzenie
badañ dotycz¹cych wy³¹cznie rodzin wielodziet-
nych. Ja obieca³am, ¿e jeœli znajdê pieni¹dze na
przeprowadzenie tych badañ, to jestem tym bar-
dzo zainteresowana. I mam nadziejê, ¿e uda mi
siê te pieni¹dze znaleŸæ, bo rzeczywiœcie by³oby
dobrze, gdybyœmy na temat rodzin wielodziet-
nych wiedzieli znacznie wiêcej, ni¿ wiemy w tej
chwili.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Jaroch.

Senator Andrzej Jaroch:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, swoim pytaniem chcia³bym wy-

dobyæ tutaj element, który dotychczas nie by³
przedmiotem pytañ, a który, jak s¹dzê, zas³uguje
na podkreœlenie, dlatego ¿e oprócz woli politycz-
nej, determinacji rz¹du i pani minister, mo¿e
o tym zadecydowaæ. Otó¿ chcia³bym pogratulo-
waæ odwagi, takiego innowacyjnego sposobu za-
rz¹dzania tym procesem. Wybra³a pani bud¿et
zadaniowy i procesowe zarz¹dzanie, tego siê zre-
szt¹ nie da wtedy unikn¹æ. Ja równie¿ mam swo-
je doœwiadczenia zwi¹zane z przejœciem na pro-
cesowe zarz¹dzanie takimi us³ugami spo³eczny-
mi. I chcia³bym tutaj podzieliæ siê tym, ¿e to jest
bardzo dobry sposób, jeœli siê ma ma³o œrodków,
jeœli siê chce utrwaliæ system, a zw³aszcza unie-
zale¿niæ go od kolejnych ekip, które mog¹ mieæ
w przysz³oœci ró¿ne pomys³y.

Tutaj w zarysie polityki te narzêdzia, ja siê te-
mu nie dziwiê, s¹ zasygnalizowane w pani wy-
st¹pieniu, w tym materiale – mniej. W zwi¹zku
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z tym moje pytanie: czy jest w pani zespole ktoœ,
kto przygotowuje jakieœ skuteczne informacyjne
systemy wspomagaj¹ce takie zarz¹dzanie proce-
sowe? Je¿eli chce pani mierzyæ, definiowaæ miary
i wskaŸniki na tych miarach, to bêdzie pani mu-
sia³a siêgaæ do ogromnej liczby ró¿nych podsys-
temów, do baz danych, które s¹ rozlokowane na
terenie ca³ego kraju. W zwi¹zku z tym jawi mi siê
to jako jedno bardzo skomplikowane, du¿e
przedsiêwziêcie. Ja próbowa³em realizowaæ takie
przedsiêwziêcie w skali du¿ego miasta, w zwi¹z-
ku z tym mam pojêcie o trudnoœciach. Czy ten
problem jest przez pani¹ w tej chwili tylko zasyg-
nalizowany, czy ju¿ s¹ jakieœ konkretne dzia³ania
przygotowawcze do tego, ¿eby taki system zbudo-
waæ i ¿eby te narzêdzia pomaga³y pani, jako w³a-
œcicielce tego procesu, czy pani urzêdowi, osi¹g-
n¹æ sukces? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:

Ja przede wszystkim zwróci³am siê do pani mi-
nister Teresy Lubiñskiej, która zajmuje siê budo-
waniem bud¿etu zadaniowego w kancelarii pre-
miera, i jej zespó³ ju¿ teraz rozprzestrzenia swoje
macki, schodzi ni¿ej. My zdajemy sobie sprawê,
¿e to jest bardzo trudne z bardzo wielu powodów.
Tak naprawdê bud¿et zadaniowy w Polsce dopie-
ro ma byæ, to s¹ do niego pierwsze przymiarki. Ja
zaproponowa³am premierowi, ¿e jeœli mamy ten
bud¿et zadaniowy æwiczyæ, to æwiczmy go w³aœ-
nie na polityce rodzinnej. A wiêc ja tê czêœæ zosta-
wi³am pani Teresie Lubiñskiej.

Je¿eli chodzi o kwestie systemów informatycz-
nych i ró¿nych innych wa¿nych rzeczy, które bez-
poœrednio maj¹ na to wp³yw, to muszê powie-
dzieæ, ¿e w ministerstwie pracy jest z tym fatal-
nie. Dlatego ja o tym mówiê, ci¹gle to podkreœlam
i mam nadziejê, ¿e w tym roku ju¿ siê coœ wyda-
rzy, dlatego ¿e my w jednym ministerstwie mamy
jeden system informatyczny, który obs³uguje
œwiadczenia rodzinne, i on te¿ nie jest do koñca
wykorzystany. Moglibyœmy uzyskiwaæ z tego sys-
temu znacznie wiêcej danych ni¿ w tej chwili.
Obok mamy system, w którym widzimy pomoc
spo³eczn¹, mamy system urzêdów pracy, mamy
niepe³nosprawnych. I te systemy informatyczne
nie widz¹ siebie nawzajem. Ja nie wiem, jak to siê
sta³o, jak to narasta³o, ¿e w jednym ministerstwie
by³y budowane kolejne systemy i nikt nie pomyœ-
la³ o tym, ¿e one powinny siê widzieæ.

Tutaj, w naszym projekcie, jest to napisane
wprost. Jeœli uda³oby siê w koñcu doprowadziæ
do takiej sytuacji, ¿e te systemy zaczê³yby siê wi-

dzieæ… Na przyk³ad mamy tak¹ sytuacjê, ¿e
i œwiadczenia rodzinne, i pomoc spo³eczna s¹
w wiêkszoœci przypadków wyp³acane przez tê sa-
m¹ pani¹ w tym samym okienku w oœrodku po-
mocy spo³ecznej. Cz³owiek, który przychodzi
i chce z tej pomocy skorzystaæ, niesie pod pach¹
plik dokumentów, ¿eby pokazaæ, ¿e albo jest
pe³nosprawny, albo nie, ma dwójkê albo pi¹tkê
dzieci. W dodatku jest jeszcze du¿o, bardzo du¿o
mo¿liwoœci nadu¿yæ. Znacznie trudniej spraw-
dziæ, na przyk³ad, czy d³u¿nik alimentacyjny po-
szukuje pracy, czy te¿ nie. Jestem przekonana,
wiem to, ¿e jak¹œ czêœæ pieniêdzy, o których tutaj
mówimy, da³oby siê zaoszczêdziæ tylko dlatego,
¿e zobaczylibyœmy te systemy razem.

Ja sobie zdajê sprawê, ¿e to nie bêdzie ³atwe.
Wiem, ¿e budowanie systemu, budowanie bu-
d¿etu zadaniowego… Pani Teresa Lubiñska ma
ju¿ pewne rozeznanie, wykona³a ju¿ jak¹œ pracê
w tym zakresie, zajmuje siê tym od kilku miesiê-
cy. Myœlê, ¿e by³aby tutaj lepszym rozmówc¹ ni¿
ja, mnie po prostu interesuje efekt prac, to zna-
czy przygotowanie tych mierników. Wiem, ¿e
kontaktuje siê z poszczególnymi departamenta-
mi, z poszczególnymi urzêdnikami, ¿eby te mier-
niki dobrze zdefiniowaæ. Wiem równie¿, ¿e to na
pewno bêdzie przedsiêwziêcie nie³atwe i to na ta-
kim podstawowym poziomie, czyli na poziomie
zobaczenia siê systemów.

(Senator Ryszard Bender: PrzejdŸmy do dys-
kusji. Pytania zamieni³y siê w³aœciwie w dysku-
sjê.)

Senator Andrzej Jaroch:
Czy mo¿na coœ powiedzieæ? Pani zespó³ nie po-

winien pozostawaæ od tego z dala. Mnie siê wyda-
je, skoro pani i tak w koñcu bêdzie w³aœcicielk¹
tego procesu, ¿e powinno to siê, ¿e tak powiem,
zbli¿aæ…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Tak. To wszystko prawda, Panie Senatorze, to
wszystko prawda.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To by³a krótka odpowiedŸ na krótkie pytanie.
Pani senator El¿bieta Rafalska, proszê bardzo.
(Senator El¿bieta Rafalska: Panie Marsza³ku,

pad³o sto pytañ. Ze swojego, sto pierwszego, ja siê
wycofujê.)

Nie powiem, czy mnie to bardzo ucieszy³o, ale
oddajê g³os panu Zbigniewowi Szaleñcowi. To ju¿
ostatnie pytanie na naszej liœcie, pañstwo sena-
torowie.

(G³os z sali: Naprawdê…)
Przepraszam, Pani Senator.
(G³os z sali: Panie Marsza³ku, gdyby to by³y py-

tania…)
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ju¿ dobrze. Dobrze, ja ju¿ powiem bardzo kró-
ciutko.)

Tak, tak, w takim razie jeszcze pan senator
Wiatr, bêdzie pani ³askawa dopisaæ, i jeszcze pani
senator, ale przed panem senatorem Wiatrem,
¿eby by³a sprawiedliwoœæ.

Zbigniew Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dobrze, ¿e wiêcej osób siê zg³osi³o, wobec tego

nie mam skrupu³ów.
Pani Minister, ja mam takie pytanie. Pani prze-

widuje w programie wyd³u¿enie czasu pracy
przedszkoli. Ja wiem z w³asnych doœwiadczeñ,
jako osoba, która kiedyœ zarz¹dza³a tak¿e
i przedszkolami, ¿e one s¹ czêsto wykorzystywa-
ne przez ubo¿szych rodziców po prostu do tañ-
szego wychowania swoich dzieci. Z kolei bywa
niestety równie¿ tak, ¿e czasem zasobniejsze ro-
dziny, zw³aszcza matki, oddaj¹ dzieci do przed-
szkola ze wzglêdu na wygodniejszy sposób ¿ycia.
Niestety, bywa i tak. Czy nie uwa¿a pani, ¿e warto
jednak ograniczyæ dostêp do przedszkoli, zw³asz-
cza dla matek, które pracuj¹? Rzeczywiœcie to
jest wtedy istotna pomoc.

I drugie pytanie, czy w zwi¹zku z tym nie uwa¿a
pani, ¿e wychowanie dzieci w przedszkolach jest
gorsze ni¿ w rodzinach? Je¿eli przedszkole fun-
kcjonuje do godziny 18.00, a dziecko jest tam od-
dawane dlatego, ¿e tak siê wygodniej ¿yje, to ono
de facto widzi rodziców i ca³¹ rodzinê rano, kiedy
siê budzi, i wieczorem, kiedy idzie spaæ. Jak dziec-
ko o osiemnastej wróci z przedszkola, to po godzi-
nie idzie do ³ó¿eczka i tyle ma kontaktu z ca³¹ ro-
dzin¹. Jest to pewne zagro¿enie. Prosi³bym o kró-
ciutki komentarz w tej sprawie. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Wie pan, Panie Senatorze, przede wszystkim

przedszkola s¹ po to, ¿eby pomagaæ pracuj¹cym
rodzicom, a nie ¿eby im przeszkadzaæ. Nie wiem,
dlaczego pan mówi tylko o matce, która pracuje.
A ojcu to ma pomóc, czy nie? W jaki sposób
chcia³by pan zwi¹zaæ te dwie rzeczy? Tak, ¿eby
kobiety, które pracuj¹ i potrzebuj¹ pomocy, nie
mia³y jej, tak? I co wtedy? Przestan¹ chodziæ do
pracy? Ja tego nie rozumiem. Ja w tym pun-
kcie…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Pani minister
mnie nie zrozumia³a, chodzi mi raczej o dziecko,
nie o rodziców.)

Oczywiœcie podstawowym miejscem, w któ-
rym dziecko powinno dostawaæ mi³oœæ, poczucie
bezpieczeñstwa, w którym powinno byæ wycho-
wywane, jest rodzina. I mo¿emy siê z¿ymaæ, dla-
czego ktoœ bardzo, bardzo dawno temu wymyœli³
tak¹ instytucjê jak przedszkole. Mo¿e gdyby tego
nie zrobi³, to by dzisiaj by³o inaczej. Ale tak jest,
przecie¿ pierwsze przedszkola to wymys³ dzie-
wiêtnastowieczny, nie wiem czy nawet nie wczeœ-
niejszy, ale dziewiêtnastowieczny na pewno,
i okaza³o siê, ¿e one spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê.
W zale¿noœci od tego, czy s¹ dobre, czy z³e,
spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê lepiej albo gorzej. Ale ró-
wnie¿ dzisiaj przedszkola pe³ni¹ wa¿n¹ rolê edu-
kacyjn¹, o której tu ju¿ dzisiaj rozmawialiœmy.
A wiêc, oczywiœcie, tu jest kwestia wywa¿ania
proporcji, ale absolutnie by³oby ju¿ takim bar-
dzo… To znaczy, jak rozumiem, ju¿ na podstawo-
wym poziomie swojego wyobra¿enia o tym, jak
powinna funkcjonowaæ rodzina, pañstwo wkra-
cza³oby i ogranicza³o dostêp do przedszkola. Rze-
czywistoœæ pokazuje coœ wrêcz odwrotnego, po-
kazuje, ¿e potrzeba wiêcej przedszkoli, ni¿ ma-
my. Tak ¿e tutaj, niestety, Panie Senatorze, nie
mogê siê z panem zgodziæ, aczkolwiek rodzina
jest oczywiœcie najwa¿niejszym miejscem dla
dziecka, a nie przedszkole czy ¿³obek, i tutaj nie
ma miêdzy nami ¿adnego sporu.

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

Senator Anna Kurska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie zwi¹zane ze studentkami,

o których mowa na stronie 20. Czy pani minister
próbowa³a ju¿ prowadziæ z uczelniami jakieœ roz-
mowy na ten temat, tak ¿eby kobieta, która urodzi
w czasie studiów, mog³a póŸniej wróciæ i ju¿ nie byæ
egzaminowana z fakultatywnych przedmiotów…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ona ma byæ… Przepraszam, mo¿e skoñczy pani
pytanie…)

…w ka¿dym razie taka jest myœl przewodnia
tych propozycji. Chodzi mi o to, czy zosta³y ju¿
poczynione jakieœ kroki. Studia zaoczne s¹ za-
wsze dostêpne, ale wiele osób chce skoñczyæ stu-
dia stacjonarne, to zawsze jest lepsza renoma.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Mo¿e to jakoœ tak zosta³o zapisane, ¿e jest nie-

fortunnie rozumiane. Nie chodzi o to, ¿eby stu-
dentka mia³a na samym koñcu mniej przedmio-
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tów do zaliczenia, powinna je póŸniej uzupe³niæ.
Chodzi o to, ¿eby stworzyæ w miarê komfortow¹
sytuacjê w momencie, kiedy ona jest w koñcówce
ci¹¿y i kiedy ma bardzo ma³e dziecko. Absolutnie
nie chodzi nam o… To by³by wrêcz odwrotny
efekt, po prostu wypuszczalibyœmy absolwentów
lepszych i gorszych, wykszta³conych lepiej i wy-
kszta³conych gorzej. Tak ¿e mo¿e tam jest kwe-
stia sformu³owania. Nie chodzi o to, ¿eby na za-
wsze odpuœciæ studentce mamie…

Ja osobiœcie nie rozmawia³am z uczelniami, ale
moi wspó³pracownicy, którzy przygotowywali ten
program – tak. I tutaj podejœcie jest ró¿ne. Tak jak
mówiê, uczelnie maj¹ bardzo du¿¹ autonomiê i je-
œli nie bêdzie dobrej woli, to siê nie wydarzy. Tu
jest dok³adnie ten sam problem, co z niepe³no-
sprawnymi studentami, jest dok³adnie tak samo.
Po prostu przyjê³o siê, ¿e musz¹ byæ pieni¹dze,
które pomagaj¹ tej grupie studentów, i one s¹.

Senator Anna Kurska:
Chyba Ÿle mnie pani zrozumia³a, Pani Mini-

ster. Mnie nie chodzi³o g³ównie o te przedmioty
fakultatywne, tylko o to, ¿eby ona po dwóch se-
mestrach zosta³a przyjêta bez tego wszystkiego
i to na indywidualny tok studiów. A pani tu pisze,
¿e mia³yby na to szansê tylko studentki z dobry-
mi wynikami. Mnie chodzi o to, ¿eby to by³o po-
wszechne, dla wszystkich, ¿eby to nie odstrasza-
³o od, powiedzmy, za³o¿enia rodziny, od zajœcia
w ci¹¿ê, ¿eby ten wiek nie przesuwa³ siê póŸniej
tak, ¿e kobiety dopiero po trzydziestce decyduj¹
siê na za³o¿enie rodziny, bo tak bardzo siê boj¹,
¿e zostan¹ relegowane z uczelni i póŸniej ju¿ nie
zostan¹ przywrócone. O to mi chodzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Pani Senator, to nie jest tylko kwestia tego, ¿e

one siê boj¹, ¿e bêd¹ relegowane z uczelni, tylko
po prostu tego, ¿e nie poradz¹ sobie ze studiowa-
niem. Czasem to jeszcze kwestia pracy i ma³ego
dziecka. Naprawdê, odzew, debata publiczna, s¹
du¿e i ¿aden rektor z ¿adnej uczelni nie zaopono-
wa³ przeciwko takiemu rozwi¹zaniu. A wiêc mam
nadziejê, ¿e to ju¿ jest pierwsza jaskó³ka, ¿e bêdzie
to sz³o ku dobremu. Ja ju¿ nie chcia³abym tej sy-
tuacji odwlekaæ, ale przed nami s¹ jeszcze konfe-
rencje merytoryczne. Bêdziemy je organizowaæ,
bêdziemy zapraszaæ na przyk³ad przedstawicieli
samorz¹du, poniewa¿ samorz¹dy musz¹ byæ par-
tnerami tego przedsiêwziêcia, musimy wiêc pytaæ
o ich zdanie. A wiêc przed nami jeszcze szczegó³o-
we konsultacje z poszczególnymi grupami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Maria Pañczyk-Pozdziej. Proszê

bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Pani Minister, ja myœlê, ¿e nie nale¿y s¹dziæ, i¿

dzietnoœæ w Polsce zwiêkszy siê dziêki ulgom po-
datkowym, dziêki takim gwarancjom, ¿e kobieta
po urlopie bêdzie mog³a wróciæ na swoje stare
stanowisko pracy, czy te¿ dziêki dodatkom, o ja-
kich tutaj dzisiaj dyskutujemy. To jest wszystko
to jest za ma³o. Ja wiem, ¿e nie mo¿emy siê poró-
wnywaæ z krajami zachodnimi, ale podam tylko
taki przyk³ad: we Francji, gdzie lansuje siê teraz
modê „2+3” i Francuzki bardzo siê do tego mode-
lu zbli¿aj¹, na trzecie dziecko kobieta dostaje co-
miesiêcznie 700 euro. I teraz pytam o prognozê –
bo mam nadziejê, ¿e to siê stanie jeszcze za moje-
go ¿ycia – a mianowicie: jak pani s¹dzi, kiedy do-
jdziemy do takiej sytuacji, ¿e bêdziemy mogli po-
wiedzieæ, i¿ – przepraszam za okreœlenie – dziet-
noœæ w Polsce jest op³acalna?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
To jest bardzo trudne pytanie. Francja tê swo-

j¹ bardzo ekspansywn¹ politykê rodzinn¹ prowa-
dzi od kilkunastu lat i wydaje na to 2,5% swojego
ca³kiem pokaŸnego PKB. My dzisiaj mówimy
o polityce rodzinnej jako czymœ zwartym, okreœ-
lonym na d³u¿ej ni¿ rok czy dwa, ale wydajemy na
to nieca³y 1% naszego znacznie skromniejszego
PKB. Rzeczywiœcie Francja po tych kilkunastu
latach du¿ych inwestycji, du¿ych pieniêdzy
i ciê¿kiej pracy na rzecz wzrostu demograficzne-
go, dobija siê do tego szczêœliwego wskaŸnika
2,0… Jeszcze nie jest to… Bo ¿eby odtwarzaæ
wprost, to powinno byæ 2,1 dziecka…

(Senator Czes³aw Ryszka: To dziêki Arabom.)
A w³aœnie ¿e nie. Okaza³o siê, ¿e to nie jest pra-

wda, chocia¿ wszyscy tak podejrzewali. W ka¿-
dym razie ten wskaŸnik jest tam na poziomie 1,9.
My zaœ w tej chwili jesteœmy na poziomie 1,24.
Ten wskaŸnik rzeczywiœcie i u nas drgn¹³, po-
szed³ w górê, mam wiêc nadziejê, ¿e nastrój doty-
cz¹cy rodzicielstwa jest coraz lepszy. Na to, ¿e
nam to drgnê³o, na pewno nak³ada siê albo jest
wrêcz podstawowym wyznacznikiem fakt, ¿e po
prostu rocznik wy¿u demograficznego, rocznik
‘83, wszed³ w doros³e ¿ycie, dlatego teraz po pro-
stu bêdzie siê rodzi³o wiêcej dzieci. I oby rodzi³o
siê ich jak najwiêcej.

A skoro rozmawiamy tutaj o tym, czy godziæ ¿y-
cie rodzinne z zawodowym itd., to trzeba powie-
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dzieæ, ¿e jest jeszcze jeden bardzo wa¿ny argu-
ment. On jest wziêty z doœwiadczenia, nie jest wy-
imaginowany, on jest naprawdê wziêty z ¿ycia.
Otó¿ zosta³o przeprowadzane badanie: zapytano
kobiety piêædziesiêcioletnie, które ju¿ ten okres
rodzenia dzieci maj¹ za sob¹, pochodz¹ce z ró¿-
nych œrodowisk, czy gdyby jeszcze raz mia³y pode-
jmowaæ decyzjê o posiadaniu dzieci, to chcia³yby
mieæ ich tyle, ile maj¹, czy wiêcej, czy mo¿e mniej.
I co siê okaza³o? Okaza³o siê, ¿e s³abo wy-
kszta³cone kobiety, te pozostaj¹ce w domu, czê-
sto kobiety wiejskie, mówi³y tak: my tak napraw-
dê chcia³yœmy mieæ mniej dzieci, ni¿ mamy, tak
¿e mamy ich za du¿o w stosunku do tego, ile
chcia³yœmy mieæ. Z kolei dobrze wykszta³cone
kobiety, kobiety z miasta, które chc¹ godziæ ¿ycie
zawodowe z ¿yciem rodzinnym, mówi³y: my tak
naprawdê chcia³yœmy tych dzieci mieæ wiêcej,
tylko okolicznoœci zewnêtrzne nam na to nie po-
zwoli³y. Jeœli wiêc chodzi o to, jak powinno siê za-
chowywaæ pañstwo, ¿eby sprowokowaæ wzrost
urodzeñ, to tak naprawdê – bez wzglêdu na to,
który model rodziny my szanujemy, a którego
nie, i to, do czego chcielibyœmy d¹¿yæ – powinno
siê ono skierowaæ w stronê tych kobiet, które
chcia³y tych dzieci mieæ wiêcej, ale jakieœ zewnê-
trzne okolicznoœci im to uniemo¿liwi³y. I to jest
kolejny argument za tym, ¿e trzeba wprowadzaæ
mechanizmy, które pozwol¹ ³¹czyæ ¿ycie zawodo-
we z ¿yciem rodzinnym. Bo to siê przek³ada na
wiêkszy koszt dla pañstwa. Je¿eli my teraz tego
kosztu nie poniesiemy, to za piêtnaœcie lat bê-
dziemy mieli sytuacjê naprawdê bardzo trudn¹
i wtedy koszty dla bud¿etu pañstwa bêd¹ znacz-
nie wy¿sze ni¿ te, jakie s¹ w tej chwili.

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Ja rozu-
miem. Ale czy mo¿emy zak³adaæ, wed³ug tego pa-
ni programu, ¿e na przyk³ad za piêtnaœcie lat coœ
siê zmieni?)

Wie pani, rozmawia³am z demografami i oni
mówi¹, ¿e by³oby bardzo dobrze, gdybyœmy – to
s¹ jednak ostro¿ne szacunki – w ci¹gu najbli¿-
szych kilku lat doszli do poziomu 1,4. Bo do-
jœcie do poziomu 2,0 to jest naprawdê bardzo
daleka przysz³oœæ, przed nami jeszcze du¿o
ciê¿kiej pracy. I w³aœnie taka powinna byæ poli-
tyka rodzinna – nie prowadzona skokami, ale
w³aœnie d³ugofalowa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Kazimierz Wiatr.
(Senator Czes³aw Ryszka: No, mo¿na by te¿

wprowadziæ stan wojenny.) (Weso³oœæ na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy

i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
A tak, to te¿ jest jakieœ…)

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Pani Mi-
nister!

Mam dwa krótkie pytania.
Pierwsze pytanie jest takie. Jeœli chodzi o sam

ten dokument, to rozumiem, ¿e g³ównym jego au-
torem jest ministerstwo pracy. Moje pytanie jest
takie: jaki jest udzia³ innych resortów w opraco-
waniu tego dokumentu?

I drugie pytanie. Czy zapoznawaliœcie siê pañ-
stwo z dokumentami dotycz¹cymi polityki proro-
dzinnej pañstwa opracowanymi przez rz¹d
w 1999 r. i czy korzystaliœcie z nich?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ten dokument dopiero w przysz³oœci stanie

siê dokumentem rz¹dowym, czyli dopiero bêdzie
przechodzi³ wszystkie procedury zwi¹zane
z tworzeniem dokumentu rz¹dowego: konsulta-
cje wewn¹trzresortowe, miêdzyresortowe
i z partnerami spo³ecznymi. To wszystko dopie-
ro siê wydarzy. Dokument ten zosta³ przygoto-
wany przez ma³y zespó³ i by³ konsultowany
z ró¿nymi ministerstwami, g³ównie z tymi, które
s¹ z t¹ tematyk¹ zwi¹zane najbardziej, czyli na
przyk³ad z Ministerstwem Zdrowia. A wiêc jeœli
chodzi o to wszystko, co jest tutaj zapisane, to
nie jest tak, ¿e którekolwiek ministerstwo nagle
siê zdziwi, ¿e coœ mu wpisaliœmy. Tak nie jest.
Je¿eli zaœ chodzi o tak¹ ju¿ bardzo sztywn¹ for-
mu³ê, to dopiero gdy zakoñczymy tê debatê –
ewentualnie gdy wprowadzimy poprawki wyni-
kaj¹ce z tego, co us³yszymy w tych informacjach
czy w tych propozycjach, które przysz³y – prze-
kujemy to na projekty ustaw czy projekt ustawy
i dopiero wtedy ta ca³a procedura przyjmowania
ju¿ takiego stricte rz¹dowego dokumentu na-
st¹pi. No wiêc naprawdê nie byliœmy tacy nieod-
powiedzialni, ¿eby po prostu wpisaæ tu to, co
nam w duszy zagra.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan sena-
tor… A, by³o jeszcze to drugie pytanie, o program
z 1999 r.)

A, przepraszam. Zapomnia³am, przepra-
szam…

(Senator Kazimierz Wiatr: Przypomnê to drugie
pytanie. Pyta³em, czy pañstwo korzystaliœcie…)

A tak, tak. Oczywiœcie znamy ten program. Ale
– niezale¿nie od tego, ¿e program polityki rodzin-
nej w czasie rz¹du AWS by³ przygotowany i ¿e po-
szczególne rz¹dy w ostatnich kilkunastu latach
by³y albo bardziej, albo mniej prorodzinne – tak
naprawdê dopiero w tej chwili po raz pierwszy do-
k³adniej przyjrzeliœmy siê programowi demogra-
ficznemu. A wiêc to jest taki jakby…
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Nie? Nie zgadza siê pan ze mn¹? W ka¿dym ra-
zie takie by³o moje odczucie, kiedy zapoznawa-
³am siê z tym programem. Niemniej jednak oczy-
wiœcie korzystaliœmy z ró¿nych doœwiadczeñ
i z ró¿nych dokumentów, które by³y stworzone
wczeœniej. Jeœli spojrzy pan na elementy tego
programu, to znajdzie pan bardzo wiele takich,
które pojawi³y siê w czasie rz¹du AWS, a z któ-
rych kolejne rz¹dy siê wycofywa³y. Tak wiêc ¿eby
by³a jasnoœæ: ja absolutnie nie twierdzê, ¿e mam
takie przeœwiadczenie, i¿ myœmy odkryli tu ja-
kieœ nowe œwiaty. My po prostu uporz¹dkowa-
liœmy rzeczywistoœæ. Trzeba to by³o jakoœ zebraæ
w jednym dokumencie. Absolutnie nie przypi-
sujemy sobie tutaj jakichœ œwiat³ych, rewolucyj-
nych rozwi¹zañ, zreszt¹ bardzo znacz¹ca czêœæ
tych opisanych spraw to s¹ rzeczy oczywiste,
tylko trzeba by³o je zebraæ w jednym miejscu,
zdefiniowaæ i zobaczyæ, jak to wszystko bêdzie
siê zachowywa³o, gdy bêdzie razem zebrane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Jerzy Szymura. Proszê bardzo.

Senator Jerzy Szymura:

Pani Minister, chcia³bym nawi¹zaæ do pani
niewiedzy na temat tego, dlaczego tak te systemy
informatyczne w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej zosta³y skonstruowane. A moj¹ wypo-
wiedŸ prowokuje to, ¿e ja faktycznie bardzo dob-
rze znam historiê tego, jak te systemy powstawa-
³y. Tak wiêc jeœli pan marsza³ek i pañstwo pozwo-
l¹, powiem dwa s³owa na ten temat.

Otó¿ historia budowy systemów informaty-
cznych w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³e-
cznej rozpoczyna siê w roku 1994. Wówczas mi-
nisterstwo rozstrzygnê³o przetarg na dwa du¿e
systemy w ramach projektu ALSO finansowa-
nego czêœciowo przez Bank Œwiatowy. Przetarg
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
w obszarze pomocy spo³ecznej wygra³y dwie fir-
my. W roku 1998 pan minister Ko³odziejczyk,
który by³ wówczas podsekretarzem stanu, pod-
j¹³ decyzjê, aby jedn¹ z tych firm wyeliminowaæ.
Idea by³a taka, by dwie firmy dostarcza³y opro-
gramowanie dla kilku tysiêcy oœrodków pomo-
cy spo³ecznej, tak aby zapewniæ im w dalszej
perspektywie mo¿liwoœæ alternatywnego naby-
wania upgrade’ów czy te¿ oprogramowania
i aby nie by³o monopolu na tym rynku. W jaki
sposób to zrobiono?Otó¿ zmuszono jedn¹
z tych firm…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Se-
natorze, proszê o pytanie. Tak, tak, zmierza pan
do pytania.)

To mo¿e faktycznie w tej chwili pozwolê sobie
zakoñczyæ. Jeœli pani¹ minister i pañstwo to in-
teresuje…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Ja jestem bardzo tym zainteresowana.)

…to przedstawiê to w innej wypowiedzi. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zapraszam do dyskusji.
Pani Minister, ja chcia³em tylko zakoñczyæ tu-

rê pytañ, ¿eby mog³a pani spocz¹æ…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy

i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Dobrze.)

…i pos³uchaæ dyskusji, bo tak bêdzie pani
znacznie wygodniej.

W tym momencie koñczê wiêc sferê pytañ.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy

i Polityki Spo³ecznej Joanna Kluzik-Rostkowska:
Dziêkujê bardzo za wszystkie pytania. I zamie-
niam siê w s³uch.)

Proszê pani¹ minister o zajêcie miejsca.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam pañstwu senatorom o wymo-

gach regulaminowych.
Zapisanych do g³osu jest w tej chwili dziewiêæ

osób. Po dziesiêciu minutach bezwzglêdnie prze-
rywam. Proszê zatem o krótsze wypowiedzi.

Proszê bardzo, zaczynamy dyskusjê na temat
tego raportu.

Pierwszym dyskutantem jest pani senator Ur-
szula Gacek. Proszê bardzo.

Senator Urszula Gacek:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym siê odnieœæ do trzech spraw

przedstawionych w raporcie o polityce rodzinnej.
S³usznie zwraca siê uwagê na fakt, i¿ rodziny

wiejskie znajduj¹ siê w grupie rodzin maj¹cych
najpowa¿niejsze problemy. Niestety, w samym
raporcie nie znalaz³am szczegó³owych propozy-
cji dla rodzin mieszkaj¹cych na wsi, chocia¿ pa-
ni minister w swoim wyst¹pieniu wspomnia³a
o problemach wystêpuj¹cych na wsi. Na przy-
k³ad w raporcie jest mowa o problemie dostêp-
noœci bezp³atnych przedszkoli publicznych,
o fakcie, ¿e w wielu aglomeracjach miejskich
w przedszkolach publicznych brakuje miejsc.
Ale w œrodowisku wiejskim ta sytuacja jest
wrêcz dramatyczna. Sama mieszkam na wsi,
w podtarnowskiej gminie Pleœna. Liczba miesz-
kañców – podajê to jako przyk³ad – to jedenaœcie
i pó³ tysi¹ca, a funkcjonuje tam jedno publiczne
przedszkole. Z kolei w mieœcie Tarnowie, gdzie
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jest sto osiemnaœcie tysiêcy mieszkañców, jest
ju¿ dwadzieœcia dziewiêæ przedszkoli publicz-
nych, ponadto osiem przedszkoli prywatnych.
Kobiety na wsi, tak jak i ich kole¿anki mieszka-
j¹ce w mieœcie, chc¹ godziæ ¿ycie rodzinne z pra-
c¹ zawodow¹, chc¹ równie¿ jak najlepszego
startu edukacyjnego dla swoich dzieci. Zwra-
cam siê wiêc z proœb¹ do pani minister, aby
w swoich dalszych pracach nad tym projektem
uwzglêdni³a potrzebê powstania przedszkoli na
wsi, a szczególnie by uwzglêdni³a pomys³ doty-
cz¹cy mikroprzedszkoli, który uwa¿am za godny
poparcia.

Godna pochwa³y jest propozycja zwi¹zana
z podniesieniem standardów w salach porodo-
wych polskich szpitali. Spo³eczna akcja „Rodziæ
po ludzku” uœwiadomi³a zarówno s³u¿bie zdro-
wia, jak i kobietom, ¿e od pañstwowej s³u¿by
zdrowia mo¿na oczekiwaæ standardów umo¿li-
wiaj¹cych nie tylko poród bezpieczny od strony
medycznej, ale równie¿ to, by odbywa³ siê on
w warunkach, które pozwalaj¹ kobiecie zacho-
waæ godnoœæ i mieæ przy sobie podczas porodu
osobê najbli¿sz¹. Stworzenie ka¿dej kobiecie
mo¿liwoœæ prze¿ycia porodu swojego dziecka bez
bólu i z radoœci¹ jest nie tylko mi³ym gestem wo-
bec matki. Jakoœæ porodu decyduje te¿ o wiê-
ziach pomiêdzy matk¹ i dzieckiem, czêsto decy-
duje tak¿e o zdrowiu psychicznym matki po po-
rodzie, ponadto obecnoœæ ojca wp³ywa na zacieœ-
nienie jego zwi¹zku zarówno z dzieckiem, jak
i z jego partnerk¹.

Punkt ostatni, który chcia³abym poruszyæ,
dotyczy faktu, ¿e zespó³ programowy pod kie-
rownictwem pani minister uznaje, i¿ samo wy-
d³u¿enie urlopów macierzyñskich ma umiar-
kowany wp³yw na podejmowanie decyzji o pro-
kreacji, a ponadto nadmiernie d³ugie urlopy
pogarszaj¹ sytuacjê kobiet na rynku pracy.
Poszerzenie praw obojga rodziców do opieki
nad dzieckiem, do swobodnego wyboru, kto
i kiedy wykorzysta pulê tak zwanego urlopu
macierzyñskiego i wychowawczego, chocia¿
czêœciowo wyrówna szansê kobiet na rynku
pracy. Pracodawca, który obawia siê szybkiego
odejœcia ze stanowiska przysz³ej m³odej ma-
my, bêdzie mia³ œwiadomoœæ, ¿e ta sama sy-
tuacja mog³aby dotyczyæ równie¿ m³odego oj-
ca. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e z czasem to kwalifika-
cje zadecyduj¹ o szansach kobiet na rynku
pracy, a nie prawdopodobieñstwo, ¿e urodzi
ona dziecko. Ten proces mo¿na by³oby znacz-
nie przyspieszyæ, tworz¹c finansowe zachêty
dla pracodawców, tak aby op³aca³o siê zatru-
dniaæ m³ode matki. O tê sprawê pyta³ ju¿ sena-
tor Bentkowski, ja w pe³ni zgadzam siê z jego
stanowiskiem. Byæ mo¿e ulgi kosztuj¹, ale
marnowanie talentu wykszta³conych m³odych

kobiet kosztuje ca³e spo³eczeñstwo du¿o wiêcej.
Konkluduj¹c, chcia³abym pogratulowaæ pani

minister tej inicjatywy. Liczê na dalsze konsulta-
cje spo³eczne i na kolejn¹ debatê w Senacie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Czes³aw Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Gdyby mo¿na by³o
trochê d³u¿ej przemawiaæ, to nie wystêpowa³bym
po raz drugi. (Weso³oœæ na sali)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O, to jesz-
cze zobaczymy. Proszê mówiæ sprawnie, Panie
Senatorze.)

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt polityki rodzinnej, nad którym debatu-

jemy, generalnie nale¿y oceniæ pozytywnie, choæ
akcent zosta³ po³o¿ony tylko na problem wzrostu
liczby narodzin, poprawê jakoœci ¿ycia rodziny
czy troskê o powrót matek po urlopie macierzyñ-
skim do pracy. Podkreœlam to, poniewa¿ chêtnie
bym widzia³ równie¿ w polityce rodzinnej propo-
zycje dotycz¹ce tego, co mówi³ premier Kaczyñ-
ski, a mianowicie moralnego wzmocnienia rodzi-
ny, postrzegania rodziny jako wartoœci. By³oby to
szczególnie wa¿ne wobec promocji czy wrêcz ata-
ków na ma³¿eñstwo i rodzinê przez wolne zwi¹z-
ki, zw³aszcza partnerskie zwi¹zki osób tej samej
p³ci, domagaj¹ce siê, jak wiemy, uznania wobec
prawa za zwi¹zki ma³¿eñskie.

To, co teraz powiem, mo¿e nie ma zwi¹zku
z nasz¹ dzisiejsz¹ debat¹, ale nie chcia³bym po-
wtarzaæ tych mimo wszystko bardzo dobrych
rozwi¹zañ, które proponuje pani minister,
chcia³bym za to przypomnieæ pewne bezprece-
densowe zachowanie homoseksualistów we W³o-
szech. Zagrozili oni linczem arcybiskupowi Ge-
nui Angelo Bagnasco, przewodnicz¹cemu Konfe-
rencji Episkopatu W³och, który powiedzia³, ¿e je-
œli wolne zwi¹zki zostan¹ formalnie uznane we
W³oszech, bêdzie to cios zadany prawu natural-
nemu. A jeœli lekcewa¿y siê to prawo, znika te¿
obiektywne kryterium os¹dzania, co jest dob-
rem, a co z³em. Wówczas kryterium oceny staje
siê opinia publiczna, czyli tak zwana wiêkszoœæ,
ubrana w piórka demokracji. Arcybiskup powie-
dzia³, ¿e jeœliby w przysz³oœci takie zwi¹zki zosta-
³y uznane wobec prawa, to w³aœciwie bêdzie wol-
no wszystko: i kazirodztwo bêdzie dozwolone,
i pedofilia… Zreszt¹ w Anglii ¿yj¹ ju¿ brat z sio-
str¹, którzy maj¹ legalnie dziecko i s¹ uznani za
zwi¹zek partnerski wobec prawa, w Holandii zaœ
partia pedofilów zosta³a zarejestrowana jako
partia polityczna.

31. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2007 r.
Informacja rz¹du o projekcie polityki rodzinnej 109

(senator U. Gacek)



Mówiê o tym, poniewa¿ w naszych progra-
mach rodzinnych nale¿a³oby przewidzieæ, ¿e ta
demoralizuj¹ca fala, fala ataków na ma³¿eñstwo
i rodzinê, dociera i do nas. W tych programach
nale¿a³oby wiêc zawrzeæ tak¿e te aspekty, które
wzmacnia³yby trwa³oœæ rodziny, rolê wychowaw-
cz¹ rodziny, polegaj¹c¹ na wychowaniu dzieci na
ludzi kieruj¹cych siê odwiecznymi zasadami, jeœ-
li chodzi o wartoœci.

Powiem jeszcze tak: czy ktoœ w katolickiej Hi-
szpanii spodziewa³ siê, ¿e dojdzie tam do tego, co
siê dzieje w tej chwili, za socjalistycznego premie-
ra Zapatero, czyli do tej ofensywy laickoœci? Jest
to w³aœciwie bezprecedensowe: usuwa siê religiê
ze szkó³, walczy siê z rodzin¹, legalizuje siê zwi¹z-
ki homoseksualne z adopcj¹ dzieci w³¹cznie, pro-
muje siê aborcjê, wprowadza siê w kodeksie cy-
wilnym zmiany u³atwiaj¹ce uzyskiwanie rozwo-
du – na przyk³ad w ci¹gu trzech miesiêcy para,
która zawar³a ma³¿eñstwo, mo¿e wróciæ do s¹du
i powiedzieæ, ¿e nie chce byæ ju¿ razem. Takie roz-
wi¹zania prawne powoduj¹, ¿e w³aœciwie
ma³¿eñstwo traci wobec prawa swój charakter,
jest sprowadzone tylko do jakiegoœ ³atwo zawie-
ranego i rozwi¹zywanego kontraktu.

Taki w³aœnie proces obserwujemy w krajach
europejskich, nale¿a³oby wiêc przewidzieæ, ¿e
prêdzej czy póŸniej dotrze to równie¿ do nas, i na-
le¿a³oby to uwzglêdniæ w naszych programach
rodzinnych, w tej naszej polityce rodzinnej.

Przechodz¹c do oceny projektu polityki ro-
dzinnej, muszê z pewnym smutkiem powiedzieæ,
¿e polskie media zupe³nie przemilcza³y ten bar-
dzo wa¿ny program, przedstawiony ju¿ przez
rz¹d i osobiœcie przez premiera Kaczyñskiego
i pani¹ minister w mediach. A trzeba stwierdziæ,
¿e problem polityki rodzinnej jest tak samo wa¿-
ny jak na przyk³ad sprawa wzrostu gospodarcze-
go pañstwa, nie ma bowiem silnego, mocnego
pañstwa bez trwa³ej, licznej rodziny. A do tej pory
rz¹d za ma³o troszczy³ siê o rodziny, miêdzy inny-
mi nie potrafi³ zatrzymaæ postêpuj¹cej zapaœci
demograficznej, wyjazdów m³odych za granicê,
braku mieszkañ, nadal nie radzi sobie ze s³u¿b¹
zdrowia itd. Ale nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e pojawi³o
siê kilka inicjatyw rodzinnych, prorodzinnych,
takich jak becikowe, wyd³u¿enie urlopów macie-
rzyñskich, przywraca siê tak¿e fundusz alimen-
tacyjny, jest do¿ywianie dzieci w szko³ach, po-
moc materialna dla ubogich kobiet w ci¹¿y, fi-
nansowe wsparcie rodzin przy nabyciu w³asnego
mieszkania itd. Czyli widaæ ju¿ pierwsze propo-
zycje zajêcia siê szeroko rozumian¹ polityk¹ ro-
dzinn¹, propozycje zaakceptowane przez Mini-
sterstwo Finansów, co tak¿e jest tutaj bardzo
wa¿ne. Zaakceptowane, poniewa¿ ju¿ wiemy, ¿e
w latach 2008 – 2014 rz¹d planuje wydaæ na poli-
tykê rodzinn¹ ponad 17 miliardów z³.

By³a ju¿ mowa o rodzinie wielodzietnej, pani
minister odpowiada³a na pytania. To jest bardzo
wa¿na kwestia w tym programie. Powstaje je-
dnak pytanie, czy matki w takich rodzinach wie-
lodzietnych nie powinny mieæ zabezpieczenia
emerytalnego, przynajmniej te, które wychowuj¹
na przyk³ad piêcioro czy szeœcioro dzieci. Niech-
by to by³a nawet jakaœ minimalna pensja, która
w jakimœ stopniu wzbogaci³aby bud¿et tej rodzi-
ny… Ale przede wszystkim chodzi o kwestie eme-
rytalne. Potrzebne jest tak¿e wsparcie wycho-
wawcze dla dzieci w rodzinach wielodzietnych,
ulgi komunikacyjne, ulgi w korzystaniu z insty-
tucji kulturalnych, sportowych. Jednym s³o-
wem, nale¿a³oby w Polsce pomyœleæ o czymœ ta-
kim, jak karta rodziny wielodzietnej, która jest
we Francji, zw³aszcza ¿e nasz kraj obecnie staæ
na ulgi podatkowe i inne rodzaje wsparcia ro-
dzin. Na przyk³ad obecnie subwencja oœwiatowa,
któr¹ pañstwo wyp³aca samorz¹dom, to jest
kwota oko³o 27 miliardów z³ rocznie. Gdyby nie
by³o u nas za³amania demograficznego, to ta
subwencja musia³aby byæ o kilkanaœcie miliar-
dów wy¿sza, czyli choæby z tego tytu³u mamy osz-
czêdnoœci w bud¿ecie i mo¿liwoœæ nowego uk-
szta³towania wydatków na rzecz poprawy ¿ycia
polskiej rodziny.

I kilka s³ów na koniec. Pochwali³em ten pro-
gram, ale mam takie wra¿enie, ¿e on jest jakby
doraŸny, opracowany tylko na dzisiaj, bez takiej
przysz³oœciowej perspektywy. Dzisiaj chcemy,
¿eby oboje rodzice pracowali, bo zarobki s¹ nis-
kie, i ¿eby ta rodzina jakoœ lepiej ¿y³a. Ale czas
w³aœnie na takie rozwi¹zania, aby przynajmniej
jedno z rodziców mog³o siê zaj¹æ wychowaniem
dzieci. Chodzi o to, aby spojrzeæ na rodzinê, tak
jak mówi³em wczeœniej, bardziej ca³oœciowo.
W sumie jednak ka¿da pomoc rodzinie siê op³a-
ca, choæ mo¿e nie od razu widaæ p³yn¹ce z tego
korzyœci. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Szafraniec.
Osiem i pó³ minuty! Proszê siê…
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale ca³¹ stronê wy-

rzuci³em.)

Senator Jan Szafraniec:
Ja postaram siê mówiæ krócej, Panie Mar-

sza³ku.
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Se-

natorowie!
Pani Minister, studiuj¹c projekt polityki ro-

dzinnej, s¹dzi³em, ¿e rz¹d stanie przed dylema-
tem, czy wspomagaæ kobietê w jej roli zawodowej,
kosztem skrócenia czy te¿ upoœledzenia kontak-
tu emocjonalnego z dzieckiem, tak bardzo wa¿-
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nego, chodzi mi zw³aszcza o pierwsze trzy lata je-
go ¿ycia, czy te¿ umo¿liwiæ dziecku tak bardzo
wa¿ny kontakt emocjonalny z matk¹, ale niestety
kosztem zak³ócenia pe³nienia przez matkê roli
zawodowej. Psychologowie ju¿ dawno udowodni-
li, zreszt¹ na podstawie wieloletnich badañ, pro-
wadzonych nie od dzisiaj, ¿e kontakt z matk¹
w okresie od zera do trzeciego roku ¿ycia jest nie-
zbêdny, jest konieczny dla prawdziwego rozwoju,
zarówno emocjonalnego, intelektualnego, spo³e-
cznego czy moralnego. Ten kontakt, kontakt
matki z dzieckiem w tym okresie, zosta³ nazwany
jako dual union, jednia dwuosobowa, która ma
tak¿e uwarunkowania kulturowe. I proszê nie
pos¹dziæ mnie o jak¹œ promocjê archaizmu, ale
chcia³bym przypomnieæ tak¹ dosyæ znan¹ roz-
mowê miêdzy Tsai Wo a Konfucjuszem. Otó¿ Tsai
Wo zapyta³ kiedyœ Konfucjusza: dlaczego w Chi-
nach obowi¹zuje trzyletnia ¿a³oba po œmierci ro-
dziców? I Konfucjusz odpowiedzia³: poniewa¿
dziecko przez trzy lata ¿ycia nie schodzi z r¹k
matki, nie schodzi z r¹k rodziców, poniewa¿
przez trzy lata ¿ycia jest z nimi. A po zapoznaniu
siê z tekstem projektu odnios³em wra¿enie, ¿e
ministerstwo, o czym zreszt¹ mówi³a minister,
postawi³o na wspomaganie kobiet w pe³nieniu
ich ról zawodowych – niestety, kosztem skróce-
nia matczynego kontaktu z dzieckiem. Innymi
s³owy, projekt ustawy marginalizuje, moim zda-
niem, potrzeby rozwojowe dziecka, w³aœnie w ce-
lu wprowadzenia udogodnieñ w pe³nieniu ról za-
wodowych przez kobiety. St¹d te¿ propozycja re-
sortu, aby zmniejszyæ uci¹¿liwoœæ zwi¹zan¹ z po-
siadaniem dzieci, ale powtarzam po raz któryœ
z kolei, kosztem ich prawid³owego rozwoju.

A jakie koszty ponios¹ dzieci wskutek przyjê-
cia tego projektu? Po pierwsze, ministerstwo ar-
gumentuje, ¿e nadmierne d³ugie urlopy macie-
rzyñskie pogarszaj¹ sytuacjê kobiet na rynku
pracy. I to jest rzeczywiœcie prawda, ale te urlopy
mog³yby przed³u¿yæ tê dual union, tê dwuosobo-
w¹ jedniê matki z dzieckiem, dla dobra rozwoju
tego¿ dziecka. Po drugie, wyd³u¿enie czasu,
w którym by³yby otwarte przedszkola, od godziny
6.00 do 18.00 przez dwanaœcie miesiêcy, jest
u³atwieniem dla pracuj¹cej matki, jest u³atwie-
niem dla rodziców, ale pozbawia dziecko kontak-
tu z matk¹ na okres dwunastu godzin, czyli pó³
doby. A po dwunastu godzinach dziecko przy-
chodzi do domu, ogl¹da dobranockê i po prostu
k³adzie siê do ³ó¿ka. Nastêpny dzieñ jest podob-
ny. A zatem kontakt z rodzicami jest ograniczony
do minimum, co nie przyczynia siê do prawid³o-
wego rozwoju dziecka. Po trzecie, niestety zau-
wa¿y³em promocjê wychowania instytucjonalne-
go poprzez zak³adanie przedszkoli, na przyk³ad
przyzak³adowych, a tak¿e zewnêtrznych, co
oczywiœcie te¿ s³u¿y rodzicom, ale nie dzieciom.

I tym sposobem wychowanie rodzinne stopniowo
zostaje zast¹pione wychowaniem instytucjonal-
nym, co tak¿e nie sprzyja prawid³owemu rozwo-
jowi dzieci. I po czwarte, zostanie wprowadzona
dodatkowa kategoria tak zwanych jednostek oœ-
wiatowych, aby umo¿liwiæ przyjmowanie do
tych¿e jednostek edukacyjnych dzieci m³odsze
ni¿ trzyletnie, na przyk³ad po ukoñczeniu osiem-
nastu miesiêcy lub dwudziestu czterech miesiê-
cy. Równie¿ to nie jest rozwi¹zaniem sprzyja-
j¹cym prawid³owemu rozwojowi dzieci, gdy¿ to
jest wejœcie w wychowanie instytucjonalne, jak
najbardziej niewskazane w³aœnie w tym okresie
¿ycia.

Wydaje mi siê, ¿e po¿¹dany by³by elastyczny
czas pracy matki, o czym mówi³a pani minister.
Chodzi o pracê pod postaci¹ umowy o dzie³o,
umowy zlecenia, w ramach samozatrudnienia
czy przy niepe³nym czasie pracy. Ale znów z kolei
zmartwi³em siê, bo ten elastyczny czas pracy
by³by mo¿liwy tylko w sytuacji, kiedy kobieta
jest w ci¹¿y albo kiedy karmi. Tak jest w tym pro-
jekcie, pani minister mo¿e sprawdziæ. Gdyby tak
nie by³o, to ja bym siê bardzo, bardzo cieszy³.
Okazuje siê, ¿e taki elastyczny czas pracy rze-
czywiœcie by umo¿liwi³ wiêkszy kontakt matki
z dzieckiem, i to rozwi¹zanie jest praktykowane
w niektórych pañstwach. Na przyk³ad w Finlan-
dii œrednia takiego niepe³nego wymiaru pracy
wynosi trzydzieœci godzin tygodniowo, w Austrii
trzydzieœci piêæ, zaœ na Wêgrzech trzydzieœci
szeœæ godzin. Najwy¿szy wskaŸnik tego zatrud-
nienia w niepe³nym wymiarze wystêpuje w Ho-
landii, gdzie w roku 2003 ogó³em dotyczy³o to
oko³o 43% wszystkich zatrudnionych w wieku
od piêtnastu do szeœædziesiêciu czterech lat, je-
dnoczeœnie zatrudnionych w ten sposób by³o a¿
73% pracuj¹cych kobiet. Byæ mo¿e w sytuacji,
kiedy matka by nie uzyskiwa³a pensji, mo¿na by
by³o skorzystaæ w³aœnie z tych elastycznych
form zatrudnienia, gdy¿ one umo¿liwi¹ lepszy,
g³êbszy kontakt matki z dzieckiem. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Szafraniec: Ile?)
Osiem minut.
(Senator Jan Szafraniec: Dziêkujê bardzo.)
Tak, osiem. Wszystko siê zgadza.
Bardzo mnie to cieszy, ¿e panowie senatorowie

tak pilnuj¹ teraz czasu.
Pan senator Bender bêdzie nastêpnym mówc¹.
Proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Nie wiem, czy przy-

pilnujê czasu, ale mo¿e pan mi pomo¿e, Panie
Marsza³ku.)

Tak, ja bêdê pomaga³ na pewno, pod tym
wzglêdem bêdê pomaga³.
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Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Naprawdê trzeba siê cieszyæ, ¿e rz¹d pana Ja-

ros³awa Kaczyñskiego zwróci³ uwagê na tak pod-
stawow¹ sprawê, jak¹ dla Rzeczypospolitej sta-
nowi rodzina. Wyrazem tego jest dzisiejsze wy-
st¹pienie pani minister. Bolejê nad tym, ¿e widzê
tutaj tylko dwóch przedstawicieli Platformy Oby-
watelskiej i jeszcze jednego pos³a… Dziêkujê za
to, ¿eœmy w gronie odrobinê wiêkszym wytrwali
po strony PiS.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-
szam, a do jakiej partii pan senator jest ³askaw
mnie zaliczaæ?)

(Senator Jan Szafraniec: No w³aœnie.)
S³ucham?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do jakiej

partii pan senator jest ³askaw mnie zaliczaæ?)
(Senator Jan Szafraniec: No w³aœnie, trzech.)
A, trzech, rzeczywiœcie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No!)
Panie Marsza³ku, ja pana traktujê jako kogoœ

ponad, pan jest dla nas wszystkich, ¿e tak po-
wiem, wiêzid³em, zwornikiem.

Ale, proszê pañstwa, nie jest dobrze, ¿e i z na-
szej strony, ze strony PiS, klubu narodowego, tyl-
ko tyle osób wytrwa³o. Trudno. Ale wiemy, ¿e to
jest istotna sprawa.

Prawie ze wszystkim, co pani minister powie-
dzia³a, trzeba siê zgodziæ. To, jak to siê mówi,
czysta prawda. Bo rzeczywiœcie sytuacja by³a
dot¹d nie najlepsza. Pani s³usznie podnosi, ¿e te
dawne formy, takie jak ¿³obek, jak przedszkola,
¿e to wszystko nie jest optymalnym dzia³aniem
na rzecz rodziny. Pan senator Szafraniec przed
chwil¹ wspomina³, ¿e niekiedy przedszkola, któ-
re maj¹ byæ pomocne rodzinie, sprawiaj¹, i¿
dziecko widzi rodziców rano przed przedszko-
lem i póŸniej przed po³o¿eniem siê spaæ, po ja-
kiejœ bajce obejrzanej w telewizji. ¯³obki wpro-
wadzaj¹ jeszcze bardziej przedziwn¹, wrêcz nie-
naturaln¹ sytuacjê. Ja bym siê tylko zastanowi³,
czy warto kruszyæ kopie o to, ¿e w ¿³obkach pra-
cuj¹ osoby z podstawowym wykszta³ceniem.
W ¿³obkach umiejêtnoœci opiekuñcze s¹ nieraz
wa¿niejsze ni¿ studia ni¿ dyplom magisterski,
tak wiêc bym tak sprawy nie stawia³, nie rozdzie-
ra³bym szat.

Pamiêtajmy, ¿e chodzi nam o to, a¿eby insty-
tucje, które s¹, mia³y na uwadze sprawê dzieci
i sprawê rodziny. Tylko dziêki temu bêdziemy
mogli liczyæ siê w œwiecie i w Unii Europejskiej,
do której zostaliœmy wciœniêci. Przecie¿ wiemy,
¿e liczba g³osów, dziêki którym mo¿na zdecydo-
waæ w ró¿nych sprawach, zale¿y tam od liczeb-
noœci danego kraju. Pamiêtajmy o tym. A dzisiaj
ju¿ jest katastrofa! Ju¿ jest katastrofa. Nie tylko
za³amanie, jak mówi³ pan senator Ryszka, tylko
katastrofa ludnoœciowa w Polsce. Musimy uczy-

niæ wszystko, a¿eby rodziny by³y najpe³niejsze,
¿eby rodziny by³y wielodzietne. O to trzeba moc-
no, bardzo mocno zabiegaæ. Przecie¿ niedawno
zastanawialiœmy siê… Niedawno, kilkanaœcie
lat temu, bo na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych, podobno Polska mia³a przekroczyæ
czterdzieœci milionów ludnoœci. Tak siê nie sta-
³o. W zwi¹zku z tym trzeba mieæ na uwadze tê
wielodzietnoœæ.

W PRL nieraz utrudnia³ wszystko brak miesz-
kania. Ojciec jednego z senatorów, nieobecnych
tutaj, mówi³ mi, jak to pragn¹³ mieæ czwórkê dzie-
ci: dwóch do wojska, dwie dla wojska. Po³owa tyl-
ko mu wysz³a, bo nie móg³ mieæ mieszkania. Dzi-
siaj nie tylko mieszkania, ale i zarobki, przy tym
wolnym handlu, sprawiaj¹, ¿e rodziny coraz rza-
dziej s¹ dwudzietne, staj¹ siê ju¿ nawet tylko je-
dnodzietne.

Szanowni Pañstwo, w minionym okresie, w ta-
kim bagnie politycznym, jakim by³o ZSRR, dbano
o to. Dbano o to. Przecie¿ tam by³a „matka boha-
terka”, która mia³a dziesiêcioro dzieci, „matka
zas³u¿ona” maj¹ca piêcioro dzieci. Oni wiedzieli,
¿e musz¹ dbaæ o populacjê. Jeœli chcieli ten wy-
dumany i szkodliwy komunizm szerzyæ, musieli
byæ populacyjnie silni. U nas – wyœmiewano to.
Mêdrzec epoki PRL, pierwszy sekretarz W³ady-
s³aw Gomu³ka – ju¿ chyba o tym mówi³em w tej
Izbie – wyœmiewa³ prymasa Wyszyñskiego, który
mówi³, ¿e nas, dla dobra Polski, musi byæ osiem-
dziesi¹t milionów, ¿eby nas ze Wschodu i Zacho-
du nie zgnieciono; „bezumnym” czy jakoœ podob-
nie okreœla³ Gomu³ka wielkiego prymasa, Pryma-
sa Tysi¹clecia. Drodzy Pañstwo, weŸmy pod uwa-
gê inne kraje obecnie, nawet to by³e ZSRR… Jak
ono siê teraz nazywa? Federalna Republika Ro-
sji? Przecie¿ tam daj¹ teraz ogromne pieni¹dze,
które rozk³adaj¹ na trzy lata, ¿eby nie by³y od ra-
zu skonsumowane, jak¿e ogromne dla tamtych
ludzi, nawet dla nas znacz¹ce. U nas zaczêliœmy
od becikowego. Chwa³a, naprawdê chwa³a i LPR,
i wicepremierowi Giertychowi, ¿e to zrobi³. A ile
by³o ha³asu i œmiechu! Jednak to jest dopiero po-
cz¹tek, to, co ma byæ pomocne dla rodziny, co
dzieje siê w dawnym ZSRR. We Francji czwórka
dzieci daje drug¹ pensjê, i to wiêcej ni¿ œredni¹,
pensjê mê¿owsk¹, a przy piêciorgu dzieciach to
ju¿ jest po prostu wielka zamo¿noœæ. A co dzieje
siê w Niemczech? Drodzy Pañstwo, przed chwil¹
otrzyma³em wiadomoœæ, ¿e w Niemczech comie-
siêczna kwota na urlopie macierzyñskim to bê-
dzie 67% ostatniego wynagrodzenia albo do 1 ty-
si¹ca 800 euro wp³aty miesiêcznej dla osoby
przechodz¹cej na urlop macierzyñski. 1 tysi¹c
800 euro, czyli tak z grubsza 7 tysiêcy z³. A u nas,
jak us³yszeliœmy od pani minister, bêdzie to – i to
chyba na miesi¹c? – 200 z³. 200 z³! Drodzy Pañ-
stwo, to jest zdawkowe. Zróbmy coœ! Pani mini-
ster mówi: ba, ale sk¹d wzi¹æ? Zaraz, za chwilê
powiem. Przede wszystkim chodzi o hierarchiê
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spraw, o hierarchiê wartoœci. Jeœli powiemy so-
bie, ¿e Polska musi byæ – jak to kiedyœ, zaraz po
wojnie, napisa³ Walenty Majdañski, brat arcy-
biskupa – „bogata ko³yskami”, to pieni¹dze siê
znajd¹. Pieni¹dze siê znajd¹. I nie bêdzie to
200 z³, które siê rozp³ynie, nie wiadomo na co.
Trzeba o tym myœleæ. Znajd¹ siê pieni¹dze. To
jest wa¿niejsze od hutnictwa, od górnictwa, od
innych kwestii. To jest wa¿niejsze od naszych
dzia³añ na arenie miêdzynarodowej, chocia¿by
militarnej. Trzeba siêgn¹æ do ró¿nych funduszy
rz¹dowych, trzeba siêgn¹æ do agencji rz¹dowych,
których œrodki s¹ niekiedy a¿ za obfite. A jak bê-
dzie trzeba, to nale¿y wzi¹æ te¿ te pieni¹dze, które
wydajemy, wysy³aj¹c naszych ¿o³nierzy do Afga-
nistanu, wysy³aj¹c ich do okupowanego Iraku.
Bo nie bêdzie mo¿na tam tych ¿o³nierzy wysy³aæ,
nawet gdy bêdzie to siê uwa¿a³o za w³aœciwe, jeœli
nie bêdzie dzieci, jeœli Polska nie bêdzie „bogata
ko³yskami”.

Skoñczy³em, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêwiêæ minut.
Pan senator Augustyn, proszê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Pan jest jak zegar-

mistrz.)
(G³os z sali: Dobrze nadzoruje.)

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Pani Minister!

Panowie Senatorowie!
Po panu senatorze Benderze nie sposób zacz¹æ

inaczej, jak od krótkiej polemiki. Do Unii Euro-
pejskiej nikt nas na si³ê nie wciska³, znakomita
wiêkszoœæ Polaków zadecydowa³a w referendum
o przyst¹pieniu Polski do Unii, a dziœ zwolenni-
ków Unii Europejskiej w Polsce jest najwiêcej
w Europie – to do pañskiej wiadomoœci, Panie Se-
natorze. Choæ s¹, jak widaæ, wyj¹tki.

Proszê pañstwa, pani minister wie dobrze, ¿e
ja bardzo za tym przed³o¿eniem siê opowiada³em
i dopomina³em siê o nie w pracach trzech komisji
nie bez powodu. Dlatego ¿e w trakcie prac legisla-
cyjnych bardzo trudno by³o odnieœæ siê do licz-
nych wymienianych ju¿ tu w tej debacie roz-
wi¹zañ cz¹stkowych bez ca³oœciowego progra-
mu, który by ukierunkowa³ dzia³ania rz¹du. Do-
brze, ¿e ten program jest, choæ w³aœciwie jest to
zarys programu. Szkoda mi tylko czasu. Moje
rozczarowanie wynika z tego, ¿e przecie¿ z has-
³em polityki prorodzinnej PiS szed³ do wyborów
i wydawa³o siê, ¿e coœ zosta³o ju¿ przygotowane,
¿e ma ju¿ coœ w swoich szufladach. To my, Plat-
forma, byliœmy tymi bez programu – podobno,

a pañstwo go mieliœcie. Okazuje siê jednak, ¿e
dopiero dzisiaj zaczynamy na dobr¹ sprawê dys-
kusje nad wieloma zagadnieniami, bo to, co jest,
to zaledwie zbiór propozycji jeszcze nie do koñca
zaakceptowanych, nie do koñca przemyœlanych,
nie do koñca przeliczonych. A dobra diagnoza to
niew¹tpliwie po³owa sukcesu w szukaniu w³aœci-
wych rozwi¹zañ.

Nale¿y zadaæ pytanie, czy opis sytuacji pol-
skich rodzin przedstawiony w tym opracowaniu
mo¿na uznaæ za rzetelnie obrazuj¹cy ich dzisiej-
sz¹ kondycjê. Moim zdaniem, niestety nie. Jest
to zaledwie szkic, w niektórych momentach – i ja
wiem, ¿e to wynika z tego ciep³a, które emanuje
z pani minister – to bardziej przypomina tekst
publicystyczny, a mniej dokument ekspercki.
Program nie dociera do przyczyn zjawisk, które
os³abiaj¹ wiêzi rodzinne. To przecie¿ bardzo wa¿-
ne, ¿eby postaraæ siê w ramach tego programu
i tej diagnozy odpowiedzieæ, jakie s¹ przyczyny
ubóstwa i patologii w rodzinach, jakie s¹ przyczy-
ny takich, a nie innych zmian kulturowych. Bo
jeœli mamy zastosowaæ odpowiednie instrumen-
ty, narzêdzia, to odpowiedŸ na te podstawowe py-
tania jest niezbêdna i nie mo¿e siê ona opieraæ na
ankietach, tylko w³aœnie na opracowaniach nau-
kowych. Nie dziwi wobec tego fakt, ¿e niektóre za-
proponowane tutaj rozwi¹zania, niektóre stwier-
dzenia budz¹ takie kontrowersje. I mnie tak¿e
nie wydaj¹ siê one do koñca trafne i wyznacza-
j¹ce w³aœciwe kierunki.

Chcia³bym poruszyæ teraz trzy sprawy bardzo
wa¿ne. Nie zgadzam siê, Pani Minister, stanow-
czo siê nie zgadzam z takim podejœciem, ¿e w roz-
wa¿aniu o polityce rodzinnej, kwestiach demo-
graficznych mo¿na przejœæ do porz¹dku dzienne-
go nad sprawami mieszkaniowymi. Nie trafiaj¹
do mnie te argumenty pani minister, ¿e jest to
w gestii innego resortu, bo nie mia³a pani takich
oporów wtedy, kiedy wchodzi³o siê na pole oœwia-
ty, wtedy, kiedy wchodzi³o siê na pole s³u¿by
zdrowia. Ale wtedy, kiedy chodzi o rozwi¹zanie
problemu mieszkaniowego, jednego z podstawo-
wych, powiedzia³bym nawet, ¿e jest to kluczowa
dla rodziny kwestia spo³eczna, bytowa, wtedy
niestety kwituje siê to jednym zdaniem. A brak
mieszkania to jedna z zasadniczych przeszkód
w za³o¿eniu rodziny i jej rozwoju. Na rozwi¹zanie
tej kwestii postawi³o wiele krajów, na przyk³ad
przywo³ywana tutaj kilkakrotnie Francja, gdzie,
jak wiemy, sytuacja demograficzna wygl¹da
ca³kiem nieŸle. Sprawa jest pilna, sprawa jest
wa¿na, zmiany na rynku nieruchomoœci s¹ bar-
dzo du¿e i bardzo niekorzystne dla osób nieza-
mo¿nych, zamierzaj¹cych za³o¿yæ rodzinê lub j¹
powiêkszyæ. Perspektywa posiadania w³asnego
mieszkania oddala siê, jedynie ma³a czêœæ m³o-
dych ludzi wchodz¹cych na rynek pracy jest
w stanie samodzielne lokum zdobyæ, wykupiæ. To
jedna z podstawowych przyczyn emigracji i chêci
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u³o¿enia sobie ¿ycia tam, gdzie do posiadania
mieszkania, ba, domku dochodzi siê w kilka lat.
M³odzi Polacy coraz czêœciej wyje¿d¿aj¹ parami,
a dzieci – owszem, rodz¹ siê, tylko ¿e ju¿ w Anglii
czy Irlandii. I te dzieci najprawdopodobniej za-
trzymaj¹ tam, w tych krajach, tak¿e swoich ro-
dziców. Znam niestety wiele takich przypadków
ze swojego otoczenia.

I o tych sprawach projekt ten w³aœciwie milczy.
Ja siê domyœlam, dlaczego. Po prostu ju¿ teraz
zanosi siê na wielk¹ klêskê programu trzech mi-
lionów mieszkañ, a zastosowane instrumenty
pomocy finansowej w pozyskiwaniu pierwszego
mieszkania, o których tutaj debatowaliœmy, jak
ju¿ dzisiaj wiemy, okaza³y siê klap¹. Bo je¿eli
w pierwszym okresie obowi¹zywania tej ustawy
zawarto zaledwie dwieœcie siedemdziesi¹t dwie
umowy, to znaczy, ¿e ja grzmi¹c z tej mównicy, ¿e
to nic nie da i jest gorsze od poprzedniego roz-
wi¹zania, mia³em racjê. Ale s³aba to satysfakcja.
Ceny mieszkañ na rynku wobec rosn¹cego popy-
tu i niskiej poda¿y po prostu oszala³y i mieszka-
nie dla m³odych ludzi b¹dŸ przysz³ych pañstwa
Kowalskich staje siê w Polsce nieosi¹galnym ma-
rzeniem. I z tego wzglêdu wielu spoœród tych m³o-
dych, przysz³ych lub obecnych ma³¿onków, pa-
kuje ju¿ walizki, tak¿e i teraz. To jest jedna z tych
kwestii, których pomin¹æ w programie absolut-
nie nie mo¿na, on musi byæ o to uzupe³niony.

Ani diagnoza, ani zaproponowane rozwi¹zania
nie uwzglêdni³y potrzeby utrzymywania wiêzi
miêdzypokoleniowych w rodzinie. Osoby starsze
– babcie, dziadkowie s¹ tutaj z raz mo¿e wspo-
mniani w kontekœcie tego, ¿e te przemiany demo-
graficzne bêd¹ rodzi³y jakiœ k³opot. A przecie¿
osoby starsze, w³aœnie babcie, w³aœnie dziadko-
wie to dla dzisiejszych rodzin wielki, nieocenio-
ny, ogromny skarb. Bez tej perspektywy wspar-
cia przez dziadków wiele m³odych rodzin z pew-
noœci¹ by nie powsta³o, a na dzieci zdecydowa³o-
by siê jeszcze mniej. Warto na osoby trzeciego wie-
ku patrzeæ nie tylko jako na obci¹¿enie – bo wcale
tak nie jest, wcale tak byæ nie musi i tak byæ nie
powinno – lecz przede wszystkim jako na ogromny
potencja³, który powinien byæ wykorzystany dla
wzmocnienia polskich rodzin. Ja oczekujê, ¿e
w dalszej debacie pojawi¹ siê te¿ propozycje id¹ce
w tym kierunku.

Brakuje nam, tutaj pad³o parê zaledwie przy-
k³adów, takiej systematycznej analizy poró-
wnawczej skutecznoœci poszczególnych roz-
wi¹zañ zastosowanych w innych krajach o podo-
bnych do naszego problemach, chocia¿by w Unii
Europejskiej. Na pewno lepiej uczyæ siê na cu-
dzych b³êdach, a tak¿e czerpaæ z cudzych do-
œwiadczeñ, ni¿ iœæ w nieodpowiednim kierunku.
Troszkê tutaj by³o o tym mowy, ale takiej syste-
matycznej analizy porównawczej nie ma, brakuje

jej, warto by³oby to pokazaæ. Wtedy ³atwiej by³oby
nam podpowiedzieæ, w którym kierunku nale¿y
pójœæ, a z czego naprawdê zrezygnowaæ, i wiele
pytañ tu zadawanych nie zosta³oby zadanych.

Ja uwa¿am, ¿e pogorszenie kondycji rodzin
w krajach wysoko uprzemys³owionych tak na-
prawdê, w Polsce równie¿, zwi¹zane jest przede
wszystkim ze zmianami cywilizacyjnymi i kultu-
rowymi. Nastawienie na konsumpcjê, kult op³a-
calnoœci, hedonistyczne podejœcie do ¿ycia – to
z pewnoœci¹ wa¿niejsze przeszkody w zak³adaniu
rodziny i przyczyny niechêci do posiadania dzieci
ani¿eli niedostatek. Gdyby by³o inaczej, nie potra-
filibyœmy wyjaœniæ, dlaczego statystycznie najwiê-
cej dzieci rodzi siê w rodzinach niezamo¿nych.
Zmiana hierarchii wartoœci jest oczywiœcie trud-
nym procesem, czasem przypomina zawracanie
kijem Wis³y, ale warto próbowaæ i w to inwestowaæ
konkretne pieni¹dze na konkretne programy. Tu,
zgoda, jest miejsce na wspó³pracê z Koœcio³em,
z organizacjami, których dzia³alnoœæ nakierowa-
na jest na wspieranie rodziny, z organizacjami po-
zarz¹dowymi, na realizacjê przez telewizjê i radio
misji publicznej. Troszkê by³o o tym mowy w pro-
gramie, ale chyba niewystarczaj¹co. Czas, ¿eby
telewizja tê misjê publiczn¹, a nie polityczn¹, za-
czê³a realizowaæ. Kierunek zmian, moim zdaniem,
ma jeszcze sporo luk i ciesz¹c siê z tego, co ju¿ jest,
proszê, ¿eby to uwzglêdniæ.

A teraz odniosê siê do paru konkretnych kwe-
stii. Nie przedstawiono wystarczaj¹cych argu-
mentów za granicznym okresem wyd³u¿enia ur-
lopów macierzyñskich. Pani minister mówi³a tu-
taj, ¿e bêdziemy siê przygl¹daæ, monitorowaæ, jak
to naprawdê wp³ywa na rynek pracy, na dostêp-
noœæ pracy dla kobiet. Ale wydaje mi siê, ¿e s¹ ju¿
odpowiednie badania w tym zakresie, które po-
kazuj¹, jaki to wywiera wp³yw, chocia¿ dotycz¹
one innych krajów. I warto by³oby okreœliæ ten
moment graniczny, do którego warto siê posu-
n¹æ, a nie eksperymentowaæ.

Nastêpna kwestia. Jestem przeciwny marno-
trawieniu pieniêdzy w pomocy spo³ecznej, ale
w¹tpiê, aby zamiana pomocy finansowej na ma-
terialn¹ kogokolwiek zachêci³a do dzietnoœci,
a nawet poprawi³a sytuacjê w rodzinie. Przeciw
marnotrawieniu warto chyba u¿ywaæ zupe³nie
innych narzêdzi. To prawda, ¿e patologie w po-
mocy spo³ecznej zwalczaæ mo¿na bêdzie tak¿e
przez integracjê systemów informatycznych. Ale,
Pani Minister, generalnie ten system wymaga in-
tegracji, nie tylko pod wzglêdem informatycz-
nym, lecz tak¿e ze wzglêdu na priorytety polityki
prorodzinnej. O to warto zawalczyæ, i w tym mo¿e
pani liczyæ na nasze wsparcie, bo doprowadzi to
do ekonomizacji systemu zabezpieczenia spo³e-
cznego. To jest wa¿ne równie¿ dlatego, ¿e otworzy
przestrzeñ finansow¹ dla realizacji wielu postu-
latów, propozycji, które s³usznie siê tutaj znalaz-
³y, ale i tych, które jeszcze powinny siê tu znaleŸæ.
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S³aboœci¹ programu s¹ propozycje pomocy ro-
dzinie niewydolnej wychowawczo. Jest tam ca³y
szereg zapisów, niestety o charakterze zupe³nie
¿yczeniowym, niepopartych konkretnymi propo-
zycjami rozwi¹zañ i nie znamionuje to prze³omu
w funkcjonowaniu ró¿nych instytucji, które win-
ne s¹ wsparcie rodzinie. Sam system monitorin-
gu, który tutaj zosta³ zaawizowany, nie poprawi
przecie¿ ani kurateli s¹dowej, ani dzia³ania
s¹dów rodzinnych, nie stworzy systemu szybkie-
go reagowania s³u¿b socjalnych na patologie
w rodzinie, zw³aszcza te, które dotykaj¹ dzieci.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Maciej P³a¿yñski)

(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Czas min¹³,
Panie Senatorze.)

Koñcz¹c, chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
s³aboœci¹ tego programu jest nieoszacowanie
wielu propozycji, które siê tutaj znalaz³y. Prace
nad tym tematem trwaj¹, ale ja mam obawê, ¿e
tam, gdzie dotyczy to Narodowego Funduszu
Zdrowia, tam, gdzie dotyczy to samorz¹dów, tam,
gdzie dotyczy to innych podmiotów, pañstwo pi-
szecie, chyba z premedytacj¹, ¿e siê obêdzie bez
kosztów. Tak nie jest, nie ma darmowych lun-
chów, zawsze jest coœ za coœ. I uwa¿am, ¿e trzeba
dokonaæ dok³adnych wyliczeñ, bo musimy pa-
miêtaæ, ¿e ograniczeniem bardzo wielu postula-
tów, które tutaj mog¹ padaæ i pada³y, tak¿e na
posiedzeniach Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej, s¹ realia bud¿etowe. Bez racjonalizacji wy-
datków w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego
nie bêdzie mowy o tym, byœmy mogli udzielaæ rze-
telnego wsparcia rodzinom w takim zakresie, aby
to wsparcie okaza³o siê skuteczne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Trybu³a, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Trybu³a:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tku chcia³bym serdecznie podziêko-

waæ pani minister za trud, który w³o¿y³a wraz
z zespo³em w przygotowanie tego projektu polity-
ki prorodzinnej. I chcia³bym powiedzieæ, polemi-
zuj¹c mo¿e z moim przedmówc¹, ¿e ten sposób
procedowania, który pañstwo przyjêli, jest, uwa-
¿am, dobry – czyli nie od razu gotowy pakiet
ustaw do realizacji przedk³adany przez rz¹d, tyl-
ko przedstawienie projektu i rozpoczêcie szero-
kiej dyskusji, dlatego ¿e problem jest bardzo wa¿-
ny, obejmuje wszystkie polskie rodziny. Nie jest
to tylko problem finansowy, jest to równie¿ pro-
blem przebudowy mentalnej i promocji zdrowej
polskiej rodziny. A do tego konieczna jest bardzo

szeroka dyskusja i przekonanie, ¿e promocja pol-
skiej rodziny przyczyni siê równie¿ do wzrostu
gospodarczego i do wzmocnienia Polski.

Projekt tego programu by³ przedstawiony
8 marca i by³ dostêpny na stronach interneto-
wych, z czego mo¿na by³o skorzystaæ i ja tak w³a-
œnie zrobi³em. 20 marca wspólnie z pos³em Der¹
mieliœmy spotkanie w lokalnej telewizji, w radiu
diecezjalnym, gdzie mówiliœmy o tym programie
jako parlamentarzyœci, ale zaprosiliœmy do dys-
kusji równie¿ osoby spoza parlamentu, matki
i ojców. Okaza³o siê, ¿e jest du¿e zapotrzebowa-
nie na tak¹ dyskusjê, dlatego ¿e trzeba o tym roz-
mawiaæ. I to, co wynieœliœmy z tych programów,
to spostrze¿enie, ¿e mo¿e troszkê za ma³o efekty-
wna jest polityka informacyjna. To znaczy wiele
siê dzieje, ale spo³eczeñstwo nie jest o tym infor-
mowane i nie jest w³¹czone w ten proces dysku-
sji. I myœlê, ¿e tym programem to w³aœnie napra-
wiamy i ten proces dyskusji rozpoczynamy. I to
jest równie¿ apel do nas wszystkich, ¿ebyœmy
w swoich œrodowiskach, w swoich okrêgach takie
dyskusje przeprowadzali i rozmawiali, bo to jest
bardzo cenne dla nas, ale i dla ministerstwa, dla
tych, którzy ten program tworz¹, którzy zmienia-
j¹, którzy proponuj¹, a potem bêdzie to przekute
na pakiet konkretnych ustaw, czego oczywiœcie
ministerstwu ¿yczê, ¿yczê, ¿eby to by³o jak naj-
szybciej po tej dyskusji, po tych wnioskach, ¿y-
czê, ¿eby to by³y ju¿ konkretne dzia³ania.

Podoba mi siê, ¿e jest to program nie na rok,
nie na dwa, tylko na ca³e lata, i ¿e ju¿ wczeœniej
zrobiona zosta³a analiza. Oczywiœcie ktoœ mo¿e
powiedzieæ: nie wiadomo czy analiza siê spraw-
dzi, czy tak rzeczywiœcie bêdzie. Ale na obecnym
etapie wiemy, ¿e tak jest, wiemy równie¿, jakie s¹
prognozy demograficzne i do tego trzeba siê jakoœ
dostosowaæ.

Ja pomijam inne rzeczy, które w tym progra-
mie s¹, bo to by³o ju¿ poruszane, chcia³bym nato-
miast zwróciæ uwagê na dzia³ania o charakterze
edukacyjnym i informacyjnym i na problem
zwi¹zany z tworzeniem pozytywnego klimatu wo-
kó³ rodzicielstwa. Prawd¹ jest to, co napisano tu
w tym programie, ¿e przestaje funkcjonowaæ tra-
dycyjny mechanizm przekazywania doœwiadcze-
nia i wiedzy o opiece i wychowaniu dziecka. Tak
rzeczywiœcie jest. Ale trzeba coœ zrobiæ, ¿eby po
prostu to nadal by³o przekazywane. I tu propozy-
cja dla organizacji pozarz¹dowych, ¿eby siê w to
w³¹czy³y. Ja mam konkretn¹ propozycjê, ¿eby ró-
wnie¿ Ministerstwo Edukacji Narodowej bardzo
mocno siê w to w³¹czy³o, w³¹czy³o szko³y, po to,
¿eby takie dzia³ania prowadziæ.

Chcia³bym tu podaæ pewien przyk³ad. Razem
z moj¹ ¿on¹ byliœmy zaproszeni… Wielokrotnie
byliœmy zapraszani, ale opowiem o jednym takim
spotkaniu z m³odzie¿¹ w naszej lokalnej telewizji
kablowej, gdzie mówiliœmy w³aœnie o rodziciel-
stwie, o macierzyñstwie, o ojcostwie. I najciekaw-
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sza dyskusja by³a wtedy, kiedy ju¿ siê skoñczy³y
taœmy i ta m³odzie¿ siê otworzy³a. I co siê okaza-
³o? Co jest najwa¿niejsze z tej dyskusji? Na po-
cz¹tku wielu uczniów, uczestników tej dyskusji,
mówi³o tak: skoñczenie studiów, kariera zawo-
dowa, samochód, mo¿e potem ma³¿eñstwo, a na
koñcu dziecko. A po tej naszej d³ugiej, dwugo-
dzinnej rozmowie, jedna z uczennic podesz³a
i powiedzia³a: wiecie co? Przekonaliœcie mnie
pañstwo, pokazuj¹c, jak mo¿e byæ w rodzinie i ja
jednak chcia³abym za³o¿yæ rodzinê i chcia³abym
mieæ dziecko. My uwa¿amy, ¿e ten jeden g³os by³
bardzo cenny i przyniós³ nam wielk¹ satysfakcjê.
Mówiê o tym dla zachêty, ¿eby nie tylko na lek-
cjach o tym mówiæ, ale tak¿e organizowaæ ró¿ne
tego typu spotkania i promowaæ rodzinê czy po-
kazywaæ dobre strony rodzicielstwa, zachêcaæ
m³odzie¿ ju¿ w liceum, mo¿na te¿ i wczeœniej, ale
liceum to jest dobry czas, ¿eby o tych wszystkich
pozytywach mówiæ. I je¿eli tak bêdzie, to potem
m³odzie¿, podejmuj¹c wa¿ne decyzje ¿yciowe, nie
bêdzie odk³ada³a decyzji o za³o¿eniu rodziny
i o posiadaniu dzieci na okres póŸniejszy, tylko
bêdzie do tego zachêcona. A je¿eli jeszcze za tym
pójd¹ dzia³ania zapisane w tym programie, które
bêd¹ wspomagaæ takie decyzje, to myœlê, ¿e te
prognozy demograficzne, ¿e w 2030 r. bêdzie nas
o dwa i pó³ miliona mniej, nie sprawdz¹ siê, mam
nadziejê, ¿e tak nie bêdzie.

¯yczê jeszcze raz, ¿eby ta dyskusja siê rozwija-
³a i by³a jak najszersza, i ¿eby ministerstwo wszy-
stkie te wnioski wykorzysta³o i jak najszybciej
przeku³o w pakiet ustaw, które, jak myœlê, Wyso-
ka Izba bêdzie przyjmowa³a dla dobra polskiej ro-
dziny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie, tak nielicz-

nie zgromadzony! Pani Minister!
Najpierw ogólna refleksja cywilizacyjna. Ja-

kich przedziwnych czasów do¿yliœmy i na jakie
manowce zesz³a cywilizacja ³aciñska, ¿e dzisiaj
musimy uzasadniaæ koniecznoœæ prawnego usy-
tuowania rodziny, pewnego prawnego uprzywile-
jowania rodziny? To by³o jasne ju¿ dla staro¿yt-
nych Rzymian i dla wspólnot przedhistorycz-
nych, a my musimy szukaæ specjalnych uzasa-
dnieñ, tak jak to próbowa³a zrobiæ pani minister,
aby stwierdziæ, ¿e to nie konkubinaty powinny
byæ wspierane przez pañstwo, ale zwyczajne,
normalne rodziny sk³adaj¹ce siê z ojca, matki

i dzieci. Jakich przedziwnych czasów do¿yliœmy!
Wraz z ca³¹ cywilizacj¹ ³aciñsk¹, która dzisiaj za-
przecza temu wszystkiemu, co by³o jej dorob-
kiem od co najmniej dwóch i pó³ tysi¹ca lat. Za
staro¿ytnymi Rzymianami mo¿na by powtórzyæ:
O tempora! O mores!

Ale przechodzê do sytuacji obecnej. Otó¿ sy-
tuacja jest dramatyczna. Dotychczas w historii
by³o tak, ¿e gdy pañstwo dotyka³a wojna, to wszy-
stkie œrodki pañstwa czy prawie wszystkie, czy
ogromn¹ ich wiêkszoœæ przeznaczano na tê woj-
nê, bo to by³a kwestia istnienia lub nieistnienia
pañstwa i narodu, który to pañstwo tworzy³. I tak
wszystkie pañstwa postêpowa³y. Je¿eli dzisiaj po
jedenastu wiekach historii Polski, w tym dwóch
wiekach zmagañ o suwerennoœæ Polski, mo¿emy
stwierdziæ, ¿e jeszcze przed koñcem tego wieku
Polski takiej, jak¹ znamy, nie bêdzie… Bo je¿eli te
przepowiednie demograficzne siê spe³ni¹, to ta-
kiej Polski nie bêdzie. Bêdzie doœæ atrakcyjny ob-
szar w œrodkowej Europie, zaludniony przez co-
raz szybciej – wtedy ju¿ coraz szybciej, bo to bê-
dzie za siedemdziesi¹t, osiemdziesi¹t lat – wy-
mieraj¹ce grono starców prawie bez nastêpców.
Czy uwa¿amy, ¿e ten doœæ atrakcyjny obszar
w œrodku Europy po prostu zostanie pusty czy
bêdzie zaludniony przez tych staruszków i nieli-
czne m³odsze pokolenie? Nie, on bêdzie zaludnio-
ny przez inne, bardziej prê¿ne kultury, cywiliza-
cje. W wypadku Europy mo¿na z du¿¹ doz¹ praw-
dopodobieñstwa stwierdziæ, ¿e pewnie przez
cywilizacjê islamu. To wprawdzie wielka mono-
teistyczna religia, ale ja wola³bym wie¿e koœcio-
³ów i dŸwiêk dzwonów ni¿ wie¿e minaretów
i krzyk muezina. Je¿eli jednak Europa t¹ drog¹
bêdzie pod¹¿aæ, to jej los jest pewny, a nasz bar-
dzo prawdopodobny. (Oklaski)

I je¿eli nie uto¿samiamy siê z t¹ wizj¹ naszej
przysz³oœci, to pora zapytaæ, czy nie potrzeba
œrodków nadzwyczajnych. I czy rzeczywiœcie to,
co proponujemy, to s¹ te œrodki nadzwyczajne na
dramatyczn¹ sytuacjê? Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e
przecie¿ dziœ nie ma ¿adnego dramatu i nie bê-
dzie go za cztery lata. To jest niestety wada ustro-
ju demokratycznego. Bo gdybyœmy byli monar-
chi¹, w której suweren dziedziczy³ w³adzê po
swoich przodkach i przekazywa³ j¹ swoim wnu-
kom, to wtedy nie by³oby mowy o tym, ¿e w per-
spektywie jednej, dwóch, ba, czterech kadencji
nic nam nie grozi. Jako narodowi i pañstwu
w perspektywie tego wieku grozi nam bardzo wie-
le. Grozi nam to, ¿e taka Polska, jak¹ znamy,
w ci¹gu tego wieku straci podstawy swojego ist-
nienia.

Przechodzê ju¿ do spraw szczegó³owych. Sama
ta analiza, sam ten program mówi³ y „niegodzi-
woœci systemu podatkowego”. I z tym siê w pe³ni
zgadzamy. Jest to niegodziwe, ¿eby ma³¿eñstwo
posiadaj¹ce psa by³o opodatkowane tak samo
jak… O, wraca pani minister, to powtórzê. To jest
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niegodziwe – by³o to napisane w tym programie –
¿e ma³¿eñstwo, które posiada psa, jest opodatko-
wane tak samo jak ma³¿eñstwo, które wychowuje
piêcioro dzieci. To jest niegodziwe, niesprawiedli-
we, antycywilizacyjne, antynarodowe. Ale co tu
jest lekarstwem? Lekarstwem na tê groŸn¹ cho-
robê jest odrobina pudru, bo 10 z³ ulgi podatko-
wej na miesi¹c na ka¿de dziecko wychowywane
przez rodziców to jest tylko przypudrowanie stra-
sznej rany czy strasznego znamienia choroby,
której nie bêdê wymienia³. To jest droga donik¹d!
Skoro obliczyliœmy, a jest to na s³ynnej stronie 9 –
nie obliczyliœmy tego my, ale obliczy³y to, jak ro-
zumiem, agencje rz¹dowe – ¿e ka¿de kolejne
dziecko to o 200 z³ wiêcej wydatków na miesi¹c,
to jak mo¿emy proponowaæ ulgê podatkow¹ 10 z³
na miesi¹c? Mówimy, ¿e docelowo dojdziemy do
wiêkszej kwoty, bo dojdziemy do 500 z³. Kto jest
szybki w liczeniu, to policzy, ¿e 500 z³ dzielone na
dziesiêæ to by³oby 50 z³, a jak siê to podzieli przez
dwanaœcie, to bêdzie trochê mniej ni¿ 50 z³, czter-
dzieœci parê z³otych na miesi¹c. A koszt to 200 z³
na miesi¹c. To¿ to jest puder na straszn¹ choro-
bê! Przy czym te 50 z³ to bêdzie za ³adnych parê
lat, jak dobrze pójdzie.

Skoro mówimy, ¿e nie staæ nas na takie wydat-
ki, mimo i¿ wiemy, ¿e sytuacja jest dramatyczna,
mimo i¿ wiemy, ¿e ten dramat widz¹ inne pañ-
stwa w Europie i staraj¹ siê mu zapobiec, to cho-
cia¿ jakoœ rozs¹dnie alokujmy te œrodki. Nie
mówmy o tym, ¿e na ka¿de dziecko bêdzie 10, 20
czy 30 z³ miesiêcznie, ale niech to bêdzie pewna
progresja, niech bêd¹ wiêksze œrodki na drugie,
trzecie, czwarte i kolejne dziecko. Nie mówmy, ¿e
wszystkim kobietom docelowo zapewnimy tak¹
sk³adkê rentow¹, jaka wynika ze œredniej pensji,
ale zapewnijmy natychmiast tê sk³adkê rentow¹,
która wynika z minimalnej pensji, a zastanówmy
siê jednak, czy sytuacja nie dojrza³a do tego, aby
matce, która wychowuje czworo dzieci i odci¹¿a
w ten sposób wiele instytucji, która buduje przy-
sz³oœæ pañstwa i narodu, przys³ugiwa³a chocia¿
ta minimalna pensja. Czy to nie by³oby spra-
wiedliwe, gdyby zarabia³a 900 z³ brutto, wy-
chowuj¹c czworo dzieci? Na litoœæ bosk¹,
o czym my mówimy? Jak mo¿na powiedzieæ, ¿e
wówczas pracuj¹cy sk³adaliby siê na niepra-
cuj¹cych? To jest przecie¿ matka wychowu-
j¹ca czworo dzieci, które nie bêd¹ zagro¿one
patologi¹, nie bêd¹ stanowi³y problemu przez
nastêpne kilkadziesi¹t lat, bo znaczna czêœæ
problemów wychowawczych wynika z tego, ¿e
dzieci wychowuj¹ siê bez rodziców…

(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Czas, Panie
Senatorze.)

Bardzo dziêkujê. Bêdê siê streszcza³.
A zatem wracamy do pytania, kto jest produk-

tywny i dobrze pracuje. Pamiêtamy z pocz¹tku

lat dziewiêædziesi¹tych, ale i dzisiaj tak jest,
wzorzec m³odych, dynamicznych, dobrze zara-
biaj¹cych trzydziestolatków bez dzieci. Kupuj¹
drogie samochody, kupuj¹ drogie us³ugi, kupuj¹
drogie wycieczki, inwestuj¹ w budowê swoich
apartamentów b¹dŸ ewentualnie domów. To oni
przynosz¹ zysk spo³eczeñstwu. Co jednak
pozostanie z takich czterech singli za piêædziesi¹t
lat? Je¿eli maj¹ dzisiaj lat trzydzieœci, to statysty-
cznie bêd¹ cztery nagrobki na cmentarzu i mo¿e
jeszcze parê nagrobków na psich cmentarzach.
A co pozostanie z dwóch rodzin trzydziestolat-
ków, którzy dzisiaj maj¹ dwoje czy troje dzieci i je-
szcze bêd¹ mieli jedno czy dwoje dzieci za rok czy
za dwa lata? Oni dzisiaj zarabiaj¹ ma³o, wszystko
wydaj¹ na codzienne potrzeby. Oni czêsto wyma-
gaj¹ opieki. Ale za piêædziesi¹t lat pozostanie po
nich oœmioro piêædziesiêciolatków z dzieæmi
i wnukami. Jak zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e
w ten sposób pracuj¹cy p³aciliby na niepracu-
j¹cych? Przecie¿ to skandal! Pani minister chyba
tego nie przemyœla³a do koñca.

I jeszcze ostatnia sprawa. To dobrze, ¿e
otrzymujemy ten program i podejmujemy dysku-
sjê nad nim. To dobrze. Ale wiele szczegó³owych
rozwi¹zañ musi byæ przez nas, po przedyskuto-
waniu, zmienionych. Bardzo apelujê o tak¹ rze-
teln¹ dyskusjê i ubolewam nad tym, ¿e w tej dys-
kusji bierze udzia³ tak nieliczna reprezentacja
Wysokiego Senatu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Szymañski.

Senator Antoni Szymañski:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
G³ówne zadania, przed którymi stoi polska po-

lityka rodzinna, w znacznej mierze dotycz¹ pro-
blemów nie³atwych do rozwi¹zania i jednak spor-
nych kwestii. Rz¹d, jak zreszt¹ przyzna³ sam pre-
mier, skoncentrowa³ siê w projekcie na jednym
zadaniu: na takiej poprawie losu polskich ro-
dzin, by to sprzyja³o przychodzeniu dzieci na
œwiat i ich wychowywaniu. Tak wiêc w zasadzie
poza projektem pozosta³y takie kwestie, jak na
przyk³ad rodzina z osob¹ niepe³nosprawn¹, prze-
wlekle chor¹, rodzina rozbita, rodzina z osob¹
starsz¹ czy wielokrotnie tutaj przywo³ywana pro-
blematyka rodzin wielodzietnych.

Dzietnoœæ na poziomie zastêpowalnoœci pokoleñ
jest niezwykle wa¿na, ale rz¹d musi mieæ œwiado-
moœæ, ¿e na przyk³ad rosn¹ca liczba rodzin rozbi-
tych i rodzin niepe³nych oznacza rosn¹ce obci¹¿e-
nia spo³eczeñstwa kosztami utrzymania systemów
socjalnych. Zgodnie z aktualn¹ prognoz¹ demo-
graficzn¹ GUS postêpuj¹cy proces starzenia siê lu-
dnoœci Polski bêdzie mia³ znacz¹cy wp³yw na kon-
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dycjê systemów opieki zdrowotnej i systemu rento-
wo-emerytalnego. Skoro za³o¿enia programu doty-
cz¹ polityki rodzinnej do co najmniej 2014 r., to ko-
nieczne jest objêcie tym programem tak¿e tych
kwestii. Postawienie wszystkiego na jedn¹ kartê
i wy³¹cznie kreowanie warunków dla zjawiska ba-
by boom nie przystaje do rzeczywistych potrzeb
spo³ecznych. Odwrócenie ni¿u demograficznego,
a w³aœciwie wyjœcie z depresji urodzeniowej nie
nast¹pi w ci¹gu dwóch, trzech lat, problemy
zwi¹zane ze starzeniem siê spo³eczeñstwa bêd¹
zaœ narastaæ. Polityka rodzinna musi zatem za-
jmowaæ siê kilkoma kwestiami równolegle.

Stawiaj¹c diagnozê dotycz¹c¹ sytuacji demo-
graficznej, autorzy projektu dokonali krótkiej
analizy potrzeb prokreacyjnych Polaków oraz
preferowanego i realizowanego przez nich mode-
lu rodziny. Z przywo³anych badañ wynika, ¿e Po-
lacy maj¹ mniej dzieci, ni¿ deklaruj¹, ¿e chcieliby
mieæ. Niew¹tpliwie rol¹ pañstwa jest poszukiwa-
nie takich rozwi¹zañ, które pomog¹ w realizacji
pragnieñ prokreacyjnych Polaków.

Jedn¹ z najistotniejszych propozycji zapre-
zentowanego projektu jest przeciwdzia³anie dys-
kryminacji rodzin w zakresie systemów podatko-
wego i emerytalno-rentowego. W Polsce, jak do-
t¹d, posiadanie i wychowanie dzieci nie jest eko-
nomicznie honorowane, ale raczej karane. Eko-
nomiczne szkody bior¹ siê przede wszystkim z te-
go, ¿e zarówno rynek pracy, jak i rynek dóbr nie
uwzglêdniaj¹ istnienia rodziny. Stopa ¿yciowa
rodziny, nawet z dwojgiem dzieci, w której jedno
z rodziców rezygnuje z pracy zarobkowej, maleje
nawet o po³owê w porównaniu z dochodami, jaki-
mi dysponuj¹ ma³¿eñstwa pracuj¹ce.

Wystêpuje nadmierne opodatkowanie rodzin
posiadaj¹cych dzieci. Podatnik utrzymuj¹cy
swoje ma³oletnie dzieci, bez wzglêdu na ich liczbê
oraz wiek, jest obci¹¿ony podatkiem dochodo-
wym w takim samym stopniu jak osoba bezdziet-
na. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w polskich warunkach
liczba dzieci stanowi istotn¹ przyczynê socjalnej
nierównoœci. Co wiêcej, regulacje prawne w za-
kresie opodatkowania preferuj¹ samotnych ro-
dziców. System podatkowy, który w taki czy inny
sposób os³abia instytucjê rodziny, jest niegodzi-
wy i z pewnoœci¹ nale¿y go zmieniæ.

Praktyczne pytanie jest takie: czy pragn¹c
uczyniæ system podatkowy bardziej prorodzin-
nym, mamy zwiêkszyæ kwotê woln¹ od podatku
dla wszystkich, ale da to sumy, które nie bêd¹ do-
strzegalne w bud¿etach rodzin – w tym kierunku
idziemy – czy skoncentrujemy siê na wybranych
rodzinach, na przyk³ad wielodzietnych, i tym
z trojgiem czy czworgiem dzieci zdecydowanie
zwiêkszymy kwotê woln¹ od podatku? Zdecydo-
wanie opowiadam siê za tym drugim rozwi¹za-
niem.

Inn¹ strukturaln¹ szkod¹ wyrz¹dzon¹ rodzi-
nie jest dyskryminacja w systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych osób wychowuj¹cych dzieci. Gdy ro-
dzic, o czym mówi³a pani minister, najczêœciej
matka, rezygnuje dla dobra dzieci z pracy zawo-
dowej, rezygnuje jednoczeœnie z powiêkszenia
swych uprawnieñ do zaopatrzenia emerytalno-
-rentowego. Autorzy projektu zaproponowali
podniesienie do kwoty przeciêtnego wynagrodze-
nia podstawy naliczenia sk³adek emerytalnych
i rentowych op³acanych przez bud¿et pañstwa za
osoby pozostaj¹ce na urlopach wychowawczych.
To dobre rozwi¹zanie.

Warta uwagi jest równie¿ propozycja uznania
za maj¹tek wspólny ma³¿onków kapita³u groma-
dzonego na emeryturê w Zak³adzie Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.

W rz¹dowym programie zawartych jest wiele
rozwi¹zañ, które maj¹ pozwoliæ kobiecie na
³¹czenie roli zawodowej z obowi¹zkami rodzinny-
mi. Wyd³u¿enie urlopów macierzyñskich o osiem
tygodni pozwoli matce na obecnoœæ przy dziecku
w pierwszych miesi¹cach jego ¿ycia. Elastyczny
czas pracy po powrocie z urlopu macierzyñskiego
czy wychowawczego, mo¿liwoœæ tak zwanej tele-
pracy, czyli pracy w domu, pozwol¹ zachowaæ
konkurencyjnoœæ i zwiêksz¹ szanse kobiety w za-
kresie kariery zawodowej. Miejmy jednak œwia-
domoœæ, ¿e mo¿e to dotyczyæ niewielkiego pro-
centu kobiet – myœlê o telepracy czy elastycznym
czasie pracy.

Z badañ socjologicznych wynika, ¿e jedn¹
z barier w podejmowaniu decyzji o urodzeniu
dziecka jest kondycja s³u¿by zdrowia w zakresie
opieki nad matk¹ i dzieckiem. Teoretycznie pañ-
stwo zapewnia nieodp³atn¹ opiekê pediatryczn¹
nad dzieckiem, zarówno na poziomie podstawo-
wym, jak równie¿ specjalistycznym. Faktycznie
ju¿ samo diagnozowanie chorego dziecka to dla
dzieci i rodziców nierzadko droga przez mêkê.
Gabinety pediatryczne i lekarza rodzinnego s¹
s³abo wyposa¿one. Praktycznie nie ma w nich
mo¿liwoœci pobrania materia³u do podstawo-
wych badañ. Proœba rodzica o banalny wymaz
z gard³a na posiew u dziecka z podejrzeniem an-
giny urasta do problemu. Wszelkie zatem propo-
zycje, które zbli¿aj¹ spo³eczeñstwo do uzyska-
nia porady lekarza, wykonania badañ i leczenia
w œciœle okreœlonym czasie w miejscu zamiesz-
kania lub mo¿liwie najbli¿ej, s¹ naprawdê cen-
ne. To równie¿ zawiera ten program i takie s¹ za-
pewnienia pani minister.

Na polu publicznej pomocy dla rodzin mo¿na
prawdopodobnie zmobilizowaæ wiele si³. Gdyby
publ icznie i profesjonalnie prowadzone
urz¹dzenia i instytucje po³¹czyæ z samopomoc¹
grup rodzicielskich, da³oby to okazjê do podjêcia
takich przedsiêwziêæ jak ca³odzienne otwarcie
przedszkola lub szko³y, spêdzanie wolnego cza-
su w grupach dzieci.
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Ten program jeszcze zbyt ma³o uwagi zwraca
na pryncypia spo³eczne, w tym na zasadê po-
mocniczoœci. Polityka rodzinna musi byæ kon-
struowana tak¿e jako pomoc dla samopomocy
rodzin.

Autorzy programu dokonali œwiadomie ogra-
niczonego wyboru propozycji rodzinnych tak,
by nie by³ on zbyt szeroki, ale mia³ szansê na re-
alizacjê. Dostrzegaj¹c realistyczny wymiar ta-
kiego za³o¿enia, wspomnia³em ju¿ o potrzebie
rozszerzenia tego programu. Uwa¿am, ¿e taki
program powinien zawieraæ ró¿norodne zamie-
rzenia rz¹du, dotykaj¹ce bezpoœrednio kwestii
rodzinnych, a tak¿e samorz¹du lokalnego.

Na koniec chcia³bym poruszyæ kilka kwestii.
W Polsce liczba rozwodów i separacji gwa³townie
roœnie. W roku ubieg³ym prawomocne orzeczenia
w tych sprawach dotyczy³y oko³o osiemdziesiêciu
tysiêcy ma³¿eñstw, czyli stu szeœædziesiêciu tysiê-
cy ma³¿onków i oko³o stu trzydziestu tysiêcy dzie-
ci. £¹cznie dotyczy³o to dwustu dziewiêædziesiêciu
tysiêcy osób, w jednym tylko roku ubieg³ym. W ro-
ku 2000 przypadków takich by³o niemal 100%
mniej. Mimo takiej sytuacji nadal nie mamy insty-
tucji obowi¹zkowej mediacji w miejsce niepo-
trzebnie uchylonych posiedzeñ pojednawczych,
a dostêpnoœæ do profesjonalnych poradni rodzin-
nych jest skromna. W programie, co bardzo istot-
ne, mówi siê o odejœciu od rozwi¹zañ prawnych
destabilizuj¹cych rodziny. Brakuje jednak wyraŸ-
nej konsekwencji dla takiego stwierdzenia i stoso-
wnych projektów prawnych maj¹cych spowodo-
waæ odejœcie od kreowania sytuacji,w której rodzi-
ny siê rozpadaj¹, ze wzglêdu na system socjalny
uzale¿niaj¹cy obecnie wsparcie od kryterium sa-
motnoœci, myœlê o ustawie o zaliczce alimentacyj-
nej – w³aœnie takie s¹ zapisy w tej ustawie, która
dyskryminuje w dostêpie do tego œwiadczenia
dzieci z rodzin pe³nych. Rozwi¹zaniem zachêca-
j¹cym do rozpadów rodzin jest tak¿e zawarte w sy-
stemie podatkowym uprzywilejowanie samo-
tnych rodziców poprzez umo¿liwienie wspólnego
rozliczania siê z dzieckiem, a takiej mo¿liwoœci nie
maj¹ ma³¿onkowie wychowuj¹cy dzieci. Uprzywi-
lejowanie samotnych projektuje siê tak¿e w usta-
wie o Funduszu Alimentacyjnym, choæ doœwiad-
czenie uczy, ¿e takie rozwi¹zanie sprzyja rozbija-
niu rodzin i jest sprzeczne z wieloma zapisami na-
szej konstytucji.

Brakuje w projekcie rozwi¹zañ dla rodzin wie-
lodzietnych, których sytuacja materialna jest
du¿o trudniejsza ni¿ rodzin bezdzietnych czy
z mniejsz¹ liczb¹ dzieci. W rodzinach tych matki
najczêœciej nie pracuj¹ zawodowo, nie bêd¹ za-
tem korzysta³y z urlopów macierzyñskich czy wy-
chowawczych, z przedszkoli, o których pisze siê
w programie, i innych rozwi¹zañ. Jakie zatem
korzyœci oferuje siê tym rodzinom, które niew¹t-

pliwie powinny byæ najowocniej wspierane przez
ten program?

Na koniec upomnê siê o dostrzeganie proble-
mu ojców. W projekcie wiele uwagi poœwiêca siê
kwestii ³¹czenia pracy kobiet z obowi¹zkami
opiekuñczo-wychowawczymi, nie dostrzega siê
jednak roli mê¿czyzn w rodzinie, a tak¿e ich nie-
³atwej roli ojca w kontekœcie ³¹czenia pracy za-
wodowej i obowi¹zków rodzica. Warto pamiêtaæ,
¿e mê¿czyŸni pracuj¹ du¿o d³u¿ej ni¿ kobiety, na
przyk³ad ponad 20% mê¿czyzn pracuje tygo-
dniowo powy¿ej piêædziesiêciu godzin. Dziêkujê
za uwagê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo. Prze-

praszam, senator Wiatr, przepraszam.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowna Pa-

ni Minister!
Nie chcia³bym w swoim wyst¹pieniem analizo-

waæ aktualnej sytuacji i zagro¿eñ polskiej rodzi-
ny, chocia¿ taka pokusa istnieje, ale mam takie
przekonanie, ¿e to znacznie wykracza poza ramy
tej dyskusji, przede wszystkim w sensie czaso-
wym, bo to jest bardzo obszerna tematyka, za-
jmowa³em siê ni¹ doœæ wnikliwie przez d³u¿szy
czas. Nie bêdê te¿, z tych samych powodów, pro-
ponowa³ szczegó³owych rozwi¹zañ, zreszt¹ o wie-
lu z nich ju¿ z tej mównicy mówi³em, czêœæ z nich
moi przedmówcy poruszyli, a jeœli bêdzie trzeba,
to jestem gotowy do osobistych kontaktów w tej
sprawie z pani¹ minister.

Chcia³bym siê odnieœæ do tego dokumentu,
który nam dzisiaj przedstawiono, i jego systemo-
wego ujêcia. Trochê zdziwi³em siê sformu³owa-
niem pani minister o nowatorstwie badañ i analiz
statystycznych, demograficznych, bo to s¹ zaga-
dnienia od d³u¿szego czasu ju¿ opracowywane.
Muszê powiedzieæ, ¿e nie mam tak entuzjastycz-
nego stosunku do tego dokumentu, jak zadaj¹cy
pytania, i spróbujê uzasadniæ dlaczego. Otó¿
mam takie ugruntowane przekonanie, ¿e ten do-
kument porusza tylko wybrane w¹tki tych wa¿-
nych zagadnieñ. Chcia³bym, ¿eby to, co powiem,
by³o traktowane jako taka przyjazna krytyka.
Dostrzegam tu bardzo du¿y pozytywny ³adunek
i przede wszystkim jak najbardziej w³aœciwe po-
dejœcie do tego tematu. Niemniej jednak uwa-
¿am, ¿e ono nie jest ca³oœciowe, a wiemy, ¿e
w sprawach takich jak rodzina, jak wychowanie
takie podejœcie ca³oœciowe, holistyczne jest nie-
zwykle istotne.

W zasadzie ca³kowicie brakuje mi tutaj olbrzy-
miego pakietu zagadnieñ zwi¹zanych z mediami
i wp³ywem mediów na kondycjê rodziny. Brakuje
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spraw kultury, szeroko rozumianej, spraw ochro-
ny zdrowia i to ochrony zdrowia od poczêcia po-
przez przedszkole i szko³ê, profilaktyki zdrowotnej
i ca³ego olbrzymiego obszaru dotycz¹cego spraw
wychowania. Wiemy, zosta³o to ju¿ tutaj dzisiaj
powiedziane, ¿e zasi³ki, ¿e ulgi podatkowe mog¹
tylko wspomóc, mo¿e nawet doceniæ, ale tak na-
prawdê dzietnoœæ jest prost¹ funkcj¹ systemu
wartoœci, który kszta³tuje siê przede wszystkim
w rodzinie, ale tak¿e w spo³eczeñstwie, o czym tu
mówiliœmy. Ten system wartoœci ugruntowuje siê
w wieku lat kilkunastu, a wtedy wp³yw otoczenia,
nie tylko rodziny, jest niezwykle istotny.

Brakuje tutaj ca³ego obszaru zwi¹zanego z wy-
chowaniem dzieci i m³odzie¿y, rozumianym w³a-
œnie jako kszta³towanie systemu wartoœci, ale
tak¿e jako pewna opieka. S¹ pojedyncze zadania
w tej sprawie. Pan senator Szymañski, który za-
biera³ g³os bezpoœrednio przede mn¹, próbowa³
ten katalog rozszerzyæ, mówi³ o niepe³nospra-
wnych, o funkcjonowaniu rodzin, w których jest
osoba niepe³nosprawna, czy jeden z ma³¿onków,
czy te¿ któreœ z dzieci. To s¹ powa¿ne problemy.
Oczywiœcie s³usznie pani minister zauwa¿y³a, ¿e
kondycja gospodarcza pañstwa ma istotny
wp³yw na kondycjê rodzin, bo wiemy, ¿e czêsto
tragedi¹ i podstaw¹ rozpadu rodzin jest bezrobo-
cie, wtedy siê rodz¹ patologie, to jest prawda, ale
te¿ nie mo¿emy zak³adaæ, ¿e tylko kondycja go-
spodarcza to wszystko naprawi.

Brakuje tutaj du¿ego obszaru zwi¹zanego
z ochron¹ prawn¹ rodzin. Wiemy, ¿e w zasadzie
w ka¿dym przepisie prawa, który stanowi Sejm
i do którego potem Senat siê ustosunkowuje, jest
to odniesienie do rodziny. Dlatego te¿ oczywiœcie
trzeba zachowaæ umiar, niemniej trzeba dostrze-
gaæ to, ¿e te zagadnienia bêd¹ mia³y wp³yw na
kondycjê rodziny. Dziœ, jutro i, mówi¹c w prze-
noœni, pojutrze.

Brakuje tutaj tego w¹tku szkolnego, kwestii
wychowania prorodzinnego w szkole, w ogóle wy-
chowania w szkole, roli organizacji pozarz¹do-
wych w tych zadaniach. Pozostaje te¿ sprawa pa-
tologii w rodzinie, o czym mówi³ pan senator Szy-
mañski. Ja w zasadzie mam w tej kwestii takie we-
wnêtrzne rozdarcie, bo zawsze krytykowa³em, ¿e
jest za du¿o o patologiach, poniewa¿ uwa¿a³em, ¿e
3/4 uwagi powinniœmy koncentrowaæ na tym, co
jest dobre, ¿eby to dobro siê rozszerza³o, a wtedy
patologiami bêdziemy siê zajmowaæ w mniejszym
stopniu. Tak ¿e w tym przypadku proporcje aku-
rat z mojego punktu widzenia s¹ dobre, bo jest
przewaga troski o dobre rodziny, niemniej trzeba
te¿ zauwa¿yæ, ¿e trudnoœci siê pojawiaj¹.

Jest mowa o zmianach kulturowych, tworze-
niu klimatu – nie ma pana senatora Augustyna,
a mówiliœmy o tej uchwale meteorologicznej – ten
klimat jest niezwykle wa¿ny, wiemy o tym, ale

uwa¿am, ¿e tu jest za ma³o na ten temat powie-
dziane.

Reasumuj¹c, bardzo sobie ceniê ten doku-
ment. Gdyby to by³ dokument polityki rodzinnej
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, to w za-
sadzie nie mia³bym do niego uwag. Ale jeœli on
mia³by pretendowaæ do bycia dokumentem na te-
mat polityki rodzinnej pañstwa, stworzonym
w oparciu o konsultacje miêdzyresortowe, wtedy
te moje propozycje, wydaje siê, by³yby w pe³ni uza-
sadnione. Wydaje siê, ¿e szczególnie cenne jest to,
¿e to opracowanie wychodzi z Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej, które nie zawsze, jak popa-
trzymy na historiê, mia³o takie myœlenie o tych
sprawach. Wiemy, ¿e czêsto koncentrowa³o siê na
zupe³nie innym fragmencie ¿ycia spo³ecznego na-
szego pañstwa. To jest szczególnie cenne, ponie-
wa¿ to ministerstwo ma rzeczywiœcie wiele narzê-
dzi, którymi mo¿e to, co tutaj zaproponowa³o, rea-
lizowaæ. I tak, jak patrzê w przesz³oœæ, o co zreszt¹
pyta³em pani¹ minister, by³y ró¿ne szczytne pro-
gramy, a ich realizacja pozostawia wiele do ¿ycze-
nia. Jeœli wiêc popatrzeæ na to, ¿e to jest taki pro-
gram minimum, który zostanie w 80% zrealizowa-
ny, to rzeczywiœcie by³oby to bardzo buduj¹ce.

Koñcz¹c, muszê powiedzieæ, ¿e te dzia³ania ro-
bi¹ wra¿enie dzia³añ bardzo konkretnych, bar-
dzo realnych, daj¹ poczucie, ¿e bêd¹ wdra¿ane
i realizowane. Odnosi siê jednak te¿ wra¿enie, ¿e
one s¹ zaplanowane na tak¹ krótsz¹ perspekty-
wê, ¿e brakuje takiego dalekiego spojrzenia. Wiê-
kszoœæ z tych obszarów, o których mówi³em,
przyniesie owoce w zdecydowanie d³u¿szej per-
spektywie. Ale mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e zaryso-
wanie tej szerszej wizji jest niezbêdne. I nawet je-
œli nie staæ by nas by³o dzisiaj na jej realizacjê, to
warto j¹ przedstawiæ i powiedzieæ, ¿e realizujemy
tyle, bo nas na to staæ i uwa¿amy, ¿e to jest w pier-
wszym rzêdzie najistotniejsze.

Koñcz¹c, dziêkujê pani minister i pracowni-
kom ministerstwa za opracowanie tego doku-
mentu. Myœlê, ¿e jego unikatowoœæ polega w³aœ-
nie na tym, ¿e powsta³ w tym resorcie i ¿e ma bar-
dzo konkretny wymiar. Jednoczeœnie nama-
wia³bym do tego, ¿eby spróbowaæ tak¿e znacznie
szerzej na te zagadnienia popatrzeæ, szczególnie
jeœli mia³by ten dokument pretendowaæ do wyra-
¿ania polityki rodzinnej pañstwa czy rz¹du. Tak
¿e jeszcze raz bardzo pani minister dziêkujê.
Dziêkujê pañstwu bardzo.

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

Senator Jerzy Szymura:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak pani minister wspomnia³a w swojej wypo-

wiedzi, nie mo¿na zbudowaæ nowoczesnego sys-
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temu zarz¹dzania pomoc¹ publiczn¹ bez syste-
mu informatycznego, który pozwala na zbieranie
informacji dotycz¹cych tego, co faktycznie siê
dzieje w systemie opieki spo³ecznej i w jaki spo-
sób wykorzystywane s¹ œrodki przeznaczane na
ten cel. Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora
Jarocha, powiedzia³a pani, ¿e nie wie, dlaczego
tak siê sta³o, ¿e systemy informatyczne, które
funkcjonuj¹ dzisiaj w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej, nie dzia³aj¹. Tak siê jednak sk³a-
da, ¿e ja znam doskonale tê historiê, sam by³em
jej uczestnikiem. Pozwolê sobie dwa s³owa powie-
dzieæ na ten temat, bo myœlê, ¿e to jest bardzo
cenna nauka, która byæ mo¿e pos³u¿y do tego,
aby w przysz³oœci historie systemów informaty-
cznych wygl¹da³y troszkê inaczej.

Otó¿ historia systemu informacyjnego w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej zaczê³a siê
w roku 1994, kiedy ministerstwo og³osi³o prze-
targ na budowê systemu informatycznego dla
pomocy spo³ecznej oraz dla urzêdów pracy. Ten
projekt, nazywany w skrócie ALSO, by³ finanso-
wany ze œrodków Banku Œwiatowego, który u¿y-
czy³ pomocy finansowej na ten cel. W roku 1995
zosta³ rozstrzygniêty przetarg, to by³ wówczas
najwiêkszy przetarg, najwiêkszy projekt infor-
matyczny w Polsce. Przyznano realizacjê kon-
traktu dwóm konsorcjom. Jedno, które wygra³o
ten przetarg jakoœci¹ oferty, mia³o to zrealizowaæ
na 3/5 obszaru Polski, drugie konsorcjum – 2/5.
Koncepcja budowy systemu informacyjnego
przez dwa konsorcja by³a bardzo wartoœciowa.
Konsorcja te mia³y stworzyæ system oprogramo-
wania, który by³by eksploatowany w ponad czte-
rech tysi¹cach oœrodków pomocy spo³ecznej.
Chodzi³o o to, aby system ten przekazano oœrod-
kom pomocy spo³ecznej i aby móg³ byæ wykorzy-
stywany przez te oœrodki w taki sposób, ¿eby
mog³y one korzystaæ zawsze z co najmniej dwóch
ofert i nie by³o monopolu, który powodowa³by
znaczne podra¿anie kosztów eksploatacji tego
systemu. No i tak siê faktycznie sta³o.

System zaczêto projektowaæ. Ale nagle okaza³o
siê, ¿e w roku 1998 nast¹pi³a zmiana, co ciekaw-
sze, zmiany tej dokonano za rz¹dów AWS. Có¿
zrobiono? Otó¿ decyzj¹ ministra, pana Piotra Ko-
³odziejczyka, rozwi¹zano kontrakt z tym konsor-
cjum, które mia³o najlepsze rozwi¹zanie. W jaki
sposób to zrobiono? No bardzo prosto. Zmuszono
to konsorcjum do testowania oprogramowania
na zawirusowanych systemach komputerowych.
Bronili siê bardzo d³ugo, ale nic nie pomog³o.
Rozwi¹zano kontrakt w 1998 r., skazuj¹c mini-
sterstwo na monopol jednej firmy, jednej wspa-
nia³ej firmy. Co to oznacza³o? W praktyce ozna-
cza³o to, ¿e w tym momencie kupowano ju¿ wszy-
stkie us³ugi z jednej firmy. Jak to wygl¹da³o
w kontekœcie finansowym? Otó¿ cena oprogra-

mowania zamówionego przez ministerstwo wy-
nosi³a 1 milion 500 tysiêcy z³, w przybli¿eniu. Za
serwis tego oprogramowania ministerstwo za-
p³aci³o oko³o 50 milionów z³, za serwis oprogra-
mowania przez trzy lata, to znaczy, ¿e zap³aci³o
trzydzieœci razy tyle. Niech pañstwa to nie dziwi.
Pewnie pañstwo s³yszeliœcie o jakichœ wielkich
przewa³ach, przepraszam za u¿yte s³owo, w ró¿-
nych kontraktach budowlanych, ¿e ktoœ zap³aci³
trzy razy tyle, piêæ razy tyle, ostatnio s³yszymy, ¿e
jedna z osób zosta³a aresztowana w Krakowie za
to, ¿e urz¹d kupi³ coœ trzy razy dro¿ej. A tu nie, tu
kupiono piêædziesi¹t razy dro¿ej. Nikogo to nie
interesowa³o.

System ten nie dzia³a³. Najwy¿sza Izba Kontro-
li w swoim raporcie w 2003 r. napisa³a, ¿e system
nie zrealizowa³ swoich celów. Jaki system odrzu-
cono? Odrzucono system, który na miêdzynaro-
dowych targach informatycznych uzyska³ nagro-
dê, wyró¿nienie. By³ wdro¿ony w tym czasie
w najwiêkszym oœrodku pomocy spo³ecznej
w kraju, w katowickim oœrodku pomocy. Nic nie
pomog³o. Prezes tej firmy, namówiony przez ów-
czesnego wicepremiera, pana Longina Komo³ow-
skiego, z³o¿y³ pozew do s¹du. To ju¿ by³o bardzo
niebezpieczne dla grupy mafijnej, która zwi¹zana
by³a z realizacj¹ tego przetargu, w zwi¹zku z tym
w konsekwentny sposób d¹¿ono do zlikwidowa-
nia tej firmy. Tak te¿ siê sta³o. W 2003 r., w wyni-
ku ró¿nego rodzaju dzia³añ osób zwi¹zanych ze
s³u¿bami specjalnymi i t¹ grup¹ mafijn¹, firma
faktycznie upada i pozostaje jeden system.

Chcê powiedzieæ ponadto, ¿e szef tego projektu
zakazywa³ wszystkim firmom w Polsce sk³adania
jakichkolwiek ofert na dostarczanie alternaty-
wnego rozwi¹zania, wydano zakaz zakupu inne-
go systemu oœrodkom pomocy spo³ecznej.

Dlaczego tê firmê doprowadzono do upadku?
OdpowiedŸ jest bardzo prosta: by³o mnóstwo ma-
teria³ów dowodowych zgromadzonych w s¹dzie,
w ró¿nych kancelariach i aby ten proces s¹dowy
wstrzymaæ, trzeba by³o doprowadziæ firmê do
upad³oœci.

Inna ciekawostka. Kto w s¹dach pomaga³ sê-
dziom w wydawaniu wyroków? Otó¿ biegli s¹do-
wi powo³ywani przez S¹d Okrêgowy w Warsza-
wie, a wszyscy, o dziwo, byli wy¿szymi oficerami
Wojska Polskiego albo Policji, w stopniu majora
lub wy¿szym, oczywiœcie na emeryturze. To w³a-
œnie ten S¹d Okrêgowy w Warszawie mia³ byæ
Ÿród³em rzeczoznawców, bieg³ych s¹dowych dla
tworzonego obecnie nowego cia³a tej izby, która
ma rozstrzygaæ w przetargach publicznych. Ten
w³aœnie s¹d. A có¿ ci biegli w swoich orzecze-
niach stwierdzali? Ci biegli orzekali, ¿e wirusy
komputerowe nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na testy
oprogramowania, czyli nie maj¹ wp³ywu na
dzia³anie komputerów. Te wszystkie dokumen-
ty znajdziecie pañstwo w S¹dzie Okrêgowym
w Warszawie.

31. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2007 r.
Informacja rz¹du o projekcie polityki rodzinnej 121

(senator J. Szymura)



Có¿ siê sta³o z ludŸmi, którzy uczestniczyli
w tym piêknym przedsiêwziêciu? Szefem tego
projektu by³ pan Gustaw Pietrzyk. Pan Gustaw
Pietrzyk, policjant, wyk³adowca w szkole policyj-
nej w Legionowie, kierowa³ tym projektem. Po
zgarniêciu wszystkich pieniêdzy Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej przeniós³ siê do Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji –
tam wtedy mia³ byæ realizowany przetarg na ID
card, dowód osobisty. Pocz¹tkowa wartoœæ tego
projektu wynosi³a 50 milionów dolarów, a skoñ-
czy³o siê na oko³o 200, 300 milionach dolarów, ale
wtedy pan Pietrzyk siê nie za³apa³. Znalaz³ siê
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji wtedy, kiedy pojawi³ siê tam nastêpny klu-
czowy przetarg, na system Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców. Ten system to w³aœnie jego
dzie³o, a system nie dzia³a do dnia dzisiejszego,
proszê pañstwa.

Có¿ siê sta³o z panem Piotrem Ko³odziejczy-
kiem? Pan Piotr Ko³odziejczyk zakoñczy³ pracê
w ministerstwie pracy i dzisiaj jedno z najwiêk-
szych polskich miast, Poznañ, powierzy³o mu za-
rz¹dzanie swoim bud¿etem.

Podobny los dotyczy³ projektów dla urzêdów
pracy. Te systemy w ogóle nie dzia³a³y. O ile ta fir-
ma, która pozosta³a na rynku, jeszcze próbowa³a
coœ zrobiæ, bo mia³a ca³y czas jakiœ tam oddech
konkurencji na plecach, o tyle systemy dla urzê-
dów pracy w ogóle nie dzia³a³y. Te projekty piloto-
wa³ Krajowy Urz¹d Pracy. Niedawno, miesi¹c te-
mu, okaza³o siê, ¿e ówczesny wiceszef, który pro-
jekt ten wprowadzi³, a obecnie prezydent jednego
z miast na po³udniowo-wschodnim krañcu Polski,
znalaz³ siêna liœcie osóbwspó³pracuj¹cychze s³u¿-
bamispecjalnymi.Taosoba,któranadzorowa³a te-
sty tego oprogramowania, zaraz po zakoñczeniu
testów, które prowadzone by³y w warunkach abso-
lutnie niedopuszczalnych dla prowadzenia testów
– systemy by³y zawirusowane – uzyska³a stanowis-
ko szefa dzia³u publicznego w firmie, która przejê³a
ca³y ten kontrakt i nastêpnie otrzyma³a 50 milio-
nów z³ za serwisowanie oprogramowania.

I takie s¹ moje doœwiadczenia z aparatem
s¹downiczym, z wymiarem sprawiedliwoœci. Po
prostu czasami pojawiaj¹ siê refleksy tego, co siê
tutaj dzia³o, chocia¿by wtedy, kiedy dyskutowa-
liœmy, te¿ w tak w¹skim gronie, na temat ustawy
o zamówieniach publicznych.

Proszê pañstwa, to jest powa¿ny problem. Wy-
daje mi siê, ¿e aby to uzdrowiæ, trzeba w Polsce
dokonaæ pewnych zmian. Chodzi o to, ¿eby pie-
karze zajmowali siê pieczeniem chleba, ¿eby sys-
temy informatyczne budowali informatycy,
a pracownicy s³u¿b specjalnych dbali o bezpie-
czeñstwo pañstw. Jeœli to nie zostanie spe³nione,
to trudno siê spodziewaæ, aby powsta³o coœ po-
rz¹dnego.

Na marginesie chcê powiedzieæ, ¿e jeœli uczciwi
ludzie pracuj¹ w administracji pañstwowej i wi-
dz¹, ¿e wszystkie decyzje zapadaj¹ gdzieœ w tle,
podejmowane s¹ przez ró¿nego rodzaje mafie, to
oczywiœcie to ich parali¿uje, praktycznie nic nie
robi¹. I tak jest dzisiaj, taka jest dzisiaj sytuacja.
Chcê jeszcze dodaæ, ¿e pan Gustaw Pietrzyk nadal
pracuje w naszej administracji pañstwowej, nadal
odpowiada za systemy informatyczne, ale po to,
¿eby nie ujawniaæ swojej osoby bezpoœrednio, jest
zatrudniony na umowê zlecenia, w zwi¹zku z tym
nie znajdziecie go pañstwo w ¿adnym z wykazów
pracowników odpowiedzialnych za informatyza-
cjê pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Czas ju¿ min¹³. Dziêkujê.
Trochê obok polityki prorodzinnej, ale rozu-

miem, ¿e to wa¿ny dla pana senatora temat.
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Ale bar-

dzo pouczaj¹ce.)
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Nie ukrywam, ¿e do zabrania g³osu sprowoko-

wa³a mnie nieco pani minister. Od razu te¿ po-
wiem, ¿e pani minister przedstawia swój pro-
gram wszêdzie, gdzie tylko mo¿e, i w sposób na
tyle ciep³y, emocjonalny i, powiedzia³bym, urok-
liwy, ¿e s³uchacze dostrzegaj¹ w tym programie
raczej same plusy, a o minusach mówi¹ mniej al-
bo bardzo delikatnie. Ja stara³em siê otrz¹sn¹æ
z tego uroku i chcia³bym jednak powiedzieæ o kil-
ku w¹tpliwoœciach, które mnie nurtuj¹, kiedy
czytam pani program, i które wynikaj¹ te¿ z od-
powiedzi, jakiej udzieli³a pani na moje pytanie.

Otó¿, pan senator Trybu³a powiedzia³, ¿e ten
program to promocja zdrowej polskiej rodziny.
Ja absolutnie nie mogê siê z tym zgodziæ, uwa-
¿am, ¿e jest to projekt polityki rodzinnej, którego
g³ównym zadaniem, przes³aniem, jest rozwój go-
spodarki i nacisk na prokreacjê, chodzi o to, ¿eby
te dwie tezy siê ze sob¹ nie k³óci³y. Tymczasem
niestety, Pani Minister, gdzieœ w tym gubi mi siê
wartoœæ procesu wychowawczego. Uwa¿am, ¿e
tworz¹c program polityki rodzinnej, powinno siê
to jednak braæ pod uwagê, zreszta wiele g³osów
na tej sali, wielu moich przedmówców porusza³o
ten w³aœnie aspekt tego programu. Tu szczegól-
nie podkreœli³bym i zgodzi³bym siê w tej sprawie
z senatorem Szafrañcem, który bardzo mocno
uwypukli³ ten problem, uczyni³ to tak¿e pan se-
nator Alexandrowicz.

Odniós³bym siê do jednej szczególnej tezy, do-
tycz¹cej przebywania dzieci poza domem, wyd³u-
¿ania czasu pracy przedszkoli i szkó³ oraz ¿³ob-
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ków. Wed³ug pani tezy spowoduje to, z tego, co
rozumiem, sytuacjê, w której rodzice bêd¹ chcieli
mieæ wiêcej dzieci. Ja z t¹ tez¹ nie do koñca mogê
siê zgodziæ, bo uwa¿am, ¿e w³aœnie przebywanie
dzieci, i to jak najd³u¿ej, poza domem prowadzi
do zrywania wiêzi rodzinnych. Dzieci ucz¹ siê ta-
kiego podejœcia do rodziny, zgodnie z którym, tak
prawdê powiedziawszy, dziecko jest pewnym k³o-
potem, dziecko, które trzeba rano zerwaæ z ³ó¿ka,
marudz¹ce jak najszybciej zaprowadziæ do
przedszkola, potem, po odebraniu jak najszyb-
ciej umyæ, po³o¿yæ spaæ, bo rodzice maj¹ jeszcze
masê rzeczy do zrobienia. To dziecko jest proble-
mem, pewnym k³opotem. Pani Minister, i w ta-
kim duchu dziecko wychowywane jest przez ca³y
ten najwa¿niejszy okres, a potem, kiedy jest ju¿
doros³e, stara siê ten model naœladowaæ, traktuje
dziecko jako problem i zamiast mieæ wiêcej dzie-
ci, decyduje siê na jedno, no, trzeba mieæ to jedno
dziecko, ale wiêcej ju¿ nie, bo praca, bo samo-
chód, bo inne wa¿ne sprawy. Nie buduje to mode-
lu rodziny wielodzietnej, w którym wartoœæ rodzi-
ny jest wartoœci¹ nadrzêdn¹.

Ja przepraszam, ale u¿yjê swojego przyk³adu,
choæ mam tylko dwoje dzieci. Wychowa³em siê
w rodzinie, w której by³o trzech ch³opaków, a sam
mam dwoje dzieci. Jednak w tym okresie, kiedy
dzieci by³y ma³e, stara³em siê wspólnie z ¿on¹ po-
œwiêcaæ im jak najwiêcej czasu, ograniczaj¹c na-
wet swoje dochody czy aktywnoœæ zawodow¹.
Myœlê, ¿e dziêki temu dzisiaj mogê cieszyæ siê z te-
go, ¿e dzieci wychowa³y siê, wykszta³ci³y, i mam
nadziejê, ¿e te dobre wzorce bêd¹ przekazywa³y
nastêpnemu pokoleniu. Tymczasem wielu znajo-
mych wychowywa³o swoje dzieci w zupe³nie in-
nym duchu, skupiaj¹c siê g³ównie na wartoœciach
zawodowych, na zdobywaniu kolejnych awan-
sów, i dzisiaj maj¹ oni ze swoimi dzieæmi wiele pro-
blemów.

Tak wiêc, myœlê, Pani Minister, ¿e takie za³o¿e-
nie, ¿e je¿eli u³atwi siê rodzicom, przepraszam, ¿e
tak to nazwê, pozbywanie siê dzieci na wiele go-
dzin, to dziêki temu bêd¹ oni mogli realizowaæ
swoje zawodowe oczekiwania, niekoniecznie jest
dobre, to niekoniecznie musi byæ dobra droga.
Sk³aniam siê bardziej ku tezie, ¿e powinniœmy
staraæ siê wspomagaæ rodziny w tym kierunku,
aby matki czy ojcowie, tu oczywiœcie nie mo¿na
rozró¿niaæ, mogli jak najd³u¿ej przebywaæ z dzieæ-
mi, zw³aszcza w tym pierwszym okresie, powin-
niœmy udzielaæ takiej pomocy socjalnej, która
u³atwia³aby dzieciom jak najd³u¿sze przebywanie
w domu rodzinnym i wp³ywa³a na budowanie mo-
delu rodzinnego.

Niektóre dzia³ania socjalne, które podejmowa-
ne s¹ w gminach czy przez pañstwo, jak chocia¿-
by wydawanie posi³ków w szko³ach, to te¿ taki ni-
by drobny problem… Pamiêtam tak¹ sytuacjê.

Gdy by³em zastêpc¹ burmistrza w swojej gminie,
to byli i tacy radni, którzy proponowali, ¿eby or-
ganizowaæ dzieciom obiady równie¿ w soboty
i w niedziele, by³y te¿ sugestie, aby w soboty ot-
wieraæ przedszkola. A przecie¿ wspólny posi³ek
w domu rodzinnym to jest pewna wartoœæ, któr¹
nale¿a³oby kultywowaæ.

Pani Minister, przy ca³ym szacunku, przy ca-
³ym uznaniu dla wielu propozycji jednak w tym
zakresie by³bym za tym, aby ofertê d³u¿szego
przebywania dzieci w przedszkolach kierowaæ do
tych rodzin, które tego autentycznie potrzebuj¹,
zw³aszcza do pracuj¹cych matek, bez których
pracy rzeczywiœcie rodzina mia³aby k³opoty
z utrzymaniem siê, do tych, dla których jest to
wy¿sza koniecznoœæ. Zaœ tam, gdzie jest to mo¿li-
we, raczej robi³bym wszystko, aby matki wycho-
wywa³y dzieci. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jako ojciec szeœciorga dzieci chcê powiedzieæ

o zmianie, która nastêpuje i która nie wynika
wcale z tego, co w filozofii ma³¿eñstwa jest istot-
ne. Mianowicie radykalnie zmieni³o siê otocze-
nie. Moja starsza trójka dzieci chowa³a siê jesz-
cze, powiedzmy sobie, w warunkach peerelow-
skich, a m³odsze dzieci doœwiadczy³y dobro-
dziejstw otoczenia rynkowego i widzê, jak bardzo
zmieni³o siê ich podejœcie do ¿ycia przy braku
zmiany w podejœciu rodziców. One jednak ju¿
uwa¿aj¹, ¿e awans zawodowy… Ta naturalna
œcie¿ka, o której myœla³o poprzednie pokolenie,
ten model, czyli matura, studia, ma³¿eñstwo,
dzieci, awans w poprzednim systemie nie by³
w sumie tak istotny, obecnie siê za³ama³. To jest
ogromny problem. Ale to tylko tak na marginesie.

Chcia³bym powiedzieæ o czymœ zupe³nie in-
nym. Doceniam wysi³ek pani minister, ale kiedy
patrzê na ten bogaty pakiet, brakuje mi tu jed-
nego elementu ustrojowego, a mianowicie do-
strze¿enia roli samorz¹dów w prowadzeniu poli-
tyki rodzinnej. Zwracam uwagê na to, ¿e takie
miasta, jak Poznañ czy Wroc³aw, podjê³y próbê
budowania tej polityki. Wydaje mi siê, ¿e w pro-
gramie rz¹dowym powinno siê znaleŸæ pewne
zobowi¹zanie – nie wiem, czy nie ustawowe, nad
tym siê zastanawiam – jeœli gmina uchwala swój
program przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, to czy
nie powinniœmy zobowi¹zaæ szczebli samorz¹du
terytorialnego do budowania swojej polityki
prorodzinnej, bo rodzina prze¿ywa kryzys. Kry-
zys polskiej rodziny nie jest jeszcze tak g³êboki,
jak kryzys rodziny zachodniej, u nas nie ma je-
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szcze, powiedzmy sobie, tak dramatycznie trud-
nej sytuacji rodzinnej, jaka jest w Szwecji, gdzie
praktycznie mo¿na powiedzieæ o zupe³nym ode-
jœciu od cywilizacyjnego wzorca rodzinnego jako
modelu bytowania. Rodzina w Polsce, polska ro-
dzina nadal ma siê nieco lepiej i z tego wynika
koniecznoœæ szybkiego uruchomienia tych na-
rzêdzi. Zatem brakuje mi tu tego ustrojowego
elementu, dostrze¿enia Polski stransformowa-
nej, Polski samorz¹dowej.

Móg³bym powiedzieæ pañstwu o programie do-
tycz¹cym polityki prorodzinnej, który uchwali-
liœmy kilka lat temu we Wroc³awiu. To nie zawsze
jest kwestia pieniêdzy, to jest kwestia dostêpu
rodziny wielodzietnej do placówek kultury, to
jest kwestia dostêpu do takich miejsc, jak na
przyk³ad ogród zoologiczny, dok¹d rodzina, nie
obci¹¿aj¹c przecie¿ specjalnie bud¿etu miasta,
mo¿e pójœæ razem, a wiêc tworzenia takiego kli-
matu, który wymaga trochê innego PR, trochê in-
nego PR i dostrze¿enia wartoœci bycia razem.

Zasadniczo prosi³bym o to, ¿eby jednak w tym
programie rz¹dowym znalaz³y siê elementy
ustrojowe, dowartoœciowuj¹ce te miejsca samo-
rz¹dowej Polski, w której siê tak¹ politykê prowa-
dzi. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoki,

a Nielicznie Zgromadzony Senacie!
Chcia³bym krótko dopowiedzieæ. Zdecydowa-

nie chcê wesprzeæ wypowiedŸ pana senatora Sza-
leñca – szkoda, ¿e w tej chwili go nie ma – bo to
jest dok³adnie tak, jak on mówi³. Jednak musimy
siê zdecydowaæ. Czy chcemy jakoœ, z trudem, go-
dziæ role kobiety przede wszystkim pracuj¹cej,
godziæ jej pracê z wychowywaniem dzieci, czy te¿
chcemy daæ jej realny wybór? Z realnym wybo-
rem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy kobieta
nie jest przymuszona do powrotu do pracy.
Kiedy nie jest tak, ¿e bez tego powrotu do pracy
rodzina nie bêdzie mia³a materialnych podstaw
do rozwoju. I tego fundamentalnego pytania so-
bie nie stawiamy albo udzielamy na nie fa³szywej
odpowiedzi.

Jeszcze jedna, drobna sprawa. Gdzieœ tam
w raporcie zauwa¿y³em zdanie, ¿e im wy¿sze wy-
kszta³cenie rodziców, tym mniej dzieci. Zapewne
jest to poparte jakimiœ badaniami. Muszê jednak
powiedzieæ, ¿e kiedy przeprowadziliœmy takie ba-
dania w Poznaniu wœród ponad tysi¹ca rodzin

wielodzietnych, czyli maj¹cych czwórkê lub wiê-
cej dzieci, to okaza³o siê – ku zaskoczeniu wielu
obserwatorów – ¿e przeciêtny poziom wy-
kszta³cenia rodziców w rodzinach wielodzietnych
by³ wy¿szy ni¿ wœród ogó³u mieszkañców Pozna-
nia. Okaza³o siê, ¿e je¿eli w du¿ym uniwersytec-
kim mieœcie ktoœ decyduje siê na posiadanie
czwórki czy pi¹tki dzieci, to bardzo czêsto s¹ to
ludzie z wy¿szym wykszta³ceniem, którzy z przy-
czyn œwiatopogl¹dowych, z racji pewnego ide-
owego wyboru chc¹ s³u¿yæ ¿yciu poprzez przeka-
zywanie ¿ycia w swojej rodzinie. A mniejsz¹ gru-
pê stanowi¹ ci, których czêsto zaliczamy do pew-
nego marginesu czy kojarzymy z patologicznymi
sytuacjami rodzinnymi albo, jak siê czasem mó-
wi – z czym mo¿na by polemizowaæ, ale to ju¿
by³by osobny w¹tek – z „nieodpowiedzialnym ro-
dzicielstwem”. Dzisiaj posiadanie wiêkszej liczby
dzieci jest coraz bardziej kwesti¹ wyboru, wybo-
ru wartoœci.

(Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski: Czas, czas.)
Czy rezygnujemy z piêknego domu, czy rezyg-

nujemy z nowych samochodów, czy rezygnujemy
z zagranicznych wakacji, ale chcemy mieæ trójkê,
czwórkê czy pi¹tkê dzieci? Otó¿, powinniœmy taki
wybór u³atwiaæ, a nie utrudniaæ.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Pan senator Szmit.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Polityka spo³eczna i troska o rodzinê jest dzi-

siaj tym, czym musimy siê zajmowaæ z wielu
wzglêdów, chocia¿by z tego powodu, ¿e tego ocze-
kuje od nas spo³eczeñstwo. Tak jak pokazuj¹ ba-
dania socjologiczne i politologiczne, dzisiaj spór
o poziom zabezpieczenia socjalnego, o poziom
wydatków pañstwa na politykê spo³eczn¹ jest
tym, wokó³ czego koncentruje siê te¿ walka poli-
tyczna, o czym mieliœmy okazjê z panem senato-
rem Augustynem niedawno rozmawiaæ.

Szanowni Pañstwo, je¿eli spojrzymy na wyniki
wprowadzania ogromnych programów spo³ecz-
nych, ogromnych programów wsparcia rodziny,
przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej,
to myœlê, ¿e jasno mo¿na powiedzieæ, ¿e one tak
naprawdê ponios³y klêskê, ale klêskê czêœciow¹.
Czêœciow¹ dlatego, ¿e je¿eli spojrzelibyœmy na sy-
tuacjê demograficzn¹ i jednoczeœnie na w¹tek
troski o to, aby nasz naród rozwija³ siê, aby nie
by³ narodem zmniejszaj¹cym swoj¹ liczebnoœæ,
a wrêcz przeciwnie, zwiêkszaj¹cym j¹… Jeœli
spojrzymy chocia¿by na przyk³ad Szwecji, czêsto
przywo³ywany jako ten model idealny, w którym
opieka spo³eczna rzeczywiœcie ma ju¿ chyba naj-
wiêkszy mo¿liwy wymiar na œwiecie, to okazuje
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siê, ¿e dzietnoœæ w Szwecji nie jest specjalnie re-
kordowa, nie przynosi to efektów planowanych
przez tamtejszych polityków spo³ecznych. Dlate-
go ¿e – nawi¹¿ê tu do wypowiedzi mojego poprze-
dnika, pana senatora Alexandrowicza – to jest
wybór wartoœci, wybór wartoœci, które wa¿ne s¹
w danej rodzinie. Mo¿na przywo³aæ kolejny,
wrêcz radykalny, jednoznaczny tego przyk³ad –
to jest sytuacja u naszych zachodnich s¹siadów,
w Republice Federalnej Niemiec, gdzie obok sie-
bie ¿yje kilka spo³eczeñstw. Jest spo³eczeñstwo
niemieckie, mówiê o tych Niemcach, którzy s¹
narodowoœci niemieckiej, ale s¹ te¿ obywatele
Republiki Federalnej Niemiec narodowoœci tu-
reckiej, jest to bardzo znacz¹ca, dwu-, trzymilio-
nowa mniejszoœæ, mieszka tam te¿ coraz liczniej-
sza mniejszoœæ arabska. Gdy spojrzymy na dziet-
noœæ, na rodziny poszczególnych nacji jednego
pañstwa, jednego systemu spo³ecznego, jednego
pieni¹dza, jednego prawa, to okazuje siê, ¿e mo-
dele rodzin s¹ w nich diametralnie ró¿ne. Rodzi-
na niemiecka œrednio ma mniej ni¿ jedno dziec-
ko, rodzina turecka – oko³o pi¹tki dzieci, a rodzi-
na arabska – siedmioro. Zatem to jest wybór, to
jest wybór. W tej sprawie w pe³ni zgadzam siê
z panem senatorem Alexandrowiczem.

W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie. Jak od-
powiedzieæ na te fakty? Czy w polityce spo³ecznej
mo¿na jednak znaleŸæ jakiœ klucz, ¿eby budowaæ
nie tylko zachêty w stylu mniejszych podatków
dla rodzin, co oczywiœcie serdecznie i z gruntu
popieram, bo s¹ to rozwi¹zania absolutnie s³u-
szne. Czy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e klucz
do zwiêkszenia dzietnoœci rodzin, do utrwalania
rodzin jest tak naprawdê gdzie indziej? To oczy-
wiœcie trzeba budowaæ, to jest nasze zadanie, ale
je¿eli na tym poprzestaniemy, je¿eli to zaspokoi
nasze ambicje wspierania rodzin, to obawiam
siê, ¿e nie osi¹gniemy celu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy pani minister chcia³aby jeszcze zabraæ

g³os i ustosunkowaæ siê do wyst¹pieñ senatorów
w dyskusji?

Pani minister nie ma limitowanego czasu.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska:
Dziêkujê bardzo, ale rozpoczynamy pi¹t¹ go-

dzinê rozmów. Panowie marsza³kowie zmienili

siê ju¿ trzykrotnie od czasu, kiedy zaczêliœmy
o tym rozmawiaæ. Bardzo krótko.

Do pana senatora Augustyna i do wszystkich
innych senatorów, którzy maj¹ ochotê t¹ proble-
matyk¹ siê jeszcze zajmowaæ – ten dokument
mo¿e rzeczywiœcie brzmi troszeczkê publicysty-
cznie, ale on zosta³ skonstruowany w ten sposób
specjalnie, po to, ¿eby siê go da³o przeczytaæ, ¿e-
by by³ zrozumia³y od pocz¹tku do koñca. Imma-
nentna czêœæ tego dokumentu nie zosta³a pañ-
stwu wydrukowana, poniewa¿ zajê³oby to… Do-
kument naprawdê liczy kilkaset stron. Imma-
nentn¹ jego czêœci¹ s¹ analizy i ekspertyzy, które
by³y podstaw¹ do wytworzenia tego projektu.
Wszystkie te analizy i ekspertyzy wisz¹ na stronie
internetowej www.rodzina.gov.pl i mo¿na tam
siêgn¹æ, je¿eli ktoœ ma potrzebê uzyskania do-
k³adniejszej wiedzy. S¹ ekspertyzy dotycz¹ce
aspektów psychologicznych, tego, ¿e s¹ k³opoty,
¿e kobiety nie decyduj¹ siê na dzieci, s¹ przyk³a-
dy Austrii, Francji, jest przegl¹d ustawodawstwa
europejskiego w tym wzglêdzie, jest ekspertyza,
która mówi o zale¿noœci rynku pracy i wyd³u¿a-
nia urlopu macierzyñskiego. Tam jest bardzo
wiele analiz, z których mo¿na siê dowiedzieæ, na
jakiej podstawie ten projekt zosta³ zbudowany.

Bardzo chcê podziêkowaæ panu senatorowi Si-
dorowiczowi za cenn¹ uwagê. Jak wrócê do biu-
ra, natychmiast wpiszê tak¿e, ¿eby wzmocniæ
rolê… Co prawda samorz¹dy s¹ w naszym pro-
gramie, one siê pojawiaj¹, ale mam z nimi pewien
k³opot, bo one s¹ tak niezale¿ne, ¿e naprawdê
strasznie trudno im coœ narzuciæ. Ale to jest bar-
dzo dobry pomys³, ¿eby to wpisaæ wprost i przy-
pilnowaæ, ¿eby polityka rodzinna tam, gdzie ona
jest najwa¿niejsza, czyli na poziomie samorz¹du,
by³a realizowana.

Parê s³ów dotycz¹cych przedszkoli. S³ysza³am
tutaj g³osy, ¿e teraz bêdzie strasznie, bo dzieci bê-
d¹ przebywa³y w przedszkolach po dwanaœcie go-
dzin. Chcê wiêc podkreœliæ, ¿e mówi¹c, i¿ przed-
szkola powinny pracowaæ do godziny 18.00, mó-
wiê o wyd³u¿eniu pracy o jedn¹ godzinê. Jedn¹.
To nie jest sytuacja, ¿e dziecko przebywa
w przedszkolu trzy, cztery godziny, a my nagle
proponujemy, ¿eby to dziecko wsadziæ tam na ca-
³y dzieñ. K³opot polega na tym, ¿e w tej chwili
dzieci przychodz¹ do przedszkola póŸniej ni¿ kie-
dyœ, bo rodzice zaczynaj¹ pracê póŸniej. W sensie
czasu spêdzanego w przedszkolu to jest to samo,
tylko ¿e rodzice maj¹ go wiêcej na dotarcie… To
nawet nie wszêdzie jest potrzebne. Doœwiadcze-
nia warszawskie mówi¹, ¿e tam, gdzie przedszko-
la chcia³y siê dogadaæ z rodzicami co do godzin
otwarcia, w niektórych miejscach siê okaza³o, ¿e
nawet niepotrzebna jest godzina szósta,
wystarczy wpó³ do szóstej.

Bardzo du¿o mówiliœmy o tym, jak powinna
byæ zorganizowana polska rodzina, a to jest coœ,
od czego my zupe³nie œwiadomie chcieliœmy
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uciec. Uwa¿am – powtórzê to po raz kolejny – ¿e
my nie mamy ¿adnego prawa z pozycji rz¹du
wtr¹caæ siê w to, w jaki sposób rodzina chce sobie
zorganizowaæ ¿ycie. Rodziny zak³adaj¹ doroœli
ludzie, którzy powinni sobie zdawaæ sprawê
z konsekwencji podejmowanych przez siebie de-
cyzji. My po prostu wziêliœmy pod uwagê oczeki-
wania rodzin. I na podstawie oczekiwañ, a nie na-
szego wyobra¿enia o tym, jak ¿ycie rodzinne po-
winno byæ zorganizowane, ten program by³ budo-
wany.

Dziêkujê pañstwu bardzo za tê owocn¹, wielo-
godzinn¹ dyskusjê. Wszystko sobie zanotowa-
³am. Mam nadziejê, ¿e jeszcze kolejne dyskusje
przed nami, kiedy przyjdê tutaj do pañstwa z pro-
jektami ustaw. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê pani Joannie Kluzik-Rostkowskiej,

podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej, za przedstawienie Senatowi in-
formacji rz¹du o projekcie polityki rodzinnej.
Piêæ godzin dyskusji, Pani Minister, œwiadczy
o zainteresowaniu i tematem, i pani prac¹.
S¹dzê, ¿e z tego siê trzeba cieszyæ. Dziêkujê bar-
dzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych.

Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta-
³a uchwalona przez Sejm na trzydziestym siód-
mym posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r.,
16 marca przekazana do Senatu. Marsza³ek Se-
natu skierowa³ j¹ do Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej, Komisji
Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu. Komisje po rozpatrze-
niu ustawy przygotowa³y swoje sprawozdania
w tej sprawie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 392,
sprawozdania komisji w drukach nr 392A, 392B,
392C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej. senato-
ra Czes³awa ¯elichowskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej mam zaszczyt z³o¿yæ
pañstwu sprawozdanie z prac komisji nad zmiana-
midoustawyobezpieczeñstwie imprezmasowych.

Prace toczy³y siê nad przed³o¿eniem rz¹dowym
i poselskim projektem ustawy. Prace sejmowe

opisane s¹ w drukach nr 638, 723, a senackie
w drukach nr 392, 392A, 392B oraz 392C
w zwi¹zku z rozpatrzeniem tej ustawy, tego pro-
jektu tak¿e przez Komisjê Nauki, Edukacji
i Sportu i Komisjê Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci. Ustawa wprowadza nowe regulacje
prawne maj¹ce na celu zapobieganie przejawom
przemocy i chuligañstwa wœród kibiców sporto-
wych oraz zwalczanie ich. Sejm uchwali³ ustawê
na trzydziestym siódmym posiedzeniu w dniu
15 marca 2007 r.

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatoro-
wie! Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e kolejna noweliza-
cja ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
zmierza zarówno do zaostrzenia rygorów zwi¹za-
nych z organizacj¹ imprez masowych, jak i do za-
ostrzenia kar stosowanych wobec autorów chuli-
gañskich wybryków na masowych imprezach
sportowych.

Zmiany wprowadzaj¹ kilka niezwykle istot-
nych zmian. Po pierwsze, zobowi¹zuje siê organi-
zatorów do zapewnienia identyfikacji osób bio-
r¹cych udzia³ w imprezie. Po drugie, wprowadza
siê w stosunku do s³u¿b porz¹dkowych obo-
wi¹zek legitymowania siê wa¿n¹ licencj¹ praco-
wnika ochrony. Po trzecie, organizator zobligo-
wany zostaje do okreœlenia w regulaminie miej-
sca nieprzeznaczonego dla publicznoœci. Po
czwarte, obliguje siê organizatorów do okreœlenia
zasad wstêpu dla osób ma³oletnich, gdy¿ dotych-
czas by³o to fakultatywne.

Zasadnicze zmiany jednak dotycz¹ rozdzia³u
„Przepisy karne”. Po pierwsze, wprowadza siê
zakaz przebywania kibiców w miejscach nie-
przeznaczonych dla publicznoœci. Po drugie,
wprowadza siê zakaz rzucania przedmiotami,
które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia, zdro-
wia lub bezpieczeñstwa uczestników imprezy.
Po trzecie, dodaje siê przepis karny wprowa-
dzaj¹cy sankcje za niestawiennictwo w jedno-
stce Policji osób, w stosunku do których orze-
czono œrodek karny w postaci zakazu wstêpu
na imprezê masow¹. Po czwarte wreszcie,
wprowadzono za okreœlone wykroczenia mini-
maln¹ wysokoœæ grzywny w wysokoœci 1 ty-
si¹ca z³.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Podczas prac nad ustaw¹ w Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w dniu 30 marca 2007 r. zaproponowano Wyso-
kiej Izbie siedem poprawek.

Poprawka pierwsza wprowadza zakaz wstêpu
na imprezê masow¹ w razie ukarania za wykro-
czenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 2.

Poprawka druga komisji w art. 20c ustawy up-
rawnia, oprócz kilkunastu innych podmiotów,
tak¿e organizatorów imprez masowych do otrzy-
mywania od komendanta g³ównego Policji infor-
macji dotycz¹cych bezpieczeñstwa masowych
imprez sportowych.
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Poprawka trzecia, w art. 21 ust. 1 ustawy,
zwi¹zana jest z sankcj¹ wobec pseudokibiców,
którzy wnosz¹ lub posiadaj¹ na imprezie maso-
wej broñ lub inne niebezpieczne przedmioty lub
materia³y wybuchowe, dodatkow¹ finansow¹
sankcj¹ w postaci grzywny w wysokoœci nie ni¿-
szej ni¿ 2 tysi¹ce z³.

Poprawka czwarta ma charakter legislacyjny.
Poprawka pi¹ta, dodaj¹c ust. 11 w art. 21

ustawy, wprowadza dodatkow¹ sankcjê polega-
j¹c¹ na przepadku takich przedmiotów jak broñ,
wyroby pirotechniczne czy alkohol, nawet jeœli
nie stanowi¹ w³asnoœci sprawcy.

Poprawka szósta ma charakter legislacyjny.
I wreszcie poprawka siódma dodaje zapis

w art. 22 ust. 6 ustawy, dotycz¹cy koniecznoœci
wyst¹pienia z wnioskiem do komendanta g³ó-
wnego Policji o informacje o osobach, w stosun-
ku do których zastosowano œrodek karny w po-
staci zakazu wstêpu na imprezê masow¹.

Poprawki te Komisja Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej rekomenduje Wy-
sokiemu Senatowi do przyjêcia na obecnym po-
siedzeniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci senatora Krzysztofa Piesiewi-
cza o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

pracowa³a nad ustaw¹ o bezpieczeñstwie imprez
masowych. Przypominam sobie, ¿e uchwalanie
tej ustawy w 1997 r. by³o doœæ burzliwe, ale nie-
stety konieczne. Bardzo du¿o imprez sportowych
w Polsce to nie s¹ imprezy, które odbywa³yby siê
w klimacie podobnym do tego z kortów Wimble-
donu, tylko raczej w zupe³nie innej atmosferze.
W zwi¹zku z tym, niestety, taka ustawa jest bar-
dzo potrzebna.

I ta nowelizacja – rozmawialiœmy o tym na po-
siedzeniu komisji – niestety jest wyrazem tego, ¿e
nie jest lepiej, ale coraz gorzej, czyli trzeba rzeczy-
wiœcie akurat na tym odcinku mocno trzymaæ
w garœci cugle, je¿eli chodzi o ustawodawcê. Wy-
daje mi siê, ¿e ca³a ta ustawa, która mówi o iden-
tyfikacji, o koniecznoœci zapewnienia przez orga-
nizatorów okreœlonych sektorów – czyli o tym
wszystkim, co wzmacnia mo¿liwoœæ rzeczywistej
kontroli i ukrócenia chuligañstwa, a mo¿na po-
wiedzieæ: bandytyzmu panuj¹cego bardzo czêsto
na stadionach, bo taka jest prawda – niestety jest

konieczna. Wszystkie nowe instytucje, które roz-
budowuj¹ ustawê z sierpnia 1997 r., nie by³y
w ogóle kwestionowane czy kontestowane na po-
siedzeniu komisji, tylko zosta³y uznane za bar-
dzo potrzebne.

To wszystko, co proponujemy w tych kilku po-
prawkach – a poprawek jest cztery – idzie raczej
nie w kierunku ³agodzenia, tylko doprecyzowania
albo nawet zaostrzenia. Szczególnie chodzi o art. 1
zmianê pi¹t¹, czyli te wszystkie opisy zachowañ,
które s¹ traktowane jako wykroczenia i jako takie
powinny podlegaæ odpowiedzialnoœci karnej.

I tak, w art. 1 zmianie pi¹tej Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oprócz aresztu pro-
ponuje karê ograniczenia wolnoœci lub grzywny
nie ni¿szej ni¿ 2 tysi¹ce z³. Dotyczy to przestêp-
stwa zwi¹zanego z wnoszeniem materia³ów nie-
bezpiecznych. Tu jest poszerzona sankcja, czyli
poszerzona jest mo¿liwoœæ moderacji s¹dowej.
Oczywiœcie zale¿y to od tego, jakie przedmioty siê
wnosi i jaki one maj¹ charakter. Wydaje siê, ¿e ta
poprawka by³a konieczna.

Jest poprawka doprecyzowuj¹ca w tym¿e arty-
kule, gdzie wyraz „polecenia” zastêpuje siê wyra-
zami „uzasadnionego polecenia”. Chodzi o pole-
cenia wydawane przez Policjê osobie albo grupie
osób. Czyli to jest jak gdyby doprecyzowanie, ¿e-
by nie by³o ¿adnej w¹tpliwoœci. Jak wiemy, póŸ-
niej przy rozpatrywaniu spraw mo¿e to byæ kon-
testowane przez osoby, które siê broni¹, albo
przez ich obroñców.

Dosyæ wa¿nym punktem, nad którym debato-
waliœmy – to jest to, co siê powtarza i o czym mó-
wi³ ju¿ sprawozdawca poprzedniej komisji – jest
sprawa rzucania przedmiotami, które mog¹ za-
gra¿aæ. Komisja podzieli³a pogl¹d, ¿e ten zapis,
który jest tutaj, jest bardzo niebezpieczny, ponie-
wa¿ mo¿e eliminowaæ organom œcigania… W ja-
kiœ sposób mo¿e u³atwiaæ ucieczki od odpowie-
dzialnoœci stricte karnej. Nie ulega ¿adnej w¹tpli-
woœci – je¿eli siê opisuje czynnoœæ tak zwan¹ cza-
sownikow¹, polegaj¹c¹ na tym, ¿e ktoœ rzuca
przedmiotami, które nara¿aj¹ zdrowie lub ¿ycie
osób uczestnicz¹cych w tej imprezie, to ju¿ nie
mo¿e byæ wykroczenie. To jest po prostu odpo-
wiedzialnoœæ karna, czêsto z zamiarem ewen-
tualnym z art. 155 lub nawet art. 148 kodeksu
karnego, a wiêc usi³owaniem zabójstwa. Je¿eli
ktoœ rzuca kamieniem w t³um, to nie mo¿e to byæ
wykroczenie, za które podlega on karze grzywny
lub karze aresztu. To jest powa¿niejsze przestêp-
stwo. Dlatego my proponujemy w tej poprawce…
Myœlê, ¿e wbrew pozorom to jest bardzo powa¿na
sprawa, poniewa¿ czêsto na stadionach po za-
koñczeniu imprezy widzimy rzucanie przedmio-
tami. To nie jest chuligañska rozróba, tylko po
prostu bandyckie zachowania.

Wydaje mi siê, ¿e je¿eli my to poprawimy w ten
sposób, to warto by by³o, ¿eby media zajmowa³y
siê nie tylko jakimiœ sensacyjnymi sprawami, ale
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równie¿ mocno wyeksponowa³y, ¿e wykrocze-
niem mo¿e byæ rzucenie pude³kiem od butów, to
mo¿e byæ wykroczenie. Ale rzucenie kamieniem
lub ³awk¹ skutkuje po prostu postêpowaniem
karnym prokuratorskim, w którym mo¿e groziæ
nawet kara oœmiu lat pozbawienia wolnoœci. Ta-
ka jest sankcja przy art. 148, przy usi³owaniu…
W zwi¹zku z tym proponujemy, ¿eby wykreœliæ
sformu³owanie „¿ycie, zdrowie” i po prostu zosta-
wiæ sformu³owanie o rzucaniu przedmiotami,
które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu. A ten kwantyfi-
kator „¿ycie, zdrowie” zostawmy odpowiedzialno-
œci karnej jako powa¿nej odpowiedzialnoœci. I ¿e-
by to dotar³o.

Muszê pañstwu powiedzieæ – zupe³nie ju¿ tutaj
nie referuj¹c posiedzenia – ¿e jako praktykuj¹cy
wiele lat adwokat czêsto widzia³em, ,¿e takie oso-
by, które pos³uguj¹ siê dr¹gami, kijami, pa³ami
bejsbolowymi, czyli u¿ywaj¹ narzêdzi zagra¿a-
j¹cych zdrowiu i ¿yciu, s¹ traktowane jak zwykli
chuligani, maj¹ tak zwane procesy o wykrocze-
nia. Wreszcie musi dotrzeæ, ¿e u¿ywanie kija bej-
sbolowego to jest u¿ywanie narzêdzia, z którym
potencjalnie ³¹czy siê mo¿liwoœæ pozbawienia ko-
goœ ¿ycia. W zwi¹zku z tym proponujemy w art. 1
zmianie pi¹tej, w art. 21 ust. 7, skreœlenie wyra-
zów „¿ycia, zdrowia lub” i zostawienie tylko s³owa
„bezpieczeñstwa”.

Oczywiœcie w tym samym artykule w zmianie
pi¹tej w art. 21 dodaje siê nowy ustêp w nastêpu-
j¹cym brzmieniu: „Mo¿e byæ orzeczony przepa-
dek przedmiotów wymienionych w ust. 1–3, cho-
cia¿by nie stanowi³y w³asnoœci sprawcy”, co jest
zgodne z lini¹, koncepcj¹ komisji administracji.

Na koniec powiem tylko tyle, ¿e jestem przeciw-
nikiem walczenia z patologi¹ poprzez zwyk³e pod-
noszenie, podbijanie sankcji, wydaje siê jednak, ¿e
w tym wypadku nie ma innego wyjœcia. Myœlê, ¿e ta
ustawa jest bardzo klarowna, potrzebna, a poza
tym takie rozwi¹zania sprawdzi³y siê w krajach,
które maj¹ te same k³opoty. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Krzysztof Putra)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Eduka-

cji i Sportu, pana senatora Romana Ludwiczuka,
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania
komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Senator Roman Ludwiczuk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Moje sprawozdanie bêdzie bardzo krótkie z tego

wzglêdu, ¿e pan senator ¯elichowski i pan senator
Piesiewicz bardzo szeroko przedstawili zmiany.

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu rozpatrywaliœmy projekt usta-
wy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych. Odby³a siê debata, zadawaliœmy wie-
le pytañ panu ministrowi. Dwie kwestie budzi³y
nasze zaniepokojenie. Jedna z nich dotyczy³a im-
prez, które wed³ug wojewody mog¹ byæ impreza-
mi o podwy¿szonym ryzyku. W zwi¹zku z tym na
organizatora nak³ada siê du¿e obowi¹zki, które
niestety bêd¹ generowa³y koszty. Tu mo¿e byæ
ma³e zagro¿enie, ¿e w zwi¹zku z tym oni mog¹ po
prostu zaniechaæ organizacji takich imprez.
Mam tu na myœli jakieœ ma³e kluby sportowe.

W zwi¹zku z tym, ¿e w naszej komisji jest wielu
profesorów, dyskutowaliœmy równie¿ o juwena-
liach. Czy one s¹ imprez¹ masow¹, czy nie s¹ im-
prez¹ masow¹? Dyskutowaliœmy o definicji im-
prezy masowej. I powiem, ¿e do konkluzji nie do-
szliœmy. To znaczy stwierdziliœmy, ¿e juwenalia
nie s¹ imprez¹ masow¹.

Generalnie zawarte w rozdziale 4 przepisy kar-
ne nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoœci. ¯ycie pokazu-
je, ¿e zwiêkszone sankcje musz¹ byæ niestety za-
stosowane z tego wzglêdu, ¿e nasi kibice, i nie tyl-
ko kibice, przebywaj¹cy na masowych imprezach
zachowuj¹ siê ró¿nie.

Na wczorajszym posiedzeniu naszej komisji
przyjêliœmy osiem poprawek. Siedem poprawek
przedstawi³ doœæ szczegó³owo pan senator ¯eli-
chowski, bo one s¹ jednobrzmi¹ce.

Wprowadziliœmy tylko dodatkowo ósm¹ po-
prawkê, do art. 2. Prosimy o zast¹pienie wyrazów
„czternaœcie dni” wyrazami „trzydzieœci dni”.
Chodzi o termin wejœcia tej ustawy w ¿ycie. Trzy-
dzieœci dni pozwoli organizatorom na w³aœciwe
przygotowanie siê w nowych realiach, po tej no-
weli, do organizowania imprez masowych.

W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
bardzo proszê o przyjêcie tej ustawy, jak równie¿
przedstawionych poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Zgodnie z art. 44 ust. 5 Regulaminu Senatu

przed przyst¹pieniem do dyskusji senatorowie
mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej, pod-
kreœlam, nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Bardzo proszê. Pani senator Gacek.

Senator Urszula Gacek:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja bym skierowa³a moje pytania do senatora

Piesiewicza.
Rozumiem pana senatora Ludwiczuka, ¿e tak

naprawdê nie ma definicji imprezy masowej, ale
to, o czym mówimy dzisiaj, dotyczy imprez na
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stadionach i w halach sportowych. Czy w ogóle
zastanawiamy siê nad tym, co siê dzieje w bezpo-
œrednim otoczeniu tych imprez, czyli co siê dzieje
przed wejœciem? Mieliœmy przyk³ad tego na sta-
dionie Old Trafford w poniedzia³ek przed meczem
Manchester United – Roma, kiedy dosz³o do za-
mieszek przed wejœciem kibiców na stadion. I czy
na taki punkt zwróciliœmy uwagê?

Drugie pytanie: jaka jest definicja podwy¿szo-
nego ryzyka?

I trzecie pytanie… Chocia¿ to chyba zosta³o roz-
strzygniête przez poprawkê. Otó¿ zauwa¿y³am, ¿e
za wnoszenie broni na stadion s¹ mniejsze sankcje
ni¿ za wnoszenie alkoholu. Czy to zosta³o w jakiœ
sposób ju¿ skorygowane? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
Pan senator Person. Bardzo proszê.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie jest nieco zbie¿ne z pytaniem pa-

ni senator…
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Proszê jesz-

cze powiedzieæ, do kogo jest kierowane, bo mamy
trzech sprawozdawców.)

Myœlê, ¿e do pana senatora Piesiewicza.
To pytanie dotyczy imprez, które odbywaj¹ siê

coraz powszechniej w miejscach, których gene-
ralnie nie uznaje siê za miejsca imprez maso-
wych. Krótko mówi¹c, ostatnio bardzo czêsto og-
l¹da siê imprezy sportowe za poœrednictwem te-
lewizji w filharmoniach, w obiektach teatral-
nych, nawet w salach kinowych, gdzie ci kibice
przychodz¹ i ich emocje s¹ wyzwalane w podob-
nym stopniu, jak to siê czêsto dzieje na stadionie.

Czy nie mo¿na rozszerzyæ definicji tej imprezy
równie¿ o te przedsiêwziêcia dziœ bardzo, bardzo
powszechne? Kiedy w tych samych miejscach
odbywa siê koncert, to on oczywiœcie tym rygo-
rom imprezy masowej o podwy¿szonym ryzyku
nie podlega, ale kiedy tam siê ogl¹da transmisjê
z meczu pi³karskiego czy walki bokserskiej, to ta-
ka impreza jest obarczona du¿o wiêkszym stop-
niem ryzyka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja nawet dobrze nie wiem, któremu ze sprawo-

zdawców zadaæ to pytanie, ale myœlê, ¿e mo¿e

pan senator Ludwiczuk odpowiedzia³by mi na to
pytanie. Nie jestem fachowcem, je¿eli chodzi o or-
ganizowanie imprez masowych, sportowych, ale
ta ustawa w du¿ym stopniu jest skonstruowana
pod k¹tem imprez pi³karskich. I moje pytanie jest
takie: Czy ta ustawa nie jest zbyt restrykcyjna?
Czy ona nie bêdzie w jakimœ sensie ogranicza³a
organizowania mniejszych imprez sportowych?
Jaka jest pañstwa opinia na ten temat? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Czy bêd¹ jeszcze inne osoby?
Jeszcze pan senator… Nie.
Bardzo proszê pana senatora o udzielenie od-

powiedzi na te pytania, a potem bêdzie nastêpna
runda pytañ – zwracam siê do pana senatora
Krzysztofa Piesiewicza.

(Senator Roman Ludwiczuk: Mogê najpierw
ja?)

Bardzo proszê. Myœlê, ¿e pan senator Piesie-
wicz nie obrazi siê, ¿e najpierw bêdzie pan.

(G³os z sali: D³u¿ej bêdzie siê przygotowywa³.)
(Weso³oœæ na sali)

Senator Roman Ludwiczuk:

Panie Senatorze, na pewno takie zagro¿enie
jest. Ja nie przypuszczam, ¿eby ustawa by³a two-
rzona tylko pod pi³kê no¿n¹, chocia¿, w moim od-
czuciu, to mia³o generalny wp³yw, a w szczegól-
noœci chyba zachowania kibiców w Warszawie po
zdobyciu mistrzostwa Polski przez Legiê Warsza-
wa i zajœcia na Starym Mieœcie, jak dobrze pamiê-
tam.

Ja powiedzia³em, ¿e tak¹ refleksjê mieliœmy, ¿e
je¿eli wojewoda, oczywiœcie po zasiêgniêciu opi-
nii, bo tak ustawa o tym mówi, w³aœciwego zwi¹z-
ku sportowego, innych instytucji i podmiotów,
wska¿e, ¿e ta impreza bêdzie imprez¹ o podwy¿-
szonym ryzyku, na³o¿y na jej organizatora du¿e
obowi¹zki i organizacyjne, i finansowe. I mo¿e to
w pewien sposób rzutowaæ na to, czy te imprezy
bêd¹ siê odbywa³y. A wszyscy dobrze wiemy, ¿e
zagro¿enia zwi¹zane ze z³ym zachowaniem siê
uczestników imprez masowych w halach sporto-
wych czy innych obiektach zamkniêtych nie wy-
stêpuj¹ tak szeroko, jak na obiektach sporto-
wych otwartych.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Piesiewicza do

udzielenia odpowiedzi.
(Senatora Krzysztof Piesiewicz: Ja mo¿e…)
Panie Senatorze, ale zapraszam do mównicy,

bo senatorowie potem zwracaj¹ siê z tak¹ uwag¹,
¿e gdzieœ zza pleców musz¹ wys³uchiwaæ g³osów.
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Senator Krzysztof Piesiewicz:

Dobrze.
Ja bym chcia³, Panie Marsza³ku, na pocz¹tku

powiedzieæ, ¿e zgodnie z konstytucj¹ i orzeczni-
ctwem Trybuna³u Konstytucyjnego skoncentro-
waliœmy siê na aspektach ustawy nowelizuj¹cej,
a pytania poza to wykraczaj¹, ale oczywiœcie bêdê
stara³ siê na nie bardzo króciutko odpowiedzieæ.

(Wicemarsza³ekKrzysztofPutra:Bardzoproszê.)
Ustawa nowelizuj¹ca nie zajmowa³a siê zaga-

dnieniem, czym w ogóle jest masowa impreza i ja-
ka to jest impreza o podwy¿szonym ryzyku, ponie-
wa¿ to jest w art. 3 ustawy z 22 sierpnia 1997 r.
Mo¿e przeczytam: „imprezie masowej o podwy¿-
szonym ryzyku – nale¿y przez to rozumieæ imprezê
masow¹, w czasie której, jak wynika z posiada-
nych informacji i dotychczasowych doœwiadczeñ
dotycz¹cych zachowania osób uczestnicz¹cych,
istnieje obawa wyst¹pienia aktów przemocy lub
agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy
wymienione w pkcie 1 liczby miejsc dla osób wy-
nosz¹ odpowiednio trzysta i dwieœcie”. Czyli to jest
zdefiniowanie, czym jest impreza masowa, czym
jest impreza masowa o podwy¿szonym ryzyku,
czym jest impreza sportowa itd. – mamy to zdefi-
niowane. A wiêc to jest odpowiedŸ.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce tak zwanego
miejsca i czasu, to znaczy, czy okolicznoœci, które
mia³y miejsce poza stadionem, dotycz¹ organizato-
rów, to myœlê, ¿e nie. To dotyczy ju¿ s³u¿b porz¹d-
kowych, za tonieponosi odpowiedzialnoœci organi-
zator. I ta ustawa zajmuje siê nie zagadnieniami
porz¹dku w szerokim tego s³owa znaczeniu, tylko
porz¹dku na imprezach masowych albo na impre-
zach o podwy¿szonym ryzyku. Czyli gdy jest taka
sytuacja, ¿e zachowania agresywne czy nawet
bandyckie przenosz¹ siê w okolice Starego Mia-
sta, to ju¿ nie jest to problem organizatora impre-
zy, tylko problem, który siê przenosi na s³u¿by po-
rz¹dkowe w szerokim tego s³owa znaczeniu.

(Rozmowy na sali)
Czy jeszcze o którymœ z pytañ zapomnia³em?
(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Dziêkujê bar-

dzo…)
(Senator Urszula Gacek: O broni i alkoholu…)
Broñ i alkohol?
(Senator Urszula Gacek: Tak.)
To jest stypizowane w nowelizowanym art. 21,

który mówi: „Kto wnosi lub posiada na imprezie
masowej broñ, inne niebezpieczne przedmioty
lub materia³y wybuchowe, podlega karze aresztu
od dziesiêciu dni.” Myœmy to uzupe³nili jeszcze
sankcj¹ kary ograniczenia wolnoœci i kary grzy-
wny. Przy czym ta grzywna jest nie ni¿sza ni¿ 2 ty-
si¹ce z³. To jest stypizowane.

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Dziêkujê bar-
dzo…)

Przy czym zawsze bardzo uwa¿a³bym z tymi
wykroczeniami. One musz¹ byæ bardzo precyzyj-

nie opisane, poniewa¿, moim zdaniem, czêsto
mamy do czynienia z zachowaniami, które po
prostu w konkretnych, indywidualnych, niewie-
lu wypadkach powinny byæ ju¿ objête postêpo-
waniem prokuratorskim z kodeksu kryminalne-
go, a nie opisane jako wykroczenia.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Dziêkujê.)
Jeszcze s¹ pani senator Kurska, pan senator

Korfanty i pan senator Szaleniec.
Tylko uprzejmie proszê, bo bêdê przerywa³ –

przez minutê mo¿emy zadawaæ pytania, a odpo-
wiedzi musz¹ byæ zwiêz³e. Musimy trzymaæ siê li-
nii regulaminowej, a to pomo¿e w bardziej zwiêz-
³ej dyskusji.

Bardzo proszê. Pani Senator Kurska.
(Senator Anna Kurska: Ja cofam pytanie, bo

znalaz³am odpowiedŸ w ustawie.)
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Korfanty, nastêpnie pan senator

Szaleniec.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku, ja chcia³bym zadaæ pytanie,

w³aœciwie uzupe³niaj¹ce, odnoœnie do tego, o co py-
ta³a pani senator – pani senator pyta³a o imprezy
opodwy¿szonymryzyku.Jachcia³bymzapytaæo to,
kto bêdzie podejmowa³ takie decyzje, czy jest to im-
preza o podwy¿szonym ryzyku. Czy wojewoda, czy
Policja? To mnie interesuje. To takie uzupe³niaj¹ce
pytanie do pytania pani senator Gacek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pan senator Zbigniew Szaleniec, a na-

stêpnie odpowiedzi.
Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Ja najpierw sformu³ujê pytanie retoryczne,

czy bêdzie siê mog³a odbyæ impreza o podwy¿szo-
nym ryzyku, je¿eli organizatora nie bêdzie staæ
na zapewnienie tych elementów, które tam s¹ za-
warowane, czyli zw³aszcza zatrudnienie ochrony
– pewno nie. Czy w zwi¹zku z tym pan senator nie
obawia siê, ¿e wiele imprez, zw³aszcza w ma³ych
klubach, przez to po prostu siê nie odbêdzie?

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Roman Ludwiczuk: W odpowiedzi…)
Ja jeszcze przepraszam… Nie widzê ju¿ nastêp-

nych pañ i panów senatorów, którzy by chcieli za-
daæ pytania, wiêc na tym koñczymy rundê pytañ.

Proszê o udzielenie odpowiedzi.
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Senator Roman Ludwiczuk:

Zaczynaj¹c od koñca, na pytanie pana senato-
ra Szaleñca odpowiadam: nie, nie bêdzie mog³a
siê odbyæ, bo nie mo¿na ³amaæ w Polsce prawa,
a organizowanie imprezy bez zastosowania tego
prawa, które obowi¹zuje, jest ³amaniem go. Tak
wiêcniepowinnasiê odbyæ, a jakbêdziewpraktyce,
to ¿ycie, jak myœlê, poka¿e, ale bêdzie pokazywa³o
dopóty, dopóki coœ siê na imprezie nie wydarzy.

Jeœli chodzi o imprezy o podwy¿szonym ryzy-
ku, o to, jak je definiowaæ… Ja wspomnia³em
przed chwil¹, ¿e o tym decyduje wojewoda po za-
siêgniêciu opinii w³aœciwych zwi¹zków sporto-
wych, po zasiêgniêciu opinii Policji. A czy bêdzie
jakaœ definicja, jakiœ wskaŸnik? Myœlê, ¿e to ¿ycie
pokazuje, ¿e jak graj¹ czy spotykaj¹ siê jakieœ
dwie „zwaœnione” strony, to takie zagro¿enie mo-
¿e wystêpowaæ. Rozeznanie operacyjne Policji
w tej materii jest bardzo dobre, jak wynika z in-
formacji, które ja posiadam. Tak ¿e na podstawie
rozeznania, na podstawie informacji z w³aœciwej
federacji sportowej pan wojewoda podejmuje ta-
k¹ decyzjê. Nie wszystkie mecze, nie wszystkie
imprezy masowe o tym samym charakterze mu-
sz¹ byæ imprezami o podwy¿szonym ryzyku.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Zgodnie z artyku³em… Przepraszam. Przypo-

minam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a wniesio-
na jako rz¹dowy projekt ustawy oraz jako projekt
poselski. Do reprezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister spraw wewnêtrznych i administracji.

Bardzo serdecznie witam pana ministra Mar-
ka Surmacza.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w tej spra-
wie? Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Marek Surmacz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê odnieœæ do proponowanych

przez Wysok¹ Izbê zmian, rekomendowanych
przez komisjê. I tu odniós³bym siê do dwóch.

Pierwsza dotyczy rozszerzenia w art. 1
w pkcie 5, w art. 21 w ust. 1 sankcji o karê ograni-
czenia wolnoœci i grzywny, dodania tego do pier-
wotnej wersji sejmowej i inicjatywy rz¹dowej, aby
w przypadku kiedy chodzi o sankcje za wnosze-
nie broni, obowi¹zywa³a jedna kara ostra, ale nie
mniej ni¿ dziesiêæ dni aresztu.

Chcia³bym w imieniu rz¹du podtrzymaæ to
stanowisko, dlatego ¿e uwa¿amy, i¿ jest to wyj¹t-

kowa kara i wyj¹tkowe zagro¿enie, st¹d powinno
byæ tak w³aœnie traktowane.

Co do drugiej zmiany, która dotyczy dopisania
przymiotnika „uzasadnionego” do uprawnienia
wydawania polecenia przez porz¹dkowego na
stadionie, chodzi o to, ¿e pañstwo senatorowie
sugerowali, i¿ istnia³aby mo¿liwoœæ nadu¿ywa-
nia takiego uprawnienia przez s³u¿by porz¹dko-
we, i w przypadku gdyby chodzi³o o póŸniejsze
rozstrzyganie, to zapis w ustawie „uzasadnione-
go” powstrzymywa³by porz¹dkowych od ewen-
tualnego nadu¿ywania takiego uprawnienia.

Powstaje tylko w¹tpliwoœæ, kto mia³by to uza-
sadnienie weryfikowaæ na gor¹co, jeœli osoba
podporz¹dkowana, wobec której musia³by byæ
stosowany przymus, czyli to polecenie, mog³aby
siê ewentualnie wdaæ w polemikê ze s³u¿bami po-
rz¹dkowymi. Rozumiem, ¿e pan mecenas patrzy
na to z punktu widzenia póŸniejszego ewentual-
nego postêpowania, gdzie ktoœ, kto bada³by po-
stêpowanie porz¹dkowego, oczekiwa³by od tego
porz¹dkowego wyjaœnienia, czy wydawane pole-
cenie by³o uzasadnione. Te¿ tak na to mo¿na spo-
jrzeæ. Dzielê siê tu w¹tpliwoœciami.

Pozosta³e proponowane zmiany s¹ zmianami
do przyjêcia. S¹ to dobre wskazania, okreœlaj¹
wpisanie siê w oczekiwania zaostrzenia… Zreszt¹
po wys³uchaniu uzasadnieñ panów senatorów
sprawozdawców jestem przekonany, ¿e tworzymy
dobr¹ ustawê i ¿e w najbli¿szym czasie organiza-
torzy imprez masowych w ogóle, a potencjalnie
imprez masowych sportowych o podwy¿szonym
ryzyku wezm¹ sobie do serca og³oszenie tej usta-
wy. Oczywiœcie nie jestem naiwnym cz³owiekiem
i nie wierzê w to, ¿e jak za dotkniêciem czarodziej-
skiej ró¿d¿ki stanie siê porz¹dek, ale naprawdê
organizatorzy zostaj¹ w tej ustawie zobowi¹zani
do poniesienia okreœlonego wysi³ku i przyczynie-
nia siê do lepszego, spokojniejszego organizowa-
nia imprez masowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Zgodnie z art. 44 ust. 6 Regulaminu Senatu se-

natorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana ministra.

Przypominam, ¿e musz¹ to byæ pytania
zwi¹zane dok³adnie z tym punktem porz¹dku ob-
rad, z t¹ ustaw¹.

Nie ma…
Pan senator dok³adnie w tym momencie rêkê

podniós³, zareagowa³.
Bardzo proszê.

Senator Jerzy Szmit:
Panie Ministrze! Panie Marsza³ku!
To ju¿ pada³o w pytaniach skierowanych do

sprawozdawców, ale jednak jest powa¿na w¹tpli-
woœæ… Na przyk³ad, w takich imprezach jak ju-
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wenalia zidentyfikowanie uczestników jest chy-
ba nierealne, czy w wielkich imprezach maso-
wych, jak Jarocin, wielkie koncerty rockowe itd.,
które gromadz¹ po kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi li
czasem wiêcej. Jak to ma byæ rozwi¹zywane?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Marek Surmacz:

Juwenalia i podobne imprezy, Panie Senato-
rze, nie s¹ imprezami masowymi sportowymi,
a tym bardziej masowymi sportowymi o podwy¿-
szonym ryzyku, zgodnie z ustaw¹ o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych. W zwi¹zku z tym tryb
postêpowania w tej sprawie bêdzie zwyk³y. Czyli
organizatorzy zwracaj¹ siê do w³aœciwego organu
gminy, uzyskuj¹ pozwolenie, organ gminy real-
nie ocenia sytuacjê, zwraca siê do Policji o zabez-
pieczenie wobec mo¿liwoœci wyst¹pienia zagro-
¿eñ, które siê mog¹ pojawiæ, bo doœwiadczenia
z organizacji takich imprez oczywiœcie s¹, miej-
scowa policja zabezpiecza zwyczajnie tak¹ im-
prezê. Nasze doœwiadczenie jest takie, ¿e juwena-
lia nie s¹ imprezami, poza nielicznymi zdarzenia-
mi, nawet o charakterze nios¹cym powszechne
zagro¿enie, raczej s¹ imprezami weso³ymi i roz-
rywkowymi ni¿…

(G³os z sali: A jeszcze…)
(Weso³oœæ na sali)
No tak, ale to wtedy – pan senator prawdopo-

dobnie sugeruje nadu¿ywanie alkoholu – tego ty-
pu zachowania podpadaj¹ pod przepisy kodeksu
wykroczeñ, ewentualnie ostrzej – kodeksu kar-
nego. Tak ¿e to nie ma nic wspólnego z imprez¹,
tylko jest jakby obok imprezy.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:

Bardzo dziêkujê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-

wnêtrznych i Administracji Marek Surmacz: Dziê-
kujê uprzejmie. Dziêkujê bardzo.)

Bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
oraz o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu
u senatora prowadz¹cego listê mówców,
a przede wszystkim o obowi¹zku sk³adania
podpisanych wniosków o charakterze legisla-
cyjnym do marsza³ka Senatu do czasu za-
mkniêcia dyskusji.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Andrzeja Persona.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie, Panowie Senatorowie! Szanowni Go-

œcie!
Sport rzadko jest tematem naszych dywagacji,

dyskusji, rozwa¿añ. Jeœli pan pozwoli, kilka zdañ
na ten temat chcia³bym powiedzieæ. I cieszê siê
bardzo, ¿e w³aœnie dzisiaj o tym rozmawiamy, ¿e
jak rzadko która dziedzina ¿ycia, w ostatnich mie-
si¹cach czy nawet latach ³¹czy nas ona w tych sa-
mych emocjach i wzruszeniach, kiedy nasi wygry-
waj¹, a kiedy im siê nie wiedzie, to jest nam przy-
kro, i jak o rzadko któr¹ powinniœmy o ni¹ dbaæ, bo
dzisiaj stanowi ona absolutnie jeden z najwiêk-
szych i najwa¿niejszych elementów wychowania
m³odego pokolenia, o którym tak czêsto i tyle mó-
wimy.

Mówiê o sporcie, a przecie¿ ta ustawa ma w ty-
tule s³owa „imprezy masowe”. Wszyscy jednak
doskonale wiemy, ¿e te imprezy masowe to tak
naprawdê imprezy pi³karskie. Powiem – pewnie
czêœæ z pañstwa bêdzie bardzo zaskoczona, bo
o tym nie wie – ¿e z³e zachowanie na trybunach
mia³o miejsce ju¿ w staro¿ytnej Grecji i tacy sa-
mi senatorowie jak my, tylko w togach, debato-
wali na ten temat, co zrobiæ, ¿eby na igrzyskach
by³ porz¹dek, ¿eby nie by³o dopingu i innych
wykroczeñ, które mia³y miejsce, bo s¹ one stare
jak œwiat, gdy¿ ka¿dy cz³owiek ma w sobie du¿¹
potrzebê sukcesu, a opatrznoœæ niestety tylko
niektórym da³a te mo¿liwoœci. Oni tam na dole,
na tym boisku biegaj¹, za nas zwyciê¿aj¹ i bar-
dzo siê denerwujemy, jak przegrywaj¹, czasami
a¿ za bardzo. Kiedy w tym t³umie staliœmy siê
anonimowi, to zaczê³o to wszystko przybieraæ
kszta³t niepokoj¹cy, gdzieœ od po³owy zesz³ego
wieku ju¿ taki, ¿e sport by³ tylko dodatkiem do
tych ekscesów.

Mia³em bardzo w¹tpliw¹ przyjemnoœæ byæ
dwadzieœcia dwa lata temu na stadionie Heysel,
kiedy wydarzy³a siê ta straszna tragedia, która
tak naprawdê by³a nie tyle win¹ kibiców, ile
przede wszystkim organizatorów. Bez wyobraŸni
posadzono obok siebie kibiców w³oskich i angiel-
skich i wystarczy³a iskra, ¿eby to wszystko wybu-
ch³o, a wysoki p³ot sprawia³, ¿e ludzie ginêli tam
po prostu jak pod gilotyn¹. To nie by³a jedyna tra-
gedia w tamtych czasach, niektóre by³y ukrywa-
ne prawie do dzisiaj. Jedna z najwiêkszych mia³a
miejsce w Moskwie, zginê³o ponad trzysta osób
na stadionie Dynama, ale nikt o tym wtedy nie
mówi³, bo nie by³o wolno.

Tak czy inaczej pierwsz¹ osob¹, która siê do te-
go zabra³a i której powinniœmy oddaæ ogromny
honor i przypisaæ najwiêksze zas³ugi, by³a pani
premier Margaret Thatcher, która powiedzia³a:
dosyæ tego wszystkiego, i zaczê³a robiæ porz¹dek.
Najwa¿niejsz¹ spraw¹ w tej ustawie i w tych dzia-
³aniach jest skutecznoœæ. I w³aœnie pani That-
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cher spowodowa³a, ¿e tak jak przed chwil¹ po-
wiedzia³a pani senator Gacek, owszem gdzieœ
tam na ulicach, poza stadionem ci kibice angiel-
scy jeszcze rozrabiaj¹, ale na stadionie absolut-
nie nie podejmuj¹ takich prób, bo by³yby to próby
samobójcze. Zakaz stadionowy dla takiego kibi-
ca, który wychowa³ siê obok Old Trafford, zreszt¹
podobnie, jak pani senator, i jest kibicem Man-
chesteru United… Po prostu gorszej kary wyob-
raziæ sobie nie mo¿na. W efekcie na stadionach
angielskich jest dzisiaj porz¹dek. I w przeciwieñ-
stwie do pana ministra Surmacza jestem wiêk-
szym optymist¹ i uwa¿am, ¿e u nas te¿ bêdzie
mo¿na skutecznie egzekwowaæ ten porz¹dek.

Problem zawsze polega³ na tym, ¿e dla prezesa
klubu wa¿niejszy by³ lewoskrzyd³owy napastnik
ni¿ monitoring, ni¿ odpowiednie ³awki, ni¿ wy-
szkolone s³u¿by porz¹dkowe, ni¿ wszystko to...

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Lewoskrzyd-
³owy?)

Pan senator te¿ jest prezesem klubu, wiêc…
Tu siedz¹ sami fachowcy i có¿ ja mogê do tego do-
daæ…

(Wicemarsza³ek Krzysztof Putra: Tylko dlacze-
go lewoskrzyd³owy?)

No bo bardzo trudno go znaleŸæ. Lewoskrzyd-
³owych i leworêcznych jest, Panie Marsza³ku, na
œwiecie mniej ni¿ praworêcznych, oko³o 3/4 z nas
jest praworêcznych.

Krótko mówi¹c – pan senator Szaleniec te¿ jest
trenerem pi³karskim, wœród samych fachowców
teraz przemawiam – ma³a skutecznoœæ tych dzia-
³añ spowodowa³a, ¿e ci ludzie czuli siê bezkarni
i to wszystko by³o dok³adnie odwrotnie. Kpili so-
bie z tych kamer, na zapisach, z których nic nie
by³o widaæ, kpili sobie z tych s³u¿b porz¹dko-
wych, z tych dziadków, którzy za parê z³otych do-
rabianych do emerytury mieli utrzymaæ po-
rz¹dek na stadionie. I jestem przekonany, ¿e je-
¿eli bêdziemy skutecznie i bardzo surowo wobec
wszystkich dzia³aczy sportowych, organizatorów
imprez egzekwowaæ zapisy tej ustawy, to mamy
ogromn¹ szansê na to, ¿eby ju¿ nied³ugo móg³
pan, Panie Prezesie – Panie Prezesie i Panie Mar-
sza³ku, bo pan marsza³ek jest te¿ prezesem klu-
bu – iœæ z dzieæmi na stadion Jagiellonii Bia³ystok
czy Legii Warszawa i wszyscy razem bêdziemy,
tak jak to siê dzieje coraz czêœciej na œwiecie, cie-
szyli siê z tego sportu, który przecie¿ sam w sobie
ma nieœæ wartoœci pozytywne, a nie byæ synoni-
mem chuligañstwa, rozróby i wszystkiego, co jest
najgorsze. On przecie¿ powoduje, ¿e siê wzrusza-
my, ¿e siê cieszymy, ¿e czekamy na tê niedzielê,
kiedy maj¹ graæ pi³karze. Ostatnie trzydzieœci,
czterdzieœci lat przynosi³o skutek odwrotny.

Na pocieszenie mogê powiedzieæ, ¿e przecie¿
ten kibic sam z siebie nie jest z³y, nie urodzi³ siê
taki. Najlepszy dowód na to – jest to dok³adnie

odwrotna sytuacja, ni¿ ma miejsce w Anglii,
o czym mówi³a pani senator – jest taki, ¿e nasi ki-
bice, kiedy jad¹ gdzieœ tam zagranicê, zachowuj¹
siê normalnie. Piêædziesi¹t tysiêcy ludzi z Polski
by³o na mistrzostwach œwiata, Panie Senatorze,
i dostali oni nagrodê dla najlepszej widowni.
Tam w Niemczech wydawa³o siê, ¿e to bêdzie ja-
kaœ mieszanka wybuchowa podczas meczu z go-
spodarzami. Nic bardziej mylnego, byli znakomi-
cie przyjêci, zostali œwietnie potraktowani. Jes-
tem przekonany, ¿e tak samo bêdzie u nas. Ta
ustawa jest potrzebna, tylko egzekwujmy j¹,
a nie zawsze jest z tym najlepiej.

Last but not least. Ju¿ w œrodê ma zapaœæ de-
cyzja o organizacji Mistrzostw Europy 2012. I nie
ma ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e bez bardzo dobrych
przepisów i bez przestrzegania prawa my tych
mistrzostw nie dostaniemy. Po prostu musimy
zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e to jest te¿ jeden
z najwa¿niejszych elementów.

Mam nadziejê, Panie Marsza³ku, ¿e nie prze-
kroczy³em czasu.

Raz jeszcze powiem, ¿e popieram ten projekt.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
I bardzo proszê o zabranie g³osu pana senato-

ra Czes³awa ¯elichowskiego.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Ja powiem krótko.
Chcia³bym szanownym pañstwu zapropono-

waæ dwie poprawki zwi¹zane z kwestiami defini-
cyjnymi. Otó¿ zadano kilka pytañ sprawozdaw-
com i kilka z tych pytañ dotyczy³o definicji impre-
zy masowej i zwi¹zanych z tym obowi¹zków i obo-
strzeñ. Moje poprawki, inaczej ni¿ wiêkszoœæ
przedstawionych tu poprawek, zmierzaj¹ do z³a-
godzenia pojêcia, a tak naprawdê œcis³ego zdefi-
niowania imprezy masowej. Problem polega na
tym, ¿e niejednokrotnie to, czym jest impreza ma-
sowa, tak¿e impreza kulturalna, nie tylko impreza
sportowa, jest uzale¿nione od obiektu, w którym
taka impreza siê odbywa. Na przyk³ad koncert
jazzowy czy przedstawienie kulturalne odbywa-
j¹ce siê na stadionie, który ma tysi¹c miejsc, nie-
zale¿nie od tego, ile osób tam przyjdzie, s¹ trakto-
wane jako impreza masowa. W zwi¹zku z tym mo-
ja propozycja, która urodzi³a siê po dyskusji
z praktykami… Szczególne podziêkowania kieru-
jê do dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie, pana Mariana Milera, a tak-
¿e do jego zastêpców: pani Marty Grzybowskiej
i pana dyrektora Miros³awa Cio³czyka. To oni po-
kazali mi problemy zwi¹zane z kwestiami defini-
cyjnymi i k³opoty, z którymi siê borykaj¹.
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W zwi¹zku z tym, proponujê nastêpuj¹c¹ po-
prawkê. W art. 1 przed pkt 1 dodaje siê punkt
w brzmieniu: „w art. 3 pkt 1 ustawy po œredniku
dodaje siê wyrazy «z wy³¹czeniem imprez, na któ-
rych liczba miejsc udostêpnianych przez organi-
zatora jest mniejsza ni¿ trzysta»”. Tu jest kwestia
udostêpnienia miejsc przez organizatora. Czyli
je¿eli na du¿ym obiekcie sportowym wydzieli on
trzysta miejsc, to nie jest to traktowane jako im-
preza masowa.

Poprawka druga, definicyjna, jest zwi¹zana
z miejscem odbywania siê imprezy. Gdy impreza
odbywa siê w hali sportowej na dwa tysi¹ce osób,
ale jest to koncert jazzowy, na który przychodzi,
nie wiem, czterysta, piêæset osób, to wed³ug mnie
nie powinno byæ to traktowane jako impreza ma-
sowa.

I takie doprecyzowanie w drugiej poprawce
pañstwu proponujê. Brzmia³oby ono tak:
„w art. 3a dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako
ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu: «nie s¹
imprezami masowymi w rozumieniu niniejszej
ustawy spektakle teatralne, opery, operetki,
koncerty symfoniczne, pokazy filmowe lub tur-
nieje tañca towarzyskiego, które odbywaj¹ siê
w obiektach sportowych»”.

Przedk³adam to panu marsza³kowi. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Stanis³awa Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze! Szanowni Goœcie!
Skoro pan senator Person wróci³ do historii

sportu angielskiego, to musimy wiedzieæ, ¿e kibi-
ce angielscy byli najwiêkszymi brutalami. Bano
siê ich, w innych krajach – obojêtnie, do jakiego
kraju przyje¿d¿ali – stawiano ca³e kordony poli-
cji. Faktycznie bardzo konserwatywna pani Mar-
garet Thatcher podjê³a zdecydowan¹ walkê
z chuligañstwem. I uda³o siê im bardzo skutecz-
nie wykorzeniæ wszystkich wandali. Ale musimy
te¿ siê zastanowiæ, z czego to wynika³o.

Przede wszystkim chuligani mieli w ogóle za-
kaz wejœcia na stadion. Zrobiono ko³owrotki przy
wejœciach i monitoringi, a ka¿dy funkcjonariusz
policji mia³ wykazy chuliganów stadionowych.
Dziêki temu ca³kowicie zlikwidowano klatki, któ-
re u nas teraz siê proponuje na prawie wszyst-
kich stadionach. I dziœ kibice angielscy mog¹ s³u-
¿yæ za przyk³ad. Bo przecie¿ jak tam siê odbywa³y
mecze Liverpool – Everton czy Chelsea – Manche-

ster czy Chelsea – Liverpool, to dochodzi³o do to-
talnych wojen. A kiedy odbywa³y siê mecze w Pu-
charze Zdobywców Pucharów czy Pucharze Klu-
bowych Mistrzów Europy, to promy, jak p³ynê³y,
by³y strze¿one nie tylko przez policjê, ale i przez
wojsko, bo by³a ca³kowita demolka, jak to mówi¹.

W Anglii wprowadzono tak¿e s¹dy dwudziesto-
czterogodzinne. I tu chcia³bym powiedzieæ, ¿e kie-
dy pan minister Ziobro, minister z Prawa i Spra-
wiedliwoœci, wprowadza³ te s¹dy, to wiedzia³em, ¿e
bêdzie to – i bardzo s³usznie – przeciwko polskim
chuliganom stadionowym. Bo my sobie powie-
dzmy – ja te¿ jestem by³ym pi³karzem, a tak¿e dzia-
³aczem sportowym – ¿e niektórzy s¹ zawodowymi
chuliganami, poprostu jad¹nameczeniepo to, ¿e-
by ogl¹dn¹æ na meczu pi³karskim teatr w wykona-
niu dwudziestu dwóch artystów, ino jad¹ po to, ¿e-
by szukaæ zaczepki. Nie pos³ugujmy siê przyk³a-
dem Anglii, bo ja mogê wymieniæ kluby, których ki-
bice je¿d¿¹ po Polsce po to, ¿eby siê pobiæ. Kiedy
graj¹ Legia z Cracovi¹ albo Legia z Wis³¹, Wis³a
z Cracovi¹, Arka z Wis³¹ albo Arka z Legi¹, od razu
wiadomo, ¿e tos¹meczebardzowysokiego ryzyka.

I trzeba podziêkowaæ ministerstwu, na czele
z panem ministrem Ziobr¹, oraz Prawu i Spra-
wiedliwoœci za przygotowanie tej ustawy. Bo ja
sobie marzê, ¿eby faktycznie by³o tak, ¿ebym
móg³ z wnukiem i z ¿on¹ spokojnie iœæ na mecz
i ¿eby mecz by³ traktowany jako zabawa i jako
piknik, a nie ¿ebym patrzy³, z której strony poleci
na mnie butelka. Bo kiedy jestem na meczu, na-
wet jak chodzê na stadion Legii, i s³yszê tych wy-
rostków i s³yszê to ich s³ownictwo, te ch…, k…, to
wiem, ¿e w ¿yciu wnuka nie wezmê na mecz. Nie
chcê, ¿eby ci dwunasto-, trzynasto-, czternasto-
letni chuligani… Bo ludzie w powa¿nym wieku s¹
faktycznie prawdziwymi kibicami.

Ja w Anglii mia³em mo¿liwoœæ ogl¹dania
i Aston Villi, i meczu na Wembley i mogê powie-
dzieæ, jak oni s¹ dumni z przywi¹zania do klubu,
do swoich gad¿etów, do szalika, do czapki. Tam
na meczach nie ma ju¿ chuligañstwa.

I naprawdê dziêkujê serdecznie za tê ustawê,
ino trzeba j¹ konsekwentnie realizowaæ.

Ale tu jeszcze skierujê s³owa do przedstawicieli
ministerstwa. Wydaje mi siê, ¿e niektóre rygory
s¹ za ostre. Pan senator ¯elichowski mówi³ na te
tematy, a ja powiem o sporcie masowym, ale
w ni¿szych klasach. Bo by³ tam taki rygor, ¿e gdy
jest pó³tora tysi¹ca kibiców na stadionie, to musi
byæ trzydziestu ochroniarzy.

Szanowni Pañstwo, niektóre kluby sportowe
III, IV, V ligi nie wytrzymuj¹ takiego nak³adu. Bo
powiedzmy tak: dwie godziny ka¿dego ochronia-
rza kosztuj¹ 500 z³. Jeœli to siê pomno¿y przez
czterdziestu ochroniarzy, to taka impreza ko-
sztuje klub, ³¹cznie z p³acami sêdziów, oko³o
15 tysiêcy z³. A z biletów zbieraj¹ 3 tysi¹ce z³. Kto
za to ma zap³aciæ? Bo jest jednoznacznie powie-
dziane, ¿e bezpieczeñstwo na stadionie zapewnia
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organizator, a poza stadionem – Policja. I chc¹c
wzi¹æ zgodnie z t¹ ustaw¹ firmy ochroniarskie,
które spe³niaj¹ te warunki… Drodzy Pañstwo,
tym klubom w ni¿szych ligach po prostu brakuje
pieniêdzy, a nawet pierwszoligowym, bo automa-
tycznie wzrasta liczba ochroniarzy. I s¹dzê, ¿e te
dwudziestoczterogodzinne s¹dy, ¿e ten monito-
ring… Czasem lepiej zrobiæ tak jak w Anglii, za-
montowaæ monitoring, ni¿ braæ ochroniarzy. Bo
w Anglii siê nie widzi ochroniarzy. Popatrzmy, jak
jest teraz: boisko, przy boisku trybuna, siedzenia,
nie ma ¿adnych krat. A kiedyœ, pamiêtam, siatka
na 3 m wysoka i po tej siatce nawet skakali.

I pamiêtajmy o jednym… Faktycznie, ja siê
ogromnie cieszê, ¿e jest dyskusja na temat spor-
tu, bo je¿eli chcemy walczyæ z patologiami spo³e-
cznymi, jakimi s¹ narkomania, alkoholizm i ni-
kotynizm, to jednak na ten sport, na sport po-
wszechny, na sport m³odzie¿owy musz¹ byæ
ogromne pieni¹dze.

Dziêkujê jeszcze raz ministerstwu za tê ustawê
i ¿yczê, ¿eby pañstwu nie zabrak³o konsekwencji
w jej wykonaniu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
W trakcie dyskusji zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym, wiêc zgodnie
z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu proszê Komi-
sjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, Komisjê Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu
o ustosunkowanie siê do przedstawionych w to-
ku debaty nad tym punktem wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania w tej sprawie.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu
zamykam dyskusjê.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Og³aszam dziesiêciominutow¹, krótk¹ prze-
rwê techniczn¹.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 17
do godziny 15 minut 27)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: informacja rz¹du
o pracach nad nowymi uregulowaniami prawny-
mi dotycz¹cymi sytuacji osób niepe³nospra-
wnych i ich rodzin.

Pragnê przywitaæ pe³nomocnika rz¹du do
spraw osób niepe³nosprawnych, sekretarza sta-

nu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
pana Miros³awa Mielniczuka.

Informujê, ¿e przedstawione przez ministra
pracy i polityki spo³ecznej materia³y, dotycz¹ce
tego punktu porz¹dku obrad, zosta³y dostarczo-
ne pañstwu do skrytek senatorskich.

Witam bardzo serdecznie pani¹ Jane Cordell, pier-
wszego sekretarza Ambasady Brytyjskiej w Polsce.

Proszê pana ministra o zabranie g³osu i przed-
stawienie informacji rz¹du o pracach nad nowy-
mi uregulowaniami prawnymi dotycz¹cymi sy-
tuacji osób niepe³nosprawnych i ich rodzin.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Osób Niepe³nosprawnych
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê serdecznie podziêkowaæ paniom i pa-

nom senatorom za zainteresowanie oraz zajêcie
siê problematyk¹ osób niepe³nosprawnych. Jest
to grupa, która stanowi a¿ 13% ca³ego spo³eczeñ-
stwa, nie mo¿na zatem przechodziæ obojêtnie wo-
bec codziennych, trudnych i nie zawsze dostate-
cznie dostrzeganych problemów tych osób. Tym
bardziej trzeba ceniæ takie wydarzenie, jak dzi-
siejsze, kiedy to sprawy niepe³nosprawnych
omawiane s¹ na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Dzisiejsze posiedzenie stanowi dalszy ci¹g
zdarzeñ, jakie mia³y miejsce w roku ubieg³ym,
kiedy to z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz senackiej Komisji Zdro-
wia zorganizowany zosta³ cykl trzech konferencji
poœwiêconych tym zagadnieniom, w³aœnie
w kontekœcie ewentualnych przysz³ych zmian
systemowych, które powinny przyczyniæ siê do
zwiêkszenia ¿yciowej i zawodowej aktywnoœci
i niezale¿noœci osób niepe³nosprawnych, do ich
wiêkszej integracji ze spo³eczeñstwem, a tak¿e do
zapewnienia rzeczywistych warunków do korzy-
stania przez te osoby z praw przys³uguj¹cych
wszystkim obywatelom. Spotkania te zbieg³y siê
w czasie z zakoñczeniem, przeprowadzonej w ro-
ku ubieg³ym przez resort pracy, ogólnopolskiej
spo³ecznej debaty nad docelowym systemem
wspierania osób niepe³nosprawnych. Ustalenia
wynikaj¹ce z tej debaty i dorobek konferencji
prowadzonych w Senacie s¹ zbie¿ne i wskazuj¹
na koniecznoœæ zbudowania nowego systemu,
w którego centrum znajdzie siê osoba niepe³no-
sprawna oraz jej potrzeby.

Polska, jako cz³onek spo³ecznoœci miêdzyna-
rodowej, musi w swoich planach uwzglêdniaæ
kierunki polityki spo³ecznej wypracowane na fo-
rum miêdzynarodowym. W dniu 30 marca bie-
¿¹cego roku minister pracy i polityki spo³ecznej,
pani Anna Kalata, podpisa³a w imieniu Rzeczy-
pospolitej Polskiej dokument ogromnej wagi:
konwencjê Organizacji Narodów Zjednoczonych
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o prawach osób niepe³nosprawnych. Przyjêcie tej
konwencji przez ONZ stanowi kolejny krok, po
Standardowych Zasadach Wyrównywania Szans
Osób Niepe³nosprawnych w spo³eczeñstwie,
w kierunku zapewnienia osobom niepe³nospra-
wnym mo¿liwoœci równoprawnego uczestnictwa,
a tak¿e zobowi¹zuje pañstwa strony konwencji
do podejmowania wszelkich wysi³ków na rzecz
wspierania tej idei. Podpisanie przez Polskê kon-
wencji o prawach osób niepe³nosprawnych ot-
wiera drogê do ratyfikacji tego dokumentu. Nim
to jednak nast¹pi, czeka nas staranna weryfika-
cja obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów z punktu
widzenia ich znaczenia, a tak¿e skutecznoœci
w zakresie ochrony praw osób niepe³nospra-
wnych.

Zasad¹ kszta³towania polityki spo³ecznej wo-
bec osób niepe³nosprawnych jest powszechnie
lansowana idea zintegrowanego podejœcia do
niepe³nosprawnoœci. Oznacza to w³¹czenie pro-
blematyki niepe³nosprawnoœci do wszelkich
planów i dzia³añ podejmowanych w praktyce na
ka¿dym szczeblu zarz¹dzania pañstwem i wszê-
dzie tam, gdzie te plany i dzia³ania maj¹ wp³yw na
losy obywateli. Takie te¿ podejœcie zamierzamy
realizowaæ.

W za³o¿eniach nowej ustawy, które zosta³y
przygotowane w Ministerstwie Pracy i Polityki
Spo³ecznej, przedstawiono systematyczn¹ dia-
gnozê sytuacji osób niepe³nosprawnych oraz wy-
nikaj¹ce z niej wnioski do dalszych prac nad
przebudow¹ czy te¿ bardziej radykaln¹ zmian¹
obowi¹zuj¹cego obecnie systemu. Zwrócono
uwagê na dalece niewystarczaj¹c¹ obecnoœæ
osób niepe³nosprawnych na rynku pracy, mimo
¿e ich zbiorowoœæ jest statystycznie starsza ni¿
ludnoœæ ogó³em, a wiêc liczba biernych zawodo-
wo jest z oczywistych powodów wy¿sza. To poró-
wnanie sytuacji osób niepe³nosprawnych i spra-
wnych w wieku produkcyjnym pokazuje, ¿e akty-
wnoœæ tych pierwszych jest znacznie ni¿sza. Poza
rynkiem pracy pozostaje blisko milion osiemset
tysiêcy osób niepe³nosprawnych w wieku pro-
dukcyjnym, czego nie mo¿na t³umaczyæ jedynie
z³ym stanem ich zdrowia.

Podejmowane dotychczas dzia³ania, zwi¹zane
ze wspieraniem pracodawców zatrudniaj¹cych
osoby niepe³nosprawne, nie przynosz¹ istotnych
pozytywnych zmian w zakresie ich zatrudniania.
Dlatego te¿ nowe rozwi¹zania powinny w wiêk-
szym stopniu koncentrowaæ siê raczej na udzie-
laniu skutecznego wsparcia samym osobom nie-
pe³nosprawnym, ni¿ na ci¹g³ym zwiêkszaniu po-
mocy dla pracodawców zatrudniaj¹cych te oso-
by. Trzeba wdro¿yæ instrumenty pozwalaj¹ce na
zindywidualizowanie us³ug, przede wszystkim
dla tych, którzy bez odpowiedniego wsparcia nie
mog¹ w³asnym staraniem wejœæ na rynek pracy

i osi¹gn¹æ odpowiedniego poziomu niezale¿no-
œci. Trzeba stworzyæ instrumenty i rozwi¹zania
prawne umo¿liwiaj¹ce szerszy udzia³ osób nie-
pe³nosprawnych w otwartym rynku pracy, po-
niewa¿ tam tkwi¹ potencjalnie najwiêksze, obe-
cnie niewykorzystane, mo¿liwoœci ich zatru-
dniania.

Musimy te¿ pochyliæ siê nad niezwykle wa¿n¹
kwesti¹, jak¹ jest docelowy system orzekania
o niesprawnoœci. We wszystkich dyskusjach po-
dejmowanych w ramach przeprowadzanej deba-
ty, ale równie¿ w trakcie konferencji organizowa-
nych w Senacie, wskazywano na potrzebê upro-
szczenia i ujednolicenia istniej¹cych obecnie piê-
ciu systemów orzekania dla ró¿nych celów.

Wa¿ne jest, aby nowy system identyfikowa³ te
osoby, które ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ
wymagaj¹ wsparcia, i aby takie wsparcie by³o dla
nich dostêpne. Mam nadziejê, ¿e wkrótce rozpo-
cznie pracê miêdzyresortowy zespó³, który doko-
na szczegó³owej analizy mo¿liwoœci zintegrowa-
nia istniej¹cych systemów oraz opracuje za³o¿e-
nia i projekt nowej ustawy o orzekaniu o nie-
pe³nosprawnoœci. Osoby orzeczone w nowym sy-
stemie bêd¹ jednoczeœnie beneficjentami nowej
ustawy, której celem bêdzie wspieranie zatrud-
nienia i integracji osób niepe³nosprawnych.

Buduj¹c nowy system, nie wolno zapominaæ,
¿e sprawy osób niepe³nosprawnych ju¿ zosta³y
dostrze¿one w wielu przepisach reguluj¹cych
podstawowe dziedziny spo³ecznego funkcjono-
wania. Rzecz¹ odrêbn¹ jest dokonanie oceny ich
skutecznoœci. Nie by³oby jednak korzystne od-
stêpowanie od s³usznej zasady dostrzegania tej
problematyki w ró¿nych regulacjach na rzecz
w³¹czenia ich do jednego aktu prawnego, regulu-
j¹cego ca³oœciowo tê problematykê. Dlatego te¿
nowa ustawa, odwo³uj¹c siê do podstawowych,
niezbywalnych praw osób niepe³nosprawnych,
pozostawiaæ bêdzie ich uregulowanie odrêbnym
przepisom, koncentruj¹c siê przede wszystkim
na kwestiach zwi¹zanych ze wsparciem osób nie-
pe³nosprawnych w procesie w³¹czania ich w ry-
nek pracy i utrzymania jak najwiêkszej ich liczby
w zatrudnieniu.

Dokument ten, mimo jego ogólnego charakte-
ru, ju¿ teraz wzbudzi³ liczne kontrowersje i spola-
ryzowa³ stanowiska ró¿nych gremiów. Zastrze¿e-
nia zg³aszaj¹ w szczególnoœci przedstawiciele or-
ganizacji pracodawców osób niepe³nospra-
wnych, obawiaj¹c siê uszczuplenia dotychczaso-
wego wsparcia, jakie otrzymuj¹ z tytu³u ich za-
trudnienia. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e wsparcie
to musi byæ udzielane w zgodzie z regu³ami po-
mocy publicznej obowi¹zuj¹cymi kraje cz³on-
kowskie Unii Europejskiej, w tym tak¿e Polskê.
Jednym z warunków okreœlonych w za³o¿eniach
by³o w³aœnie dostosowanie przepisów do nowych
rozwi¹zañ w zakresie pomocy publicznej, jakie
zapowiada³a Komisja Europejska. Jednak¿e pra-
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ce te nie zosta³y zakoñczone zgodnie z przewidy-
waniami, a Komisja Europejska przed³u¿y³a czas
dzia³ania dotychczasowych rozwi¹zañ o pó³tora
roku. Oznacza to, ¿e wraz z pó³rocznym okresem
dostosowawczym obecne rozwi¹zania obowi¹zy-
waæ bêd¹ do koñca 2008 r. W tej sytuacji wczeœ-
niejsze przyjêcie nowej ustawy z jednoczesnym
za³o¿eniem, ¿e wymagaæ ona bêdzie zasadniczej
nowelizacji wkrótce po jej uchwaleniu, wydaje siê
nieuzasadnione.

Panie i Panowie Senatorowie, wiele istotnych
zmian, w szczególnoœci w kontekœcie wspierania
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, przynie-
sie nowelizacja obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy
o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepe³nospra-
wnych. W projekcie tym rz¹d zaproponowa³
wdro¿enie szeregu nowych instrumentów sprzy-
jaj¹cych zwiêkszeniu zainteresowania praco-
dawców zatrudnianiem takich osób. Przewidzia-
no tak¿e nowe rozwi¹zania dla tych niepe³no-
sprawnych, którzy zechc¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub rolnicz¹ albo zechc¹ staæ siê
cz³onkami spó³dzielni socjalnych. Zmieniona
ustawa okreœli now¹ formê pomocy na te cele
w postaci dotacji.

Uchwalenie zmian w obowi¹zuj¹cej ustawie
o rehabilitacji skutkowaæ bêdzie koniecznoœci¹
wydania czternastu aktów prawnych ni¿szego
rzêdu. Kierunkowe projekty tych aktów zosta³y
za³¹czone do przed³o¿enia rz¹dowego, bêd¹cego
obecnie przedmiotem prac parlamentarnych,
niemniej jednak wymagaj¹ one przejœcia ca³ego
procesu legislacyjnego przed ich ostatecznym
przyjêciem. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê obec-
nie w trakcie prac wewn¹trzresortowych, tak
aby po uchwaleniu ustawy by³y one gotowe do
konsultacji miêdzyresortowych i z partnerami
spo³ecznymi. Zale¿y nam bowiem, aby nowe,
uchwalone przepisy mog³y byæ stosowane jak
najszybciej po wejœciu w ¿ycie znowelizowanej
ustawy.

Proszê pañstwa, niepe³nosprawnoœæ jako za-
gadnienie interdyscyplinarne stanowi przedmiot
zainteresowania i prac wielu resortów. Dzia³ania
takie podejmowane s¹ w ró¿nych obszarach.
Przedstawiona informacja zawiera omówienie
prac podjêtych w obszarze zabezpieczenia spo³e-
cznego, ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa
wy¿szego, transportu lotniczego i kolejowego
oraz sportu. Podejmowane inicjatywy z pewno-
œci¹ przyczyni¹ siê w wielu aspektach do popra-
wy sytuacji osób niepe³nosprawnych, choæ nie-
w¹tpliwie nie zmieni¹ jej radykalnie. Dla osi¹g-
niêcia tego celu trzeba nie tylko czasu i nak³a-
dów finansowych, ale tak¿e woli i determinacji
wszystkich, którym le¿y na sercu dobro tych,
którym pomoc nasza jest szczególnie potrzebna,
aby mogli wieœæ aktywne, godne i szczêœliwe ¿y-

cie. Mnie tej determinacji nie zabraknie. Mam
nadziejê, ¿e rz¹dowi i parlamentowi tak¿e nie.
Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

jakieœ pytania pe³nomocnikowi rz¹du do spraw
osób niepe³nosprawnych?

(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Bardzo proszê, pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Chcia³bym zapytaæ o harmonogram prac nad
ustawami, które pan zapowiada. Kiedy mo¿emy
siê spodziewaæ produktów awizowanych przez
pana ministra?

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
Nie widzê zg³oszeñ.
Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie

odpowiedzi. Zapraszam tutaj, do mównicy.

Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Osób Niepe³nosprawnych
Miros³aw Mielniczuk:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W tej chwili dwa najwa¿niejsze akty prawne,

a wiêc nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i reha-
bilitacji osób niepe³nosprawnych wraz z auto-
poprawk¹ rz¹du, przesz³y przez komisjê spraw
spo³ecznych i trafi¹ ju¿ do drugiego czytania, do
parlamentu. Daty, jakie zak³adamy, mówi¹, ¿e
ustawa powinna wejœæ w ¿ycie 1 lipca 2007 r.

Tymczasem ta, nazwijmy j¹ tak, du¿a ustawa
mia³a wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2008 r. Mówi³em
w swoim wyst¹pieniu o tym, ¿e Komisja Europej-
ska przed³u¿y³a czas obowi¹zywania przepisów,
dotycz¹cych obecnie pomocy publicznej, prakty-
cznie do koñca roku 2008. I stanêliœmy przed ta-
kim dylematem: czy tworzymy now¹ ustawê, któ-
ra mia³aby wejœæ w ¿ycie 1 stycznia 2008 r., a wie-
my, ¿e praktycznie natychmiast bêdziemy mu-
sieli przyst¹piæ do jej nowelizacji, czy te¿ zmie-
niamy datê wejœcia tej ustawy w ¿ycie dopiero
wtedy, kiedy otrzymamy now¹ wersjê europej-
skich przepisów, które dotycz¹ pomocy publicz-
nej. Zosta³ wybrany ten drugi wariant i planowa-
ne wejœcie w ¿ycie nowej ustawy, tej du¿ej, to jest
1 stycznia 2009 r. O to wyst¹piliœmy do premiera.

Akty wykonawcze do nowelizacji, o czym te¿
mówi³em w swoim wyst¹pieniu, s¹ w tej chwili po
uzgodnieniach wewn¹trzresortowych i po prostu
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czekamy na zakoñczenie prac parlamentarnych,
¿eby wdro¿yæ ich bieg, zgodny z procedur¹,
a wiêc: uzgodnienia zewnêtrzne i partnerzy spo-
³eczni.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Alexandrowicz chcia³ jeszcze za-

daæ jedno pytanie.
(Senator Przemys³aw Alexandrowicz: Panie

Marsza³ku, Panie Ministrze…)
Przepraszam, i pan senator Mieczys³aw Augu-

styn.
Czy ktoœ jeszcze bêdzie chcia³ zadaæ pytanie?
Nie widzê zg³oszeñ.
To na tym runda pytañ bêdzie zakoñczona.
Bardzo proszê, pan senator Alexandrowicz.

Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
W tej krótkiej informacji o pracach nad nowy-

mi uregulowaniami, dotycz¹cymi sytuacji osób
niepe³nosprawnych – a informacja ta ma piêtna-
œcie stron – w oœmiu miejscach wymieniony jest
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych. Na ten temat dociera³y do nas
ró¿ne informacje medialne. Czy w ramach prac
nad nowymi uregulowaniami prawnymi, a fun-
dusz jest regulowany w³aœnie ustaw¹ o rehabili-
tacji osób niepe³nosprawnych, s¹ przewidziane
jakieœ rozwi¹zania organizacyjne dotycz¹ce fun-
duszu b¹dŸ – w razie jego likwidacji, bo i takie s³y-
szeliœmy informacje – dotycz¹ce dalszego
real izowania tych zadañ, które fundusz
wykonywa³?

(Miros³aw Mielniczuk: Panie Marsza³ku,
czy…)

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo proszê, teraz pan senator Mieczys³aw

Augustyn.
Nastêpnie pan minister udzieli odpowiedzi.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pytanie jest w³aœciwie bardzo podobne, ja tyl-

ko wzmocniê te w¹tpliwoœci, które podnosi pan
senator Alexandrowicz. Mianowicie, jest ju¿ pro-
jekt ustawy dotycz¹cej kszta³towania zasad poli-
tyki spo³ecznej w ogólnoœci. I tam, o ile dobrze od-
czyta³em, jest mowa o zupe³nie nowej roli Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych, o likwidacji oddzia³ów wojewó-

dzkich i przeniesieniu zadañ do samorz¹dów.
O tym pañstwo w tej informacji nie wspominacie.
Prosi³bym o przybli¿enie tematu.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.

Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Osób Niepe³nosprawnych
Miros³aw Mielniczuk:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
W pracach legislacyjnych, które odbywaj¹ siê

w ministerstwie pracy, nie przewiduje siê likwida-
cji PFRON. Uwa¿am nawet, ¿e nastêpuje pewne
wzmocnienie funkcji, to znaczy s¹przes³ankido te-
go, ¿eby wzmocniæ funkcje PFRON, przes³anki wy-
nikaj¹ce ze œrodków finansowych, które s¹ w dys-
pozycji ministerstwa pracy, z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego. Otó¿ chcia³bym te¿ pañstwa
poinformowaæ, ¿e wed³ug informacji uzyskanych
od pani minister Gêsickiej wykorzystanie œrodków
europejskich,któremia³ dodyspozycji PFRON, jest
najwiêksze w kraju, najwiêksze ze wszystkich in-
stytucji, które tymi œrodkami dysponowa³y. Infor-
macja pani Gêsickiej mówi o tym, ¿e PFRON ma
procentowo najwy¿sze wykorzystanie w kraju.
A wiêc ta instytucja tak¿e w tym wzglêdzie potrafi³a
znaleŸæ swoje miejsce i efektywnie wykorzystywaæ
œrodki, jakie mia³a do dyspozycji.

A wiêc, jak rozpocz¹³em, w pracach legislacyj-
nych w ministerstwie nie przewiduje siê likwida-
cji PFRON, natomiast prawd¹ jest, ¿e funkcjonu-
je poselski projekt o zasadach prowadzenia poli-
tyki spo³ecznej, w którym ujêta jest likwidacja
oddzia³ów regionalnych PFRON i pozostawienie
tylko centrali. Nie potrafiê jednak siê do tego od-
nieœæ, dlatego ¿e jest to projekt poselski i w tej
sprawie wszystko jest w rêkach pos³ów.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
(G³os z sali: Czy jeszcze mo¿na…)
Pytania ju¿ zakoñczyliœmy, przepraszam naj-

mocniej.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o wymogach regulaminowych

dotycz¹cych czasu przemawiania senatorów
oraz o koniecznoœci zapisywania siê do g³osu
u senatora prowadz¹cego listê mówców.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Jana Szafrañca.

Senator Jan Szafraniec:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Moja wypowiedŸ przekracza jednominutowy

czas na zadawanie pytania, dlatego te¿ zdecydo-
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wa³em siê na kilkuminutowe wyst¹pienie zakoñ-
czone pytaniem.

Jak wynika z informacji ministra pracy i polityki
spo³ecznej o pracach nad nowym uregulowaniem
dotycz¹cym sytuacji osób niepe³nosprawnych, op-
racowany jest projekt ustawy o spo³ecznym ubez-
pieczeniu pielêgnacyjnym, z którego wynika, ¿e or-
ganizacja pielêgnacji i pomocy osobom niesamo-
dzielnym jest zadaniem, jakiemu z przyczyn finan-
sowych oraz organizacyjnych coraz czêœciej nie
mo¿e sprostaæ rodzina.Dziêki planowanymdzia³a-
niom powinien zostaæ zapewniony taki poziom pie-
lêgnacji osób niesamodzielnych, który zapewni im
egzystencjê na godnym poziomie i pomo¿e rodzi-
nom w pe³nieniu przez nie funkcji pielêgnacyj-
nych. W zwi¹zku z tym przytoczê przyk³ad rodziny,
w której pracuj¹cy ojciec i niepracuj¹ca matka
opiekuj¹ siê dwiema niepe³nosprawnymi córkami
bliŸniaczkami o sprawnoœci umys³owej obni¿onej
do poziomu znacznego, co kiedyœ okreœlano mia-
nem imbecilitas mentalis. Co prawda dziewczyn-
kom przys³uguje renta socjalna, gdy¿ obie ukoñ-
czy³y ju¿ osiemnaœcie lat, ale problem tkwi w tym,
¿e je¿eli dochód na osobê w rodzinie przekroczy
583 z³, tak jak w tym przypadku, to wówczas rodzi-
na traci prawo do œwiadczenia pielêgnacyjnego,
dwóch zasi³ków rodzinnych oraz dwóch dodatków
do zasi³ku rodzinnego z tytu³u kszta³cenia i rehabi-
litacji. Utrata œwiadczenia pielêgnacyjnego pozba-
wia opiekuna niepe³nosprawnego dziecka wyna-
grodzenia za pracê, z której rezygnuje przecie¿ na
czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
w tym wypadku nad dwiema dziewczynami. Wi¹¿e
siê z tym tak¿e brak mo¿liwoœci op³acenia sk³adek
emerytalno-rentowych, a w dalszej perspektywie –
ewentualna odmowa przyznania œwiadczenia
emerytalnego lub rentowego przez Zak³ad Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych. A zatem sytuacja finansowa
takiej rodziny ulega znacznemu pogorszeniu i mi-
mo sta³ych wydatków otrzymuj¹ mniejsze œwiad-
czenia. St¹d te¿ moje pytanie: czy projekt ustawy
o spo³ecznym ubezpieczeniu pielêgnacyjnym, za-
k³adaj¹cym stworzenie mo¿liwoœci godnego ¿ycia
osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
tak jak w tym przypadku, zmieni sytuacjê w³aœnie
tej rodziny? Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Krzysztof Putra:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-

s³awa Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze! Drodzy Zaproszeni Goœcie!
Ogromnie siê cieszê, ¿e sprawa osób niepe³no-

sprawnych jest omawiana na plenarnym posie-

dzeniu Senatu. Przypominam sobie dzisiaj s³owa
najwiêkszego Polaka, Jana Paw³a II, który w roku
milenijnym na Placu Œwiêtego Piotra apelowa³
i prosi³ wszystkich mo¿nych tego œwiata o pomoc
osobom niepe³nosprawnym. Do dziœ pamiêtam
wypowiedziane przez niego s³owa, kiedy dziêko-
wa³ „Solidarnoœci”, ¿e jest zwi¹zkiem personali-
stycznym, a nie zwi¹zkiem lewicowym, ¿e broni
podmiotowoœci rodziny, podmiotowoœci cz³owie-
ka – i tu wymieni³ osoby niepe³nosprawne.

Ja, cz³owiek, który ca³e doros³e ¿ycie poœwiêci³
osobom niepe³nosprawnym, ogromnie siê cieszê,
¿e te osoby nareszcie s¹ traktowane w Polsce, na
wsiach, w ma³ych miasteczkach, w du¿ych mia-
stach, faktycznie jako podmiot. Bo inna jest
mentalnoœæ rodziców mieszkaj¹cych na wsi – jest
taka i by³a – a inna w mieœcie. W wielu wypad-
kach te osoby faktycznie by³y traktowane jak
rzecz, by³y uwa¿ane za karê bo¿¹, w ogóle siê nie
pokazywa³y na du¿ych, masowych imprezach.
Po obaleniu poprzedniego systemu faktycznie
wiele, wiele siê zmieni³o, jeœli chodzi o osoby nie-
pe³nosprawne. Nie bêdê wymienia³ dzia³añ pod-
jêtych przez Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, takich jak utworzenie
warsztatów terapii, utworzenie przedszkoli inte-
gracyjnych, szkó³ integracyjnych. Drodzy Pañ-
stwo, tak¿e dziêki osobom niepe³nosprawnym
mo¿na zwiêkszaæ zatrudnienie, bo je¿eli w klasie,
w przedszkolu czy w szkole integracyjnej jest od
trzech do piêciu osób niepe³nosprawnych, to ju¿
musi byæ nauczyciel prowadz¹cy, nauczyciel po-
mocniczy, a tak¿e musz¹ byæ psychologowie, lo-
gopedzi, terapeuci.

Moim marzeniem jest to – i tu mam proœbê do
pana ministra – ¿eby nareszcie powsta³y centra
szkoleniowo-rehabilitacyjne, przynajmniej
osiem w Polsce. Moim marzeniem jest, ¿eby to, co
zainicjowa³em w Rzeczypospolitej, czyli telepra-
ca, dziêki której zosta³o przeszkolonych w samej
Ma³opolsce oko³o oœmiuset osób niepe³nospra-
wnych, by³o nadal kontynuowane, ¿eby nare-
szcie by³a definicja telepracy. Bardzo s³usznie
pan minister powiedzia³, ¿e trzeba tych ludzi wy-
ci¹gaæ z domu, dawaæ im mo¿liwoœci zatrudnie-
nia, a nie wprowadzaæ dofinansowanie dla praco-
dawców. Faktycznie, je¿eli s¹ warsztaty terapii
i na otwarty rynek pracy ma wejœæ okreœlona licz-
ba osób niepe³nosprawnych, bo to s¹ ludzie od
osiemnastu do szeœædziesiêciu lat, to trzeba kon-
tynuowaæ dzia³alnoœæ tych zak³adów aktywizacji
zawodowej. I ogromnie siê cieszê, Panie Mini-
strze, ¿e nareszcie zmieniono tu zasady naboru.
Skoro w zak³adzie aktywizacji zawodowej mia³a
byæ tylko osoba z pierwsz¹ kategori¹ niepe³no-
sprawnoœci, to sam pan wie, podobnie jak ci, któ-
rzy zajmuj¹ siê osobami niepe³nosprawnymi, ¿e
to mogli byæ tylko ludzie na wózkach, niewidomi,
bez r¹k, bez nóg. Te rygory zosta³y teraz jakby
z³agodzone.
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Bola³em nad tym, ¿e przy ustalaniu bud¿etu
pañstwa na lata 2005 – 2006 zabrano 500 milio-
nów z³, które mia³y byæ przeznaczone na dostoso-
wanie urzêdów gminnych, pañstwowych, a na-
wet parlamentarnych do potrzeb osób niepe³no-
sprawnych. Bo musimy wiedzieæ, ¿e nawet Senat
i Sejm nie s¹ dostosowane do potrzeb tych osób.
Ma³o tego, pojawia siê coraz wiêcej sygna³ów na
temat dostosowania biur poselskich i senator-
skich. I uwa¿am, ¿e powinno siê nareszcie to
wszystko zrobiæ pod k¹tem osób niepe³nospra-
wnych.

Jako senator, a tak¿e po prostu jako cz³owiek
uwa¿am, ¿e pewna decentralizacja by³a potrzeb-
na, ale przerzucenie, Panie Ministrze, wielu kom-
petencji z PFRON na powiatowe centra pomocy
rodzinie, na oœrodki ROPS, MOPS naprawdê by³o
kardynalnym b³êdem, bo jest wiele programów.
Wiemy, ¿e s¹ programy Homer, Samochód, Par-
tner i inne, ale osoby niepe³nosprawne po prostu
nie wiedz¹, gdzie mog¹ znaleŸæ informacje na te-
mat turnusów rehabilitacyjnych. Wielu praco-
wników sta³o siê typowymi urzêdnikami. Nie ma-
j¹ do tego serca, nie czuj¹ potrzeb osoby nie-
pe³nosprawnej. I trzeba uwa¿aæ, Panie Ministrze,
¿eby nie wylaæ dziecka z k¹piel¹. Powiem szcze-
rze: za du¿o jest tych departamentów w PFRON,
dyrektorów kontraktu. Buntujê siê te¿, ¿e kiedy
s¹ pewne programy z Europejskiego Funduszu
Socjalnego, urzêdnicy z PFRON pisz¹ te progra-
my, id¹ na kierownika kontraktu i bior¹ 36 tysiê-
cy wynagrodzenia. We mnie siê wtedy gotuje, bo
jak mo¿na byæ pracownikiem PFRON, pisaæ pro-
gram, a póŸniej braæ urlop bezp³atny i konsumo-
waæ te pieni¹dze? My prowadzimy wiele progra-
mów z EFS, ale naprawdê na uczciwych zasa-
dach. Jak mo¿na, Panie Ministrze, rozliczaæ
w ci¹gu jednego miesi¹ca 1000 km wyje¿d¿one
przez jednego pracownika? Czy ludzka fizyczna
wytrzyma³oœæ pozwala jeŸdziæ dzieñ w dzieñ po
800 km? Wydaje mi siê, ¿e nie, Panie Ministrze.
Wydaje mi siê, ¿e nie.

I w zwi¹zku z tym powiem tak: ogromnie siê
cieszê, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ, og³aszaj¹c
program Polski solidarnej i socjalnej, nie zapom-
nia³o o osobach niepe³nosprawnych. Cieszê siê,
¿e to na zjeŸdzie Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
noœæ” pan prezydent Lech Kaczyñski, wtedy jesz-
cze kandydat na prezydenta, og³osi³ ten program
socjalny. Cieszê siê ogromnie, Panie Ministrze, ¿e
faktycznie konsekwentnie realizujemy programy
pomocy osobom niepe³nosprawnym.

I na koniec powiem tak: moim marzeniem jest,
¿eby w ka¿dej miejscowoœci by³y przedszkola in-
tegracyjne, szko³y integracyjne, a póŸniej œrednie
szko³y, a tak¿e uniwersytety. Bo myœmy podpisa-
li z Uniwersytetem Jagielloñskim umowê, ¿e ten
szczebel jest zachowany i najbardziej zdolni stu-

denci faktycznie mog¹ studiowaæ na wy¿szych
uczelniach. Mimo ¿e wypowiedzia³em parê kryty-
cznych zdañ, uwa¿am, ¿e faktycznie nareszcie
mamy program dla osób niepe³nosprawnych.

I jeszcze powiem pañstwu tak: mia³em mo¿li-
woœæ, jako zwi¹zkowiec „Solidarnoœci”, zwiedziæ
wiele krajów Europy i œwiata. Mówi siê, ¿e kraje
Dalekiego Wschodu, Japonia czy inne, wyprze-
dzi³y nas o epokê. Jest to nieprawda. Na Dalekim
Wschodzie, w³aœnie w Japonii, jest tak, ¿e je¿eli
dziecko jest niepe³nosprawne, to mo¿e przeby-
waæ w hotelu, w sto³ówce, w kawiarni, w domu;
na tym u nich polega integracja. Ale szko³y s¹
osobno dla dzieci niepe³nosprawnych, a osobno
dla dzieci zdrowych. Kiedy stamt¹d przyjechali
do nas i zobaczyli przedszkole integracyjne, to
nic nie powiedzieli, bo oni maj¹ taki zwyczaj, ino:
uuu! Zapyta³em: a co? A, to myœmy siê powinni
uczyæ od was integracji. Bo jak zobaczyli, ¿e
dziecko z zespo³em Downa, dziecko z autyzmem
i inne niepe³nosprawne dzieci przebywaj¹ ze
zdrowymi dzieæmi i ¿e dziecko niepe³nosprawne
pomaga dziecku zdrowemu czy na odwrót, dziec-
ko zdrowe niepe³nosprawnemu, to byli w szoku.
Ja dziêkujê rz¹dowi za jedno – za to, ¿e uczymy
prawdziwej tolerancji, od ma³ego dziecka. Bo
z tymi przepiêknymi budowlami, które powstaj¹,
to ró¿nie jest. Przyjdzie jeden nawiedzony i mo¿e
je zburzyæ, ale tolerancji nikt nikomu faktycznie
nie zabierze. Nikt tego nikomu nie zabierze.

Jeszcze przypomnê taki moment zwi¹zany
z Janem Paw³em II. Kiedy 4 listopada 2004 r.
otrzymywa³ od pewnej fundacji odznaczenie
„Amicus Minorum”, „Przyjaciel Mniejszych”, to
tak siê uœmiechn¹³ do tych dzieci niepe³nospra-
wnych i powiedzia³: nareszcie niepe³nosprawni
coœ zrobili dla niepe³nosprawnego.

Chcia³bym z³o¿yæ na rêce pana ministra ser-
deczne podziêkowania dla ca³ego rz¹du za trak-
towanie osób niepe³nosprawnych jako podmio-
tów. Ale, Panie Ministrze, ostro¿nie z likwidacj¹
tych oddzia³ów. Bo ja powiem jedno: ju¿ od ra-
dnego powiatowego, wojewódzkiego, a teraz ja-
ko senator obserwujê, ¿e ka¿dy ino patrzy, jak
zabieraæ pieni¹dze tym najs³abszym, w³aœnie
tym najs³abszym. A ja uwa¿am, ¿e tu siê jeszcze
powinno dok³adaæ i stworzyæ mo¿liwoœæ, ¿eby
osoba niepe³nosprawna mog³a naprawdê praco-
waæ, czy przez telepracê, czy przez inne formy
zatrudnienia.

Dziêkujê. Przepraszam za d³ugie przemówie-
nie, ale, Drodzy Pañstwo, to jest naprawdê moje
¿ycie, ja naprawdê staram siê te projekty reali-
zowaæ.

Chcia³bym tu jeszcze publicznie podziêkowaæ
ca³ej komisji polityki prorodzinnej. Tam nie ma
polityki. Tam nie ma polityki, bo minister Sidoro-
wicz nie ró¿ni siê od senatora Koguta, tak samo
mówi, i nie jest wa¿ne, ¿e on jest z Platformy, a ja
z PiS, bo liczy siê dobro osoby niepe³nosprawnej.
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I wszystkie inne komisje powinny z tej braæ przy-
k³ad. Wszystkim z tej komisji chcia³bym za to ser-
decznie, serdecznie podziêkowaæ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A jadziêkujê zaprzemówienie,PanieSenatorze.
Senator Augustyn.
Poproszê o zabranie g³osu.
(G³os z sali: Te¿ z tej komisji.)
Te¿ z tej komisji, tej niepolitycznej, jak rozu-

miem.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-

wie!
Racjê ma pan senator Kogut, mówi¹c, ¿e nieje-

dno przez te lata uda³o siê zrobiæ, i to konkretnie
dla osób niepe³nosprawnych, tak¿e z udzia³em
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych. Ale nie chodzi tylko o sprawy
materialne, organizacyjne, które stanowi¹ du¿y
dorobek, bo wiele zmieni³o siê tak¿e w naszej
mentalnoœci – zapiszmy to na plus. Nadal jesteœ-
my w drodze, wci¹¿ siê uczymy. I wydaje siê, ¿e je-
œli mamy serio wdro¿yæ tê konwencjê, o której
wspomina³ tutaj pan minister, to powinniœmy
skonsumowaæ dorobek tych dobrych semina-
riów i konferencji, które odby³y siê z inspiracji
panów przewodnicz¹cych Sidorowicza i Szymañ-
skiego, a poœwiecone by³y realizacji praw osób
niepe³nosprawnych w Polsce. Otó¿ ta najnowsza
konwencja ONZ k³adzie szczególnie mocny ak-
cent w³aœnie na aspekt realizacji praw cz³owieka
i ponagla rz¹dy, które zdecydowa³y siê podpisaæ
tê konwencjê, ¿eby usuwa³y przede wszystkim
bariery, które uniemo¿liwiaj¹ normalne ¿ycie
osobom niepe³nosprawnym. Chodzi o to, ¿eby ich
nie traktowaæ inaczej, tylko daæ im dostêp do te-
go, co jest dostêpne pe³nosprawnym. Zapamiêta-
³em sobie z jednej z tych konferencji tak¹ œwietn¹
regu³ê, któr¹ pani sekretarz ambasady brytyj-
skiej, obecna wœród nas, mocno podkreœla³a – ¿e
to, co jest dobre dla osób niepe³nosprawnych,
jest przecie¿ dobre dla ka¿dego z nas, jest dobre
dla wszystkich. I w tym kierunku nale¿a³oby iœæ.

I dlatego, z uwagi na ten punkt widzenia, Panie
Ministrze, ja osobiœcie uwa¿am, ¿e tego czasu,
który nam zosta³ do 31 grudnia 2008 r., nie wolno
nam zmarnowaæ. Z niepokojem przyj¹³em infor-
macjê, która zawarta by³a w pañstwa przed³o¿e-
niu, ¿e prace nad t¹ bazow¹, g³ówn¹ ustaw¹ po-
œwiêcon¹ prawom osób niepe³nosprawnych, zo-
sta³y do tego czasu zawieszone. Nie traæmy tego
czasu. Konkretne rozwi¹zania mo¿emy moderni-
zowaæ, natomiast pracujmy, przybli¿ajmy siê do
tego, w przeciwnym razie tê kadencjê bêdziemy

musieli uznaæ za stracon¹, jeœli chodzi o tê pod-
stawow¹ materiê, jak¹ jest ustawa o prawach
cz³owieka niepe³nosprawnego.

Jeœli mówimy o tych barierach… Oczywiœcie
jest bardzo wa¿ne, ¿eby podmiotowoœæ cz³owie-
ka niepe³nosprawnego w pe³ni realizowa³a siê
wtedy, kiedy mo¿e on pracowaæ. Ale z tej infor-
macji wynika³o, ¿e za ma³o siê dzieje tak¿e pod
wzglêdem legislacyjnym i pod wzglêdem wspar-
cia finansowego – nie mówiê, ¿e nic siê nie dzie-
je, bo dzieje siê sporo, ale wci¹¿ za ma³o – ¿eby
przezwyciê¿aæ bariery, które nie pozwalaj¹ nie-
pe³nosprawnym podj¹æ pracy. A wiêc zdecydo-
wanie mocniejszy akcent na kszta³cenie, na le-
czenie, na rehabilitacjê. Wtedy ³atwiej bêdzie
o pracê na wolnym rynku, wtedy ³atwiej bêdzie
mo¿na wykorzystaæ te instrumenty, które ju¿
s¹, a tak¿e wdro¿yæ nowe. Bo przecie¿ wymaga-
nia na rynku pracy, Drodzy Pañstwo, jak
wszyscy o tym wiemy, rosn¹. I to rosn¹ zarówno
wymagania co do wiedzy, jak i co do umiejêtno-
œci. Nie bêdzie pracy dla niepe³nosprawnych
niewykszta³conych, a badania pokazuj¹, ¿e
z wykszta³ceniem osób niepe³nosprawnych jest
wci¹¿ gorzej ni¿ Ÿle.

Proszê pañstwa, z zadowoleniem trzeba je-
dnak przyj¹æ zapowiedŸ ustawy antydyskrymi-
nacyjnej. Bo jednym z owoców tych konferencji,
jednym z kierunków, o których mówiono, jest
w³aœnie ta niedyskryminacja cz³owieka niepe³no-
sprawnego. Rzeczywiœcie, je¿eli bêdzie tak, ¿e
w tej ustawie antydyskryminacyjnej znajd¹ siê
bardzo jednoznaczne i silne zapisy przeciwdzia-
³aj¹ce innemu ni¿ w przypadku wszystkich in-
nych traktowaniu osób niepe³nosprawnych, to
przybli¿ymy siê do tego modelu, w którym bê-
dziemy zabiegaæ g³ównie o realizacjê praw ludz-
kich, praw cz³owieka w odniesieniu do osób nie-
pe³nosprawnych. S¹ pewne mierniki – oprócz
s³ów, zapisów – które mówi¹ o tym, jaki tak na-
prawdê jest stosunek poszczególnych rz¹dów do
danego przedmiotu. Oczywiœcie takim mierni-
kiem jest pieni¹dz. Pieni¹dz zaadresowany do
tych œrodowisk, pieni¹dz zaadresowany do nie-
pe³nosprawnych. Podzielam rozgoryczenie pana
senatora Koguta, który przypomina³, jak to ob-
ciêto dotacje z bud¿etu pañstwa przeznaczone na
pokrycie czêœci kosztów pracy zatrudnionych
niepe³nosprawnych. Zrzucono ten obowi¹zek na
PFRON, a tym samym pomniejszono jego mo¿li-
woœci realizowania bardzo wielu innych przed-
siêwziêæ i programów. Niestety, ta praktyka, zgo-
dnie zreszt¹ z naszymi obawami wyra¿anymi z tej
trybuny, siê upowszechnia. Obawiam siê, i¿ mo-
¿e to, ¿e tak powiem, wejœæ rz¹dowi w krew i bê-
dzie tak co roku. Temu siê trzeba sprzeciwiaæ, bo
same s³owa nie wystarcz¹. Jest naprawdê bardzo
wiele rzeczy do zrobienia. Mówienie, ¿e fundusz
sobie jakoœ poradzi, jest s³uszne, bo fundusz fak-
tycznie sobie poradzi, ale kosztem na przyk³ad
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programów, które mog³yby pomóc zdobyæ wiedzê
i umiejêtnoœci osobom niepe³nosprawnym, nim
trafi¹ one na rynek pracy. A wiêc to jest kwestia
du¿ego kosztu i nie warto oszczêdzaæ w ten spo-
sób.

Na koniec, tradycyjnie ju¿ w tej Izbie, bêdê
mówi³ o prawach niesamodzielnych i niepe³no-
sprawnych mieszkañców domów pomocy spo³e-
cznej. Bo ta sprawa mnie bez przerwy boli. I za
rzecznikiem praw obywatelskich powtórzê: pra-
wa do opieki medycznej osób niepe³nospra-
wnych, przewlekle chorych, w domach pomocy
spo³ecznej nie s¹ respektowane. Us³ugi pielêg-
nacyjne i rehabilitacyjne s¹ tam wliczane w od-
p³atnoœæ, czyli de facto op³acane ze œrodków pry-
watnych. Te osoby niepe³nosprawne, w tym
dzieci, osoby chore psychicznie, to jedyna tak
du¿a, bo prawie stutysiêczna grupa, której pod-
stawowe uprawnienia Narodowy Fundusz Zdro-
wia i Ministerstwo Zdrowia ³amie. Nie spocznê,
dopóki nie doczekam czasu, a¿ osoby niepe³no-
sprawne przebywaj¹ce w domach pomocy spo³e-
cznej bêd¹ traktowane na równi z wszystkimi in-
nymi, tak jak i oni, ubezpieczonymi w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia i bêd¹ uznane za osoby,
którym œwiadczenie pielêgnacyjne, zgodnie
z ustaw¹ o œwiadczeniach zdrowotnych finanso-
wanych ze œrodków publicznych, bezwzglêdnie
siê nale¿y.

Dziêkujê pañstwu za uwagê. Zachêcam resort,
a¿eby, korzystaj¹c z tej du¿ej pracy wykonanej
przez Komisjê Zdrowia oraz Komisjê Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, zechcia³ kontynuowaæ pra-
ce nad now¹ ustaw¹, która w sposób globalny
obejmie kwestie praw osób niepe³nosprawnych
do wszystkich us³ug, do wszystkich dóbr, tak
a¿eby osoby te sta³y siê pe³noprawnymi cz³onka-
mi naszej spo³ecznoœci.

Jeszcze raz zachêcam pana ministra do tego,
¿eby mia³ odwagê upominaæ siê razem z nami
o zmianê miejsca urzêdu, który pan piastuje. Ten
urz¹d musi byæ ponad resortami, musi mieæ ran-
gê prawie ¿e rzecznika praw osób niepe³nospra-
wnych. To przynajmniej by³oby z korzyœci¹ dla
tych osób, które, jak s³yszymy, czêsto nie wiedz¹,
do kogo siê zwróciæ.

Na zakoñczenie dziêkujê naszym goœciom,
którzy jak zawsze nam towarzysz¹. Jeszcze raz
dziêkujê równie¿ obu panom przewodni-
cz¹cym za tê pracê, do której nas mobilizuj¹.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Antoni Szymañski ju¿ jest gotowy

do zabrania g³osu.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Szymañski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pani Dyrek-
tor! Pani Sekretarz Ambasady Brytyjskiej!

Towarzyszycie nam, Pañstwo, nieustaj¹co
w tych pracach. Dzisiejsza debata jest pewnym
pok³osiem wspólnych prac Komisji Zdrowia oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

Przypomnê, ¿e obie komisje spotka³y siê
22 czerwca 2006 r. na wspólnym posiedzeniu,
podczas którego zadecydowano o podjêciu prac
nad wypracowaniem spójnego systemu wspiera-
nia osób niepe³nosprawnych. Do wspó³pracy za-
prosiliœmy przedstawicieli Parlamentarnego Ze-
spo³u do spraw Osób Niepe³nosprawnych – nie
towarzysz¹ nam oni dzisiaj, dlatego ¿e w Sejmie
trwaj¹ bardzo gor¹ce g³osowania – a tak¿e Stowa-
rzyszenie Przyjació³ Integracji oraz ambasadê
Wielkiej Brytanii, któr¹ reprezentowa³a i repre-
zentuje do dzisiaj pani Jane Cordell. Komisje zor-
ganizowa³y tak¿e w dniach 7 i 21 listopada ubieg-
³ego roku seminaria na ten temat, a 1 grudnia
mia³o miejsce podsumowanie dotychczasowych
prac na du¿ej publicznej konferencji.

Podczas naszych seminariów staraliœmy siê
odpowiedzieæ na trzy pytania przewodnie. Po
pierwsze, jakim kryteriom powinien odpowiadaæ
system spójny i zintegrowany? Po drugie, co jest
przeszkod¹ w budowie tego systemu? Po trzecie,
co nale¿y zrobiæ, aby zbudowaæ system, który bê-
dzie lepszy od obecnego?

Dzisiejsza debata pozwala na zapoznanie siê
ze stanowiskiem rz¹du w wymienionych kwe-
stiach – jako ¿e przekazaliœmy rz¹dowi plon na-
szych przemyœleñ. Pozwala zorientowaæ siê, jak
rz¹d postrzega potrzebê zmian, jakie rozwi¹zania
prawne i organizacyjne przewiduje, a tak¿e, co
niezmiernie wa¿ne, jaki jest przewidywany ka-
lendarz zmian.

Specyfik¹ naszego i nie tylko naszego kraju
jest du¿a liczebnoœæ osób niepe³nosprawnych.
Liczymy, ¿e jest to ponad piêæ milionów osób.
Dlaczego chcemy budowaæ nowy system, chocia¿
doceniamy to, co siê w ostatnich kilkunastu la-
tach w Polsce wydarzy³o? Bo wydarzy³o siê bar-
dzo wiele dobrego. Otó¿ chcemy go budowaæ dla-
tego, ¿e ten system, który znamy i do którego siê
przyzwyczailiœmy, wymaga jednak okreœlonej re-
wizji. Wszyscy wiemy, jak skomplikowany mamy
stan prawny, jak nieprzejrzyste s¹ niektóre prze-
pisy, jak czêsto przepisy te nie s¹ przestrzegane.
Wiemy równie¿, ¿e osoby niepe³nosprawne maj¹
doœæ powa¿ne trudnoœci w korzystaniu z pomo-
cy, która jest zdecydowanie zbyt zbiurokratyzo-
wana i nierzadko trudno dostêpna. Trudno tak¿e
dotrzeæ do informacji o bardzo ró¿nych, czêsto
bardzo rozproszonych Ÿród³ach pomocy. Dadz¹
siê ju¿ dzisiaj bardzo precyzyjnie zidentyfikowaæ
rozliczne luki systemowe, które wielu osobom
niepe³nosprawnym utrudniaj¹ dostêp do w³aœci-
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wej pomocy, jaka pozwoli³aby im na ¿yciow¹ ak-
tywnoœæ i niezale¿noœæ.

Czy obecny system jest efektywny? Najpro-
stsz¹ odpowiedzi¹ na to pytanie by³oby porówna-
nie tego, ile osób niepe³nosprawnych fizycznie
bêd¹cych w wieku produkcyjnym pracuje w Pol-
sce i na przyk³ad w Wielkiej Brytanii. Otó¿ pod-
czas gdy w Wielkiej Brytanii pracuje oko³o 50%
osób niepe³nosprawnych fizycznie, u nas jest to
kilkanaœcie procent.

Debata ta sk³ania mnie do przypomnienia nie-
których wypowiedzi ekspertów powo³anych
przez obie komisje.

Piotr Paw³owski, prezes Stowarzyszenia Przy-
jació³ Integracji, postulowa³ powo³anie komisji
do spraw osób niepe³nosprawnych, która w ra-
mach swoich kompetencji przygotowywa³aby,
kontrolowa³aby, nadzorowa³aby proces tworze-
nia regulacji prawnych odnosz¹cych siê do osób
niepe³nosprawnych, na wzór rozwi¹zania fun-
kcjonuj¹cego w Wielkiej Brytanii.

Zaproszona ekspert, pani Beata Wachowiak-
-Zwara, która jest pe³nomocnikiem prezydenta
Gdyni do spraw osób niepe³nosprawnych –
a miasto to bardzo dobrze rozwi¹zuje problemy
osób niepe³nosprawnych – uwa¿a, ¿e dzia³ania
na rzecz osób niepe³nosprawnych powinny byæ
ca³kowicie odpolitycznione. O to apelowa³ rów-
nie¿ przed chwil¹ pan senator Kogut. W jej opinii
wiêkszoœæ problemów najlepiej rozwi¹zywaæ na
poziomie samorz¹du terytorialnego. Pani Beata
Wachowiak-Zwara uwa¿a, ¿e konieczny jest
kompleksowy program dzia³añ na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych. W programie tym nale¿y: usta-
liæ wytyczne dla w³adz lokalnych w zakresie pla-
nowania polityki spo³ecznej wobec osób nie-
pe³nosprawnych, uwzglêdniæ potrzeby wszyst-
kich mieszkañców, wyznaczyæ nowoczesne stan-
dardy dotycz¹ce jakoœci ¿ycia osób niepe³nospra-
wnych. W jej opinii politykom brakuje jednolitej
wizji co do rozwi¹zania problemów wynikaj¹cych
z ró¿nic jakoœci ¿ycia osób niepe³nosprawnych
i pozosta³ych obywateli. Uwa¿a ona, ¿e potrzebu-
jemy takich rozwi¹zañ, które nie dziel¹ spo³e-
czeñstwa na zdrowe i niepe³nosprawne. W przy-
padku ograniczenia sprawnoœci w wyniku choro-
by czy wypadku podstawow¹ zasad¹ powinno
byæ to, ¿e osoba taka powinna jak najszybciej
wróciæ do normalnego ¿ycia i funkcjonowania, do
aktywnoœci zawodowej, realizowania swoich pa-
sji, funkcji spo³ecznych, jakie pe³ni³a przed wy-
padkiem lub chorob¹. Pañstwo powinno rekom-
pensowaæ niepe³nosprawnoœæ poprzez system
prawny, wyposa¿enie w sprzêt rehabilitacyjny
i ortopedyczny, stworzenie infrastruktury, która
umo¿liwi godne ¿ycie.

Chcia³bym przytoczyæ równie¿ niektóre wnios-
ki z wypowiedzi pana Paw³a Wypycha, by³ego

pe³nomocnika rz¹du do spraw osób niepe³no-
sprawnych. Uwa¿a on, ¿e w Polsce funkcjonuje
prawo na rzecz osób niepe³nosprawnych, jednak
najwiêksze problemy mamy z jego wystarcza-
j¹cym egzekwowaniem, a tak¿e karaniem za jego
³amanie. Ponadto obecnie g³ówny nacisk po³o¿o-
ny jest na obs³ugê osoby niepe³nosprawnej, a nie
na sam¹ osobê. System powinien zak³adaæ opra-
cowanie jednego spójnego programu dzia³añ na
rzecz osoby niepe³nosprawnej. Poprzez eduka-
cjê, proces usamodzielniania i udostêpniania
osobie niepe³nosprawnej wszystkich mo¿liwych
instrumentów, system powinien prowadziæ do
pe³nego jej usamodzielnienia wraz z usamodziel-
nieniem ¿yciowym i ekonomicznym. System, jego
zdaniem, powinien zostaæ uproszczony. Obecnie
wystêpuje zbyt du¿a liczba podmiotów kreu-
j¹cych i realizuj¹cych program dzia³añ na rzecz
osób niepe³nosprawnych.

Jakie s¹ jego rekomendacje szczegó³owe?
Otó¿: nale¿y zintegrowaæ system przep³ywów fi-
nansowych, gdy¿ czasami za to samo p³acimy
z ró¿nych Ÿróde³; nale¿y tak¿e opracowaæ d³ugoo-
kresow¹ kampaniê spo³eczn¹, która uzmys³owi,
¿e osoby niepe³nosprawne nie s¹ dro¿sze, nie s¹
gorsze, nie s¹ wiêkszym problemem dla pañstwa
i spo³eczeñstwa, wymagaj¹ tylko innego rodzaju
wsparcia. Nastêpnie ekspert ten rekomenduje
to, ¿e g³ównym partnerem dzia³añ wspieraj¹cych
osoby niepe³nosprawne musi byæ samorz¹d, od
mo¿liwie najni¿szego szczebla. Konieczne jest
tak¿e kompleksowe podejœcie do osoby niepe³no-
sprawnej – od momentu urodzenia siê dziecka
niepe³nosprawnego lub od momentu pojawienia
siê osoby niepe³nosprawnej – a nowy system mu-
si pójœæ w kierunku wspierania osoby niepe³no-
sprawnej oraz jej rodziny. Konieczna jest regula-
cja i wspieranie przejœcia osoby niepe³nospra-
wnej ze sfery edukacji do sfery pracy zawodowej.
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych powinien jedynie obs³ugiwaæ
rz¹dowe programy na rzecz osób niepe³nospra-
wnych. Jest tak¿e postulat utworzenia aktu pra-
wnego, który usystematyzuje lub wprowadzi
wszelkie mo¿liwe przepisy antydyskryminacyjne
z tytu³u niepe³nosprawnoœci. Ekspert ten uwa¿a,
¿e – poza t¹ spraw¹ – wartoœci¹ polskiego syste-
mu prawnego jest to, i¿ w bardzo wielu aktach
prawnych znajduj¹ siê przepisy, które odnosz¹
siê do funkcjonowania danej sfery ¿yciowej i re-
guluj¹ funkcjonowanie tej sfery tak¿e w aspekcie
niepe³nosprawnych obywateli. Wskazuje on tak-
¿e, ¿e wszelkie dzia³ania nale¿y zaplanowaæ
w perspektywie czasowej d³u¿szej ni¿ okres jed-
nej kadencji parlamentarnej czy samorz¹dowej.

Zaprosiliœmy równie¿ jako eksperta pani¹ Ewê
Kêdziorê, pe³nomocnika Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ” do spraw Osób Niepe³nospra-
wnych. Uwa¿a ona, ¿e nale¿y wzmocniæ prze-
strzeganie aktualnych praw i obowi¹zków przez
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wprowadzenie przepisów okreœlaj¹cych sankcje
za ³amanie prawa. Ponadto planuj¹c zmianê sys-
temu, nale¿y pomyœleæ o tak zwanym okresie
przejœciowym. W jej opinii Karta Praw Osób Nie-
pe³nosprawnych z 1997 r. nie jest aktem prawa
powszechnie obowi¹zuj¹cym. Postulatom tej
karty nale¿y nadaæ charakter norm prawnych
w randze ustawy. Do takiej ustawy nale¿y wpro-
wadziæ zapis o sankcji prawnej, tak aby osoby
niepe³nosprawne mog³y s¹downie dochodziæ
swoich praw. Jak wykaza³y przepisy dotycz¹ce
równego traktowania w miejscu pracy, najskute-
czniejsz¹ metod¹ jest wprowadzenie zapisu
umo¿liwiaj¹cego zas¹dzenie na rzecz osób nie-
pe³nosprawnych odszkodowania o charakterze
gwarancyjnym.

Zaprosiliœmy tak¿e jako eksperta pani¹ Ewê
Wilmowsk¹-Pietruszyñsk¹, prezes Polskiego To-
warzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, która
stwierdzi³a, ¿e osoby niepe³nosprawne s¹ obecnie
obs³ugiwane przez kilka systemów i nie jest to sy-
tuacja prawid³owa i dobra. Rehabilitacja prowa-
dzona jest w ka¿dym z tych systemów oddzielnie.
Ponadto definicje niepe³nosprawnoœci w ka¿dym
systemie s¹ inne: w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych jest to okreœlane jako niezdolnoœæ do pracy;
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego –
jako ca³kowita niezdolnoœæ do pracy w gospodar-
stwie rolnym; w wojsku – jako niezdolnoœæ do s³u¿-
by w instytucjach podleg³ych ministrowi spraw
wewnêtrznych; w administracji – jako niezdolnoœæ
do s³u¿by. Ekspert z³o¿y³a wobec tego trzy postula-
ty. Po pierwsze, konieczna jest poprawa jakoœci
opieki zdrowotnej, tak aby zachowano nastêpu-
j¹c¹ kolejnoœæ: prewencja tam, gdzie znane s¹ me-
tody zapobiegania; nastêpnie wczesna, prawid³o-
wa diagnostyka w celu wdro¿enia prawid³owego le-
czenia i przeprowadzenia wczesnej rehabilitacji,
aby tam, gdzie jest to mo¿liwe, nie dopuœciæ do po-
wstania niepe³nosprawnoœci. Po drugie, rehabili-
tacja od pocz¹tku choroby i sprawny system reha-
bilitacji zawodowej, a nie pobie¿ne kursy w urzê-
dach pracy. I po trzecie, wprowadzenie umiejêtno-
œci specjalnej w zakresie orzecznictwa lekarskiego
– postuluje now¹ specjalizacjê medyczn¹ „orzecz-
nictwo” i w³aœciw¹ organizacjê orzecznictwa.

Mam tutaj szereg rekomendacji innych powo-
³anych przez nas ekspertów, ale chcia³bym je z³o-
¿yæ ju¿ na piœmie*. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I proszê pana senatora W³adys³awa Sidorowi-

cza o zabranie g³osu.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowna
Pani Sekretarz Ambasady Brytyjskiej!

Seria konferencji i seminariów, jakie odby³y
siê w zesz³ym roku, by³a okazj¹ do odpowiedze-
nia sobie na pytanie: gdzie jesteœmy z naszym sy-
stemem wsparcia dla osób niepe³nosprawnych?

Przed chwil¹ pan senator Szymañski szeroko
omówi³ g³ówne wnioski przedk³adane nam przez
ekspertów. Ja chcia³bym odnieœæ siê tutaj do pa-
ru tylko rzeczy.

Po pierwsze, kwestia zatrudnienia. W ogóle za-
trudnienie w Polsce jest ogromnym problemem.
Mamy bardzo niski wskaŸnik aktywnoœci zawo-
dowej populacji pe³nosprawnej, przekraczaj¹cy
w niewielkim stopniu 50%, przy tym zaledwie
13% osób niepe³nosprawnych pracuje. Ten sam
wskaŸnik, dotycz¹cy pracuj¹cych osób niepe³no-
sprawnych, na przyk³ad w Wielkiej Brytanii to
oko³o 49%. Jeœli chodzi o osoby niepe³nosprawne
psychicznie, to wygl¹da to tak: Wielka Brytania –
20% pracuj¹cych, w Polsce – œladowe iloœci, góra
kilka procent. S¹ to chyba te najwa¿niejsze
wskaŸniki dowodz¹ce, jak daleko nam jeszcze do
wyrównania szans ludzi niepe³nosprawnych.

Geneza historyczna tego stanu jest nam zna-
na. Przede wszystkim: w PRL w ogóle nie by³o ta-
kiego pojêcia jak niepe³nosprawnoœæ. Ja ze zdu-
mieniem patrzy³em, jak buduje siê nowe przy-
chodnie, praktycznie bior¹c, niedostêpne dla
osób chorych – bez wind, z progami itd. To wszys-
tko dopiero w latach dziewiêædziesi¹tych trzeba
by³o usuwaæ.

Nieco trudniej idzie nam usuwanie barier
mentalnych. Mimo ¿e posiadamy i przedszkola
integracyjne, i szko³y integracyjne, ci¹gle ogrom-
nym problemem jest to, ¿e ju¿ na starcie nie-
pe³nosprawni zostaj¹ w tyle, s¹ gorzej wy-
kszta³ceni, a w zwi¹zku z tym s¹ mniej mobilni na
rynku pracy, uzyskuj¹ gorsze miejsca. Jest im
zatem znacznie trudniej. A tymczasem wiemy do-
brze, ¿e g³ównym elementem integruj¹cym ludzi
jest praca. Tak¿e w Strategii Lizboñskiej mówi siê
o przeciwdzia³aniu wykluczeniu spo³ecznemu, to
zaœ s¹ te grupy najbardziej zagro¿one wyklucze-
niem spo³ecznym.

Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e w dokumencie, który
dzisiaj przeczyta³em, nazbyt ogólnie sformu³o-
wano cele.

Ja chcia³bym siê dowiedzieæ na przyk³ad, czy
wreszcie zostanie zlikwidowane coœ takiego jak
trudnoœci w dostêpie osób niepe³nosprawnych do
pracywadministracji publicznejwszelkichszczeb-
li i samorz¹du. Czy ZUS wreszcie zostanie zobligo-
wany do tego, ¿eby zatrudnia³ osoby niepe³nospra-
wne, a nie p³aci³ haracz na rzecz PFRON? Czy wre-
szcie ustawodawca zechce coœ zrobiæ, ¿eby op³aca-
³o siê, by administracja publiczna by³a miejscem
dobrej praktyki w tej materii i uczy³a przedsiêbior-
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ców, ¿e mo¿na mieæ i takich ludzi fachowych? Bo
nie jest tak, jak to s³yszymywzderzeniu zprzedsta-
wicielami ZUS czy administracji publicznej: ¿e tego
siê nie da zrobiæ, bo w konkursach na stanowiska,
do których to konkursów s¹ oni zobowi¹zani, ta
sprawa jest niema. Tu trzeba zmieniæ przepisy.
Pañstwo powinniœcie wiedzieæ, ¿e z punktu widze-
nia interesu publicznego ka¿da osoba, która jest
na rencie, to s¹ koszty. To s¹ koszty nie tylko fi-
nansowe, to s¹ tak¿e ogromne koszty spo³eczne.
To jest kwestia wykluczenia spo³ecznego, to jest
kwestia wreszcie dziedziczenia pewnej postawy,
która jest niedobra.

I kolejna sprawa. Mówimy o tym, ¿e mamy za
wysoki odsetek niepe³nosprawnych, ¿e orzeczni-
ctwo jest wadliwe. Pan senator Szymañski cyto-
wa³ tutaj ekspertów wskazuj¹cych na zaniedba-
nia w tej sferze. Ale jeœli bêdziemy próbowali re-
widowaæ w ramach orzecznictwa rentowego te
grupy inwalidzkie przyznane wczeœniej, to po-
winniœmy te¿ równolegle rozbudowaæ program
rehabilitacji zawodowej dla tej grupy ludzi, po-
niewa¿ istnieje zjawisko wtórnego inwalidztwa.
Je¿eli ktoœ by³ przez piêæ lat na rencie, to jego po-
wrót na rynek pracy jest ogromnie trudnym wy-
zwaniem spo³ecznym. Nie mo¿na beztrosko g³o-
siæ, ¿e przykrêcimy œrubê w orzecznictwie, a je-
dnoczeœnie nie pokazywaæ, ¿e mamy dla tych lu-
dzi, których chcemy przywróciæ na rynek pracy,
programy pokazuj¹ce im, ¿e to mo¿e byæ dobra
zmiana, polepszenie ich scenariusza ¿yciowego.

Za zaproszonym przez ambasadê brytyjsk¹ –
której jesteœmy, wraz z panem przewodnicz¹cym
Szymañskim, niezmiernie wdziêczni za tak akty-
wne wsparcie naszych dzia³añ – Bertem Mas-
siem, szefem ich komisji nadzoruj¹cej wykona-
nie ustawy antydyskryminacyjnej, powtórzê:
tak, niepe³nosprawnoœæ kosztuje, ale znacznie
wiêcej kosztuje spo³ecznie pozostawanie ogrom-
nego segmentu ludzi potrafi¹cych, maj¹cych
mo¿liwoœci poza tym g³ównym nurtem ¿ycia spo-
³ecznego. I st¹d ogromna proœba do minister-
stwa, ¿eby jednak nie odk³adaæ sprawy, ¿eby
przyspieszyæ prace nad ustaw¹ o wyrównywaniu
szans i ¿eby nie traciæ tej wiedzy, któr¹ na temat
systemu ju¿ mamy. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
PansenatorBronis³awKorfanty,proszêbardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje wyst¹pienie bêdzie stosunkowo krótkie,

gdy¿ w³aœciwie mia³em zadaæ pytanie panu mini-

strowi w tej sprawie, ale z powodu mojej nieuwagi
go nie zada³em.

Myœlê, ¿e sprawa, o której chcia³em mówiæ,
jest bardzo wa¿na. Chodzi o problem wykszta³ce-
nia osób niepe³nosprawnych. O tym problemie
wykszta³cenia wœród osób niepe³nosprawnych
mówi³ ju¿ w swoim wyst¹pieniu pan senator Au-
gustyn, który stwierdzi³, ¿e z wykszta³ceniem
wœród niepe³nosprawnych jest gorzej ni¿ Ÿle.
W pe³ni z tym stwierdzeniem siê zgadzam.

Szanowni Pañstwo, s³abo wykszta³cone osoby
niepe³nosprawne maj¹ ogromne trudnoœci ze
znalezieniem pracy na wspó³czesnym trudnym
rynku pracy. Analiza dokumentu, który otrzy-
maliœmy, a szczególnie tabeli, w której przedsta-
wiono wykszta³cenie osób sprawnych i niepe³no-
sprawnych, sk³ania w³aœnie do wniosku, ¿e naj-
wa¿niejszym czynnikiem okreœlaj¹cym szanse
zatrudniania osób niepe³nosprawnych jest ich
s³abe w stosunku do osób sprawnych wy-
kszta³cenie. Z dostarczonych materia³ów wynika
bowiem, ¿e wy¿sze wykszta³cenie ma tylko 5,5%
osób niepe³nosprawnych, podczas gdy wœród
osób sprawnych ten wskaŸnik wynosi 14,9%. Je-
¿eli chodzi o osoby z wykszta³ceniem co najmniej
œrednim, to ró¿nica na niekorzyœæ osób niepe³no-
sprawnych jest jeszcze wiêksza, gdy¿ w wypadku
osób niepe³nosprawnych jest to 30,6%, a w wy-
padku osób sprawnych – 49,7%. Te relacje po-
winny ulec zdecydowanej zmianie, jest to spra-
wa, myœlê, niezmiernie wa¿na.

Na stronie 13 materia³u poinformowano nas,
¿e trwaj¹ prace nad projektem rozporz¹dzenia
ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego w zakre-
sie pomocy materialnej i dotacji na kszta³cenie
studentów niepe³nosprawnych. Myœlê, ¿e nale-
¿a³oby jednak podkreœliæ, ¿e zwiêkszenie szans
na dostêp osób niepe³nosprawnych do edukacji
na poziomie wy¿szym jest uwarunkowane stwo-
rzeniem odpowiednich warunków dla tych osób
na ni¿szych poziomach edukacyjnych. W zwi¹z-
ku z tym mam pytanie do pana ministra, myœlê,
¿e pan minister w swoim koñcowym wyst¹pieniu
do tego siê ustosunkuje. Chcia³bym zapytaæ, czy
rz¹d zajmuje siê tak¿e tym problemem, to jest
stworzeniem preferencyjnych warunków dla
osób niepe³nosprawnych chc¹cych podnosiæ
kwalifikacje na œrednim i ni¿szych poziomach
edukacyjnych. Dziêkujê pañstwu za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Przemys³aw Alexandrowicz, pro-

szê bardzo.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: A senator Ra-

falska?)
Jak nadejdzie, dostanie g³os, albo nie dosta-

nie, zale¿y, kiedy nadejdzie. No ale trzeba mieæ
wyrozumia³oœæ dla osób mówi¹cych.
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Senator
Przemys³aw Alexandrowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rzeczywiœcie jest w tej sprawie nadzwyczajna

zbie¿noœæ g³osów, poniewa¿ z czterech punktów,
które chcia³bym poruszyæ, co prawda w ró¿nych
aspektach, chyba wszystkie zosta³y poruszone.
Tak wiêc tylko dopowiem.

Oczywiœcie œrodki na Pañstwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepe³nosprawnych pochodz¹
z wp³at pracodawców. St¹d te¿ z jednej strony nie
powinno dziwiæ, ¿e kiedy oko³o 2001 r. bud¿et
PFRON zosta³ ograniczony, to przede wszystkim
zmniejszono zaanga¿owanie funduszu w rehabi-
litacjê spo³eczn¹ b¹dŸ lecznicz¹, chocia¿ ta by³a
mniej istotna w jego dzia³alnoœci, a skoncentro-
wano siê na rehabilitacji zawodowej. Ale z drugiej
strony – o tym by³a mowa – nie bêdzie tej rehabili-
tacji zawodowej, nie bêdzie w³¹czenia osób nie-
pe³nosprawnych w rynek pracy, je¿eli wczeœniej
nie bêdzie istotnego zaanga¿owania pañstwa
w oœwiatê osób niepe³nosprawnych, w rehabili-
tacjê osób niepe³nosprawnych w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Otó¿ pod koniec lat dzie-
wiêædziesi¹tych, do 2001 r. by³a taka mo¿liwoœæ,
aby z funduszy PFRON dofinansowywaæ likwida-
cjê barier w instytucjach publicznych. W tej
chwili pozosta³a mo¿liwoœæ likwidacji tych barier
w prywatnych mieszkaniach za poœrednictwem
œrodków przekazywanych oœrodkom pomocy ro-
dzinie, a tamta mo¿liwoœæ zosta³a, chyba z po-
cz¹tkiem 2002 r., zlikwidowana. Przyjêto, zdaje
siê, idealistyczne za³o¿enie, ¿e skoro nowe prawo
budowlane, mówi¹ce o tym, ¿e wszystkie budyn-
ki publiczne powinny byæ dostosowane do po-
trzeb osób niepe³nosprawnych, wesz³o w ¿ycie
bodaj w 1995 r., to przez piêæ, szeœæ lat to, co trze-
ba by³o dostosowaæ, dostosowano, a teraz ju¿ ko-
niec. To jest za³o¿enie bardzo idealistyczne, po-
niewa¿ zdecydowana wiêkszoœæ budynków pub-
licznych w Polsce to budynki stare, czêsto z XIX
wieku, ba, nawet starsze, czêsto zabytkowe,
a nawet jeœli nie zabytkowe, to maj¹ce po kilka-
dziesi¹t lat. I jest to zdecydowana wiêkszoœæ bu-
dynków publicznych. Wiemy te¿, ¿e powsta³y one
przed rokiem 1989. A trzeba tutaj potwierdziæ to,
o czym mówi³ pan senator Kogut, ¿e w zasadzie
w systemie komunistycznym czy socjalistycz-
nym osobom niepe³nosprawnym wydzielano
œciœle okreœlone miejsca, poza które mia³y nie
wychodziæ. Goœcie z zachodniej Europy, z Amery-
ki jeszcze w latach osiemdziesi¹tych pytali: dla-
czego u was na ulicach nie ma osób niepe³no-
sprawnych? Nie by³o ich, poniewa¿ stawiane ba-
riery uniemo¿liwia³y im udzia³ w normalnym ¿y-
ciu. By³y pewne enklawy, jak szkolnictwo spec-
jalne czy spó³dzielnie inwalidzkie, ale generalnie
poza te enklawy ci ludzie nie mieli wychodziæ. Po
1989 r. ta sytuacja siê zmieni³a, ale by³o ma³o lat

na tê zmianê. St¹d te¿ dopomina³bym siê o takie
regulacje, które pomog¹ i samorz¹dom, i instytu-
cjom niesamorz¹dowym korzystaæ z pocho-
dz¹cych z pieniêdzy publicznych dop³at do przy-
stosowania tych budynków.

Druga sprawa – te¿ by³a o tym mowa – to szkol-
nictwo integracyjne. W Polsce mamy doœæ dobry
– i to jest spadek jeszcze po poprzednim systemie
ustrojowym – system szkó³ specjalnych. Ale
szko³y specjalne, pomijaj¹c oœrodki dla osób nie-
widomych czy g³uchoniemych, by³y zasadniczo
skierowane do osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹. Dopiero po 1990 r. zaczê³y byæ tworzo-
ne szko³y z oddzia³ami integracyjnymi, które by³y
przeznaczone dla dzieci sprawnych intelektual-
nie, w normie intelektualnej, czasem nawet bar-
dzo zdolnych, ale z tak¹ niepe³nosprawnoœci¹ fi-
zyczn¹, która wymaga³a stworzenia specjalnych
warunków nauczania. Nie nauczania specjalne-
go, ale specjalnych warunków nauczania ogólne-
go. I ten system, powoli tworzony, te¿ jest dalece
niepe³ny. Ci¹gle ma³o jest szkó³ z oddzia³ami in-
tegracyjnymi, jeszcze mniej jest przedszkoli z od-
dzia³ami integracyjnymi czy specjalnymi. Gdyby
mog³o byæ jakieœ dofinansowanie do samorz¹dów
prowadz¹cych te placówki, to myœlê, ¿e by³oby to
bardzo istotne dla wczesnej rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych.

A teraz ten w¹tek, który poruszy³ pan senator
Sidorowicz, za co bardzo dziêkujê. Jest to karygo-
dne, ¿e instytucje publiczne odmawiaj¹ zatru-
dniania osób niepe³nosprawnych. To jest skan-
dal! To, ¿e bêdziemy p³acili z bud¿etów instytucji –
czy samorz¹dowych, czy pañstwowych – du¿e pie-
ni¹dze na PFRON, ale nie zatrudnimy, broñ Bo¿e,
osoby niepe³nosprawnej, to jest sytuacja nie do
przyjêcia. I tutaj potrzeba radykalnych dzia³añ.

Wreszcie ostatnia sprawa, o tym mówi³ pan se-
nator Kogut. Jestem mo¿e nie w pe³ni obiekty-
wn¹ osob¹ – jako by³y pracownik Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospra-
wnych – jednak zwracam uwagê na to, ¿e w wy-
padku projektu mówi¹cego o likwidacji oddzia-
³ów funduszu, ale pozostawieniu centrali, chyba
ma³o który z pos³ów zwróci³ uwagê na to, ¿e od-
dzia³y funduszu to s¹ urzêdy dwudziesto-, trzy-
dziestoosobowe i liczba zatrudnionych we wszys-
tkich szesnastu oddzia³ach funduszu – ka¿dy
obejmuje ca³e województwo – jest du¿o mniejsza
ni¿ liczba zatrudnionych w centrali funduszu.
Oczywiœcie mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, ¿e
tworzymy osobne departamenty w urzêdach
marsza³kowskich, które przejmuj¹ struktury
funduszu, oddzia³y wojewódzkie, zatrudniaj¹
tych ludzi. Mo¿e bêdzie wtedy jakaœ oszczêdnoœæ
na ksiêgowej, bo na dyrektorze to ju¿ nie, gdy¿
bêdzie dyrektor departamentu w urzêdzie mar-
sza³kowskim zamiast dyrektora oddzia³u fundu-
szu. Przestrzega³bym przed takim naiwnym wy-
obra¿eniem, ¿e w ten sposób zaoszczêdzimy pie-
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ni¹dze – poniewa¿ ktoœ musi obs³ugiwaæ te pro-
gramy i zadania. Chyba ¿e chcemy je zlikwido-
waæ, ale raczej nikt nie ma takiego zamiaru.

Bardzo dziêkujê za dotychczasow¹ informacjê.
Myœlê, ¿e by³oby dobrze, gdybyœmy w najbli¿szym
czasie mogli odbyæ debatê nad bardziej konkret-
nymi zapisami projektów ustaw, i to projektów
uwzglêdniaj¹cych te wnioski, które w czasie deba-
ty w Senacie by³y przez senatorów zg³aszane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Tomaszewska, nastêpnie pani

senator Rafalska.
Proszê bardzo.

Senator Ewa Tomaszewska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja sobie pozwolê pokazaæ najpierw tyln¹ stro-

nê czasopisma „Integracja”: „B¹dŸ niezale¿ny ca-
³¹ dobê”. I to jest wskazanie, ¿e przyczyn¹ proble-
mów nie jest nasz skomplikowany system praw-
ny nowelizacji i nowego podejœcia do tej sprawy –
niew¹tpliwie jest on jedn¹ z przyczyn – ale g³ówn¹
przyczyn¹ jest to… Chodzi o to, by projektuj¹c to
prawo, wreszcie wychodziæ od praw cz³owieka
i praw obywatela.

Jednym z podstawowych praw jest prawo do
wolnoœci. To prawo jest ograniczane wtedy, kiedy
napotykamy bariery, ró¿nego typu bariery: komu-
nikacyjne, transportowe, budowlane i inne. To nie
tylko stare budynki uniemo¿liwiaj¹ ludziom do-
cieranie na przyk³ad do lekarza czy do klasy szkol-
nej. Przecie¿ budynki nowo budowane, gdy obo-
wi¹zuje nowe prawo budowlane, budowane s¹
z pogwa³ceniem tego prawa i w budynkach po-
wsta³ych po 1995 r. spotykamy bariery. To jest
sprawa nierespektowania prawa. To jest jedna
kwestia.

Pozwolê sobie teraz przejœæ do zupe³nie innej
dziedziny, wydawa³oby siê innej, do spraw syste-
mu ubezpieczeñ spo³ecznych. Otó¿ w ramach sy-
stemu ubezpieczeñ rentowych istniej¹ œrodki na
rehabilitacjê przedrentow¹. A wiêc najpierw za-
pobiegajmy niepe³nosprawnoœci, tam, gdzie mo-
¿emy, zapobiegajmy niepe³nosprawnoœci. To jest
zdecydowanie skuteczne, ponad 70% efektywno-
œci. A wiêc to trzeba robiæ. W tej chwili, jak siê
mówi o obni¿eniu sk³adki rentowej, nikt nie myœ-
li, ¿e to bêdzie obni¿enie œrodków na taki cel na
przyk³ad. To jest jedna sprawa.

Druga kwestia to sposób powstania PFRON.
Otó¿ PFRON powsta³ przede wszystkim ze
wzglêdu na funkcjonowanie osób niepe³nospra-
wnych na rynku pracy i by³ realizacj¹ wymogów

Unii Europejskiej, by³ pójœciem w kierunku tych
rozwi¹zañ, które istniej¹ w Unii Europejskiej
w zakresie wspierania osób niepe³nospra-
wnych. A wiêc w³aœnie przeznaczanie œrodków
na tê rehabilitacjê zawodow¹ by³o pierwotnym
celem powstania tej instytucji. Wobec tego
chcia³abym wyraziæ swoje ogromne zaniepoko-
jenie s³yszanymi ostatnio w mediach informa-
cjami o tym, ¿e PFRON bêdzie wcielony do bu-
d¿etu na zasadzie ró¿nych funduszy celowych.
Poniewa¿ tu jest du¿o pieniêdzy, bardzo siê to
op³aca, bêdzie wcielony do bud¿etu. Otó¿ oczy-
wiœcie pieni¹dze na ró¿ne dzia³ania w tej sferze
mo¿na przeznaczaæ z rozmaitych Ÿróde³, mo¿na
z bud¿etu, przecie¿ dotacje z bud¿etu te¿ id¹ na
ten cel, ale wówczas zanika ca³a logika funkcjo-
nowania tego systemu, czyli zachêty ekonomi-
czne do zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
A to by³ podstawowy cel. Ta zachêta niestety
okaza³a siê nieskuteczna czy w przypadku ZUS,
czy innych instytucji publicznych, i to jest bar-
dzo Ÿle, ale wielu pracodawców to jednak zachê-
ci³o. I jest to jakaœ pomoc dla nich, kiedy podej-
muj¹ siê zorganizowania warunków pracy dla
osoby, która ma szczególne potrzeby, a wiêc jest
to dla pracodawcy pewne obci¹¿enie. Wobec te-
go uwa¿am, ¿e takie zagro¿enie nie powinno wy-
stêpowaæ.

Jeœli chodzi o pomys³ likwidacji oddzia³ów, to
chcia³abym przypomnieæ, ¿e nie tak dawno,
w trzeciej kadencji Sejmu decentralizowaliœmy
PFRON. Ta decentralizacja mia³a zbli¿yæ instytu-
cjê do ludzi. Jeœli w tej chwili oddzia³y siê zlikwi-
duje i przyklei tych parê dodatkowych osób, no,
nie tych samych, bo nie bêd¹ one doje¿d¿aæ albo
nie bêd¹ siê mog³y przeprowadziæ, ró¿nie to
przecie¿ bywa, to bêdzie to oznacza³o, ¿e ci, któ-
rym PFRON ma pomóc, czêsto bêd¹ musieli doje-
chaæ do Warszawy, bo nie wszystkie zadania da
siê zrealizowaæ za pomoc¹ korespondencji czy te-
lefonu, nie wszystko mo¿na zrealizowaæ. A wiêc to
narazi osoby niepe³nosprawne, którym jest trud-
niej, na podró¿e i na wydatki. Wobec tego wydaje
mi siê, ¿e lepiej powa¿nie siê zastanowiæ, czy nie
wyrzucamy pieniêdzy w b³oto, decentralizuj¹c
PFRON, a potem go centralizuj¹c. No bo po co tê
¿abê jedliœmy? I je¿eli teraz mia³yby byæ nowe po-
mys³y na organizacjê PFRON, to trzeba siê dobrze
zastanowiæ, ¿eby nie zgubiæ w tym wszystkim naj-
wa¿niejszego interesu, czyli interesu osoby nie-
pe³nosprawnej, ¿eby nie patrzeæ z punktu widze-
nia instytucji, jak my sobie te klocki w pañstwie
poustawiamy, tylko wyjœæ od tego, który potrze-
buje pomocy i na rzecz którego ten system ma
dzia³aæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pani senator El¿bieta Rafalska, proszê bardzo.
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Senator El¿bieta Rafalska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wydaje mi siê, ¿e jeœli chodzi o sytuacjê osób

niepe³nosprawnych, to jest kilka ognisk proble-
mów i wokó³ tych problemów mog¹ siê koncen-
trowaæ konkretne rozwi¹zania prawne.

Jedna sprawa, na któr¹ chcia³abym zwróciæ
uwagê, to ci¹gle odmienna sytuacja osób nie-
pe³nosprawnych w œrodowisku wiejskim. Chyba
wszyscy jesteœmy przekonani, ¿e dostêp osób nie-
pe³nosprawnych do instytucji, do tego, co mo¿na
dzisiaj w œrodowisku miejskim czy wielkomiej-
skim zaproponowaæ, jest znacznie gorszy. A wiêc
w tych rozwi¹zaniach absolutnie powinny byæ za-
stosowane preferencje dla osób niepe³nospra-
wnych pochodz¹cych ze œrodowisk wiejskich.

I szczególnie chcia³abym zwróciæ uwagê na
wiejskie dzieci, na profilaktykê i wczesn¹ inter-
wencjê, te¿ ju¿ by³a o tym mowa. Czêsto jest tak,
¿e u dzieci niepe³nosprawnych stwierdza siê ju¿
wysoki stopieñ zaniedbania, ze wzglêdu na póŸ-
niejsze rozpoznanie, póŸniejsz¹ pomoc, na ogra-
niczenia wynikaj¹ce z niewiedzy rodziców albo
z trudniejszej dostêpnoœci do opieki zdrowotnej;
wydaje mi siê, ¿e ten obszar powinien byæ szcze-
gólnie objêty ochron¹ i na to powinniœmy zwra-
caæ uwagê.

Kolejna sprawa to oczywiœcie sytuacja osób
niepe³nosprawnych na rynku pracy. Czêsto mó-
wiliœmy o rynku pracy i o tym, ¿e sytuacja w osta-
tnim okresie, je¿eli chodzi o bezrobocie, znacz¹co
siê poprawia, ale niestety tak bardzo siê nie po-
prawia, je¿eli chodzi o zatrudnienie osób nie-
pe³nosprawnych.

Myœlê, ¿e jakimœ rozwi¹zaniem ci¹gle jest dobra
edukacja i dostêpnoœæ do edukacji, czyli je¿eli bê-
d¹ ograniczenia w dostêpie do edukacji dla osób
niepe³nosprawnych, to z tym problemem bêdzie-
my mieli ci¹gle do czynienia. Po prostu w tych
przypadkach, w których jest mo¿liwoœæ – mówiê
tu o mo¿liwoœciach intelektualnych, bo nie doty-
czy to niepe³nosprawnoœci zwi¹zanych z ograni-
czeniami uniemo¿liwiaj¹cymi edukacjê – trzeba
dawaæ szansê na wykszta³cenie, wykszta³cenie
wy¿sze, i absolutnie tworzyæ preferencje.

Tak¹ szans¹ dla osób niepe³nosprawnych za-
pewne bêdzie telepraca. Stopieñ zaawansowania
prac nad teleprac¹ jest du¿y, projekt zosta³ ju¿
przyjêty przez Radê Ministrów. Myœlê, ¿e to jest
znakomita oferta i znacz¹co powinna siê ta sy-
tuacja poprawiæ. Œrodowisko osób niepe³nospra-
wnych przez d³u¿szy czas czeka³o na takie roz-
wi¹zanie prawne, które pozwoli im przebywaæ
w domu i wykonywaæ pracê zawodow¹.

(Senator Ewa Tomaszewska: Istnia³ taki pro-
gram celowy w PFRON.)

Œrodowisko nawet to inicjowa³o, proponowa³o
i mia³o du¿y udzia³ i w pracach, i w propozycjach,
i w rozwi¹zaniach legislacyjnych.

Na pewno nale¿y wspieraæ œrodowiskowe for-
my uczestnictwa, myœlê tu o tych instytucjonal-
nych formach dziennego pobytu, a wiêc o WTZ.
Rzeczywiœcie, jest tak, ¿e nawet dzisiaj, kiedy
przyje¿d¿aj¹ do nas goœcie z Zachodu, pokazuje-
my, jak funkcjonuj¹ warsztaty terapii zajêciowej,
i mo¿emy mówiæ, ¿e to s¹ modelowe rozwi¹zania,
tylko ci¹gle ich brakuje. Ta sieæ WTZ powinna
byæ jakoœ sensownie zlokalizowana. Wydaje mi
siê, ¿e tam siê odbywa znakomita praca i ¿e to jest
ta prawdziwa integracja. Mamy tu czêœciowy po-
byt w formie zinstytucjonalizowanej, ale potem
wracamy do domu. No i co wtedy, kiedy koñczy
siê okres pobytu? Bo w WTZ te¿ s¹ pewne ograni-
czenia.

Na pewno trzeba by by³o ten wskaŸnik zatrud-
nienia osób niepe³nosprawnych w jakiœ znacz¹cy
sposób poprawiæ. Nie wiem, czy siê to uda. Mówi-
my o integrowaniu, o pe³nej integracji osób nie-
pe³nosprawnych przez same zak³ady pracy chro-
nionej i chyba to nie jest wy³¹cznie ta formu³a,
któr¹ powinniœmy rozwijaæ. Myœlê, ¿e tak na-
prawdê chodzi o to, ¿eby w œrodowisku osób
pe³nosprawnych, w normalnym œrodowisku, te
osoby mia³y szansê funkcjonowania, wyjœcia
z domu, znalezienia pracy i osi¹gania satysfakcji
zawodowej, do której ma prawo ka¿dy z nas.

Myœlê, ¿e problem osób niepe³nosprawnych
stanie siê wkrótce naszym osobistym problemem
ze wzglêdu na starzej¹ce siê spo³eczeñstwo i wy-
d³u¿anie siê czasu ¿ycia. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e
ka¿dy z nas prze¿ywa i doœwiadcza w jakiœ spo-
sób niepe³nosprawnoœci. Jest to problem, który
staje siê problemem globalnym, i dlatego jest tak
wa¿ny, chocia¿ czasami mamy poczucie, ¿e doty-
czy on czêœci spo³eczeñstwa.

Podzielam taki pogl¹d, ¿e jest jakimœ chyba
wstydem nawet, ¿e instytucje publiczne, które
maj¹ obowi¹zek zatrudniania osób niepe³no-
sprawnych, nie wywi¹zuj¹ siê z tego obowi¹zku.
Mo¿na to t³umaczyæ pewn¹ niespójnoœci¹ przepi-
sów, która wynika z tego, ¿e instytucje publiczne
maj¹ procedury kwalifikacyjne, konkursowe, po-
woduj¹ce okreœlone ograniczenia i w ich przy-
padku nie mo¿na zastosowaæ ¿adnych preferen-
cji. Trzeba by by³o chyba zastanowiæ siê nad tymi
przepisami, bo z jednej strony jest obowi¹zek za-
trudnienia, a z drugiej strony s¹ procedury, które
sznuruj¹ instytucje publiczne. Mo¿e trzeba by
by³o siê zastanowiæ nad spójnoœci¹ tych przepi-
sów.

Odpowiem senatorowi Augustynowi w kwestii
tych 500 milionów z³, które zdjêliœmy. Trzeba te¿
pamiêtaæ, ja to tak pamiêtam, ¿e kiedy Senat
przyjmowa³ ten pierwszy bud¿et, pracowa³am je-
szcze wtedy w komisji, to zmniejszenie o te
500 milionów z³ dotyczy³o nadwy¿ki, któr¹ dys-
ponowa³ PFRON jako fundusz celowy. W zwi¹zku
z tym by³o to dzia³anie, jak rozumiem, czysto fi-
nansowe, ono nie by³o ograniczeniem w danym
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momencie, jeœli chodzi o bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ
PFRON. Mówmy uczciwie o tym, co siê wtedy
dzia³o. Oczywiœcie by³a to nadwy¿ka, któr¹
PFRON móg³ w dowolny sposób operowaæ, móg³
inwestowaæ itd., ale nie by³o to ograniczenie dzia-
³alnoœci czy bie¿¹cych wydatków.

Zapewne rozwi¹zania prawne i rozwi¹zania
organizacyjne nie s¹ doskona³e, ale trzeba te¿
uczciwie powiedzieæ, ¿e Polska nie ma siê czego
wstydziæ i ¿e to, co robimy, polega na tym, by do-
skonaliæ prawo, by znajdowaæ nowe rozwi¹zania.
Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e mo¿e nie tak dynamicz-
nie, jakbyœmy oczekiwali, ale sytuacja osób nie-
pe³nosprawnych w Polsce poprawia siê, chocia¿
pewnie poza barierami architektonicznymi ci¹g-
le mamy do pokonania bariery mentalne, ale
myœlê, ¿e akurat te nie wymagaj¹ ¿adnych nak³a-
dów finansowych i s¹ zale¿ne od nas wszystkich.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Mariusz Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je krótko, chcia³bym tylko skoncentrowaæ siê

na jednej, a wydaje siê, bardzo istotnej kwestii,
a mianowicie, na takim rzeczywistym upodmio-
towieniu osób niepe³nosprawnych w pañstwie
demokratycznym. A takim rzeczywistym upod-
miotowieniem osób w pañstwie demokratycz-
nym jest stworzenie im jak najlepszych warun-
ków do realizowania wszelakich praw obywatel-
skich, przede wszystkim tych wyborczych. Dzi-
siaj dosyæ du¿o mówimy o tym, co mo¿e zrobiæ
rz¹d polski dla osób niepe³nosprawnych, w jaki
sposób mo¿e sytuacjê osób niepe³nosprawnych
polepszyæ, a tutaj jest kwestia, któr¹ sami mo¿e-
my rozwi¹zaæ, w jakimœ sensie ju¿ rozwi¹zujemy.
Przypomnê pañstwu, ¿e z inicjatywy Platformy
Obywatelskiej w Senacie pojawi³ siê projekt, aby
osoby niepe³nosprawne mog³y g³osowaæ kore-
spondencyjnie b¹dŸ ustanawiaæ pe³nomocni-
ków, jak to jest w wielu wysoko rozwiniêtych pañ-
stwach, pañstwach, powiedzia³bym, o bardzo
ugruntowanej tradycji demokratycznej.

Pragnê zachêciæ Wysok¹ Izbê do tego, abyœmy
wszyscy popierali te zmiany. Niew¹tpliwie tego
typu silne upodmiotowienie osób niepe³nospra-
wnych w pañstwie demokratycznym tym osobom
siê nale¿y. A jak wszelkie badania, statystyki po-
kazuj¹, osoby niepe³nosprawne nie do koñca ko-
rzystaj¹ z w³asnych praw wyborczych ze wzglêdu
na bariery, bardzo proste, te fizyczne – nie mog¹
swobodnie docieraæ do lokali wyborczych. Tych
mo¿liwoœci u³atwiania korzystania z praw wybor-

czych jest wiele, ale myœlê, ¿e te propozycje, które
zosta³y w Senacie w pierwszym czytaniu zapre-
zentowane, czyli g³osowanie korespondencyjne
b¹dŸ te¿ ustanawianie pe³nomocników, wyczer-
puj¹ potrzeby osób niepe³nosprawnych. Jeszcze
raz gor¹co do tego zachêcam.

I koñcz¹c, pragnê przypomnieæ, ¿e 30 marca
bie¿¹cego roku pani minister Kalata przyjê³a
w imieniu rz¹du konwencjê ONZ, która wyraŸnie
wskazuje na to, ¿e pañstwa demokratyczne jak
najbardziej powinny u³atwiaæ prawa wyborcze
osobom niepe³nosprawnym. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatoro-
wie! Szanowni Goœcie!

Chcia³abym tylko krótko powiedzieæ, ¿e stosu-
nek spo³eczeñstwa do niepe³nosprawnych jest
jak gdyby obrazem kultury spo³ecznej. Myœlê, ¿e
wysi³ki, które w Polsce czynimy od lat, mimo na-
szych ró¿nych bied i problemów finansowych, je-
dnak s¹ tak wielkie, ¿e nie mamy siê czego wsty-
dziæ. Oczywiœcie, tego jest ci¹gle za ma³o, bo ma-
my wiele osób niepe³nosprawnych, wiele proble-
mów, tak¿e gospodarczych, ekonomicznych.
Myœlê, ¿e na pewno powinniœmy lepiej dzia³aæ,
ale niekoniecznie musimy widzieæ same nasze
b³êdy. Mo¿emy te¿ chyba widzieæ sukcesy – i to
chcia³abym podkreœliæ.

Chcia³abym te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e w me-
diach ci¹gle jeszcze jest za ma³o pozytywnego ob-
razu osób niepe³nosprawnych. Mamy wielu
wrêcz heroicznych ludzi, którzy ze swoj¹ nie-
pe³nosprawnoœci¹ czyni¹ bardzo wiele dla spo³e-
czeñstwa. Mamy wielu ludzi sprawnych, którzy
pomagaj¹ niepe³nosprawnym, te¿ z wielkim he-
roizmem. Wydaje mi siê, ¿e te pozytywne wzory
powinny byæ przez media bardziej nag³aœniane.
Obraz w mediach to wa¿ny element ca³ego pro-
gramu dzia³ania na rzecz niepe³nosprawnych
i dziêki takiemu w³aœnie oddzia³ywaniu mental-
noœæ bêdzie siê mog³a zmieniaæ. A wiemy, ¿e
dobre przyk³ady mo¿na by mno¿yæ.

I jeszcze chcia³abym zwróciæ uwagê na pro-
blem asystenta osoby niepe³nosprawnej. Myœlê,
¿e wiele osób mog³oby pracowaæ, gdyby zapewniæ
im tak¹ pomoc zatrudnionego asystenta osoby
niepe³nosprawnej. By³y pewne projekty, ale ja-
koœ ci¹gle one nie s¹ realizowane. Wydaje mi siê,
¿e wiele osób, które nie maj¹ zatrudnienia, mog-
³yby byæ w ten sposób zatrudnionych. Odgrywa-
³yby wa¿n¹ rolê spo³eczn¹, by³yby wa¿ne dla oso-
by niepe³nosprawnej, by³yby pomoc¹, a jedno-
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czeœnie same mia³yby mo¿liwoœæ pracy. I gdyby
to dobrze urz¹dziæ, myœlê, ¿e mielibyœmy w tym
zakresie wielki sukces.

Wydaje siê, ¿e trzeba te¿ pomyœleæ o umo¿li-
wieniu w szczególnych przypadkach zatrudnie-
nia asystenta, osobistego nauczyciela dziecka,
które jest w szkole, ma swojego nauczyciela, ale
byæ mo¿e potrzebna jest dodatkowa pomoc.
Wiem, ¿e w niektórych krajach jest funkcja takie-
go osobistego nauczyciela dla dziecka bêd¹cego
w klasie ogólnej.

I jeszcze jedna rzecz. Króciutko chcia³abym
powiedzieæ, ¿e by³oby dobrze, gdybyœmy w tych
naszych planach budownictwa mieszkaniowe-
go, w tej przysz³ej reformie zwrócili mo¿e uwagê
na budowanie takich ma³ych osiedli, na któ-
rych rodziny z osobami niepe³nosprawnymi
mia³yby lepiej przygotowan¹ infrastrukturê.
Na to chyba niewiele zwracamy uwagi, a to te¿
jest wa¿na sprawa, ¿eby rodziny, które maj¹
podobne problemy, mog³y korzystaæ z pomys-
³ów architektów, zw³aszcza w du¿ych miastach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e lista mówców zosta-

³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym na zakoñczenie zapytaæ pana mini-

stra, czy chcia³by pan zabraæ g³os i ustosunko-
waæ siê do g³osów.

(Pe³nomocnik Rz¹du do spraw Osób Niepe³no-
sprawnych Miros³aw Mielniczuk: Tak.)

Zapraszam zatem na mównicê.
Zreszt¹ kilku senatorów oczekiwa³o na wy-

st¹pienie pana ministra.

Pe³nomocnik Rz¹du
do spraw Osób Niepe³nosprawnych
Miros³aw Mielniczuk:

Myœlê, ¿e nie zawiodê.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie

Senatorowie!
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ za dyskusjê,

która tutaj siê toczy³a, szczególnie ¿e, je¿eli cho-
dzi o pogl¹dy dotycz¹ce osób niepe³nospra-
wnych, trzeba to przyznaæ,strona rz¹dowa od
strony parlamentarnej specjalnie siê nie ró¿ni.
Wszelkie uwagi i stwierdzenia, które tutaj pad³y,
s¹ w zasadzie zgodne ze sposobem myœlenia
rz¹du i z planami, które rz¹d zamierza realizo-
waæ w sprawie osób niepe³nosprawnych. Od-
bieram to jako zaletê, pozwala to na tworzenie
rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych, które

bêd¹ odpowiada³y zapotrzebowaniu osób nie-
pe³nosprawnych, zapotrzebowaniu œrodowisk
reprezentowanych przez te osoby, a tak¿e zapo-
trzebowaniu pracodawców.

Dyskusja przebiega³a wokó³ kilku istotnych
punktów. Jednym z nich na pewno jest sprawa za-
trudnienia osób niepe³nosprawnych. Zatrudnienie
osób niepe³nosprawnych to kwestia rehabilitacji
nie tylko zawodowej, ale i spo³ecznej, z tym wi¹¿e
siê waga zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
i utrzymania tego zatrudnienia. Na pewno na po-
ziom zatrudnienia sk³ada siê wiele czynników, nie-
które trzeba sobie zdiagnozowaæ i omówiæ. Trzeba
te¿ jasno powiedzieæ, ¿e od kilku lat nie zmienia siê
poziom zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Musimy wiêc zadaæ sobie pytanie, dlaczego tak siê
dzieje. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e dominuj¹cym pra-
codawc¹ w tej chwili jest pracodawca z chronione-
go rynku pracy. Mo¿emy wiêc przyj¹æ, ¿e tu ju¿ nie
ma mo¿liwoœci jakiegoœ istotnego zwiêkszenia za-
trudnienia osób niepe³nosprawnych, musimy za-
tem nasze dzia³ania przekierowaæ i wzmocniæ ot-
warty rynek pracy, wprowadziæ zachêty, które po-
zwol¹ na zatrudnianie osób niepe³nosprawnych.
I nie chodzi tutaj o to, ¿eby zatrudniæ od razu kilka-
naœcie czy wiêcej osób niepe³nosprawnych, chodzi
o to, ¿eby pracodawca móg³ bez trudu podj¹æ de-
cyzjê o zatrudnieniu jednej czy dwóch osób nie-
pe³nosprawnych i ¿eby przy tym mia³ jak najmniej
problemów. I w tym kierunku bêd¹ sz³y rozwi¹za-
nia w nowej ustawie.

Na pewno na poziom zatrudnienia, tak¿e za-
trudnienia w administracji rz¹dowej, wp³yw ma
poziom wykszta³cenia osób niepe³nosprawnych.
I trzeba sobie zdaæ sprawê, ¿e ten niski poziom
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w admi-
nistracji roœnie ca³y czas. Poza tym s¹ obszary,
gdzie w obrêbie tych przepisów wype³nia siê nor-
mê, która w ubieg³ym roku wynosi³a 4%. Do ta-
kich instytucji publicznych nale¿¹ na przyk³ad
Lubuski Urz¹d Wojewódzki i Podkarpacki Urz¹d
Wojewódzki. Normy dotycz¹ce zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych w administracji s¹ tam
spe³nione. Daje siê równie¿ zauwa¿yæ pewn¹ pra-
wid³owoœæ, która mówi, ¿e poziom zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych jest zadawalaj¹cy,
a wiêc zgodny z przepisami, w powiatach, tak¿e
w powiatach grodzkich, zaœ zatrudnienie w wiêk-
szych miastach, w urzêdach marsza³kowskich
jakoœ wygl¹da gorzej. Byæ mo¿e wynika to z tego,
¿e w powiatach lepiej licz¹ œrodki, którymi dyspo-
nuj¹, i wiedz¹, ¿e warto zatrudniæ osoby nie-
pe³nosprawne i nie p³aciæ na PFRON.

O zatrudnieniu decyduje z pewnoœci¹, tak jak
mówi³em, równie¿ przygotowanie tych osób. Ale
jest te¿ bariera mentalna wœród pracodawców.
Myœlê, ¿e wszelkie dzia³ania poprzez publikatory,
wszelkie akcje promocyjne dotycz¹ce osób nie-
pe³nosprawnych przynosz¹ swoje efekty i w tym
kierunku tak¿e trzeba iœæ.
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Poza tym trzeba sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e
przybywa osób niepe³nosprawnych z wy¿szym
wykszta³ceniem. Oni nie oczekuj¹ jakiegokol-
wiek miejsca pracy, oni oczekuj¹ adekwatnego
do swojego wykszta³cenia miejsca pracy. A wiêc
musi nast¹piæ otwarcie na nich w urzêdach pub-
licznych. My przygotowujemy siê do tego. Bêdzie
przeprowadzony cykl szkoleñ dla szefów jedno-
stek centralnych. Chcemy wdro¿yæ system sta¿y
i praktyk skierowanych w³aœnie do osób nie-
pe³nosprawnych, aby póŸniej, kiedy stan¹ w kon-
kursie, by³o im du¿o ³atwiej, ¿eby poznali dan¹
instytucjê, ¿eby mogli w niej popracowaæ, odbyæ
sta¿, ¿eby ³atwiej im by³o póŸniej ubiegaæ siê
o pracê. Pozwoli to pracodawcy poza tym zapoz-
naæ siê ze sposobem pracy i funkcjonowania oso-
by niepe³nosprawnej.

Zatrudnienie wi¹¿e siê, o czym tu parê razy
wspomina³em, z drugim elementem, który czêsto
powtarza³ siê w dyskusji, to znaczy z wykszta³ce-
niem, które maj¹ osoby niepe³nosprawne. W tej
kwestii te¿ nie ma miêdzy nami rozbie¿noœci.
Wszyscy zgadzamy siê z tym, ¿e nale¿y robiæ, co
tylko mo¿liwe, aby poziom wykszta³cenia osób
niepe³nosprawnych by³ coraz wy¿szy, ¿eby ich
wykszta³cenie by³o adekwatne do zapotrzebowa-
nia rynku pracy.

Tutaj niestety, proszê pañstwa, dochodzimy do
roli PFRON. Je¿eli spojrzymy na rzeczywiste dzia-
³ania, które dotycz¹ wsparcia osób niepe³nospra-
wnych, wsparcia kszta³cenia tych osób, to okazu-
je siê, ¿e PFRON ma wiele programów skierowa-
nych do tych osób i praktycznie tylko on je w spo-
sób ci¹g³y realizuje. Odpowiadam teraz miêdzy in-
nymi na pytania pana senatora Korfantego.
PFRON realizuje kilka programów zwi¹zanych
z kszta³ceniem dzieci i m³odzie¿y. Jest to program
„Pegaz 2003”, który umo¿liwia³ zakup dla tych
dzieci, dla tej m³odzie¿y szkolnej komputerów,
jest program „Edukacja”, jest program dla osób
niedowidz¹cych „Komputer dla Homera”, jest
program „Pitagoras” skierowany do studentów,
którzy nie dos³ysz¹.

Proszê pañstwa, nawi¹¿ê do tego, o czym mó-
wi³a pani senator Rafalska, chodzi o sytuacjê
osób niepe³nosprawnych na wsi. My te¿ to do-
strzegliœmy. W nowelizacji ustawy o rehabilita-
cji osób niepe³nosprawnych znalaz³o siê kilka
odniesieñ do sytuacji osób niepe³nosprawnych
na wsi. PFRON tak¿e stworzy³ programy skiero-
wane tylko i wy³¹cznie do tego œrodowiska, do
preferowanych grup i m³odzie¿ ucz¹ca siê bêdzie
mia³a taki program, zatytu³owany „Uczeñ na
wsi”.

Nawi¹zujê tu niejako do tego, czy warto
PFRON likwidowaæ, czy nie. Proszê pañstwa, ja
uwa¿am, ¿e instytucja ta mimo ró¿nych uchy-
bieñ, które wyst¹pi³y w przesz³oœci, a które na pe-

wno zosta³y zlikwidowane, i pewnie ró¿nych nie-
doskona³oœci, które wstêpuj¹ obecnie, ma je-
dnak dorobek, jest rozpoznawalna w gronie osób
niepe³nosprawnych – na co ewidentnie wskazuj¹
badania – one wiedz¹, ¿e tam mo¿na siê udaæ po
pomoc, ¿e tê pomoc mo¿na tam uzyskaæ. Jest to
instytucja z dorobkiem i urz¹d marsza³kowski
czy jakaœ inna instytucja na pewno ³atwo jej nie
zast¹pi. Myœlê, ¿e warto siê nad tym pochyliæ, bo
mo¿emy tylko utrudniæ funkcjonowanie i korzy-
stanie ze œrodków, które siê pojawi¹, ze œrodków,
które bêd¹ pochodzi³y z EFS, poprzez niejako
nieopatrzne dzia³ania wobec PFRON mo¿emy
utrudniæ dostêp do tych œrodków, a – tak jak mó-
wi³em w swoim wyst¹pieniu – PFRON jest na pe-
wno jedn¹ z najlepszych instytucji pañstwo-
wych, jeœli chodzi o wykorzystanie œrodków euro-
pejskich.

Du¿o s³ów i stwierdzeñ pad³o tu równie¿ na te-
mat nowej ustawy. My nie zawiesiliœmy prac nad
ustaw¹. Za³o¿enia znajduj¹ siê na stronie inter-
netowej i zosta³y przes³ane do konsultacji. Ja
myœlê inaczej, uwa¿am, ¿e czas, który w pewnym
sensie uzyskaliœmy dziêki Komisji Europejskiej,
nale¿y wykorzystaæ na to, a¿eby ta ustawa by³a
jak najlepsza. Chodzi o to, ¿eby tego czasu nie
marnowaæ, prowadziæ dyskusje, aby – gdy przy-
st¹pimy do pisania projektu – by³ to projekt, któ-
ry bêdzie odpowiada³ na te dyskusje, na pytania,
które pojawiaj¹ siê w sprawie nowej, du¿ej usta-
wy, maj¹cej zmieniæ sposób podejœcia do osoby
niepe³nosprawnej.

Na koniec chcia³bym siê równie¿ podzieliæ
opini¹, która jest zgodna z opini¹ senatorów.
Otó¿ nasze prawo w wielu miejscach dobrze
reguluje prawa osób niepe³nosprawnych, po-
wstaj¹ jednak ogromne trudnoœci z jego egze-
kucj¹. Uwa¿am, ¿e poprawa sposobu egzeku-
cji przepisów, gdyby ta egzekucja by³a na-
prawdê dobra, to na przyk³ad nie powsta³oby
wiele budynków czy wiele rozwi¹zañ nie zo-
sta³oby przyjêtych, poniewa¿ by³oby to nie-
mo¿liwe w³aœnie ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce
prawo. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e Polska ma
bardzo dobre prawo. W³aœnie za dobre prawo
otrzymaliœmy nagrodê Roosevelta, któr¹ pan
prezydent odbiera³ w Nowym Jorku. Jednak
egzekucja tego prawa to jest zupe³nie co inne-
go i ona szwankuje. Naprawdê mo¿emy pisaæ
wiele ró¿nych dobrych rozporz¹dzeñ, wycho-
dz¹cych naprzeciw osobom niepe³nospra-
wnym, ale je¿eli jednostki odpowiedzialne za
egzekucjê tego prawa nie bêd¹ go egzekwowa-
³y, to bêdziemy tylko odbiorc¹ reklamacji i po-
stulatów tego dotycz¹cych.

Jeszcze raz chcia³bym podziêkowaæ za dysku-
sjê, za uwagi, chcia³bym podziêkowaæ obydwu
komisjom, dziêki którym rzeczywiœcie bardzo do-
brze siê wspó³pracuje z Senatem. Dziêkujê bar-
dzo za uwagê, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

31. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2007 r.
Informacja rz¹du o pracach nad nowymi uregulowaniami prawnymi dotycz¹cymi sytuacji osób niepe³nosprawnych… 151

(pe³nomocnik rz¹du M. Mielniczuk)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu pe³nomocnikowi rz¹du do

spraw osób niepe³nosprawnych, panu ministro-
wi Miros³awowi Mielniczukowi, za przedstawie-
nie Senatowi informacji rz¹du o pracach nad no-
wymi uregulowaniami prawnymi, dotycz¹cymi
sytuacji osób niepe³nosprawnych i ich rodzin.
Jeszcze raz, Panie Ministrze, bardzo dziêkujê.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: informacja rz¹du
o sytuacji osób chorych psychicznie oraz pra-
cach nad ustaw¹ o Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Chcia³bym poinformowaæ… Przepraszam.
Pragnê powitaæ pana podsekretarza stanu

w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Ludwika
Grabowskiego.

Informujê, ¿e przedstawione przez ministra
zdrowia materia³y dotycz¹ce tego punktu zosta³y
dostarczone pañstwu do skrytek senatorskich.

Bardzo proszê pana ministra o zabranie g³osu
i przedstawienie Senatowi informacji rz¹du o sy-
tuacji osób chorych psychicznie oraz pracach
nad ustaw¹ o Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Grabowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiê informacjê ministra zdrowia do-

tycz¹c¹ aktualnej sytuacji w obszarze zdrowia
psychicznego oraz o podejmowanych przez re-
sort zdrowia pracach.

Szanowni Pañstwo, zdrowie psychiczne jest
nieod³¹cznym sk³adnikiem zdrowia. Obejmuje
ono znacznie szerszy zakres zagadnieñ ani¿eli
problematyka uzale¿nieñ od alkoholu i innych
substancji psychoaktywnych, która jest roz-
wi¹zywana na poziomie krajowym przez ju¿ ist-
niej¹ce programy, takie jak Narodowy Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych na lata 2006–2010, jak równie¿ Krajowy
Program Przeciwdzia³ania Narkomanii na lata
2006–2010. Zdrowie psychiczne jest w Polsce uz-
nawane za fundamentalne dobro osobiste cz³o-
wieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psy-
chicznymi nale¿y do podstawowych obowi¹zków
pañstwa. Promocja zdrowia psychicznego, pre-
wencja zaburzeñ psychicznych, leczenie, opieka,
rehabilitacja s¹ podstawowymi priorytetami
Œwiatowej Organizacji Zdrowia, Unii Europej-
skiej, a tak¿e Rady Europy.

Oczywiœcie podstawowym wskaŸnikiem stanu
zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowsze-

chnienie zaburzeñ psychicznych, w tym tak¿e za-
burzeñ zwi¹zanych z nadu¿ywaniem substancji
psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki
czy leki. Przeanalizowaliœmy okres piêtnastu lat,
od 1990 r. do roku 2004. I co z tego wynika? Otó¿
w ci¹gu tych piêtnastu lat wskaŸnik rozpowsze-
chnienia osób leczonych w tak zwanej opiece am-
bulatoryjnej wzrós³ o 131%, czyli z tysi¹ca sze-
œciuset trzydziestu osób do trzech tysiêcy sied-
miuset szeœædziesiêciu trzech na ka¿de sto tysiê-
cy ludnoœci. WskaŸnik rozpowszechnienia ho-
spitalizacji wzrós³ o 45%, to jest z trzystu szeœæ-
dziesiêciu dwóch osób do piêciuset dwudziestu
szeœciu na ka¿de sto tysiêcy ludnoœci.

Drug¹ istotn¹ w tym zakresie kategoriê wskaŸ-
ników, odnotowuj¹c¹ znacznie wiêkszy wzrost
ni¿ wskaŸniki rozpowszechnienia, stanowi¹
wskaŸniki zapadalnoœci, dotycz¹ce osób zg³asza-
j¹cych siê po raz pierwszy do leczenia w ka¿dym
roku. W ci¹gu tych¿e piêtnastu lat wskaŸnik za-
padalnoœci w lecznictwie ambulatoryjnym wzrós³
a¿ o 136%, to jest z czterystu czterdziestu czte-
rech osób do tysi¹ca czterdziestu szeœciu na ka¿-
de sto tysiêcy ludnoœci, a w lecznictwie zamkniê-
tym, czyli ca³odobowym, o 84%, ze stu dwudzie-
stu dziewiêciu do dwustu trzydziestu siedmiu
osób na ka¿de sto tysiêcy ludnoœci.

W lecznictwie ambulatoryjnym we wszystkich
analizowanych latach najczêœciej leczone by³y
osoby z zaburzeniami niepsychotycznymi,
a w ci¹gu piêtnastu lat ten wskaŸnik zaburzeñ
wzrós³ o 85%. Nastêpn¹ grup¹ rozpoznañ pod
wzglêdem wielkoœci wskaŸnika s¹ zaburzenia
psychotyczne z ponadtrzykrotnym, bo o ponad
220%, wzrostem oraz zaburzenia poalkoholowe,
w odniesieniu do których wskaŸnik zapadalnoœci
wzrós³ o 80%. Najni¿sze wskaŸniki charaktery-
zuj¹ zaburzenia spowodowane u¿ywaniem sub-
stancji psychoaktywnych. Ich wzrost w analizo-
wanym okresie jest jednak najwy¿szy, bo ponad-
oœmiokrotny, z dwunastu do ponad siedmiuset
piêædziesiêciu oœmiu osób na ka¿de sto tysiêcy
ludnoœci.

W lecznictwie ca³odobowym we wszystkich la-
tach najczêœciej hospitalizowane by³y osoby z za-
burzeniami psychotycznymi, w ci¹gu piêtnastu
lat wzrost wskaŸnika wyniós³ tu 30%, a nastêp-
nie z zaburzeniami spowodowanymi nadu¿ywa-
niem alkoholu – wzrost wskaŸnika wynosi ponad
63%. Natomiast tak jak w lecznictwie ambulato-
ryjnym, najwy¿szy, ponadtrzykrotny, a wiêc
w wysokoœci 225%, przyrost wskaŸnika hospita-
lizacji przy stosunkowo niskich jego wartoœciach
charakteryzuje rozpowszechnienie zaburzeñ
spowodowanych u¿ywaniem substancji psycho-
aktywnych.

Zarówno z opieki ambulatoryjnej, jak i opieki
ca³odobowej znacznie czêœciej korzystaj¹ miesz-
kañcy miast ani¿eli wsi. W roku 1990 ró¿nica
miêdzy tymi wskaŸnikami wynosi³a 81%, oczywi-
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œcie na korzyœæ ludnoœci miejskiej, w 2004 r. –
66%, a wiêc w tym przypadku obserwujemy aku-
rat niewielkie zmiany. W odniesieniu do obu ro-
dzajów opieki s¹ to zmiany jednak w dalszym
ci¹gu du¿e, powodowane mniejsz¹ sk³onnoœci¹
osób pochodzenia wiejskiego do szukania pomo-
cy psychiatrycznej, jak równie¿ dostêpnoœci¹ tej
ludnoœci do placówek ochrony zdrowia tego typu.

Jeœli chodzi o opiekê ambulatoryjn¹, w 1990 r.
przewaga kobiet by³a minimalna, ró¿nica w poró-
wnaniu z mê¿czyznami wynosi³a zaledwie 1%.
W ci¹gu piêtnastu lat ta ró¿nica powiêkszy³a siê
do 10%, oczywiœcie na korzyœæ mê¿czyzn. W ra-
mach lecznictwa ca³odobowego równie¿ obser-
wuje siê przewagê mê¿czyzn, a ró¿nice ze wzglê-
du na p³eæ s¹ wiêksze, podobnie jak ró¿nice wyni-
kaj¹ce z miejsca zamieszkania.

W Polsce mamy oko³o dziewiêciu milionów
dzieci i m³odzie¿y w wieku do lat osiemnastu.
Ocenia siê, ¿e przynajmniej oko³o 10% z nich,
a wiêc dziewiêæset tysiêcy, wymaga opieki i po-
mocy psychiatryczno-psychologicznej. W 2004 r.
z opieki poradni zdrowia psychicznego korzysta-
³o jedynie oko³o stu trzydziestu tysiêcy, a z opieki
szpitalnej tylko dwanaœcie tysiêcy. Badania po-
pulacyjne przeprowadzane w wielu miejscach
Polski sugeruj¹ znaczn¹ czêstoœæ ró¿nych pro-
blemów zdrowia psychicznego, wyraŸnie prze-
kraczaj¹c¹ rozmiar zg³aszalnoœci zarejestrowa-
nej w placówkach. Na przyk³ad czêstoœæ zabu-
rzeñ depresyjno-lêkowych w badaniach krakow-
skich dzieci w wieku od dziesiêciu do siedemna-
stu lat wynosi³a oko³o 30%, czêstoœæ zaburzeñ
od¿ywiania tej¿e samej populacji dziewcz¹t wy-
nosi³a oko³o 12%. Problemem silnie rzutuj¹cym
na póŸniejsze ¿ycie i ryzyko zdrowotne w grupie
dzieci i m³odzie¿y jest wczesna inicjacja u¿ywa-
nia i nadu¿ywania substancji psychoaktywnych:
tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Oczywiœcie równie¿ w wieku starszym roœnie
populacja osób z problemami psychicznymi.
Obecnie odsetek ten wœród osób po szeœædzie-
si¹tym pi¹tym roku ¿ycia wynosi 13% i wykazuje
tendencjê wzrostow¹. W 2004 r. z poradni zdro-
wia psychicznego korzysta³o ponad sto szeœæ-
dziesi¹t osiem tysiêcy osób w wieku szeœædziesiê-
ciu piêciu lat i wiêcej, a z opieki szpitalnej – oko³o
dwudziestu tysiêcy osób w tym wieku. W okresie
¿ycia szybko roœnie zapotrzebowanie na opiekê
psychogeriatryczn¹ oraz ryzyko niesprawnoœci
i niesamodzielnoœci, co wi¹¿e siê zarówno z psy-
chologicznym aspektem starzenia siê, jak i spe-
cyficznymi dla tego wieku innymi chorobami, ta-
kimi jak choroba zwyrodnieniowa czy naczynio-
wa mózgu.

Istotn¹ dodatkow¹ miar¹ kondycji psychicz-
nej naszego spo³eczeñstwa jest coraz bardziej po-
wszechne zjawisko samobójstw zakoñczonych

zgonem, których czêstoœæ wzros³a, zw³aszcza
w okresie transformacji, w latach 1990–2004,
o ponad 22%. W roku 2004 po raz pierwszy liczba
zgonów z powodu samobójstw przekroczy³a szeœæ
tysiêcy przypadków.

Polska jest krajem posiadaj¹cym ustawowe
regulacje w zakresie ochrony zdrowia psychicz-
nego. Podstawowym aktem prawnym regulu-
j¹cym kwestie z zakresu szeroko pojêtej ochrony
zdrowia psychicznego, okreœlaj¹cym model, za-
sady sprawowania opieki nad osobami z zabu-
rzeniami psychicznymi, organy i instytucje od-
powiedzialne za realizacjê ró¿nych aspektów tego
zadania, a tak¿e hospitalizacji, jest ustawa
z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychi-
cznego.

Dodam równie¿, ¿e od 1999 r. w ramach pro-
gramu polityki zdrowotnej dzia³a program psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej, któr¹ to minister
zdrowia realizuje w trzech aspektach. Sprawa
pierwsza to zapewnienie w³aœciwych warunków
dla osób doros³ych, sprawców czynów zabronio-
nych chorych psychicznie. Minister utworzy³ trzy
takie placówki, s¹ to regionalne oœrodki psychia-
trii s¹dowej w Gostyninie, Branicach i Starogar-
dzie Gdañskim. £¹cznie jest w kraju dwieœcie
dziewiêæ miejsc, w których leczona jest populacja
osób najbardziej niebezpiecznych, chorych psy-
chicznie sprawców czynów zabronionych. S¹ to
g³ównie sprawcy ciê¿kich zbrodni. Oczywiœcie te
oœrodki dysponuj¹ maksymalnymi warunkami
zabezpieczenia.

Niezale¿nie od tych oœrodków, minister zdro-
wia partycypuje w dostosowaniu do warunków
wzmocnionego zabezpieczenia do wykonania de-
tencji w kilkunastu wytypowanych oddzia³ach
psychiatrycznych. Dziêki temu programowi
w najbli¿szym czasie do ju¿ istniej¹cych piêciu-
set dziesiêciu miejsc przybêdzie trzysta osiem-
dziesi¹t dziewiêæ miejsc w warunkach wzmoc-
nionego zabezpieczenia, w tym dwadzieœcia
szeœæ miejsc do detencji kobiet. Obecnie mamy
piêædziesi¹t jeden miejsc do wykonania detencji
kobiet, która to liczba wzroœnie w ogólnym ra-
chunku o kolejne trzysta trzydzieœci trzy miejsca
do koñca 2008 r. i do³¹czy do ju¿ istniej¹cych sze-
œciuset szeœædziesiêciu siedmiu miejsc dla osób
przebywaj¹cych w tak zwanym podstawowym
zabezpieczeniu, a wiêc osób niewymagaj¹cych
dodatkowego zabezpieczenia. Realizacja tego
obowi¹zku poch³onie w latach 2006–2008 ponad
19 milionów z³.

Ponadto minister zdrowia w ramach psychia-
trycznej opieki zdrowotnej realizuje program
œrodka leczniczego dla nieletnich sprawców czy-
nów zabronionych z zaburzeniami psychiczny-
mi. Taki oœrodek mamy w Garwolinie. Jest to oœ-
rodek ministra zdrowia. Dysponuje on czterdzie-
stoma miejscami, w warunkach maksymalnego
zabezpieczenia, gdzie s¹ leczeni najbardziej nie-
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bezpieczni chorzy psychicznie, nieletni sprawcy
czynów zabronionych.

Ju¿ w kwietniu uruchamiamy w tym zakresie
dodatkowo oddzia³ w Miêdzyrzeczu dla trzydzie-
stu nieletnich. Niezale¿nie od tego minister zdro-
wia prowadzi równie¿ tak zwane obserwacje
s¹dowo-psychiatryczne. W³aœnie do wykonania
tych obserwacji s¹dowo-psychiatrycznych za-
koñczono dostosowanie szeœciu oddzia³ów w sze-
œciu szpitalach psychiatrycznych, gdzie jest
mo¿liwe dokonywanie takiej obserwacji. Te od-
dzia³y znajduj¹ siê w Choroszczu, Pruszkowie,
Starogardzie…

(SenatorZbigniewRomaszewski:WChoroszczy.)
…w Choroszczu…
(Senator Jan Szafraniec: W Choroszczy.)
Przepraszam, Choroszczy.
…Choroszczy, Pruszkowie, Starogardzie

Gdañskim, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim
i Lublinie. Takich miejsc mamy dwieœcie.

Oczywiœcie, trzeba równie¿ powiedzieæ, ¿e
w zasadzie baza szpitalna psychiatryczna w Pol-
sce jest roz³o¿ona bardzo nierównomiernie. Wiê-
kszoœæ szpitali psychiatrycznych jest po zacho-
dniej stronie Polski, a wiêc w województwach za-
chodnich. Œciana Wschodnia, je¿eli tak mo¿na
powiedzieæ, cierpi na deficyt. W³aœnie zmiany, ja-
kie przygotowujemy w resorcie, umo¿liwi¹ bar-
dziej symetryczne roz³o¿enie oddzia³ów psychia-
trycznych.

Generalnie mo¿na powiedzieæ, Szanowni Pañ-
stwo, ¿e opieka zdrowotna nad osobami z zabu-
rzeniami psychicznymi wykonywana jest w ra-
mach podstawowej i specjalistycznej opieki zdro-
wotnej, zw³aszcza psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej, w formie pomocy doraŸnej, ambulatoryj-
nej, dziennej, szpitalnej, œrodowiskowej oraz
w domach pomocy spo³ecznej. Specjalistyczna
opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami
psychicznymi sprawowana jest w formie ambu-
latoryjnej w poradniach zdrowia psychicznego,
poradniach odwykowych, poradniach profilakty-
ki, leczenia i rehabilitacji osób uzale¿nionych od
œrodków innych ani¿eli alkohol. W chwili obecnej
liczba funkcjonuj¹cych w kraju poradni zdrowia
psychicznego siêga oko³o tysi¹ca dwustu placó-
wek. Dla osób uzale¿nionych od alkoholu do-
stêpnych jest ponad czterysta poradni o charak-
terze odwykowym. Osobom uzale¿nionym od in-
nych substancji psychoaktywnych pomoc i le-
czenie oferuje oko³o dziewiêædziesiêciu poradni.
Wa¿n¹ form¹ udzielania ambulatoryjnych
œwiadczeñ psychiatrycznych sta³y siê w ostat-
nich latach prywatne psychiatryczne praktyki
lekarskie.

Drug¹ form¹ opieki nad osobami z zaburze-
niami psychicznymi jest opieka ca³odobowa
w szpitalach psychiatrycznych i oddzia³ach psy-

chiatrycznych, które s¹ zorganizowane w szpita-
lach ogólnych. Psychiatryczne lecznictwo szpi-
talne oparte jest obecnie na dzia³alnoœci dwustu
trzydziestu piêciu placówek tworzonych przez
piêædziesi¹t cztery szpitale psychiatryczne, co
stanowi oko³o dwudziestu tysiêcy ³ó¿ek; oddzia-
³ów psychiatrycznych i odwykowych – oko³o sze-
œciu tysiêcy ³ó¿ek, funkcjonuj¹cych w strukturze
ponad stu szpitali, g³ównie ogólnych; a tak¿e sie-
demdziesiêciu oœrodków, co daje oko³o trzech
i pó³ tysi¹ca ³ó¿ek dla uzale¿nionych od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych.

Trzecim rodzajem opieki s¹ formy poœrednie
lecznictwa, które – choæ obecnie doœæ ograniczo-
ne – staj¹ siê powoli formami wiod¹cymi. Podsta-
wow¹ form¹ jest tutaj leczenie pacjenta w jego
œrodowisku w³asnym b¹dŸ w powi¹zaniu z tym
œrodowiskiem. Najbardziej rozwiniêta wydaje siê
sieæ oddzia³ów dziennych, które organizacyjnie
mog¹ byæ zwi¹zane z poradni¹, szpitalem lub od-
dzia³em psychiatrycznym. Tworzymy równie¿
tak zwane zespo³y leczenia œrodowiskowego, pro-
wadz¹ce leczenie pacjenta w domu. Zdecydowa-
nie najrzadsz¹ form¹ lecznictwa poœredniego s¹
tak zwane hostele. W chwili obecnej funkcjonuje
ich w kraju oko³o dziesiêciu. Pomoc dla osób z za-
burzeniami psychicznymi nios¹ równie¿ zak³ady
opiekuñczo-lecznicze i pielêgnacyjne.

Niezmiernie istotnym aspektem dzia³añ w za-
kresie ochrony zdrowia psychicznego, stano-
wi¹cym jak gdyby uzupe³nienie systemu opieki
zdrowotnej nad osobami z zaburzeniami psychi-
cznymi, jest budowanie w spo³eczeñstwie odpo-
wiedniego nastawienia wobec osób dotkniêtych
problemami zdrowia psychicznego. Brak spo³e-
cznego zrozumienia, ¿yczliwoœci dla osób z za-
burzeniami psychicznymi, deficyt tolerancji
prowadz¹cy do dyskryminacji staj¹ siê prze-
szkod¹ dla w pe³ni samodzielnego funkcjono-
wania i aktywnoœci ¿yciowej tych osób, a tym
samym ich szybkiego powrotu do zdrowia.
Dzia³ania na rzecz pomocy osobom z zaburze-
niami psychicznymi, ukierunkowane na prze-
ciwdzia³anie ich wykluczeniu spo³ecznemu, re-
alizowane s¹ przede wszystkim poprzez organi-
zacje pozarz¹dowe funkcjonuj¹ce w obszarze
ochrony zdrowia psychicznego.

Dlaczego w ostatnim czasie nast¹pi³ tak dra-
styczny wzrost liczby osób korzystaj¹cych z po-
mocy poradni, oddzia³ów szpitalnych czy innych
form pomocy psychiatrycznej? Z³o¿y³o siê na to
wiele przyczyn, a zw³aszcza transformacja spo³e-
czna dokonywana w naszym kraju. Nie bez zna-
czenia jest równie¿ bezrobocie, ubóstwo, prze-
moc czy rozluŸnienie wiêzi spo³ecznych. Dlatego
te¿ opracowanie Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, nad jakim pracuje resort,
na pewno usprawni system opieki nad zdrowiem
psychicznym naszego spo³eczeñstwa. Opraco-
wanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
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Psychicznego stanowiæ bêdzie równie¿ odpo-
wiedŸ na postanowienie wyra¿one w deklaracji
przyjêtej przez uczestników europejskiej konfe-
rencji ochrony zdrowia psychicznego, zwo³anej
przez Europejskie Biuro Regionalne Œwiatowej
Organizacji Zdrowia, która odby³a siê w styczniu
2005 r. w Helsinkach. W konferencji tej wziê³o
udzia³ piêædziesiêciu trzech ministrów zdrowia
regionu Europy, a tak¿e reprezentanci Komisji
Europejskiej i Rady Europy. Plan dzia³ania sta-
nowi propozycjê wdro¿enia zawartych w deklara-
cji zobowi¹zañ wytyczaj¹cych priorytet polityki
w kwestii ochrony zdrowia psychicznego na naj-
bli¿sze piêæ do dziesiêciu lat, a tak¿e materiê do
najwa¿niejszych dokumentów miêdzynarodo-
wych o charakterze ujêtym w tym programie.

Rada Ministrów przyjê³a Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego na pierwsze
pó³rocze 2007 r.

Chcia³bym powiedzieæ jeszcze, Szanowni Pañ-
stwo, jakie s¹ g³ówne cele Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przede wszyst-
kim promowanie zdrowia psychicznego, zapobie-
ganie zaburzeniom psychicznym poprzez upo-
wszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicz-
nego, kszta³towanie zachowañ i stylów ¿ycia ko-
rzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwi-
janie umiejêtnoœci radzenia sobie w sytuacjach
zagra¿aj¹cych zdrowiu psychicznemu. Jest to ró-
wnie¿ zapobieganie zaburzeniom psychicznym
oraz przeciwdzia³anie nietolerancji, wykluczeniu
i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psy-
chicznego, a tak¿e tworzenie instytucji poradni-
ctwa i pomocy w kryzysie. Kolejnym celem jest
zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicz-
nymi wielostronnej, zintegrowanej, dostêpnej
opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy nie-
zbêdnych do ¿ycia w œrodowisku spo³ecznym,
w tym tak¿e rodzinnym, zawodowym, poprzez sy-
stemowe upowszechnienie œrodowiskowego mo-
delu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, zró¿ni-
cowanych form pomocy i oparcia spo³ecznego,
udzia³u w ¿yciu zawodowym, koordynacji ró¿-
nych form opieki i pomocy. Oczywiœcie przy tym
wszystkim potrzebny bêdzie rozwój badañ nau-
kowych, systemów informacji z zakresu ochrony
zdrowia psychicznego.

I jeszcze kilka zdañ na temat Ÿróde³ finansowa-
nia. Otó¿ przewidujemy Ÿród³a finansowania
z trzech œrodowisk: przede wszystkim œrodki
z bud¿etu pañstwa, poza tym œrodki w³asne sa-
morz¹dów oraz œrodki pozyskiwane z funduszy
strukturalnych i regionalnych Unii Europejskiej.
Realna ocena pe³nych kosztów realizacji zak³a-
danych celów nie jest mo¿liwa przed sporz¹dze-
niem realnej oceny lokalnych zasobów i potrzeb
oraz ujêcia ich w regionalnych programach
ochrony zdrowia psychicznego. Dopiero wtedy

bêdziemy wiedzieli, ile tak naprawdê ten narodo-
wy program zdrowia powinien kosztowaæ. Sza-
cunkowo mogê powiedzieæ, co zreszt¹ mówi³em
na posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, ¿e
wstêpnie nale¿a³oby zapewniæ kwotê oko³o
50 milionów z³ rocznie z bud¿etu pañstwa. Œrod-
ki samorz¹dowe, tak jak mówiê, bêd¹ ujête w re-
gionalnych programach ochrony zdrowia psychi-
cznego.

Jeœli chodzi o œrodki z funduszy Unii Europej-
skiej, to mo¿liwe jest uzyskanie tych œrodków
z dwóch programów operacyjnych Narodowej
Strategii Spójnoœci, w ramach szóstego progra-
mu operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”
– Bezpieczeñstwo zdrowotne i poprawa efekty-
wnoœci systemu ochrony zdrowia, oraz w ramach
programu operacyjnego „Kapita³ ludzki”, priory-
tet V – Profilaktyka, promocja i poprawa stanu
zdrowia spo³eczeñstwa. Œrodki regionalne bêd¹
oczywiœcie zasilane ze Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

To w zasadzie tyle, Panie Marsza³ku. Dziêkujê
bardzo za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
³ek Maciej P³a¿yñski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie panu ministrowi?
Proszê bardzo, pan senator Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, chcia³bym prosiæ o kilka s³ów

komentarza. Zajmujê siê odcinkiem, który w³a-
œciwie nie znalaz³ swojego odbicia w pana wy-
st¹pieniu, a mianowicie stykiem wymiaru spra-
wiedliwoœci z zak³adami psychiatrycznymi. Jak
pan to widzi? Jakie macie z tym problemy? Ja
zreszt¹ potem bêdê siê na ten temat równie¿ wy-
powiada³.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Grabowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo!
Oczywiœcie ten styk jest bardzo wa¿ny,

wspó³praca z ministrem sprawiedliwoœci oraz
z ministrem spraw wewnêtrznych i admini-
stracji – a wiêc z resortami, które maj¹ bardzo
du¿o wspólnego w zakresie chocia¿by opieki
nad osobami psychicznie co prawda chorymi,
niemniej jednak sprawcami czynów zabronio-
nych – jest bardzo istotna. Ta wspó³praca od-
bywa siê na co dzieñ. Odbywamy wiele szko-
leñ, odbywamy wizytacje obiektów, w których
przebywaj¹ te osoby. Pomoc i zrozumienie Mi-
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nisterstwa Sprawiedliwoœci i MSWiA w tym za-
kresie s¹ oczywiœcie bardzo wa¿ne. Ja byæ mo-
¿e mówiê zbyt ogólnie, ale nie wiem, co pan se-
nator mia³ na myœli. Mówiê o wspó³pracy w tym
zakresie na co dzieñ.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja myœla³em
o nadu¿yciach w psychiatrii.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Grabowski: Dziêkujê bardzo.)
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, na posiedzeniu Komisji Zdro-

wia mówiliœmy o tym, ¿e potrzebnych jest oko³o
czterystu psychiatrów, a mamy dwustu siedem-
dziesiêciu. To spory brak. Czy jest jakiœ program
zabezpieczenia specjalizowania lekarzy w tej
dziedzinie? Czy podobnie jest z pielêgniarkami,
czy te¿ du¿o pielêgniarek brakuje? Jakie mini-
sterstwo ma plany w tym wzglêdzie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Grabowski:

Panie Marsza³ku! Pani Senator! Szanowni
Pañstwo!

Oczywiœcie nie powiedzia³em o wszystkim, bo
gdybym chcia³ tutaj powiedzieæ wszystko, to pe-
wnie zanudza³bym pañstwa do wieczora. W za-
³¹cznikach do programu jest przewidziane doce-
lowe zatrudnienie odpowiedniej kadry, przygo-
towanej profesjonalnie do wykonywania tych
trudnych zadañ. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e obec-
nie rzeczywiœcie w zasadzie w ka¿dym z zawo-
dów, gdzie wykonuje siê obowi¹zki w zakresie
sprawowania opieki nad osobami z zaburzenia-
mi psychicznymi i chorymi – bo trzeba to rozgra-
niczaæ – mamy niedobór. I tak na przyk³ad, jeœli
chodzi o lekarzy psychiatrów, mamy obecnie
dwa tysi¹ce siedmiuset czynnych psychiatrów.
Wskazana liczba w ci¹gu tych lat dzia³ania pro-
gramu to cztery tysi¹ce.

Je¿eli chodzi o psychiatrów ju¿ wysoko wyspe-
cjalizowanych – dawniej to siê nazywa³o podspe-
cjalizacj¹, a w tej chwili to jest dodatkowa specja-
lizacja wœród lekarzy psychiatrów dla dzieci
i m³odzie¿y – to takich psychiatrów mamy dwu-

stu szeœciu, a potrzeba oko³o czterystu. To jest
prawie po³owa. Je¿eli chodzi o psychologów klini-
cznych, to mamy ich tysi¹c czterystu, a potrzeba
oko³o trzech tysiêcy oœmiuset. No, gdyby by³o
dwa razy tyle, to myœlê, ¿e to ju¿ zapewnia³oby pe-
wien komfort leczenia. Tak samo pielêgniarki –
mamy dziesiêæ tysiêcy, potrzeba czternastu tysiê-
cy. Mamy oko³o trzystu pracowników socjalnych.
Tu jest najwiêkszy niedobór, bo potrzeba oko³o
czterech tysiêcy pracowników socjalnych. To sa-
mo terapeuci zajêciowi, psychoterapeuci z tak
zwanym certyfikatem, a tak¿e certyfikowani spe-
cjaliœci i instruktorzy terapii uzale¿nieñ. Mamy
ich tysi¹c czterystu, a potrzeba dwóch tysiêcy.

Oczywiœcie do tych wszystkich zmian po
uchwaleniu narodowego programu zdrowia,
a przed nim ustawy zmieniaj¹cej ustawê o ochro-
nie zdrowia psychicznego, która bêdzie podstaw¹
do wydania tego¿ Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego, minister zdrowia bê-
dzie czyni³ dalsze korekty, zmiany, tak aby przy-
by³o nam osób wykszta³conych w celu, ¿e tak po-
wiem, poprawy leczenia i opieki psychiatrycznej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Grabowski: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
PanisenatorKrystynaBochenek,proszêbardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Chcê dorzuciæ kilka zdañ w sprawie Narodo-

wego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
do tego projektu. Rozmawia³am o tym z przedsta-
wicielami œrodowiska psychiatrów i przekona-
³am siê osobiœcie, jak bardzo to œrodowisko czeka
na zaakceptowanie nowego projektu i nadanie
mu rangi programu rz¹dowego. Jak bowiem wy-
nika z wieloletniego doœwiadczenia, status pro-
gramu resortowego – zdaniem lekarzy, z którymi
mia³am przyjemnoœæ konsultowaæ tê sprawê –
nie doprowadzi³ do oczekiwanych zmian, a szcze-
gólnie organizacji tego lecznictwa wed³ug modelu
œrodowiskowego. I owemu modelowi œrodowis-
kowemu chcia³abym poœwiêciæ chwilê.

Mówi¹c w najwiêkszym skrócie, istot¹ psy-
chiatrii œrodowiskowej jest wype³nienie prze-
strzeni pomiêdzy leczeniem ambulatoryjnym
a leczeniem szpitalnym, i chodzi tu o ró¿ne dzia-
³ania poœrednie, które maj¹ wspieraæ rodziny
chorych oraz samych chorych.

Ze statystyk, co prawda, wynika, ¿e w ostat-
nich kilkunastu latach w psychiatrycznej opiece
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zdrowotnej pojawi³y siê ró¿ne zjawiska pozyty-
wne, takie jak stale wzrastaj¹ca liczba oddzia³ów
przy szpitalach ogólnych czy rozwój sieci oddzia-
³ów dziennych, równie¿ wzrost zaanga¿owania
pomocy spo³ecznej w opiekê nad chorymi. Ale s¹
te¿ negatywy, na co zwracali mi uwagê lekarze
psychiatrzy, i to powa¿ne, dotycz¹ce zw³aszcza
funkcjonowania poradni zdrowia psychicznego.
Wraz ze zmian¹ finansowania us³ug zdrowot-
nych z bud¿etowego na ubezpieczeniowe na-
st¹pi³ w dzia³alnoœci tych poradni regres jako-
œciowy i iloœciowy. Chodzi tu o tak zasadnicz¹
sprawê, jak ca³kowite zaniechanie tak zwanej
opieki czynnej nad chorymi, które ma niejedno-
krotnie dramatyczne konsekwencje. Opieka
czynna zak³ada³a sta³y kontakt lekarza z pacjen-
tem, to znaczy regularne wizyty w domu chorego,
motywowanie do leczenia, do rehabilitacji. Ci,
którzy prze¿yli dramat obcowania z osobami cho-
rymi psychicznie, wiedz¹ jak bardzo wa¿ne jest to
motywowanie, te interwencje w sytuacjach sze-
roko rozumianego kryzysu chorego i jego rodzi-
ny. Wszyscy wiemy, ¿e ta choroba dotyka ca³¹ ro-
dzinê, a nie tylko osobê chor¹, rzutuje na losy tej
rodziny. Do wizyt domowych zobowi¹zany by³ le-
karz, a z chwil¹ rozpoczêcia limitowania porad
psychiatrycznych przez kasy chorych, które do-
prowadzi³o do sytuacji, ¿e w niektórych regio-
nach czas oczekiwania na tak¹ poradê dochodzi³
do kilku tygodni, co jest absurdem i hañb¹, le-
karskie wizyty domowe z oczywistych wzglêdów
ekonomicznych, praktycznych nale¿¹, jak mo¿-
na wnosiæ, do nieodwracalnej przesz³oœci.

Potrzebê takiej opieki rozumiano ju¿ dawno
w wiêkszoœci krajów europejskich, w Stanach
Zjednoczonych, i dlatego rozwijano w³aœnie psy-
chiatriê œrodowiskow¹, o której mówiê, i rozbu-
dowywano opiekê psychiatryczn¹ o nowe zawo-
dy, na przyk³ad o zawód terapeuty œrodowisko-
wego. Do zadañ takiego terapeuty nale¿y budo-
wanie, utrzymywanie relacji terapeutycznych
z osob¹ chor¹ psychicznie i rodzin¹, udzielanie
porad, motywowanie do leczenia systematyczne-
go, interwencje w sytuacjach kryzysowych, tak¿e
tych, które wymagaj¹ orzeczeñ sadowych, na
przyk³ad dotycz¹ leczenia wbrew woli. Jak siê do-
wiedzia³am, tego typu us³ugi przez NFZ kontra-
ktowane s¹ w iloœci minimalnej lub w ogóle nie s¹
kontraktowane. Chorzy, a tak¿e ich rodziny, któ-
re przecie¿ dŸwigaj¹ najwiêkszy ciê¿ar opieki nad
chronicznie i najciê¿ej chorymi, pozostawieni s¹
bez nale¿ytego wsparcia. I to wymaga szybkiej,
doraŸnej i systemowej zmiany. DoraŸna zmiana
to mo¿e byæ zobowi¹zanie NFZ do nielimitowania
porad psychiatrycznych i kontraktowania us³ug
terapeutów œrodowiskowych, a systemowa, jak
wiemy, to ju¿ dziœ tu pad³o, do doprowadzenia do
uznania Narodowego Programu Ochrony Zdro-

wia Psychicznego za program rz¹dowy zatwier-
dzaj¹cy organizowanie centrów psychiatrii w for-
mie proponowanej tam jako model docelowy dla
psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

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

Senator Jan Szafraniec:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Ja chcia³bym w swoim wyst¹pieniu poruszyæ

problem, który nie zosta³ przez pana ministra za-
prezentowany, problem z mojego punktu widze-
nia bardzo wa¿ny, i ufam, ¿e znajdzie on nale¿ne
miejsce w pracach nad ustaw¹ o Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Mo¿e zacznê od definicji zdrowia psychiczne-
go, bo ca³y czas mówimy o zdrowiu psychicznym,
a do tej pory nie pad³a tu jego definicja. Otó¿
Œwiatowa Organizacja Zdrowia opracowa³a
i przyjê³a definicjê zdrowia w ogóle, uznaj¹c za je-
go istotê pe³ny dobrostan fizyczny, umys³owy
i spo³eczny, a nie tylko nieobecnoœæ choroby czy
kalectwa. Przywo³ana definicja k³adzie nacisk na
równowagê fizyczn¹ w aspekcie organizmu, stan
przyjemnoœciowy w aspekcie psychicznym i kon-
formizm w aspekcie spo³ecznym.

Bior¹c pod uwagê wspomniane determinanty
czy wychodz¹c z powy¿szych za³o¿eñ, zdrowie
psychiczne nale¿a³oby zdefiniowaæ w katego-
riach dobrostanu umys³owego, innymi s³owy ja-
ko stan dobrego samopoczucia psychicznego.
I tutaj zaczyna siê problem, poniewa¿ w wielu ze-
spo³ach chorobowych spotykamy siê ze stanem
dobrego samopoczucia psychicznego jako obja-
wem wrêcz patognomonicznym, wspomnê cho-
cia¿by fazê maniakaln¹ w cyklofrenii, hebefre-
niê, moriê czy euforiê w zespo³ach organicznych
oœrodkowego uk³adu nerwowego, a tak¿e oligof-
reniê. Nie mo¿na zatem upatrywaæ uwarunko-
wañ zdrowia psychicznego wy³¹cznie w tak zwa-
nym dobrostanie umys³owym, intelektualnym.
Ktoœ kiedyœ trafnie powiedzia³, ¿e szaleñcem jest
nie ten cz³owiek, który postrada³ rozum, ale ten,
który pos³uguje siê wy³¹cznie rozumem. Nie
trudno tutaj o stosown¹ egzemplifikacjê takich
przypadków chocia¿by w totalitarnych re¿imach
XX w. Zdrowie psychiczne jest czymœ wiêcej ni¿
dobrostanem intelektualnym czy dobrym samo-
poczuciem psychicznym, a w zwi¹zku z tym nie
nale¿a³oby patrzeæ na jego istotê przez pryzmat
sprawnoœci intelektualnych i zawê¿aæ czynników
go kszta³tuj¹cych do warunków spo³eczno-eko-
nomicznych, poziomu wykszta³cenia, ubóstwa,
nierównoœci spo³ecznych, pozbawienia bezpie-
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czeñstwa bytowego itd., jak to ma miejsce. Dzi-
siaj zapomina siê, ¿e jednym z czynników warun-
kuj¹cych zdrowie psychiczne jest zdolnoœæ do roz-
woju, zdolnoœæ do dokonywania w sobie we-
wn¹trzpsychicznych przemian, których koñcow¹
met¹ i ukoronowaniem by³aby doskona³a osobo-
woœæ. Tak rozumia³ istotê zdrowia psychicznego
profesor Kazimierz D¹browski, twórca s³ynnej
teorii dezintegracji pozytywnej, który pojmowa³
rozwój psychiczny jako pasjê i zarazem jako trud.
I wed³ug niego tak zwany dobrostan psychiczny
w formie przyjemnoœciowego stanu jest charakte-
rystyczny dla jednostek nierozwijaj¹cych siê lub
s³abo rozwijaj¹cych siê psychicznie.

Tymczasem propozycje zawarte w Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego odno-
sz¹ siê przede wszystkim do psychicznych zabu-
rzeñ, postuluj¹c kompleksowy model opieki
zdrowotnej, zapewnienie chorym dostêpu do ró¿-
norodnych form zatrudnienia, nowoczesnej tera-
pii i poprawy stanu opieki psychiatrycznej, jak
i wprowadzenie edukacji w zakresie problemów
chorych psychicznie. To wszystko jest jak naj-
bardziej wskazane i potrzebne, ale nie warunku-
je jeszcze aktywizacji czynników propsychiczne-
go rozwoju.

We wstêpnym ramowym projekcie narodowe-
go programu zdrowia na lata 2006–2015 mo¿e-
my przeczytaæ, ¿e zagro¿enia dla zdrowia psychi-
cznego m³odzie¿y s¹ faktem – chodzi o depresjê,
myœli samobójcze, stres psychologiczny i pogar-
szaj¹ce siê samopoczucie psychospo³eczne. Wo-
bec tej sytuacji powstaje pytanie: czy do wylecze-
nia tych zaburzeñ wystarczy kompleksowy mo-
del opieki zdrowotnej i poprawa stanu opieki
psychiatrycznej? Z pe³nym przekonaniem odpo-
wiadam, ¿e nie wystarczy. Nie wystarczy tak¿e
poprawa warunków ekonomiczno-bytowych,
wprost przeciwnie, wysoki niekiedy standard
materialny nie sprzyja kondycji psychicznej,
a czasami wrêcz j¹ upoœledza.

Skuteczna ochrona zdrowia psychicznego
winna zmierzaæ do umo¿liwienia realizacji pod-
stawy rozumnego istnienia, którym jest poczucie
sensu ¿ycia opartego na coraz g³êbszym pojmo-
waniu wartoœci transcendentnych i spo³ecznych.
I przyk³adem takiej terapii mo¿e byæ s³ynna logo-
terapia Victora Frankla. ¯eby poprawiæ zdrowie
psychiczne szczególnie naszej m³odzie¿y, nale¿y
j¹ przede wszystkim wprowadziæ w œwiat warto-
œci, zw³aszcza wartoœci moralnych, aby rozbu-
dziæ wra¿liwoœæ moraln¹ i uformowaæ sumienia.
Zaniedbanie tego procesu prowadzi albo do za-
chwiania wra¿liwoœci moralnej podmiotu, ogra-
niczonej wy³¹cznie do wartoœci pewnego typu,
najczêœciej wartoœci u¿ytecznoœciowych, wital-
nych, seksualnych, albo do zupe³nej œlepoty na
wartoœci, czyli tak zwanego daltonizmu moralne-

go. I ten¿e daltonizm moralny charakteryzuje siê
obojêtnoœci¹ na wartoœci, cynizmem czy demon-
stracyjnym ich lekcewa¿eniem. Niestety przyby-
wa nam osób dotkniêtych takim w³aœnie zabu-
rzeniem, tym moralnym daltonizmem. Mówi siê
nawet o spo³ecznej psychopatyzacji, która nie
wymaga w gruncie rzeczy leczenia czy mieœci siê
w szeroko pojêtej normie. Dlatego te¿ niektórzy
z nas, jak chce Fromm, umieraj¹ przed w³asnym
narodzeniem. Œmieræ biologiczna nas zaskakuje,
a my wci¹¿ funkcjonujemy w ¿yciowym podpi-
wniczeniu, znajdujemy siê w powijakach w³asne-
go cz³owieczeñstwa. Przyk³adów takich moral-
nych regresów poœród nas dostarczaj¹ nam co-
dzienne niemal bulwersuj¹ce doniesienia praso-
we. M³odzie¿ karmiona lansowan¹ filozofi¹ luzu,
moralnym nihilizmem, apoteoz¹ z³a nie jest
w stanie doœwiadczyæ siebie na wy¿szych piê-
trach w³asnego rozwoju. Funkcjonowanie bo-
wiem na ni¿szym poziomie psychicznego rozwoju
skutkuje brakiem psychicznej odpornoœci, a to
prowadzi do zaburzeñ w zakresie funkcji emocjo-
nalno-d¹¿eniowych, które psychiatrzy nazywaj¹
psychopati¹.

Dlatego Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego winien skupiæ siê nie tylko na le-
czeniu zaburzeñ psychicznych, ale i na uakty-
wnieniu tych dyspozycji psychicznych, które za-
styg³y w swoim rozwoju wskutek wieloletniego
zaniedbania. Proponujê zatem, aby w tym pro-
gramie ochrony zdrowia psychicznego uwzglê-
dniæ dorobek polskiego ruchu higieny psychicz-
nej, którego celem jest opieka w³aœnie nad lu-
dŸmi zdrowymi, tak zwanymi ludŸmi zdrowymi,
czyli profilaktyka psychiczna i troska o rozwój
psychiczny, uwzglêdniaj¹ca w³aœciwe wykorzy-
stanie procesów psychicznych decyduj¹cych
o zdrowiu psychicznym i jego rozwoju.

W roku 1994 Polskie Towarzystwo Higieny
Psychicznej wyda³o tak zwan¹ Kartê Zdrowia
Psychicznego, bêd¹c¹ zbiorem zasad prawid³o-
wego funkcjonowania psychiki ludzkiej, opar-
tych na za³o¿eniu, ¿e cz³owiek posiada daleko
id¹ce i dotychczas niewykorzystane mo¿liwoœci
rozwoju duchowego ku dobru, tak natury trans-
cendentnej, jak i ogólnospo³ecznej, i aktywizacja
tych mo¿liwoœci na ró¿nych poziomach ludzkiego
¿ycia prowadzi do coraz pe³niejszego zdrowia
psychicznego oraz ochrony tego zdrowia. A to jest
mo¿liwe poprzez przyjêcie i realizowanie w prak-
tyce hierarchii uniwersalnych i nienaruszal-
nych wartoœci, którymi s¹: prymat osoby przed
rzecz¹, mi³oœci przed sprawiedliwoœci¹, etyki
przed technik¹, prawa przed przemoc¹ i s³u¿by
przed prywat¹.

W zwi¹zku z tym konieczne jest stworzenie kli-
matu sprzyjaj¹cego rozwojowi zdrowia psychicz-
nego, tak aby obowi¹zek ochrony tego zdrowia
spoczywa³ na rodzinie, szkole, placówce oœwiato-
wo-wychowawczej, zak³adzie pracy, przedstawi-
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cielach administracji pañstwowej i samorz¹du
terytorialnego, a nie tylko na zak³adach opieki
i lecznictwa psychiatrycznego. Dziêkujê za uwa-
gê. (Oklaski)

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

Senator Rafa³ Œlusarz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni

Goœcie!
Nie jest ³atwo przemawiaæ po senatorze Sza-

frañcu – to tak, jakby wzi¹æ lutniê po Bekwarku.
Niemniej jednak wypowiem siê, zdaj¹c sobie
sprawê, ¿e bêdê lecia³ lotem znacznie ni¿szym.

Proszê pañstwa, my w tej chwili forsujemy
w jakiejœ mierze prace nad Narodowym Progra-
mem Ochrony Zdrowia Psychicznego, a u pod³o-
¿a tej inicjatywy le¿y przeœwiadczenie, ¿e sytua-
cja w s³u¿bie zdrowia, w ochronie zdrowia zasa-
dniczo siê poprawia, natomiast sytuacja w ob-
szarze opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia psy-
chicznego podlega sta³emu pogarszaniu. Ja myœ-
lê, ¿e tu podwójnie mo¿na siê nie zgodziæ z takim
postawieniem sprawy czy z takim za³o¿eniem.
Wiele spraw w obszarze ochrony zdrowia podlega
regresowi: pogarsza siê dostêp do specjalistów,
wzrasta koszt leków po stronie pacjenta, wyd³u-
¿aj¹ siê terminy zabiegów planowych; natomiast
po stronie zdrowia psychicznego pojawiaj¹ siê te¿
jakieœ pozytywne tendencje – mimo wszystko do-
stêp do lekarza psychiatry siê poprawia, w NFZ
przecie¿ jest decyzja, ¿e do tego lekarza dostaje-
my siê bez skierowania, w moim odczuciu popra-
wia siê te¿ sytuacja na oddzia³ach psychiatrycz-
nych. Do niedawna typowy obrazek oddzia³u
psychiatrycznego by³ taki, ¿e by³ tam jeden le-
karz, bêd¹cy równoczeœnie ordynatorem, i sam
prowadzi³ ten oddzia³. W obszarze, który mam
mo¿liwoœæ obserwowaæ, ta sytuacja ju¿ siê zmie-
ni³a, tych lekarzy jest wiêcej.

Skoro ju¿ do tej debaty przyst¹piliœmy, to o kil-
ka spraw chcia³bym siê upomnieæ czy mo¿e je
unaoczniæ. Rzeczywiœcie pozycja psychoterapii
w leczeniu, w polskiej medycynie psychiatrycz-
nej, jest wci¹¿ za s³aba. Ja tej metody nie przece-
niam, ale specjalistów jest troszkê wiêcej, liczni
pacjenci potrzebuj¹ takiego leczenia, a nie maj¹
do niego dostêpu, bo sposób finansowania jest
chyba nie najlepszy. Ponadto wiêkszoœæ pacjen-
tów, zdecydowana wiêkszoœæ pacjentów leczona
jest ci¹gle w tych kombinatach psychiatrycz-
nych, w tych ogromnych szpitalach. Ostatnio
chyba siê za³ama³a tendencja do tego, ¿eby te od-
dzia³y lokowaæ w szpitalach ogólnych, co pozwa-

la³oby unikn¹æ pewnej stygmatyzacji pobytu
w takim du¿ym obiekcie. To jest kierunek, który
trzeba zdynamizowaæ. Chocia¿ ucieszy³em siê,
bo nie mia³em tej œwiadomoœci, ¿e jednak ju¿ sto
takich oddzia³ów jest w szpitalach ogólnych – to
z ca³¹ pewnoœci¹ dobrze. Pani senator Bochenek
wspomina³a o opiece œrodowiskowej. Rzeczywi-
œcie ona jest kiepska i w niektórych miejscach
nastêpuje regres.

Mam tak¹ w¹tpliwoœæ odnoœnie do iloœci ³ó¿ek
szpitalnych. Jest ich wiêcej na œcianie zacho-
dniej, ale ja obserwujê takie sytuacje, ¿e pacjent
w stanie ostrym niekiedy pokonuje odleg³oœæ stu
kilometrów do najbli¿szego szpitala, i to na Dol-
nym Œl¹sku, gdzie tych ³ó¿ek jest sporo. A wiêc to
chyba nie jest dobrze zorganizowane.

I obszar, który siê nie znalaz³ w wyst¹pieniu
pana ministra, a myœmy to ju¿ sygnalizowali na
posiedzeniu Komisji Zdrowia – polityka lekowa.
Proszê pañstwa, ograniczenia finansowe to rzecz
oczywista, one s¹, jednak tutaj, jak rzadko w któ-
rej dziedzinie, nie warto liczyæ tylko tych pieniê-
dzy, które s¹ w systemie ochrony zdrowia. Pa-
cjent psychiatryczny dobrze leczony to s¹ tak¿e
zyski w opiece spo³ecznej, bo ten pacjent utrzy-
muje siê w zatrudnieniu d³u¿ej, nie ma dysfun-
kcjonalnej rodziny – i to s¹ te koszty, które warto
by³oby zobaczyæ, i oszczêdnoœci, które by³yby do
osi¹gniêcia w ca³ym obszarze ochrony zdrowia,
choæ gdzie indziej okazuj¹ siê kosztami, których
nie warto ponosiæ. Proszê pañstwa, ja zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e taka argumentacja na korzyœæ
wprowadzania jakiegoœ leku, refundowania go,
czêsto jest bardzo podobna do argumentacji, po
któr¹ siêgaj¹ firmy farmaceutyczne, cynicznie
zas³aniaj¹c dobrem pacjenta d¹¿enie do zysków.
Ale wydaje mi siê, ¿e obszar ochrony zdrowia psy-
chicznego jest takim obszarem, w którym nale¿a-
³oby akurat te argumenty podnosiæ. No bo poja-
wia siê lek, który naprawdê powoduje, ¿e pacjent
funkcjonuje jak zdrowy, i to przez d³ugi czas, nie
ma objawów ubocznych po tym leku. A tak¹ w³a-
œnie sytuacjê mamy w psychiatrii. Skoro wpro-
wadziliœmy te neuroleptyki atypowe czy neuro-
leptyki drugiej generacji, to warto, aby dostêp do
tych leków mia³a wiêksza liczba pacjentów. W tej
chwili Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje te
leki tylko pod has³em schizofrenii lekoopornej,
co trudno nawet do koñca rozszyfrowaæ. Pani se-
nator Bochenek wczoraj podczas debaty doty-
cz¹cej ustawy o prawie autorskim i o prawie pa-
tentowym pyta³a, jak du¿y jest to problem, ilu
jest pacjentów, którzy mogliby z tego leku czy
z tych leków skorzystaæ. I myœlê, ¿e odpowiedŸ
tutaj troszkê zbagatelizowa³a, i w ogóle ten pro-
blem. Proszê pañstwa, liczbê chorych na schizo-
freniê szacuje siê na 1% populacji, czyli do czte-
rystu tysiêcy. Zarejestrowanych w poradniach
zdrowia psychicznego jest sto dwadzieœcia tysiê-
cy, ale wielu siê przecie¿ leczy prywatnie czy jest
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w okresie d³ugotrwa³ej remisji, czy te¿ wcale siê
nie leczy. Taka jest liczebnoœæ populacji, która
mog³aby skorzystaæ na pewnej zmianie polityki
lekowej.

Proszê pañstwa, ci¹gle jeszcze zbyt drogie s¹ te
nowe leki na depresjê Koszt 30, 50 z³ na miesi¹c
dla pacjenta czasami jest kosztem, którego pa-
cjent nie jest w stanie ponieœæ. To warto wzi¹æ pod
uwagê. To s¹ takie sytuacje, które wywo³uj¹ kon-
flikt sumienia u lekarzy psychiatrów. Oni wiedz¹,
¿e mog¹ zastosowaæ lek lepszy, ale natykaj¹c siê
na ograniczenia natury formalnej, albo pacjento-
wi ten lek zapisz¹, licz¹c siê z tym, ¿e Narodowy
Fundusz Zdrowia to brutalnie skontroluje i wy-
tknie, albo ten lek pacjentowi ogranicz¹ i bêd¹ ¿yæ
w dyskomforcie. To, moim zdaniem, jest taka
sprawa, która siê domaga szybkiej odsieczy.

Proszê pañstwa, w kontekœcie tych historii
mo¿e budziæ pewne zdumienie to, ¿e znik³ z obie-
gu bardzo dobry lek, imipramina, lek tani, który
mia³ szereg zastosowañ, nawet móg³by w jakieœ
mierze z³agodziæ problem ADHD, czyli tego ze-
spo³u nadpobudliwoœci psychoruchowej. Nie
wiem, czy podjêto wystarczaj¹ce starania, ¿eby
ten lek na rynku utrzymaæ. On móg³ siê nie op³a-
caæ producentowi, bo by³ bardzo tani, ale to na-
prawdê jest du¿a strata.

Proszê pañstwa, na koniec pewna uwaga pro
domo sua. W Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego mówimy o pewnej eduka-
cji, o tym, ¿eby do œrodowiska wyjœæ z takimi pro-
gramami, które bêd¹ walczy³y ze stygmatyzacj¹
pacjentów, ¿ebyœmy tych ludzi postrzegali bez lê-
ku, postrzegali ich ca³¹ godnoœæ. Proszê pañ-
stwa, myœlê, ¿e tutaj jest pewne zadanie równie¿
dla naszej Izby. Ju¿ w tej kadencji w tej Izbie pad-
³y oskar¿enia o kompleksy, oskar¿enia o obsesjê.
Ja myœlê, ¿e warto pozbyæ siê tego typu przyzwy-
czajeñ w debatach politycznych. S¹dzê, ¿e nie bê-
dzie to jakieœ wezwanie do poprawnoœci politycz-
nej, tutaj nie mamy z tak¹ spraw¹ do czynienia.
Myœlê, ¿e mówca, który tego typu okreœlenia sto-
suje, raczej zdradza pewn¹ nieporadnoœæ, nie-
zgrabnoœæ jêzykow¹. Uwa¿am, ¿e dopracowanie
siê innych okreœleñ, mo¿e nie mniej wyrazistych,
mo¿e nie mniej trafnych, mo¿e nawet bardziej
dosadnych, równie¿ da okazjê do przedstawiania
ciekawych oracji czy nawet do zyskania owacji,
a nie spowoduje tego, ¿e objawy, które maj¹ nie
z w³asnej winy osoby chore psychicznie, bêd¹
mia³y negatywn¹ konotacjê. Warto na to zwróciæ
uwagê. A je¿eli rzeczywiœcie, proszê pañstwa,
mielibyœmy na tej sali do czynienia z przypad-
kiem zaburzenia psychicznego, to tym bardziej ta
trybuna nie powinna byæ miejscem piêtnowania
niezawinionych przypad³oœci. Ochrona godnoœci
osoby chorej mia³aby wtedy zastosowanie bezpo-
œrednio. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Dziêkujê.
Pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
PanieMarsza³ku!PanieMinistrze!Wysoka Izbo!
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi pana senatora Sza-

frañca, chcia³bym powiedzieæ, ¿e ewoluuje ta de-
finicja zdrowia w ogóle. To nie tylko jest brak cho-
roby, to nie tylko dobrostan, pe³ne, dobre samo-
poczucie fizyczne i psychiczne, ale tak¿e zdol-
noœæ do pe³nienia ról. I w zwi¹zku z tym mo¿na
powiedzieæ, ¿e to trochê przestawia nasze myœle-
nie o problematyce zdrowia psychicznego, dlate-
go ¿e musimy umieæ wykorzystaæ ten potencja³,
jaki osoba ma. Mamy do czynienia tak¿e z takimi
osobami, dla których poprzeczka dynamicznej
teorii dezintegracji pozytywnej pana profesora
D¹browskiego trochê gorzej by siê realizowa³a –
weŸmy pod uwagê choæby niepe³nosprawnych
intelektualnie ze znacznym deficytem – a jednak
wobec tych ludzi musimy stosowaæ narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie ich pe³nego poten-
cja³u, wyrównywanie ich szans, dawanie im
szansy na rozwój, na taki rozwój, na jaki je staæ,
taki rozwój, który nie bêdzie siêga³ tej osobowo-
œci, o jakiej myœli Towarzystwo Higieny Psychicz-
nej, piêkne, szlachetne, muszê powiedzieæ, towa-
rzystwo, które wnios³o w trudnych latach komu-
nistycznych do naszego myœlenia psychiatrycz-
nego o¿ywczy pr¹d popatrzenia na personê, na
osobê. Ale to tylko na marginesie.

Otó¿ w ramach tego wyst¹pienia chcia³bym
pañstwu powiedzieæ o w gruncie rzeczy dwóch
sprawach: po pierwsze, o koniecznoœci podjêcia
doraŸnych dzia³añ w lecznictwie psychiatrycz-
nym, a po drugie, o Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Nie bardzo mogê siê zgodziæ z tezami mojego
przedmówcy, ¿e z dostêpem do opieki psychiatry-
cznej jest przyzwoicie, bo nie ma limitów. Otó¿,
proszê pañstwa, na przyk³ad w rejonie dolnoœl¹s-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia czas oczeki-
wania na poradê psychiatryczn¹ to jest szeœæ
miesiêcy i czeka oko³o czterech i pó³ tysi¹ca ludzi.
Tysi¹c szeœæset osób czeka przez oko³o dwana-
œcie miesiêcy w £odzi. W podkarpackim dwana-
œcie miesiêcy wynosi czas oczekiwania na wizytê
w poradni zdrowia psychicznego. Nie tylko mamy
dramatyczne za³amanie w dostêpnoœci do œwiad-
czeñ w poradni zdrowia psychicznego, ale mamy
tak¿e bia³e plamy dotycz¹ce opieki psychiatrycz-
nej. S¹ regiony, gdzie nie kontraktuje siê takich
spraw, jak poradnia psychogeriatryczna czy po-
radnia zdrowia psychicznego dla dzieci i m³odzie-
¿y, w niektórych województwach nie funkcjonuj¹
poradnie leczenia nerwic. A to s¹ te elementy,
które w polityce zdrowotnej nie wymagaj¹ Naro-
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dowego Programu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go, wymagaj¹ podjêcia ju¿ teraz szybkich dzia³añ
wyrównuj¹cych dostêp ludzi do opieki psychia-
trycznej.

To, co mówi³a pani senator Bochenek o upad-
ku opieki ci¹g³ej, o niemo¿noœci wspierania cho-
rych psychicznie w procesie terapii, o s³abej ofer-
cie œrodowiskowej, o braku finansowania opieki
œrodowiskowej, to s¹ sprawy, które wymaga³yby
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychi-
cznego, ale one wymagaj¹ ju¿ teraz aktywnej po-
lityki ministra zdrowia, który powinien wkraczaæ
w kontraktowanie us³ug psychiatrycznych. Tego
bardzo dzisiaj brakuje.

I wreszcie coœ, co jest kolejnym elementem,
o którym chcia³bym powiedzieæ: Narodowy Pro-
gram Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Otó¿, proszê pañstwa, poziom opieki psychia-
trycznej jest zró¿nicowany. Mamy regiony, na
przyk³ad Kraków, gdzie prawdopodobnie jeszcze
jako scheda po œwiêtej pamiêci Antonim Kêpiñ-
skim, jest przyzwoity poziom psychiatrii œrodo-
wiskowej, jest hostel prowadzony przez chorych
psychicznie, przyzwoicie wygl¹da szpital psy-
chiatryczny, który zosta³ gruntownie zrestruktu-
ryzowany. Ale mamy te¿ województwo dolnoœl¹s-
kie, gdzie funkcjonuje szpital w Stroniu Œl¹skim
mieszcz¹cy siê, proszê pañstwa, w budynkach po
górnikach kopalni uranu, która zosta³a za-
mkniêta na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, szpital,
w którym standard bytowania jest pora¿aj¹cy.
Mamy zatem, proszê pañstwa, takie miejsca,
gdzie dzisiaj ludzie s¹ degradowani.

I ten Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego jest nam potrzebny po to, ¿eby
przyj¹æ pewne mechanizmy wyrównuj¹ce prawa
ludzi dotkniêtych cierpieniem psychicznym. Je-
¿eli odleg³oœæ, tak jak mówi³ pan senator Œlusarz,
szpitala psychiatrycznego od miejsca zdarzenia,
od miejsca zachorowania, to 100 km, to znaczy,
¿e organizacja systemu sprzyja degradacji tego,
w co uderza sama psychoza, czyli kontaktu. Bo
jak, proszê pañstwa, rodzina ma nawi¹zaæ kon-
takt z osob¹, która po ostrym epizodzie psychoty-
cznym jeszcze jest w szpitalu, a na przebycie dro-
gi do niego w jedn¹ stronê potrzeba szeœciu go-
dzin? A tak jest na przyk³ad w wypadku Strzelina
i Lubi¹¿a, do którego trafia chory, czyli trzeba
przejechaæ przez Wroc³aw publicznymi œrodkami
komunikacji, na to potrzeba zaœ szeœciu godzin
w jedn¹ stronê. I niejako sama organizacja sprzy-
ja degradacji. To, co my próbujemy w procesie
psychiatrycznym odbudowaæ: kontakt, wiêŸ œro-
dowiskowa, jest niszczone organizacj¹.

Dlatego ten proces, który zosta³ zainicjowany
w latach siedemdziesi¹tych antypsychiatri¹,
a wiêc upomnieniem siê o prawa osoby, zaprze-
czeniem w ogóle prawa do instytucjonalizacji

osoby, przeora³ œwiadomoœæ psychiatrii i dzisiaj
naprawdê jest ju¿ pora na to, ¿eby w Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego uru-
chomiæ te mechanizmy, które doprowadzi³y do
poprawy po³o¿enia tej ca³ej grupy ludzi. A nie jest
to ma³a grupa ludzi, bo w tak zwanym GBD, czyli
globalnym obci¹¿eniu chorobami, choroby psy-
chiczne s¹ na czwartym miejscu. Dlatego œrodo-
wiska psychiatryczne zwracaj¹ uwagê na jeszcze
jedn¹ okolicznoœæ, potwierdzan¹ naszymi spot-
kaniami z Brytyjczykami w ramach zastanawia-
nia siê nad wyrównywaniem szans osób nie-
pe³nosprawnych, na obecnoœæ œrodowisk pa-
cjenckich. Pacjenci i ich rodziny powinni byæ
konsultantami tego, co próbujemy zrobiæ w ra-
mach zreorganizowania tego systemu opieki
zdrowotnej. I rola tych ludzi w ocenie, w piloto-
waniu tego programu powinna zostaæ zagwaran-
towana instytucjonalnie.

W zwi¹zku z tym, ¿e jednak jest ju¿ taki szkic
tego programu, ¿e ministerstwo powo³a³o zespó³,
odbudowano funkcjonowanie rady, konieczne
jest nasze g³êbokie przekonanie, ¿e wydatkowa-
nie œrodków na ten cel w szacowanej kwocie oko-
³o 50 milionów z³, œrodków, które by³yby tymi pie-
niêdzmi na stworzenie struktur pilotuj¹cych ko-
nieczne g³êbokie przeobra¿enia systemu œwiad-
czeñ… My jako Izba powinniœmy to g³êboko we-
sprzeæ, bo dopiero wtedy mo¿na myœleæ o proce-
sie gruntownej przebudowy tego systemu, który
zbli¿y³by nas do standardów krajów, które w tej
materii zrobi³y znacznie wiêcej od nas. Dziêkujê
za uwagê. (Oklaski)

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

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Moja wypowiedŸ bêdzie dotyczy³a w³aœciwie

marginesu problemu, który tutaj zosta³ przez
przedmówców tak wspaniale rozwiniêty, na po-
ziomie senackim, powiedzmy sobie. Moje uwagi
s¹ trochê innego rodzaju.

Otó¿, proszê pañstwa, muszê powiedzieæ, ¿e
moje kontakty z psychiatri¹ to kontakty wielolet-
nie. I ja jestem pe³en najwy¿szego uznania dla
naszej psychiatrii, która przez okres komunizmu
ci¹gle by³a psychiatri¹, ci¹gle by³a medycyn¹
i nie stwarza³a ¿adnych problemów. Oczywiœcie
by³y próby, by³y naciski. Wiem na przyk³ad, ¿e
jest Choroszcz, bo odwiedza³em tam ksiêdza Bla-
chnickiego. W ka¿dym razie te problemy w³aœci-
wie Polski praktycznie nie dotknê³y. Interwencje
by³y niezwykle skuteczne, sprawy przebiega³y
b³yskawicznie.

Muszê powiedzieæ, ¿e w tej chwili nie jestem a¿
tak pewien tego, ¿e nie mamy do czynienia z nad-
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u¿yciami na styku wymiaru sprawiedliwoœci
i psychiatrii. To teraz zmieni³o charakter, to nie
ma w tej chwili charakteru dzia³añ generalnie po-
litycznych, to siê przenios³o jako pewnego rodza-
ju forma odwetu lokalnego, to znaczy nadu¿ywa-
nie psychiatrii w procesie s¹dowym. Gigantycz-
na liczba ludzi bez ¿adnej potrzeby poddawana
jest badaniom psychiatrycznym. Po co? Nie
wiem. To powoduje z kolei demoralizacjê równie¿
psychiatrów, którzy w ten sposób mog¹ coœ zaro-
biæ. W zwi¹zku z tym przeprowadzaj¹ rozmowê,
poniewa¿ z tej rozmowy specjalnie nic nie wyni-
ka, pisz¹, ¿e trzeba by przeprowadziæ badanie
w oœrodku zamkniêtym. No i bardzo czêsto zda-
rza siê, ¿e s¹d orzeka szeœciotygodniow¹ interna-
cjê. Ona na ogó³ nie trwa tyle, bo jak to dociera do
oœrodka, to psychiatrzy maj¹ swój rozum i ju¿ po
tygodniu wiedz¹, czy to w ogóle ma jakikolwiek
sens. To jest tylko pozorowanie, bo mamy do czy-
nienia… Ja osobiœcie w ostatnim okresie ze-
tkn¹³em siê w ramach interwencji chyba z kilku-
nastoma takimi sprawami. To mia³o chyba na ce-
lu internowanie i spowodowanie pewnego dys-
komfortu psychicznego konkretnej osoby, wy-
pluwanej przez jakieœ lokalne œrodowisko. To do-
tyczy³o na przyk³ad radnych. To by³a kwestia
upokorzenia kogoœ. W ka¿dym razie mamy do
czynienia z dwoma zjawiskami…

A w ogóle okaza³a siê rzecz dosyæ dziwna, bo za-
wsze do tej pory psychiatria by³a u¿ywana przez
adwokata, który w dramatycznej sytuacji broni³
swojego klienta, twierdz¹c, ¿e jest z nim coœ nie
w porz¹dku. Teraz zaœ okazuje siê, ¿e z tymi wnios-
kami nagminnie wystêpuj¹ prokuratorzy. Tego ja
ju¿ nie rozumiem. I to wystêpuj¹ w stosunku do
normalnych ludzi, w wypadku których nie ma ¿a-
dnych w¹tpliwoœci. I wynik tego jest taki: skiero-
wanie na obserwacjê. Jaki to ma sens? Po co nasze
pieni¹dze s¹ zu¿ywane? Po co s¹ zajmowane miej-
sca w szpitalach? Nie wiem. Po co ludziom, którzy
nie maj¹ z tym nic wspólnego, z tym nieszczêœciem,
nagle stwarza siê taki dyskomfort? Bo muszê po-
wiedzieæ, ¿e kilka szpitali widzia³em, Panie Mini-
strze, i powiedzia³bym, ¿e nie nale¿y do przyjemno-
œci przebywanie w takich szpitalach.

Proszê pañstwa, ja sygnalizujê po prostu taki
problem. W moim przekonaniu, jest to problem
istotny. My na jesieni, jako Komisja Praw Cz³o-
wieka i Praworz¹dnoœci, bêdziemy starali siê zor-
ganizowaæ w tej sprawie konferencjê z udzia³em
zarówno Ministerstwa Sprawiedliwoœci, jak i Mi-
nisterstwa Zdrowia, z udzia³em psychiatrów, za-
interesowanych sêdziów, prokuratorów, bo uwa-
¿am, ¿e jest to kwestia wymagaj¹ca wyjaœnienia.
W ka¿dym razie uprzedzam i prosi³bym pañstwa
o przygotowanie siê na tak¹ ewentualnoœæ oraz
zbadanie, jak to wygl¹da od strony Ministerstwa
Zdrowia. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:

Pan senator Biela.

Senator Adam Biela:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o wypowiedŸ mojego przedmówcy,

to chcia³bym siê przychyliæ do tych opinii. W jed-
nym ze swoich oœwiadczeñ senatorskich zwraca-
³em ju¿ uwagê na nadu¿ywanie badañ psychiatry-
cznych w celach represyjnych – tak wyraŸnie na-
le¿y to powiedzieæ. St¹d te¿ sygna³ pana senatora
Romaszewskiego jest jak najbardziej aktualny
i nale¿a³oby coœ z tym zrobiæ w celach profilakty-
cznych. Nie mo¿e byæ takiej sytuacji, ¿e zw³aszcza
ludzie starsi – a takie sytuacje te¿ maj¹ miejsce –
przede wszystkim ludzie starsi s¹ poddawani
przymusowym badaniom psychiatrycznym, przy
czym to badanie ma wyraŸnie charakter jakiejœ re-
presji lokalnej czy wrêcz politycznej. To nawi¹za-
nie do ostatniego przedmówcy.

Moja wypowiedŸ zasadniczo jest jakimœ g³osem
pochodz¹cym ze œrodowiska psychologów. Moimi
przedmówcami byli przede wszystkim psychia-
trzy. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e ochrona
zdrowia psychicznego nie jest tylko kwesti¹ spe-
cjalizacji psychiatrycznej. Jest to znacznie szerszy
problem, dotycz¹cy wielu dysfunkcji, które jesz-
cze nie maj¹ kwalifikacji psychiatrycznych, lecz
s¹ zaburzeniami o charakterze czynnoœciowym,
zaburzeniami zachowania, zwi¹zanymi z dysfun-
kcj¹ ról spo³ecznych, którymi zajmuj¹ siê psycho-
logowie kliniczni oraz psychologowie spo³eczni.
Chcia³bym w zwi¹zku z dyskusj¹ nad Narodowym
Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego rów-
nie¿ z tej perspektywy parê uwag przedstawiæ.

Otó¿ kwesti¹ najwa¿niejsz¹… Przynajmniej na-
le¿a³oby w tym raporcie o narodowym programie
zrównowa¿yæ kwestie leczenia zaburzeñ w zakre-
sie zdrowia psychicznego problematyk¹ psycho-
profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego. Ko-
ledzy psychiatrzy zwracali ju¿ uwagê bardziej na
aspekt kliniczny tego problemu, ja chcia³bym
podkreœliæ, ¿e nale¿a³oby zachowaæ pewn¹ równo-
wagê i jednak wiêcej miejsca poœwiêciæ równie¿
psychoprofilaktyce w tym zakresie.

Nie chcia³bym, ¿eby moje wyst¹pienie mia³o
charakter jakiegoœ uczonego wyk³adu na ten
temat, chcê jednak zwróciæ uwagê, ¿e w tym
programie kwesti¹ szerokiej profilaktyki nale-
¿a³oby równie¿ obj¹æ, miêdzy innymi, funkcjo-
nowanie mediów. W moim przekonaniu, media
maj¹ w tym zakresie charakter patogenny i to
w bardzo powa¿nym stopniu. Mo¿e to powinno
byæ wiêksz¹ trosk¹ Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, gdy¿ w wielu przypadkach serwowa-
ne w mediach bodŸce maj¹ w³aœnie charakter
przyspieszaj¹cy patologizacjê procesów psy-
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chopatologicznych. W jakimœ stopniu nale¿a³o-
by obj¹æ kontrol¹ media, oczywiœcie chodzi
przede wszystkim o psychoprofilaktykê w za-
kresie zaburzeñ wieku dzieciêcego i m³odzie¿o-
wego, a wiêc okresu rozwojowego. S¹ to najpo-
wa¿niejsze zagro¿enia, na jakie chcia³bym
zwróciæ uwagê w zwi¹zku z dyskusj¹ o psycho-
profilaktyce zdrowia psychicznego dzieci i m³o-
dzie¿y. Naturalnie u cz³owieka doros³ego do
g³osu dochodz¹ inne stresory, jak stres bezro-
bocia, stres zwi¹zany z niestabilnoœci¹ uk³a-
dów spo³ecznych, a zw³aszcza takie obiekty-
wne przyczyny, jak wyjazdy m³odych za grani-
cê, rozpad rodziny. S¹ to po prostu czynniki
o charakterze silnie stresogennym, które
w wielu przypadkach powoduj¹ schorzenia
w zakresie zdrowia psychicznego.

Chcê zwróciæ jeszcze uwagê na jeden fakt.
W zesz³ym roku, z dniem 1 stycznia, wesz³a w ¿y-
cie ustawa o zawodzie psychologa. Wesz³a w ¿ycie
po d³ugich latach oczekiwania, a¿ przejd¹ rz¹dy
SLD, które nie chcia³o siê na to zgodziæ. Pan Mil-
ler odroczy³ to o piêæ lat.

Ta ustawa wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia
ubieg³ego roku i do dzisiaj nie zosta³a zrealizo-
wana. Muszê z przykroœci¹ powiedzieæ, ¿e winê
za ten stan rzeczy ponosi wy³¹cznie Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, które jest odpo-
wiedzialne za jej wdra¿anie. Pani minister nie
dope³ni³a konstytucyjnego obowi¹zku w zakre-
sie realizacji tej ustawy, mimo i¿ ona wesz³a
w ¿ycie z dniem 1 stycznia ubieg³ego roku. W tej
chwili to ju¿ ponad rok, od kiedy powinna byæ
z r ea l i zowana . Ona w³aœn ie usprawnia
wspó³pracê psychologów z psychiatrami, mog-
³aby siê doskonale przyczyniæ do zwiêkszenia
efektywnoœci profilaktyki w zakresie zdrowia
psychicznego. Nic jednak nie wskazuje na to, ¿e
ten patologiczny stan w tym resorcie siê zmieni³.
Z przera¿eniem dowiadujê siê, ¿e chce siê tê
ustawê znowelizowaæ. Jak tu mo¿e byæ mowa
o nowelizacji, skoro ona musi najpierw wejœæ
w ¿ycie, a tego faktu na razie nie ma. Chcê to
wskazaæ przy okazji dyskusji nad raportem
o stanie zdrowia psychicznego jako jeden z czyn-
ników o charakterze hamuj¹cym. Nie wiem, ja-
kie racje kryj¹ siê za tym, ¿e psychologowie nie
mog¹ normalnie funkcjonowaæ w ramach obo-
wi¹zuj¹cej ustawy i ¿e resort polityki spo³ecznej,
któremu powierzono pieczê nad t¹ realizacj¹, do
tej pory nie wywi¹za³ siê ze swoich konstytucyj-
nych obowi¹zków. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców wyczerpana.
Czy pan minister zechce zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Grabowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim serdecznie pañstwu dziêku-

jê za wszystkie pytania, które skierowaliœcie pañ-
stwo i do mnie, i nie tylko do mnie. Na pewno
wszystkie pañstwa wypowiedzi bêd¹ przeanali-
zowane.

Ja, Panie Marsza³ku, do kilku pañstwa wy-
powiedzi ustosunkujê siê osobiœcie, ale powi-
nienem tu na wstêpie powiedzieæ, ¿e generalnie
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego by³ przygotowywany, i jest dalej przygoto-
wywany, to znaczy, ¿e tak powiem, procedowa-
ny, we wspó³pracy z zespo³em Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii pod kierownictwem pana
profesora Marka Jaremy, który jest tu, wœród
nas. To konsultant krajowy do spraw psychia-
trii. Tyle tytu³em uzupe³nienia, by³em to pañ-
stwu winien.

Absolutnie zgadzam siê z tym, co powiedzia³a
pani senator Bochenek. Pani Senator, to wszyst-
ko wi¹¿e siê oczywiœcie ze szczup³oœci¹ kadry
profesjonalistów, którzy dzia³aj¹ w tej dziedzinie.
Ja ju¿ nie chcê wymieniaæ po kolei, niemniej je-
dnak to opieka œrodowiskowa, terapeuci zajêcio-
wi czy terapeuci z certyfikatem – tych osób jest
naprawdê ma³o i mo¿emy dopiero, ¿e tak po-
wiem, po mocnym naciœniêciu przycisku, o czym
tutaj kilku z pañstwa mówi³o, ten temat napraw-
dê ostro wdro¿yæ i poprawiæ jego dzia³anie.

Wspó³praca. Pan senator Szafraniec mówi³
o tym wiele i ja, odpowiadaj¹c panu senatorowi
Romaszewskiemu, mówi³em o wspó³pracy
z MSW, z Ministerstwem Sprawiedliwoœci. Oczy-
wiœcie ta wspó³praca jest szersza: MEN, szko³y,
rodzice. Z tymi œrodowiskami, z których wywo-
dz¹ siê zw³aszcza te dzieci, które pope³niaj¹, ¿e
tak powiem, czyny zabronione, nale¿y rozma-
wiaæ. I do tych rozmów po prostu potrzebujemy
ludzi, to jest oczywiste.

Pan senator Romaszewski mówi³ rzeczywiœcie
o pewnym marginesie. Nie tak do koñca o margi-
nesie, ten margines jest bardzo potrzebny do ca-
³oœci dzia³añ w tym zakresie. Ale, Panie Senato-
rze, z jednym nie bardzo siê mogê zgodziæ. Otó¿
lekarze, w ogóle resort zdrowia, pojedynczy le-
karz, nie mog¹ odmówiæ badania, je¿eli s¹d zleca
czy poleca badanie podejrzanego, czy…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Lekarz, mó-
wi¹c tak przy okazji, wykonuje czterysta dwa-
dzieœcia piêæ ekspertyz rocznie…)

Ja siê z tym zgadzam, niemniej jednak lekarz
sam nie mo¿e odmówiæ badania. Musi to byæ w³a-
œnie w du¿ej kooperacji z s¹dem, to znaczy z Mi-
nisterstwem Sprawiedliwoœci. I myœlê, ¿e taka
konferencja, podkreœlê to, o której tutaj panowie
wspominaliœcie, by³aby, ¿e tak powiem, zacieœ-
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nieniem wspó³pracy na najwy¿szych szczeblach,
z których schodz¹ w dó³ pewne decyzje. A wiêc
oczywiœcie obydwiema rêkami podpisujê siê pod
wspóln¹ konferencj¹ na szczeblu ministerial-
nym.

Jeszcze tylko jedno. Pan senator Biela mówi³
o promocji, o psychoprofilaktyce. Panie Senato-
rze, to wszystko jest ujête w Narodowym Progra-
mie Zdrowia, nawet ju¿ w pierwszym celu.
W zwi¹zku z tym ja mogê tylko przyklasn¹æ. Byæ
mo¿e pan senator nie do koñca na to spojrza³, ale
rzeczywiœcie to s¹ podstawy, które bêd¹ powodo-
wa³y pewne, byæ mo¿e nie rewolucyjne, ale na pe-
wno ewolucyjne, szybkie zmiany, przy odpowied-
nim finansowaniu i odpowiedniej kadrze, która
jest do tego potrzebna.

Myœlê, Panie Marsza³ku, ¿e to chyba… Ach,
przepraszam bardzo, nie powiedzia³em o refun-
dacji leków, to jeszcze uzupe³niê. Na ten temat
rzeczywiœcie nie mówi³em. Powiem pañstwu
tylko, ¿e w okresie 2005–2006 16,7% wszyst-
kich œrodków wydanych na refundacjê to by³y
kwoty refundacji leków z grupy „centralny uk-
³ad nerwowy”, tak s¹ przypisane w Narodowym
Funduszu Zdrowia leki psychiatryczne. Teraz
mo¿e o kwocie refundacji, bo 16,7% niewiele
pañstwu mówi. Otó¿ kwota refundacji w 2005 r.
wynios³a 1 miliard 33 miliony 415 tysiêcy, przy
czym dop³ata œwiadczeniobiorcy, oprócz tej
kwoty, to 166 milionów 900 tysiêcy. W 2006 r.
ta kwota by³a podobna, 16,4%, przy kwocie re-
fundacji 1 miliard 97 milionów 980 tysiêcy,
a dop³ata œwiadczeniobiorcy to 170 milionów
627 tysiêcy. Oczywiœcie dostêp do wszystkich
leków psychotropowych, w tym nowoczesnych
leków przeciwpsychotycznych drugiej genera-
cji, jest zagwarantowany. Najwiêksze kwoty re-
fundacji obejmuj¹ w zasadzie leki najnowszej
generacji, a s¹ to olanzapina i risperidon. Przy-
k³adowo, refundacja olanzapiny w 2005 r. wy-
nosi³a 185 milionów 500 tysiêcy, a w roku 2006
– 228 milionów 300 tysiêcy, a wiêc wzros³a
o oko³o 50 milionów z³. Je¿eli chodzi o kwotê re-
fundacji risperidonu, to w 2005 r. wynios³a ona
86 milionów, a w 2006 r. – 89 milionów z³. Te
dwa preparaty, tak dla zobrazowania, s¹ stoso-
wane w schizofrenii, a wiêc takiej bardzo groŸ-
nej chorobie psychicznej. I to w zasadzie wszys-
tko, dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Dziêkujê, Panie Ministrze, za przedstawienie

informacji rz¹du o sytuacji osób chorych psychi-
cznie oraz o pracach nad ustaw¹ o Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Proszê odczytaæ komunikat.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Posiedzenie po³¹czonych komisji: Komisji Nau-

ki,Edukacji iSportu,KomisjiSamorz¹duTerytorial-
nego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci w sprawie rozpatrzenia
poprawekdoustawyozmianieustawyobezpieczeñ-
stwie imprez masowych odbêdzie siê dzisiaj bezpo-
œrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 217.

Wicemarsza³ek Maciej P³a¿yñski:
Og³aszam przerwê do godziny 20.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 44
do godziny 20 minut 30)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wznawiam obrady, Wysoki Senacie.
Senatorowie sekretarze zajêli miejsca przy

stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: zmiana w sk³a-
dzie komisji senackiej.

Przypominam, ¿e wniosek Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest
w druku nr 406.

Proszê pana senatora Piotra Zientarskiego
o zabranie g³osu i przedstawienie wniosku komi-
sji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, wniosek Ko-

misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
dotyczy zmiany w sk³adzie komisji senackiej.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Sena-
tu komisja przedstawia nastêpuj¹cy projekt
uchwa³y:

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera sena-
tor Mariê Pañczyk-Pozdziej do Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.” Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os w tej

sprawie? Nie.
Zatem przystêpujemy do g³osowania nad

przedstawionym przez komisjê regulaminow¹
projektem uchwa³y w sprawie zmiany w komisji
senackiej.

Przypominam, ¿e projekt zawarty jest w druku
nr 406.

Przycisk „obecny”.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionego projektu uchwa³y? Proszê o na-
ciœniêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

(G³os z sali: Nie dzia³a.)
Kto siê wstrzyma³…
Chyba dzia³a, tak?
(G³osy z sali: Nie dzia³a.)
(G³osy z sali: Dzia³a.)
Pañstwo Senatorowie, taki ³adny, niebieski

przycisk „obecny” proszê nacisn¹æ.
(G³os z sali: Jeszcze raz.)
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 66 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 1)
Zatem stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej.
Pan senator Mazurkiewicz ma wniosek for-

malny.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W imieniu Klubu Senatorskiego Prawa i Spra-

wiedliwoœci sk³adam wniosek, zgodnie z art. 48
ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu, o skreœlenie z po-
rz¹dku obrad punktu jedenastego: wybór cz³onków
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Krótkie uzasadnienie. Otó¿ dzisiaj w Sejmie
nie zapad³y decyzje odnoœnie do wyboru cz³on-
ków kolegium. Sprawa ta podlega uzgodnieniom
miêdzyklubowym i s¹dzê, ¿e ka¿dy z klubów bê-
dzie zainteresowany tym, aby na nastêpnym po-
siedzeniu Sejmu i Senatu te kwestie zosta³y wy-
jaœnione i do koñca dopiête.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Je¿eli nie zobaczê osoby sk³onnej do zapropo-

nowania wniosku przeciwnego, uznam, ¿e Senat
zaakceptowa³ tê zmianê porz¹dku obrad.

Rozgl¹dam siê uwa¿nie po sali. Nie widzê
sprzeciwu. Zatem skreœlamy ten punkt. Prze-
nosimy to na nastêpne posiedzenie Wysokiej
Izby.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Obrony Narodowej, które ustosunkowa³y siê
do wniosków przedstawionych w toku debaty
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie w tej
sprawie.

Dyskusja zosta³a zamkniêta i obecnie mog¹ za-
braæ g³os jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Henryk Górski jako sprawozdaw-
ca proszony jest o zabranie g³osu.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk Górski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje: Komisja Obrony Narodo-

wej i Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej, zajê³y nastêpuj¹ce stano-
wisko. Nie zosta³ przyjêty wniosek o odrzucenie
ustawy bez poprawek, a komisje rekomenduj¹
przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek: pierwszej,
trzeciej, pi¹tej, szóstej, siódmej, dziesi¹tej, jede-
nastej, trzynastej i czternastej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy, ewentualnie

drugi senator sprawozdawca, senator Ciecierski,
chcieliby zabraæ g³os?

Chodzi o senatorów Owczarka, Witczaka, Mi-
chalaka.

Nie widzê chêtnych do zabrania g³osu.
Przystêpujemy zatem do g³osowania w sprawie

ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.
Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty

przedstawiono nastêpuj¹ce wnioski. Senator
wnioskodawca Andrzej Owczarek przedstawi³
wniosek o odrzucenie ustawy. Komisja Obrony
Narodowej i Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz senatorowie
wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci, zgodnie z Regulami-
nem Senatu, zostanie przeprowadzone g³osowa-
nie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a nastê-
pnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad
przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejno-
œci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Andrzeja Owczarka o odrzucenie usta-
wy o zarz¹dzaniu kryzysowym.

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

wniosku? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
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Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
30 senatorów g³osowa³o za, 43 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Wniosek o odrzucenie zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza rozszerza katalog obo-
wi¹zków w³aœcicieli oraz posiadaczy samoist-
nych i zale¿nych obiektów, instalacji lub
urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej o obo-
wi¹zek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
utrzymywanie kontaktów z administracj¹ pub-
liczn¹ w zakresie ochrony infrastruktury kryty-
cznej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 77 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 3)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do tego, aby rozpo-

rz¹dzenie…
(Rozmowy na sali)
PañstwoSenatorowie, czy jamogêprosiæociszê?
Poprawka druga zmierza do tego, aby rozpo-

rz¹dzenie okreœlaj¹ce organizacjê i tryb dzia³a-
nia Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa by³o
wydawane przez prezesa Rady Ministrów w po-
rozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw
administracji publicznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 79 senatorów 32 g³osowa³o za, 46 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia rozszerza katalog zadañ

Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa o wspó³pra-
cê jako krajowy punkt kontaktowy z instytucjami
Unii Europejskiej i krajami cz³onkowskimi w za-
kresie ochrony infrastruktury krytycznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o wyniki.
G³osowa³o 80 senatorów – wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta – je¿eli j¹ przyjmiemy, wy-

kluczy to g³osowanie nad poprawk¹ pi¹t¹ – skreœ-
la przepis stanowi¹cy podstawê do tworzenia cen-
trów zarz¹dzania kryzysowego przez ministrów
i centralne organy administracji rz¹dowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
30 senatorów g³osowa³o za, 47 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Zatem g³osujemy nad poprawk¹ pi¹t¹. Roz-

szerza ona katalog zadañ centrów zarz¹dzania
kryzysowego o wspó³dzia³anie w zakresie infor-
mowania i przekazywania poleceñ do wykona-
nia w systemie ca³odobowym dla jednostek
ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych,
losowych, jak równie¿ zaburzeñ funkcjonowa-
nia systemu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 51 g³osowa³o za, 28 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami szóst¹ i czternast¹ g³osujemy

³¹cznie. Rozszerzaj¹ one katalog zadañ wojewódz-
kich centrów zarz¹dzania kryzysowego o pe³nie-
nie ca³odobowego dy¿uru lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego, o którym mowa w usta-
wie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym,
oraz dodaj¹ do ustawy o Pañstwowym Ratowni-
ctwie Medycznym delegacjê do okreœlenia w dro-
dze rozporz¹dzenia szczegó³owego zakresu upra-
wnieñ i obowi¹zków lekarza koordynatora.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 80 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 8)

31. posiedzenie Senatu w dniu 13 kwietnia 2007 r.
166 G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Poprawki szósta i czternasta zosta³y przyjête.
Nad poprawkami siódm¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Maj¹ one charakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
G³osowa³o 80 senatorów – wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 9)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami ósm¹ i dziewi¹t¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Maj¹ one charakter doprecyzowu-
j¹cy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Poproszê o wyniki.
14 senatorów g³osowa³o za, 65 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Nie chcemy doprecyzowania w takim razie.
Nad poprawk¹ dziesi¹t¹ ju¿ g³osowaliœmy.
Poprawka jedenasta zmierza do wykreœlenia

z przepisu reguluj¹cego instytucjê stanów alar-
mowych odwo³añ do stanu klêski ¿ywio³owej,
stanu wyj¹tkowego i stanu wojennego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
G³osowa³o 80 senatorów – wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta polega na wykreœleniu

z przepisu okreœlaj¹cego zasady finansowania
zadañ w³asnych jednostek samorz¹du teryto-
rialnego w zakresie zarz¹dzania kryzysowego
wskazania, ¿e finansowanie takich zadañ na
poziomie wojewódzkim planuje siê w ramach
bud¿etów samorz¹dów województw.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Na 80 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 12)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta rozszerza ustawê o prze-

pis wprowadzaj¹cy zmiany do ustawy – Prawo
telekomunikacyjne. Istot¹ zmian jest na³o¿enie
na dostawców publicznie dostêpnych us³ug te-
lekomunikacyjnych oraz operatorów publicz-
nej sieci telefonicznej obowi¹zków zwi¹zanych
z uruchomieniem numerów alarmowych.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 49 g³osowa³o za, 28 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta usuwa z ustawy przepis

upowa¿niaj¹cy prezesa Rady Ministrów, aby ten
powo³a³ w drodze zarz¹dzenia pe³nomocnika
rz¹du do spraw organizacji Rz¹dowego Centrum
Bezpieczeñstwa.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 30 g³osowa³o za, 50 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Proszê pañstwa, obecnie przystêpujemy do

g³osowania nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem pro-

jektu uchwa³y? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Na 80 senatorów 51 g³osowa³o za, 27 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 15)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych oraz niektórych
innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.
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G³os mog¹ zabraæ jedynie sprawozdawcy
i wnioskodawcy.

Pan senator Kazimierz Wiatr proszony jest
o zabranie g³osu i przedstawienie sprawozdania.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W trakciewspólnegoposiedzeniaKomisjiKultu-

ry i Œrodków Przekazu oraz Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu rozpatrzono piêtnaœcie poprawek,
z których komisje popar³y czternaœcie, a nad po-
prawk¹ dziewi¹t¹ nie g³osowa³y wobec przyjêcia
poprawki ósmej.

W ramach tych poprawek nale¿y wyró¿niæ
dwie grupy: poprawki legislacyjne, porz¹dkuj¹ce
i poprawki poprawiaj¹ce ochronê patentów i w³a-
snoœci przemys³owej.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ta ostatnia materia
po zmianach wprowadzonych przez Sejm zna-
laz³a siê w sytuacji o wiele s³abszej ochrony, ni¿
to by³o dotychczas. W trakcie posiedzenia po-
³¹czonych komisji dokonano rozdzielenia do-
tychczasowych poprawek ósmej i jedenastej,
oddzielaj¹c uzupe³nienie indeksu sankcji od
wymiaru kary zwi¹zanej z naprawieniem szko-
dy. Zmiana ta mia³a na celu lepsze dostosowa-
nie poprawek do ducha dyskusji, jaka siê odby³a
w Senacie, poniewa¿ tutaj by³y podnoszone, zre-
szt¹ w ró¿nych emocjonalnych wyst¹pieniach,
kwestie wysokoœci odszkodowania, w szczegól-
noœci dwu- i trzykrotnoœæ tego odszkodowania.
I dlatego dotychczasowe poprawki ósm¹ i jede-
nast¹ rozdzielono.

Chcia³bym tak¿e powiedzieæ, ¿e na posiedze-
nie po³¹czonych komisji, poza dotychczasow¹
reprezentacj¹ rz¹du, zosta³ zaproszony przed-
stawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy-
¿szego. I pani dyrektor Departamentu Wdro¿eñ
i Innowacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego popar³a poprawki zg³oszone przez Ko-
misjê Nauki, Edukacji i Sportu. Podobnie przed-
stawiciel Urzêdu Patentowego pozytywnie od-
niós³ siê do tych poprawek. Podkreœlane by³y
wyraŸny zwi¹zek tych poprawek z podejmowa-
nymi programami: Innowacyjna Gospodarka
i Inicjatywa Technologiczna, a tak¿e kwestie bu-
dowy gospodarki opartej na wiedzy, w której
ochrona patentu i w³asnoœci przemys³owej jest
niezwykle wa¿na.

Dlatego w imieniu Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
proszê Wysok¹ Izbê o poparcie tych poprawek,
zgodnie ze sprawozdaniem komisji.

W zasadzie powinienem jeszcze krótko od-
nieœæ siê do pewnych…

(G³os z sali: Nie, wszystko rozumiemy.)
Alepansenatorniewie,co jachcia³empowiedzieæ.

Dziêkujê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Panie Senatorze,

ja bardzo przepraszam… Czy mogê, Panie Mar-
sza³ku?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Krystyna Bochenek:
Pan senator by³ ³askaw powiedzieæ, kto by³ za,

ale by³y te¿ g³osy przeciwne, i trzeba by te¿ podaæ,
¿e przedstawiciele jednego ministerstwa byli za,
ale drugiego przeciw. Bardzo bym prosi³a
o przedstawienie równie¿ ich stanowiska.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
To, ¿e przerwa³ pan swoje wyst¹pienie, by³o

aktem pana wolnej woli. To znaczy mam nadzie-
jê, ¿e nie zosta³ pan zmuszony.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja oddajê siê do dys-
pozycji Izby. Skoro jest taka potrzeba, to mogê
tutaj mówiæ, ale by³y raczej zgodne g³osy, ¿ebym
zakoñczy³ wyst¹pienie, wiêc je zakoñczy³em.)

Bardzo proszê o odpowiedŸ, Panie Senatorze.
Proszê kontynuowaæ zw³aszcza odpowiedŸ na
uwagê pani Krystyny Bochenek. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja muszê powiedzieæ, ¿e… Przede wszystkim

chcia³bym powiedzieæ, ¿e wyniki g³osowania ko-
misji s¹ tutaj interesuj¹ce, bo to jako sprawo-
zdawca jestem zobowi¹zany powiedzieæ. I muszê
powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o poprawki pierwsz¹,
drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹ i szóst¹, to te wyni-
ki g³osowania by³y takie: miêdzy 19 a 21 g³osów
za, nikt nie by³ przeciw, we wszystkich przypad-
kach, a 1– 2 senatorów wstrzyma³o siê od g³osu.
W pozosta³ych poprawkach wyniki g³osowania
by³y takie: od 14 do 9 g³osów za wobec 2 g³osów
przeciw, bo tak mniej wiêcej by³o w wiêkszoœci sy-
tuacji, tylko w jednej by³y 3 g³osy przeciw, a poza
tym 10 i 5 osób wstrzyma³o siê od g³osu.

Jeœli chodzi o opiniê resortu, bo to pani sena-
tor w szczególnoœci podnosi³a, to ja w zasadzie
ju¿ w po³owie wyczerpa³em tê listê. Mówiê tu
o Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego,
które popiera poprawki zg³oszone przez Komisjê
Nauki, Edukacji i Sportu. Przedstawiciel Urzêdu
Patentowego te¿ popiera³ te poprawki, natomiast
przedstawiciel ministra zdrowia krytycznie od-
nosi³ siê do tych poprawek, podobnie jak przed-
stawiciel ministra kultury. Nie by³o pana mini-
stra, by³ dyrektor departamentu, który to przed-
stawia³. I to jest odpowiedŸ, to, co pani senator
chcia³a siê dowiedzieæ.
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Co do pozosta³ych spraw, o których chcia³em
powiedzieæ, to rozumiem, ¿e Izba nie ¿yczy so-
bie… A wiêc dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
CzypansenatorKrzysztofCugowski,sprawozdaw-

ca drugiej komisji, chce zabraæ g³os?
(Senator Krzysztof Cugowski: Dziêkujê bar-

dzo.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zatem przystêpujemy do g³osowania w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e komisje oraz senator wnios-
kodawca przedstawili wnioski o wprowadzenie
poprawek do ustawy. Zgodnie z regulaminem za
chwilê zostan¹ przeprowadzone kolejne g³osowa-
nia nad przedstawionymi poprawkami, wed³ug
kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza ma na celu zapewnienie
spójnoœci terminologicznej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
80 senatorów g³osowa³o, 79 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ drug¹, czternast¹ i piêtnast¹

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do uœciœ-
lenia, ¿e zmieniane przepisy dotycz¹ wytwarza-
nia lub dystrybucji towarów, lub œwiadczenia us-
³ug naruszaj¹cych autorskie prawa maj¹tkowe,
prawa do bazy danych oraz wy³¹czne prawo do
odmiany.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
Na obecnych 80 senatorów 79 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 17)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby przepi-

sy dotycz¹ce rozpowszechniania utworu drog¹
satelitarn¹ mia³y odpowiednie zastosowanie ró-
wnie¿ w odniesieniu do praw pokrewnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê. Proszê o wyniki.
79 senatorów g³osowa³o, wszyscy za. (G³oso-

wanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta uwzglêdnia, ¿e prawa oso-

biste do artystycznego wykonania s¹ prawami
pokrewnymi.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.
79 senatorów g³osowa³o, 78 – za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby s¹d w³a-

œciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw
w³asnoœci przemys³owej rozpoznawa³ wniosek
o zabezpieczenie dowodów i zabezpieczenie rosz-
czeñ w terminie trzech dni od dnia z³o¿enia
wniosku w s¹dzie, bez wzglêdu na zawi³oœæ spra-
wy. Przepis w dotychczasowym brzmieniu prze-
widuje, ¿e w przypadku spraw szczególnie skom-
plikowanych s¹d ma na rozpatrzenie wniosku
siedem dni.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie

rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
80 senatorów g³osowa³o, 76 za, 2 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta formu³uje przepis dotycz¹cy

wniosków o zabezpieczenie dowodów i zabezpie-
czenie roszczeñ w sprawach o naruszenie praw
w³asnoœci przemys³owej w sposób analogiczny
do przepisu o zabezpieczeniu dowodów i zabez-
pieczeniu roszczeñ w sprawach o naruszenie au-
torskich praw maj¹tkowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
79 senatorów g³osowa³o, 35 – za, 40 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby w spra-

wach o naruszenie praw w³asnoœci przemys³owej
o zabezpieczeniu roszczeñ przez zobowi¹zanie do
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udzielenia stosownych informacji s¹d orzeka³ na
posiedzeniu, a nie na rozprawie.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie

rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 29 g³osowa³o za, 47 – prze-

ciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 22)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawk¹ ósm¹ i dwunast¹ g³osujemy ³¹cz-

nie. Zmierzaj¹ one do tego, aby uprawnionemu
w sprawach w³asnoœci przemys³owej przys³ugiwa³y
wobec naruszaj¹cego prawo analogiczne roszcze-
nia, jakie przys³uguj¹ uprawnionemu z autorskiego
prawamaj¹tkowegowobecnaruszaj¹cego teprawa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 7 g³osowa³o za, 66 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Zatem poprawka zosta³a odrzucona… to zna-

czy obie poprawki.
W zwi¹zku z tym g³osujemy nad poprawk¹

dziewi¹t¹. Wy³¹cza ona z katalogu roszczeñ przy-
s³uguj¹cych uprawnionemu z patentu, którego
patent zosta³ naruszony, roszczenie o wydanie
bezpodstawnie uzyskanej korzyœci.

Proszê o przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 80 senatorów 23 g³osowa³o za, 53 – prze-

ciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 24)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i trzynast¹ nale¿y

g³osowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do tego, aby na-
prawienie szkody w przypadku naruszenia praw
w³asnoœci przemys³owej mog³o nast¹piæ przez
zap³atê sumy pieniê¿nej w wysokoœci odpowia-
daj¹cej dwukrotnoœci, a w przypadku, gdy naru-
szenie jest zawinione, trzykrotnoœci op³aty licen-
cyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia,
które w chwili ich dochodzenia by³oby nale¿ne ty-
tu³em udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie z przedmiotu tego prawa, a nie, jak
uchwali³ Sejm, poprzez zap³atê sumy pieniê¿nej

w wysokoœci odpowiadaj¹cej op³acie licencyjnej
albo innego stosowanego wynagrodzenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
80 senatorów g³osowa³o, 51 – za, 21 – przeciw,

7 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 25)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby upra-

wniony w sprawach w³asnoœci przemys³owej móg³
domagaæ siê jednokrotnego albo wielokrotnego og-
³oszenia w prasie oœwiadczenia o odpowiedniej tre-
œci i w odpowiedniej formie lub podania do publicz-
nej wiadomoœci czêœci albo ca³oœci orzeczenia s¹du
wydanego w sprawie o naruszenie prawa w sposób
i w zakresie okreœlonym przez s¹d. Przepis
w brzmieniu przyjêtym przez Sejm przewidywa³
podanie do publicznej wiadomoœci czêœci albo ca-
³oœci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu w spo-
sób i w zakresie okreœlonym przez s¹d.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
80 senatorów g³osowa³o, 47 – za, 21 – przeciw,

10 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³o-
sowanie nr 26)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy obecnie do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmia-
nami 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 podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 80 senatorów 79 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o prawie autorskim i prawach pokre-
wnych oraz niektórych innych ustaw.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Radzie S¹downictwa oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.
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W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, która
przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. G³os
mog¹ zabraæ obecnie jedynie sprawozdawcy
i wnioskodawcy.

Pan senator Zbigniew Romaszewski gotowy
jest do wyg³oszenia sprawozdania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Burzliwoœæ,
ale ma³a konkludywnoœæ debaty plenarnej spo-
wodowa³y, ¿e komisja na posiedzeniu zdecydo-
wa³a siê rekomendowaæ przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy, ewentualnie
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz,
chcieliby zabraæ jeszcze g³os w tej sprawie?

Chodzi o senatorów: Zientarskiego, Z³oto-
wskiego, Piesiewicza i £yczywka. Nie widzê chêt-
nych.

Zatem czy zosta³y wycofane jakieœ wnioski?
Nie ma takiej informacji.

Aha, przepraszam… Dobrze, chwileczkê.
Przypominam, ¿e senator Krzysztof Piesiewicz

wycofa³ swój wniosek. To jest poprawka druga
z punktu oznaczonego rzymsk¹ trójk¹ z druku
nr 396Z.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-
maæ wniosek wycofany przez senatora Piesiewi-
cza? Nie widzê chêtnych.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej
Radzie S¹downictwa oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Przypominam, ¿e w toku debaty przedstawio-
no nastêpuj¹ce wnioski: senator Piotr Zientarski
przedstawi³ wniosek o odrzucenie ustawy, sena-
tor Kosma Z³otowski – o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, a Komisja Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci, mniejszoœæ Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz senatorowie wnioskodaw-
cy –owprowadzeniepoprawekdo tekstuustawy.

Zgodnie z regulaminem w pierwszej kolejnoœci
bêdzie g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie
ustawy, a potem, w przypadku odrzucenia tego
wniosku, nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek i ewentualne g³osowania nad popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Piotra Zientarskiego o odrzucenie usta-
wy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za przyjêciem przedstawionego wnios-

ku? Przycisk „za” podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie

rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê po podanie wyników.
Na 80 senatorów 29 g³osowa³o za, 50 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 28)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Kosmy Z³otowskiego o przyjêcie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw bez
poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem tego wnios-

ku? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
79 senatorów g³osowa³o, 48 – za, 30 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od glosu. (G³osowanie nr 29)
Zatem ustawa zosta³a przyjêta.
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Proszê pañstwa, w tej sytuacji powracamy do
rozpatrywania punktu czwartego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury.

Debata zosta³a zakoñczona i mo¿emy przy-
st¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e Komisja Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do
ustawy.

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 przedsta-
wionymi przez komisjê poprawkami.

Poprawka pierwsza wyd³u¿a okres na uzupe³nie-
nie wykszta³cenia do dziesiêciu lat. Ponadto praco-
wnikom s¹dów i prokuratury, którzy nie spe³niaj¹
wymogu wykszta³cenia wy¿szego albo ukoñczyli
czterdziesty rok ¿ycia i maj¹ co najmniej piêtnasto-
letni sta¿ pracy, daje mo¿liwoœæ uzupe³nienia wy-
kszta³cenia w drodze ukoñczenia studium zawodo-
wego w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów
Powszechnych i Prokuratury. Pozostali pracownicy
bêd¹ obowi¹zani do ukoñczenia studiów pierwsze-
go stopnia i uzyskania tytu³u zawodowego.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie

rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Poproszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

15 – przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 30)

Zatemstwierdzam, ¿eustawazosta³aprzyjêta…
(G³os z sali: Poprawka.)
Przepraszam, poprawka, przepraszam bar-

dzo. Poprawka pierwsza, Wysoki Senacie, zosta-
³a przyjêta.

I w zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do po-
prawki drugiej, która ma charakter jêzykowy.

Poproszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
72 senatorów g³osowa³o, 66 – za, 3 wstrzyma³o

siê od g³osu, 3 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy w tym momencie do g³osowa-

nia nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i proku-
ratury 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? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 32)

Zatem wobec wyników g³osowania stwierdzam,
¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w deba-
cie wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie.

Obecnie proszê sprawozdawcê Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci, pana senatora Piotrowicza, o zabranie
g³osu i przedstawienie sprawozdania.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W toku debaty zg³oszono trzynaœcie popra-

wek. Po³¹czone komisje rozpatrzy³y je na posie-
dzeniu w dniu 13 kwietnia i zwracaj¹ siê do Wy-
sokiej Izby o poparcie poprawek: pierwszej, trze-
ciej, drugiej, czwartej, pi¹tej, szóstej, dziesi¹tej,
jedenastej i dwunastej.

Nie uzyska³y poparcia komisji poprawki: siód-
ma, ósma, dziewi¹ta i trzynasta. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu sprawozdawcê mniej-

szoœci po³¹czonych komisji, pana senatora Ro-
maszewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poprawka mniejszoœci Komisji Praw Cz³owie-

ka i Praworz¹dnoœci dotyczy mo¿liwoœci obci¹¿e-
nia kar¹ pieniê¿n¹ równie¿ obroñcy lub pe³no-
mocnika strony, przy czym od poprawki ósmej
ró¿ni siê tym, ¿e kosztami ewentualnych ob-
ci¹¿eñ obejmuje równie¿ prokuratora.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy, ewentualnie

senator sprawozdawca Kosma Z³otowski, chcie-
liby jeszcze zabraæ g³os?

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Czy mo¿na je-
szcze raz?)

A, proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Przepraszam bardzo Wysok¹ Izbê, chcia³bym

coœ sprostowaæ.
Stanowisko komisji jest takie, by Wysoki Se-

nat raczy³ przyj¹æ poprawki: drug¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, dziesi¹t¹, jedenast¹ i dwunast¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przepraszam, nie zauwa¿y³em, jak pan pod-

chodzi³ chy³kiem do mównicy.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w toku debaty komisje,
mniejszoœæ komisji oraz senatorowie wniosko-
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dawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie po-
prawek do ustawy.

Informujê, ¿e za chwilê zostan¹ przeprowadzo-
ne kolejne g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, wed³ug kolejnoœci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza skraca z trzydziestu do

czternastu dni okres, w którym dziekan okrê-
gowej rady adwokackiej lub okrêgowej izby
radców prawnych ma nades³aæ informacjê
o dzia³aniach podjêtych w zwi¹zku z uzyska-
niem wiadomoœci o ra¿¹cym naruszeniu obo-
wi¹zków procesowych przez obroñcê lub
pe³nomocnika.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 78 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,

74 – przeciw. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga stanowi, ¿e w razie nienades-

³ania przez dziekana informacji w wyznaczonym
terminie postanowienie o na³o¿eniu kary pie-
niê¿nej wyda w postêpowaniu przygotowawczym
nie prokurator, lecz s¹d rejonowy, w okrêgu któ-
rego toczy siê postêpowanie.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 34)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto przeciw? Przycisk „przeciw” i podniesienie

rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta wprowadza do ustawy przepis

przyznaj¹cy stronie w toku rozprawy prawo wno-
szenia o wpisanie do protoko³u zastrze¿enia w ra-
zie ra¿¹cego naruszenia obowi¹zków proceso-
wych przez sêdziego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 78 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za,

13 – przeciw. (G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami siódm¹ i trzynast¹ g³osuje-

my ³¹cznie. Podnosz¹ one wysokoœæ kar porz¹d-
kowych… Przepraszam.

Poprawka szósta wprowadza do ustawy prze-
pis przyznaj¹cy stronie w toku posiedzenia pra-
wo wnoszenia o wpisanie do protoko³u zastrze¿e-
nia w razie uchybienia przez s¹d przepisom po-
stêpowania.

Poproszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 77 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

21 – przeciw. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(Rozmowy na sali)
I teraz poprawki siódma i trzynasta, nad który-

mi g³osujemy ³¹cznie. Podnosz¹ one wysokoœæ
kar porz¹dkowych i grzywny z 10 tysiêcy z³ do 20
tysiêcy z³.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 76 obecnych senatorów 43 g³osowa³o za,

28 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 38)

Poprawka zosta³a przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Poprawka ósma wprowadza przepis …
(Rozmowy na sali)
Bo zaraz na³o¿ê jakieœ kary porz¹dkowe.
Poprawka ósma wprowadza przepis…
(G³os z sali: Po 50 gr.)
…który przewiduje mo¿liwoœæ na³o¿enia kary

pieniê¿nej na obroñcê lub pe³nomocnika w przy-
padku ich nieobecnoœci lub wydalenia siê z miej-
sca czynnoœci, w wypadkach szczególnych i ze
wzglêdu na ich wp³yw na przebieg czynnoœci.
W postêpowaniu przygotowawczym karê pieniê¿-
n¹, na wniosek prokuratora, bêdzie nak³ada³ s¹d
rejonowy, w którego okrêgu prowadzi siê postê-
powanie. W wypadku gdy nieobecnoœæ lub wyda-
lenie siê tych osób z miejsca czynnoœci spowodo-
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wa³o dodatkowe koszty postêpowania, bêdzie
mo¿na je obci¹¿yæ tymi kosztami. Jednoczeœnie
poprawka usuwa mo¿liwoœæ obci¹¿ania dodatko-
wymi kosztami postêpowania oskar¿yciela publi-
cznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
35 senatorów g³osowa³o za, 39 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a odrzucona. (Oklaski)
W zwi¹zku z tym mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-

wania nad poprawk¹ dziewi¹t¹. A jest do niej d³u-
gie wyt³umaczenie, proszê siê wiêc skupiæ, Wyso-
ki Senacie. Wprowadza ona przepis, który prze-
widuje mo¿liwoœæ na³o¿enia kary pieniê¿nej na
obroñcê lub pe³nomocnika w przypadku ich nie-
obecnoœci lub wydalenia siê z miejsca czynnoœci,
w wypadkach szczególnych i ze wzglêdu na ich
wp³yw na przebieg czynnoœci. W postêpowaniu
przygotowawczym karê pieniê¿n¹, na wniosek
prokuratora, bêdzie nak³ada³ s¹d rejonowy,
w którego okrêgu prowadzi siê postêpowanie.
W wypadku gdy nieobecnoœæ lub wydalenie siê
tych osób z miejsca czynnoœci spowodowa³o do-
datkowe koszty postêpowania, bêdzie mo¿na je
obci¹¿yæ tymi kosztami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 78 obecnych senatorów 48 g³osowa³o za,

27 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 40)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta przywraca przepis, który

wy³¹cza ¿o³nierzy z grupy osób, które mo¿na ob-
ci¹¿yæ spowodowanymi przez nich dodatkowymi
kosztami postêpowania.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 78 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

5 – przeciw, 26 wstrzyma³o siê od g³osu, nie g³o-
sowa³o… Przepraszam, wszyscy g³osowali. (G³o-
sowanie nr 41)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta usuwa zbêdny przepis.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
76 obecnych senatorów, 75 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkadwunastamacharakter redakcyjny.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
78 obecnych senatorów. 77 g³osowa³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 43)
W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy obecnie do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz nie-
których innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za podjêciem

uchwa³y? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników g³osowa-

nia.
Na 78 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

28 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 44)

A zatem ustawa zosta³a przyjêta.
Wobec tego stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych
innych ustaw.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu szóstego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach od-
by³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Ustawodawczej.
Ustosunkowa³y siê one do przedstawionych
w debacie wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.

Obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.
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Pan senator Janusz Kubiak, jako sprawo-
zdawca obu komisji, proszony jest o przedstawie-
nie sprawozdania.

Senator Janusz Kubiak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Z tej racji, ¿e Komisja Ustawodawcza z³o¿y³a

projekt inny ni¿ Komisja Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci, w dniu dzisiejszym komisje zebra³y
siê na wspólnym posiedzeniu w celu zajêcia sta-
nowiska i przygotowania sprawozdania doty-
cz¹cego zmiany kodeksu postêpowania cywilne-
go, kodeksu postêpowania karnego i zmiany in-
nych ustaw; inaczej mówi¹c, dotyczy to ³awni-
ków.

Komisja Ustawodawcza d¹¿y³a do skreœlenia
udzia³u ³awników w sprawach rodzinnych. Ko-
misja Praw Cz³owieka obstawa³a przy projekcie,
który wp³yn¹³ z Sejmu, a Komisja Ustawodawcza
– do przywrócenia pierwotnego projektu. W wyni-
ku g³osowania, niejednolitego, zosta³ przyjêty
wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Jest te¿ wniosek mniejszoœci, który zostanie
przedstawiony przez wnioskodawcê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê zatem sprawozdawcê mniejszoœci po-

³¹czonych komisji, pana senator Ga³kowskiego,
o przedstawienie wniosku.

Senator Janusz Ga³kowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym rekomendowaæ przyjêcie popraw-

ki Komisji Ustawodawczej, która to poprawka
zmierza do ograniczenia udzia³u ³awników
w sprawach ze stosunków rodzinnych: o roz-
wód, separacjê, uniewa¿nienie uznania dziecka,
rozwi¹zanie przysposobienia. Wed³ug poprawki
Komisji Ustawodawczej by³by wtedy sk³ad je-
dnoosobowy w postaci sêdziego zawodowego.
W sprawach o przysposobienie, pozbawienie lub
ograniczenie w³adzy rodzicielskiej w pierwszej
instancji s¹d rozpoznawa³by w sk³adzie jednego
sêdziego, ale poprawka ta wprowadza te¿ to, aby
prezes s¹du móg³ zarz¹dziæ rozpoznanie tych
spraw w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych,
je¿eli jest to uzasadnione okolicznoœciami. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cy-

wilnego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e w toku debaty przedstawio-
ne zosta³y nastêpuj¹ce wnioski: Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci wnosi o przyjêcie
ustawy bez poprawek; Komisja Ustawodawcza
przedstawi³a wniosek o wprowadzenie poprawki
do ustawy.

Najpierw zostanie przeprowadzone g³osowa-
nie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez popra-
wek, a nastêpnie, gdyby ten wniosek zosta³ od-
rzucony, nad przedstawion¹ poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci, po-
partym przez po³¹czone komisje, o przyjêcie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego, ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego oraz o zmianie niektórych innych ustaw bez
poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 77 obecnych senatorów 28 g³osowa³o za,

44 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 45)

Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy

bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
wnioskiem Komisji Ustawodawczej popartym
przez mniejszoœæ po³¹czonych komisji o wprowa-
dzenie poprawki do ustawy.

Poprawka ta wy³¹cza sprawy z zakresu sto-
sunków rodzinnych – rozwód, separacja, unie-
wa¿nienie uznania dziecka oraz rozwi¹zanie
przysposobienia – z w³aœciwoœci sk³adu ³awnicze-
go. Ponadto umo¿liwia dla spraw o pozbawienie
lub ograniczenie w³adzy rodzicielskiej albo o przy-
sposobienie zarz¹dzenie rozpoznania sprawy
w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 78 obecnych senatorów 66 g³osowa³o za,

4 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 46)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego,
ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw…

(Senator Ryszard Bender: To poprawka zosta-
³a przyjêta!)
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(G³osy z sali: To poprawka, poprawka!)
(Senator Krystyna Bochenek: Poprawka zosta-

³a przyjêta, a nie nowelizacja kodeksów.)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, przepraszam bardzo. W tej

chwili…
(Senator Ryszard Bender: Pó³noc blisko, wiêc

nic dziwnego, mo¿na siê pomyliæ.)
Jabardzo,bardzoprzepraszam,WysokiSenacie,

ale naprawdê zbli¿amy siê ju¿ powoli do koñca…
(G³os z sali: Jeszcze oœwiadczenia.)
Tak, tak. Ja trzeci raz ju¿ dzisiaj prowadzê

obrady, jestem wiêc lekko zmêczony. Ale teraz…
(Senator Jerzy Szmit: Jesteœmy z panem, Panie

Marsza³ku.)
W takim razie, Wysoki Senacie, przystêpuje-

my do g³osowania nad podjêciem uchwa³y
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego, ustawy – Kodeks postêpo-
wania karnego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtej poprawki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za podjêciem uchwa³y? Proszê o naciœ-

niêcie przycisku „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 77 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
I teraz, w pe³ni prawnie, mogê odczytaæ, i¿ Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wieustawyozmianieustawy–KartaNauczyciela.

Przypominam, ¿e w przerwie w obradach odby-
³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu. Ustosunkowa³y siê one do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.

Obecnie mog¹ zabraæ g³os jedynie sprawo-
zdawcy i wnioskodawcy.

Pan senator Zbigniew Szaleniec, jako sprawo-
zdawca po³¹czonych komisji, proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rozpatrzy³y dwa wnioski,

które wp³ynê³y. Nie zaopiniowa³y pozytywnie

wniosku pierwszego, o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, z kolei pozytywnie zaopiniowa³y wnio-
sek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Re-
komendujê wiêc Wysokiej Izbie pierwsz¹ po-
prawkê, która polega na skreœleniu zapisu, ¿e
dyrektor szko³y to równie¿ dyrektor zespo³u
szkó³. Zgodnie z sugesti¹ Biura Legislacyjnego
uwa¿amy, ¿e ten zapis jest zbêdny. Rekomen-
dujê równie¿ drug¹ poprawkê, która polega na
wyd³u¿eniu okresu na wprowadzenie ustawy
w ¿ycie do 1 wrzeœnia 2007 r. To okres, kiedy
rozpoczyna siê sprawa umów w oœwiacie, dlate-
go zdaniem komisji wskazane by³oby, ¿eby
przesun¹æ ten termin do 1 wrzeœnia. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator Andrzej Owczarek, jako spra-

wozdawca komisji samorz¹du terytorialnego,
chcia³by zabraæ g³os?

(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam. Tak, to…
Przystêpujemy zatem do g³osowania w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczy-
ciela.

Przypominam, ¿e w tej sprawie w toku debaty
zosta³y przedstawione nastêpuj¹ce wnioski: Ko-
misja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi³a o przyjê-
cie ustawy bez poprawek; Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
przedstawi³a wniosek o wprowadzenie poprawek
do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowa-
dzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek, a nastêpnie, gdybyœmy
ten wniosek odrzucili, nad przedstawionymi po-
prawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o przyjêcie
ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela bez
poprawek.

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

przedstawionego wniosku? Przycisk „za” i pod-
niesienie rêki.

Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Proszê o podanie wyników.
3 senatorów g³osowa³o za, 73 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Zatem wniosek o przyjêcie ustawy bez popra-

wek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia tego wniosku przystêpuje-

my do g³osowania nad przedstawionymi przez
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Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej poprawkami.

Poprawka pierwsza skreœla budz¹c¹ w¹tpli-
woœci interpretacyjne definicjê dyrektora szko³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 77 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga przesuwa termin wejœcia

w ¿ycie ustawy na dzieñ 1 wrzeœnia 2007 r.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 77 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy teraz do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Karta Nauczyciela 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? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i podniesienie rêki.

Dziêkujê.Proszêopodaniewynikówg³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Karta Nauczyciela.

(Senator Aleksander Bentkowski: Panie Mar-
sza³ku, w kwestii formalnej.)

Tak jest, proszê.

Senator Aleksander Bentkowski:
Panie Marsza³ku, czy za ka¿dym razem, gdy

g³osujemy za, musi pan czytaæ, ¿e mamy przycis-
n¹æ przycisk „za”?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja próbowa³em to kiedyœ opu-

szczaæ, ale proszono mnie, ¿eby za bardzo nie

przyspieszaæ, ¿eby jednak to odczytywaæ. Ja i tak
staram siê skracaæ.

(Senator Aleksander Bentkowski: To jest de-
nerwuj¹ce: kto jest za, niech przyciœnie przycisk
„za”, a kto nie, to przycisk…)

(Weso³oœæ na sali)
Panie Senatorze, ja by³bym sk³onny przychyliæ

siê do pana proœby, ale poniewa¿ by³ kiedyœ g³os
przeciwny w tej sprawie, to wolê wypoœrodkowaæ.
Od czasu do czasu bêdê opuszcza³, je¿eli pan se-
nator o to prosi.

Ja patrzê teraz na senatora Szmita, bo on mi
kiedyœ to wyrzuci³ i ja siê tu…

(Rozmowy na sali)
Dobrze, wracamy. Proszê pañstwa, ju¿ siê zbli-

¿amy do koñca.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejski-
mi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,
a Republik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzone-
go w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

Debata zosta³a zakoñczona, wiêc mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-
wy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzy-
szeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich
pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony, a Re-
publik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

Komisja Spraw Zagranicznych przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i analogi-

cznie.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Zadowolony jest pan senator? Dobrze.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 78 obecnych senatorów 77 by³o za, 1 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 52)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miê-
dzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Al-
banii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luk-
semburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

Wysoki Senacie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu dziesi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o bezpieczeñstwie imprez masowych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
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cji Pañstwowej, Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie.

Debata zosta³a zakoñczona. G³os mog¹ zabraæ
jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Zapraszam na mównicê pana senatora Czes-
³awa ¯elichowskiego, sprawozdawcê Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Proszê bardzo.

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu dzisiejszym odby³o siê po³¹czone spot-

kanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej, Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu. W zwi¹zku z powy¿szym komisje przed-
stawiaj¹ pañstwu sprawozdanie i rekomenduj¹
przyjêcie nastêpuj¹cych poprawek: pierwszej,
trzeciej, czwartej, pi¹tej, siódmej, ósmej, dzie-
wi¹tej, dziesi¹tej, jedenastej, dwunastej i trzyna-
stej. Niniejszym rekomendujê je Wysokiej Izbie
do przyjêcia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy lub

senator wnioskodawca chc¹ zabraæ g³os? Pan se-
nator Ludwiczuk? Dobrze. Dziêkujê.

Tak, Panie Senatorze?

Senator Czes³aw ¯elichowski:
Panie Marsza³ku, chcia³bym wycofaæ z³o¿on¹

przeze mnie poprawkê drug¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa chce

podtrzymaæ poprawkê wycofan¹ przed chwil¹
przez pana senatora ¯elichowskiego?

Nie widzê, zatem poprawka zosta³a wycofana.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie usta-

wy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych.

Przypominam, ¿e w toku debaty komisje oraz
senator wnioskodawca przedstawili wnioski
o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Przeprowadzimy teraz kolejne g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami, wed³ug kolejno-
œci przepisów ustawy.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do wy³¹czenia

z definicji imprez masowych imprez odbywa-
j¹cych siê na stadionach lub w obiektach niebê-
d¹cych budynkami, gdzie organizator wydziela
mniej ni¿ trzysta miejsc.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i analogi-

cznie.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Proszê o podanie wyników.
Na 76 obecnych senatorów 70 by³o za, 4 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 53)

Z tego, co rozumiem, poprawka druga zosta³a
wycofana, tak?

(G³os z sali: Tak, tak.)
Poprawka trzecia zmierza do uœciœlenia ure-

gulowania zapewniaj¹cego mo¿liwoœæ realizowa-
nia przez s³u¿by porz¹dkowe organizatora im-
prezy masowej obowi¹zku uniemo¿liwienia wstê-
pu na imprezê osoby, w stosunku do której orze-
czono tak zwany zakaz stadionowy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” itd.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” itd.
Dziêkujê.
Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 74 by³o za, 3 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 54)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do zaliczenia organi-

zatorów masowych imprez sportowych do krêgu
podmiotów uprawnionych do otrzymywania od ko-
mendanta g³ównego Policji informacji dotycz¹cych
bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i analogi-

cznie.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 76 by³o za, 1 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta. Je¿eli j¹ przyjmiemy, nie bê-

dziemy g³osowali nad poprawk¹ szóst¹.
Poprawka pi¹ta zmierza do uzupe³nienia san-

kcji aresztu za wykroczenie polegaj¹ce na wno-
szeniu na imprezê masow¹ broni, niebezpiecz-
nych przedmiotów lub materia³ów wybucho-
wych, o karê ograniczenia wolnoœci albo o grzy-
wnê w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 2 tysi¹ce z³.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
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Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-
sienie rêki.

Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i analogicznie.

Proszê o podanie wyników.
Na 77 obecnych senatorów 35 by³o za,

40 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 56)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy zatem nad poprawk¹ szóst¹.

Zmierza ona do uzupe³nienia sankcji aresztu
za wykroczenie polegaj¹ce na wnoszeniu na im-
prezê masow¹ broni, niebezpiecznych przed-
miotów lub materia³ów wybuchowych, o grzy-
wnê w wysokoœci nie ni¿szej ni¿ 2 tysi¹ce z³.

Proszê o naciœniêcie przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Bardzo proszê o wyniki.
Na 77 obecnych senatorów 33 by³o za,

42 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 57)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siódma zmierza do tego, aby wykro-

czenie polegaj¹ce na niewykonaniu polecenia po-
rz¹dkowego dotyczy³o polecenia uzasadnionego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i analogi-

cznie.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Proszê bardzo.
Na 75 obecnych senatorów 19 by³o za,

54 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 58)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma ma na celu wprowadzenie po-

prawnej formy gramatycznej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jestprzeciw?Przycisk„przeciw” ianalogicznie.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Proszê o podanie wyników.
Na 74 obecnych senatorów 72 by³o za, 2 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta dotyczy wykroczenia po-

legaj¹cego na rzucaniu przedmiotu stanowi¹ce-
go zagro¿enie dla osób przebywaj¹cych na tere-
nie, na którym odbywa siê impreza, i zmierza do
wykreœlenia z ustawowych znamion wykroczenia
zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia, uznaj¹c za w³aœci-
we jedynie zagro¿enie bezpieczeñstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 76 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do uzupe³nie-

nia przepisu karnego o mo¿liwoœæ wymierze-
nia œrodka karnego w postaci przepadku nie-
bezpiecznych przedmiotów wnoszonych na
imprezê, chocia¿by nie stanowi³y w³asnoœci
sprawcy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” itd.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 75 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu zastosowanie

prawid³owej terminologii.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i analogicznie.
Proszê o wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 74 by³o za, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta zmierza do uœciœlenia, ¿e

informacje o osobach, co do których orzeczono
tak zwany zakaz stadionowy, s¹ przekazywane
przez komendanta g³ównego Policji organizato-
rom imprez masowych, je¿eli z³o¿¹ oni wniosek
o przekazanie tych informacji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o wyniki.
Na 75 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta zmierza do wyd³u¿enia

okresu vacatio legis ustawy z czternastu do trzy-
dziestu dni.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za? Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i analogi-

cznie.
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-
mujê siê” i analogicznie.

Proszê bardzo.
Poprawka trzynasta zosta³a przyjêta jedno-

g³oœnie, 76 senatorów by³o za. (G³osowanie
nr 64)

Przystêpujemy zatem, po przeprowadzeniu
g³osowania nad wszystkimi poprawkami, do g³o-
sowania nad podjêciem uchwa³y w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez
masowych w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za podjêciem uchwa³y?

Przycisk „za” i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 76 obecnych senatorów 74 by³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 65)
Wysoki Senacie, wobec wyników g³osowania

stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie im-
prez masowych.

Informujê, ¿e porz¹dek trzydziestego pier-
wszego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Dziesiêæ sekund przerwy technicznej.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza

porz¹dkiem obrad.
Przypominam, ¿e wyg³oszenie oœwiadczenia

nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ minut.
Pan senator Sadowski jest gotowy do wyg³o-

szenia oœwiadczenia.
Zapraszam, Panie Senatorze. Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie wspólnie z senatorem Jerzym

Szmitem kierujemy do pani Anny El¿biety Fotygi,
minister spraw zagranicznych.

Chcielibyœmy przedstawiæ kilka bardzo wa¿-
nych problemów zwi¹zanych ze wspó³prac¹
transgraniczn¹ pomiêdzy obwodem kalinigradz-
kim Federacji Rosyjskiej a Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹. Niezmiernie istotnym elementem wy¿ej wy-
mienionej wspó³pracy s¹ sprawy zwi¹zane z in-
frastruktur¹ przejœæ granicznych, drogami do-
jazdowymi do granicy pañstwa oraz wszystkimi
zagadnieniami zwi¹zanymi z przekraczaniem
granicy.

Euroregion Ba³tyk realizuje projekt dofinan-
sowany w ramach programu Interreg III B, które-
go g³ównym celem jest realizacja planu rozwoju

oœmiu regionów le¿¹cych na terenie Danii, Szwe-
cji, Litwy, Rosji – chodzi tu o obwód kaliningradz-
ki – a tak¿e Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach
tego projektu w Karlskronie w marcu 2007 r. od-
by³a siê konferencja na temat „Perspektywy oso-
bowego i towarowego ruchu granicznego w Euro-
regionie Ba³tyk”. Przedmiotem konferencji by³y
wszystkie aspekty dotycz¹ce sytuacji po pe³nej
integracji Litwy i Polski w systemie Schengen
i wynikaj¹ca z tego faktu koniecznoœæ dalszych
dzia³añ na rzecz rozszerzenia ma³ego ruchu przy-
granicznego przyjêtego przez Parlament Euro-
pejski oraz Europejsk¹ Radê Ministrów 20 gru-
dnia 2006 r., wraz z poprawkami przyjêtymi
w dniu 23 lutego 2007 r. Odby³y siê dwie sesje
konferencji zorganizowanej przez Euroregion
Ba³tyk: pierwsza 21 listopada 2006 r. w Swiet³o-
gorsku, druga 15 marca 2007 r. w Karlskronie.
Warto zauwa¿yæ, i¿ w pierwszej konferencji
w Swiet³ogorsku brali udzia³ przedstawiciele pol-
skiego parlamentu: pan pose³ Leonard Krasulski
i pan senator Jerzy Szmit. Polscy parlamentarzy-
œci na forum konferencji przedstawili stanowisko
Polski w wy¿ej wymienionych kwestiach i ich g³os
liczy³ siê przy ostatecznym sformu³owaniu dekla-
racji, która zosta³a podpisana po drugiej konfe-
rencji 15 marca 2007 r. w Karlskronie.

Uprzejmie zwracamy siê do pani minister, by
kontynuowaæ prace nad realizacj¹ deklaracji
w zakresie rozszerzenia limitu strefy przygrani-
cznej, tak aby ewentualne u³atwienia przy prze-
kraczaniu granicy objê³y ludzi zamieszkuj¹cych
obwód kaliningradzki i granicz¹ce regiony Pol-
ski, to jest województwo warmiñsko-mazurskie
i pomorskie.

Drugim ogromnie wa¿nym problemem, który
zosta³ zdefiniowany w rezolucji, jest sprawa wy-
korzystania infrastruktury istniej¹cej na grani-
cznych wodach œródl¹dowych oraz umo¿liwie-
nie ¿eglugi na Zalewie Wiœlanym i Zalewie Kali-
ningradzkim – tak¹ nazwê on nosi – w oparciu
o miêdzyrz¹dowe porozumienie pomiêdzy
rz¹dami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej. Mia³oby to znaczenie dla pobudzenia
stosunków spo³eczno-gospodarczych oraz wy-
korzystania infrastruktury przygranicznej. Na
konferencji w Karlskronie przedstawiciele stro-
ny rosyjskiej oœwiadczyli, ¿e przywrócenie ¿eg-
lugi miêdzy polskimi portami nad Zalewem Wiœ-
lanym i odpowiednio portami rosyjskimi nad
Zalewem Kaliningradzkim bêdzie mo¿liwe na-
wet od maja 2007 r. Jest to problem ogromnie
wa¿ny dla wykorzystania istniej¹cej infrastruk-
tury portowej w Elbl¹gu, w którym prawie rok
temu zamar³a wszelka dzia³alnoœæ gospodarcza.

Prosimy pani¹ minister o poinformowanie, ja-
kie dzia³ania zostan¹ podjête przez rz¹d Rzeczy-
pospolitej Polskiej w sprawie wy¿ej wymienionych
problemów, a przede wszystkim w sprawie przy-
wrócenia swobody ¿eglugi po Zalewie Wiœlanym.
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(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Z wyrazami szacunku – senator S³awomir Sa-
dowski i senator Jerzy Szmit.

Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pozosta³e oœwiadczenia zosta³y z³o¿one do pro-

toko³u.*

Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego pierwsze-
go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
szóstej kadencji zgodnie z Regulaminem Senatu
zostanie udostêpniony senatorom w terminie
trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze
Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Wysoki Senacie, zamykam trzydzieste pier-
wsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej szóstej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 49)
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*Oœwiadczenia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

(senator S. Sadowski)





Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 M.J. Adamczak + - + + + - + + + - + - + - + + + + + +
2 F. Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P. Alexandrowicz + - + - + - + + + - + ? ? - + + + + + ?
4 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 M. Augustyn + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
7 D.J. Bachalski + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
8 R.J. Bender + - + . + - + + + - + - + - + + + + + -
9 A. Bentkowski + + + - + ? + + + + + - + - + + + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
12 K. Bochenek + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
13 P.M. Boroñ + - + - + - + + + - + - + + + + + + + ?
14 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 M. Budner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J.M. Chmielewski - - + - + + + + + - + - + - + + + + + +
17 J.M. Chróœcikowski . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
18 R. Ciecierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 K.P. Cugowski + ? + ? + - + + + + + - + - + + + + + +
20 J. Fetliñska . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
21 U.J. Gacek + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
22 J.P. Ga³kowski + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
23 A.M. Go³aœ + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
24 J. Gowin + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
25 D.M. Górecki + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + - + + + + + - + - + + . . +
27 H. Górski + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
28 A.S. Jaroch + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
29 S. Karczewski + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
30 A.J. Kawecki + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
31 S. Kogut + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
32 B.J. Korfanty + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
33 W.J. Kraska + - + - + - + + + + + - + - + + + + + +
34 J. Kubiak + ? + - + ? + ? + ? + - ? - ? + + + ? +
35 A.M. Kurska . . # - + - + + + - + - + - + + + + + +
36 K.J. Kutz + + + + + ? ? + + + + + + + ? + + + + +
37 J.W. Lasecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 R.A. Legutko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 T.S. Lewandowski . . + - + - + + + - + - + - + + + + + +
40 B. Lisiecki + - + + + + + + + + + + + - + + + + + +
41 R.E. Ludwiczuk + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
42 A. £uczycki + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
43 J.M. £yczak + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
44 W. £yczywek + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
45 T. Maæka³a + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
46 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 A. Massalski + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
48 M.S. Maziarz . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
50 P. Michalak + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
51 M. Mi³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 T.W. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A.A. Motyczka + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 S.K. Niesio³owski + + + + + + - + + + + + - + - + + + + +
55 M. Nykiel + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
56 M. Ok³a + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
57 W. Ortyl . - + - + - + + + - + - + - + # + + + +
58 A. Owczarek + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
60 A. Person + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
61 K.M. Piesiewicz + + ? + + + - + + + + + - + - + + + + +
62 S. Piotrowicz . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
63 M. P³a¿yñski . . + + + + - + + + + + - + + + + + + +
64 L.P. Podkañski + + + + + - + + + + + - + - + + + + + +
65 K.J. Putra . . + - + - + + + - + - + - + + + + + +
66 E. Rafalska + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
67 Z.W. Rau + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
68 M.D. Rocki + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
69 Z. Romaszewski . - - - + - + + + - + - + - + + + + + +
70 J.J. Rudnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 C. Rybka + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
72 C.W. Ryszka + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
73 S. Sadowski + - + - + - + + + + + - + - + + + + + +
74 J. Sauk + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
75 W. Sidorowicz + + + + + + - + + + + + - + - + + + + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + + + + + + - + + + + + - + - + + + + +
78 J. Szafraniec + - + - + - + + + - + - + - + + + + + -
79 Z.M. Szaleniec + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
80 J. Szmit + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
81 A. Szymañski + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
82 J.M. Szymura . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
83 M. Szyszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R.J. Œlusarz . - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
85 E. Tomaszewska + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
86 Z.A. Trybu³a + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
87 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Waszkowiak + - + - + - + + + + + - + - + + + + + +
89 K. Wiatr + - + - + - + + + - + - ? - + + + + + +
90 R.W. Wierzbicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 E. Wiêc³awska-Sauk + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +
92 M.S. Witczak + + + + + + - + + - + + - + - + - + + +
93 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 J.W. W³osowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 M.J. Wojtczak + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
96 L. Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 P.B. Zientarski + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
98 M. Zió³kowski + + + + + + - + + - + + - + - + + + + +
99 K.T. Z³otowski . . + - + - + + + - + - + - + + + + + +

100 C.M. ¯elichowski + - + - + - + + + - + - + - + + + + + +

Obecnych 66 75 80 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 79 80
Za 65 30 77 32 80 30 51 79 80 14 80 30 49 30 51 79 79 79 78 76
Przeciw 1 43 1 46 0 47 28 0 0 65 0 49 28 50 27 0 1 0 0 2
Wstrzyma³o siê 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 2
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 M.J. Adamczak - - - - + + + - + ? + + - + + - - + + +
2 F. Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P. Alexandrowicz - - - - + ? + - + ? # + + + + - - + + +
4 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 M. Augustyn + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
7 D.J. Bachalski . + - + - - + + - + + + - # + + . . - #
8 R.J. Bender - - - - ? ? + - + + + + - + + + - ? + +
9 A. Bentkowski + - + - + + + - - + + + - + + + + - - +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela + + + - + + + - + + + + - + + + + ? - +
12 K. Bochenek + + - ? - - + + - + + + - + + + + - - -
13 P.M. Boroñ - - - - + + + - + + # + - + + + + ? ? +
14 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 M. Budner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J.M. Chmielewski + - - - + # + - + + ? + + ? + + + - - -
17 J.M. Chróœcikowski - - - - + + + - + - + + - + + + - + - +
18 R. Ciecierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 K.P. Cugowski - - - - + + + - + + + + - + + + + + + ?
20 J. Fetliñska - - - - + + + - + - . + - + + + + + + +
21 U.J. Gacek + + + + + ? + + - + + + - + + + + - - -
22 J.P. Ga³kowski - - - - + + + - + ? + # - + + + + . - +
23 A.M. Go³aœ + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
24 J. Gowin + + ? + ? ? + + - + + + - + + + + - ? ?
25 D.M. Górecki - - - - + + + - + ? ? + - + # + + + + +
26 R.J. Górecki + + - + + - + + - + ? ? - + + + + ? - -
27 H. Górski - - - - + + + - + - + + - + + - - + + +
28 A.S. Jaroch - - - - + + + - + - + + - + + - - + + +
29 S. Karczewski - - - - + + + - + ? + + - + + + + + + +
30 A.J. Kawecki - - - - + + + - + + + + - + + + + + - +
31 S. Kogut - - - - + + + - + - + + - + + - - + + +
32 B.J. Korfanty - - - - + + + - + - + + - + + + - + + +
33 W.J. Kraska - - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
34 J. Kubiak + - - - ? + + ? ? + + + - + + + + - - +
35 A.M. Kurska - - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
36 K.J. Kutz + ? ? + + ? + + - + + + - + + + + - - -
37 J.W. Lasecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 R.A. Legutko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 T.S. Lewandowski - - - - + + + - + - + + - + + - - + - +
40 B. Lisiecki ? - ? ? ? ? + - + ? + + - + + + + + + -
41 R.E. Ludwiczuk + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
42 A. £uczycki + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
43 J.M. £yczak - - - - + + + - + - + + - + + + - + + +
44 W. £yczywek + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
45 T. Maæka³a + + + + - - + + - + + + - + + + + # - -
46 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 A. Massalski ? - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
48 M.S. Maziarz + - - - + + + - + + . + - + + + + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz - - - - + + + - + - + + - + + + + + - +
50 P. Michalak - - - - + + + - + - + + - + + + + + - +
51 M. Mi³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 T.W. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A.A. Motyczka + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 S.K. Niesio³owski + + - - - - + + . . . . . . . . . . . .
55 M. Nykiel + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
56 M. Ok³a + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
57 W. Ortyl - - - - + + + - + - + + - + + - - + + +
58 A. Owczarek + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
59 M. Pañczyk-Pozdziej + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
60 A. Person + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
61 K.M. Piesiewicz ? ? ? ? ? ? ? + - ? + ? - + + + + - - -
62 S. Piotrowicz - - - - + + + - + + + + + + + - - + + +
63 M. P³a¿yñski + + - - + # + + - . . . . . . . . . . .
64 L.P. Podkañski + - + - + + + - - + + + - + + + + - - +
65 K.J. Putra - - - - + + + - + - + + - + + - - + + +
66 E. Rafalska - - - - + + + - + - . + - + + + - + + +
67 Z.W. Rau - - - - + + + - + + + + + + + - - + + +
68 M.D. Rocki + + ? + ? ? + + - + + + - + + + + - - -
69 Z. Romaszewski - - - - - + + - + + . + - + + + + + - +
70 J.J. Rudnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 C. Rybka ? ? ? - + + + - + + + + - + + - - + + +
72 C.W. Ryszka - - - - + + + - + - + + - + + + + + + +
73 S. Sadowski - - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
74 J. Sauk - - - - + + + - + # + + - + + + - + - +
75 W. Sidorowicz + ? - ? - - + + - + + + - + + + + - ? -
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + + - - # ? + + - + + + - + + + + - - -
78 J. Szafraniec - - - - + + + - + + + + - + + + - + + +
79 Z.M. Szaleniec + + ? + ? ? + + - + + + - + + + + - - -
80 J. Szmit - - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
81 A. Szymañski - - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
82 J.M. Szymura + + + - + + + - + + + + - + + - + + + +
83 M. Szyszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R.J. Œlusarz - - - - + + + - + + + + - + + + + + + +
85 E. Tomaszewska - - - - + + + - + + . + - + + + + + + +
86 Z.A. Trybu³a - - - - + + + - + + + + - + + - - + + +
87 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Waszkowiak - - - - + + + - + ? . + - + + + + + + +
89 K. Wiatr + + + - + + + - + ? + + - + + + + + + +
90 R.W. Wierzbicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 E. Wiêc³awska-Sauk - - - - + + + - + + + + - + + + - + - +
92 M.S. Witczak + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
93 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 J.W. W³osowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 M.J. Wojtczak + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
96 L. Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 P.B. Zientarski + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
98 M. Zió³kowski + + - + - - + + - + + + - + + + + - - -
99 K.T. Z³otowski - - - - + + + - + + + + - + + + + + ? +

100 C.M. ¯elichowski - - - - + + + - + - # + - + + + - + + +

Obecnych 79 80 80 80 80 80 80 80 79 78 72 78 78 78 78 78 77 76 78 78
Za 35 29 7 23 51 47 79 29 48 53 66 75 4 76 77 65 56 43 35 48
Przeciw 40 47 66 53 21 21 0 50 30 15 0 0 74 0 0 13 21 28 39 27
Wstrzyma³o siê 4 4 7 4 7 10 1 1 1 9 3 2 0 1 0 0 0 4 4 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 M.J. Adamczak + + + + ? ? + - + + + + + + + + ? - - +
2 F. Adamczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P. Alexandrowicz + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
4 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 M. Augustyn ? + + - + + + - + + + + + + + + + - + +
7 D.J. Bachalski ? . + - + + + - + + + + + + + + + + + +
8 R.J. Bender + + + + + ? + - + + + + + + + - - - + +
9 A. Bentkowski + + + - - + + - + + + + + + + + + + + +

10 P. Berent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 A. Biela + + + + ? + + - + + + + + + + + + + + +
12 K. Bochenek ? . + - + + + - + + + + + + + + + - + +
13 P.M. Boroñ + + + + - + + - + + + + + + + - - + + +
14 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 M. Budner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 J.M. Chmielewski - + + ? - + + - + + + - + + + + + + . +
17 J.M. Chróœcikowski + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
18 R. Ciecierski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 K.P. Cugowski + + + + - + + - + + + + + + + + + + + +
20 J. Fetliñska + + + + - + + - + + + + + + + - - + + +
21 U.J. Gacek ? + + - + ? + - + + + + + + + + + - + +
22 J.P. Ga³kowski - + + + - + + - + + + + - + + - - - + +
23 A.M. Go³aœ ? + + - + + + - + + + + + + + + + - + +
24 J. Gowin ? + + - + ? + - + + + + + + + + + - + +
25 D.M. Górecki + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
26 R.J. Górecki ? + + - + + + + + + + + ? - + + + - + +
27 H. Górski + + + + - + + - + + + + # + + - - - + +
28 A.S. Jaroch + + + + - + + - + + + + + + + - - - . +
29 S. Karczewski + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
30 A.J. Kawecki + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
31 S. Kogut + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
32 B.J. Korfanty + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
33 W.J. Kraska + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
34 J. Kubiak - + + ? + ? ? - + + + + + + + + - + + +
35 A.M. Kurska + + + + - + + - + + + + . + + - - - + +
36 K.J. Kutz + + + ? + + + ? + + + + + + + + + + + +
37 J.W. Lasecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 R.A. Legutko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 T.S. Lewandowski + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
40 B. Lisiecki ? + + + ? ? + - + + + + + + + ? ? - - +
41 R.E. Ludwiczuk ? + + - + + + - + + + + + + + + - . . .
42 A. £uczycki ? + + - + + + - + + + + + + + + + - + +
43 J.M. £yczak + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
44 W. £yczywek ? + + - + - + - + + + + . . . . . . . .
45 T. Maæka³a ? + + - + + + - + + + + + - + + + + + +
46 W. Mañkut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 A. Massalski + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
48 M.S. Maziarz + + + + . + + - + + + + + + + - + - + +
49 A.T. Mazurkiewicz - + # + - + + . . + + + - + - + + + + +
50 P. Michalak + + + + - + + - + + + + + + + - - + + +
51 M. Mi³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 T.W. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A.A. Motyczka ? + + - + + + - + + + + . . . . . . . .
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 S.K. Niesio³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . + +
55 M. Nykiel ? + + - + + + - + + + + + + + + + - + +
56 M. Ok³a ? + + - + - + - + + + + + + + + + - + +
57 W. Ortyl + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
58 A. Owczarek ? + + - + - + - + + + + + + + + + - + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej ? + + - + + + - + + + + + + + + + - + +
60 A. Person ? + + - + + + - + + + + + + + + + - + +
61 K.M. Piesiewicz - - + - + + + + ? ? ? + - + + + + - + +
62 S. Piotrowicz + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
63 M. P³a¿yñski . . . . . . . . . . . . + + + + + - + +
64 L.P. Podkañski + + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
65 K.J. Putra + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
66 E. Rafalska + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
67 Z.W. Rau + + + + - + + - + + + + + + + - + ? + +
68 M.D. Rocki ? + + - + + + - + . + + + + + + + + + +
69 Z. Romaszewski + + + + - + + - + + + + + + + - - + + +
70 J.J. Rudnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 C. Rybka + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
72 C.W. Ryszka + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
73 S. Sadowski + + + + - + + - + + + + + + + - - + + +
74 J. Sauk + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
75 W. Sidorowicz ? + + - + ? + - + + + + + + + + + - + +
76 R.T. Sikorski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz ? + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
78 J. Szafraniec + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
79 Z.M. Szaleniec ? + + - + + + - + + + + + + + + + ? + +
80 J. Szmit + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
81 A. Szymañski + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
82 J.M. Szymura + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
83 M. Szyszka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 R.J. Œlusarz + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
85 E. Tomaszewska + + + + - + + - + + + + + + + + - + + +
86 Z.A. Trybu³a + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
87 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Waszkowiak + + + + ? + . - + + + + + + + ? - - + +
89 K. Wiatr + + + + - + + - + + + + - + + - - - + +
90 R.W. Wierzbicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91 E. Wiêc³awska-Sauk + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
92 M.S. Witczak ? + + - + + + - + + + + + + + + + + + +
93 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94 J.W. W³osowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 M.J. Wojtczak ? + + - + - + - + + + + + + + + + - + +
96 L. Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 P.B. Zientarski ? + + - ? + + - + + + + + + + + + . . .
98 M. Zió³kowski ? + + - + ? ? + # + + + + + + + + - + +
99 K.T. Z³otowski + + + + - + + - + + + + + - + - - - + +

100 C.M. ¯elichowski + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +

Obecnych 78 76 78 78 77 78 77 77 77 77 78 78 76 77 77 77 77 75 74 76
Za 47 75 77 47 28 66 75 3 75 76 77 77 70 74 76 35 33 19 72 76
Przeciw 5 1 0 28 44 4 0 73 0 0 0 1 4 3 1 40 42 54 2 0
Wstrzyma³o siê 26 0 0 3 5 8 2 1 1 1 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65
1 M.J. Adamczak + # + + +
2 F. Adamczyk . . . . .
3 P. Alexandrowicz + + + + +
4 P.£. Andrzejewski . . . . .
5 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . .
6 M. Augustyn + + + + +
7 D.J. Bachalski + + + + +
8 R.J. Bender + + + + +
9 A. Bentkowski + + + + +

10 P. Berent . . . . .
11 A. Biela + + + + +
12 K. Bochenek . . + + +
13 P.M. Boroñ + + + + +
14 B.M. Borusewicz . . . . .
15 M. Budner . . . . .
16 J.M. Chmielewski + + + + +
17 J.M. Chróœcikowski + + + + +
18 R. Ciecierski . . . . .
19 K.P. Cugowski + + + + +
20 J. Fetliñska + + + + +
21 U.J. Gacek + + + + +
22 J.P. Ga³kowski + + + + +
23 A.M. Go³aœ + + + + +
24 J. Gowin + + + + +
25 D.M. Górecki + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + ?
27 H. Górski + + + + +
28 A.S. Jaroch + + + + +
29 S. Karczewski + + + + +
30 A.J. Kawecki + + + + +
31 S. Kogut + + + + +
32 B.J. Korfanty + + + + +
33 W.J. Kraska + + + + +
34 J. Kubiak + + + + +
35 A.M. Kurska + + + + +
36 K.J. Kutz + + + + +
37 J.W. Lasecki . . . . .
38 R.A. Legutko . . . . .
39 T.S. Lewandowski + + + + +
40 B. Lisiecki + + + + +
41 R.E. Ludwiczuk . . . . .
42 A. £uczycki + + + + +
43 J.M. £yczak + + + + +
44 W. £yczywek . . . . .
45 T. Maæka³a + + + + +
46 W. Mañkut . . . . .
47 A. Massalski + + + + +
48 M.S. Maziarz + + + + +
49 A.T. Mazurkiewicz + + + + +
50 P. Michalak + + + + +
51 M. Mi³ek . . . . .
52 T.W. Misiak . . . . .
53 A.A. Motyczka . . . . .

61 62 63 64 65
54 S.K. Niesio³owski + + + + +
55 M. Nykiel + + + + +
56 M. Ok³a + + + + +
57 W. Ortyl + + + + +
58 A. Owczarek + + + + +
59 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + +
60 A. Person + + + + +
61 K.M. Piesiewicz + + + + ?
62 S. Piotrowicz + + + + +
63 M. P³a¿yñski + + + + +
64 L.P. Podkañski + + + + +
65 K.J. Putra + + + + +
66 E. Rafalska + + + + +
67 Z.W. Rau + + + + +
68 M.D. Rocki + + + + +
69 Z. Romaszewski + + + + +
70 J.J. Rudnicka . . . . .
71 C. Rybka + + + + +
72 C.W. Ryszka + + + + +
73 S. Sadowski + + + + +
74 J. Sauk + + + + +
75 W. Sidorowicz + + + + +
76 R.T. Sikorski . . . . .
77 R.M. Smoktunowicz + + + + +
78 J. Szafraniec + + + + +
79 Z.M. Szaleniec + + + + +
80 J. Szmit + + + + +
81 A. Szymañski + + + + +
82 J.M. Szymura + + + + +
83 M. Szyszka . . . . .
84 R.J. Œlusarz + + + + +
85 E. Tomaszewska + + + + +
86 Z.A. Trybu³a + + + + +
87 P. Wach . . . . .
88 M. Waszkowiak + + + + +
89 K. Wiatr + + . + +
90 R.W. Wierzbicki . . . . .
91 E. Wiêc³awska-Sauk + + + + +
92 M.S. Witczak + + + + +
93 E.K. Wittbrodt . . . . .
94 J.W. W³osowicz . . . . .
95 M.J. Wojtczak + + + + +
96 L. Zalewski . . . . .
97 P.B. Zientarski . . . . .
98 M. Zió³kowski + + + + +
99 K.T. Z³otowski + + + + +

100 C.M. ¯elichowski + + + + +

Obecnych 75 75 75 76 76
Za 75 74 75 76 74
Przeciw 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 2
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0

31 posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r.
190 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 31. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny podczas imprez masowych zapewnia ustawa o bezpieczeñstwie

imprez masowych, uchwalona w 1997 r. Dziesiêæ lat funkcjonowania ustawy pokaza³o, ¿e obowi¹zuj¹ce
przepisy nie mog¹ w prawid³owy sposób zapewniæ bezpieczeñstwa na imprezach masowych. Szczegól-
nym przyk³adem s¹ chuligañskie wybryki czy zachowania pseudokibiców na obiektach sportowych.
Brak jakichkolwiek skutecznych œrodków, które mog³yby zapewniæ bezpieczeñstwo zwyk³ym obywate-
lom – kibicom sprawia, ¿e coraz czêœciej boj¹ siê oni korzystaæ z mo¿liwoœci uczestnictwa w takich im-
prezach. I tak, do tego, aby unikn¹æ kompromituj¹cych nas zdarzeñ i sytuacji, jakie mia³y miejsce do-
tychczas na stadionach i w halach sportowych, proponowana nowelizacja tej ustawy sta³a siê koniecz-
noœci¹.

Wprowadza ona niew¹tpliwie znaczne zmiany maj¹ce na celu poprawienie bezpieczeñstwa imprez
masowych, niemniej jednak ju¿ na wstêpie trzeba zaznaczyæ, ¿e koncentruje siê g³ównie na nowelizacji
uregulowañ dotycz¹cych przepisów karnych, a w mniejszym stopniu odnosi siê do dzia³añ zapobiegaw-
czych. Rozszerzeniu uleg³ zakres przedmiotowy kar zwi¹zanych z nieprawid³owymi zachowaniami, za
które wymierzona bêdzie kara ustalona w ustawie. Katalog ten zosta³ rozszerzony miêdzy innymi o: za-
kaz przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publicznoœci, w art. 21 ust. 2b; zakaz rzucania
przedmiotami, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub bezpieczeñstwa uczestników im-
prezy, w art. 21 ust. 3b; przepis karny wprowadzaj¹cy sankcjê za niestawiennictwo w jednostce Policji
osób, w stosunku do których orzeczono œrodek karny zakazu wstêpu na imprezê masow¹ oraz za nie-
stosowanie siê do zakazu wstêpu na imprezê masow¹.

Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych znacznie
zmienia uregulowania zawarte w rozdziale 4 „Przepisy karne” ustawy z 1997 r., a nie odnosi siê w ogóle
do edukacji czy promocji prawid³owych postaw osób uczestnicz¹cych w imprezach, co jest, wed³ug
mnie, nie mniej wa¿nym czynnikiem. Zapewnienie bezpieczeñstwa poprzez zmiany wprowadzone
w przepisach karnych jest bardzo dobrym pomys³em, ale obawiam siê, ¿e w znacznym stopniu obci¹¿y
to organizatorów imprez masowych o podwy¿szonym ryzyku. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych zak³ada miêdzy innymi na³o¿enie na organizatora imprezy masowej obowi¹zku
zapewnienia identyfikacji osób bior¹cych udzia³ w takiej imprezie w hali sportowej czy na stadionie. Sa-
ma ustawa nie definiuje jednak, jak mia³aby wygl¹daæ taka identyfikacja osób i w jaki sposób mia³aby
byæ ona przeprowadzana, a poniewa¿ zak³ada, ¿e bêdzie to nale¿a³o do obowi¹zków organizatora, trzeba
liczyæ siê z faktem, ¿e w praktyce ca³kowity koszt identyfikacji osób chc¹cych uczestniczyæ w takiej im-
prezie poniesie organizator tej imprezy.

Ustawa zak³ada równie¿ w art. 7 ust. 1 pkcie 6, ¿e wszyscy porz¹dkowi musz¹ legitymowaæ siê wa¿n¹
licencj¹ pracownika ochrony, czego nie by³o w ustawie z 1997 r. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e generuje to ko-
lejny koszt, który musi ponieœæ organizator imprezy masowej. Ponadto nasuwa siê pytanie, czy bêdzie
mo¿liwe pozyskanie takiej du¿ej liczby licencjonowanych ochroniarzy.

Dodatkowo ustawa ta w art. 17a nowym ust. 1a oraz ust. 1b zak³ada, ¿e w przypadku imprez o pod-
wy¿szonym ryzyku wojewoda, po zaci¹gniêciu opinii w³aœciwego polskiego zwi¹zku sportowego, w uzgo-
dnieniu z komendantem wojewódzkim Policji sporz¹dza wykaz organizatorów, którzy maj¹ obowi¹zek
sprzeda¿y biletów imiennych, oraz ¿e organizatorzy ci maj¹ obowi¹zek gromadzenia danych wymienio-
nych osób przez okres dwunastu miesiêcy. Zaznaczyæ tu nale¿y, ¿e, tak jak w poprzednich kwestiach,
w praktyce to organizator poniesie koszty realizacji tego zapisu, gdy¿ zgdonie z rozdzia³em 5 ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. to administrator danych, czyli w tym wypadku
organizator imprezy masowej, bêdzie musia³ gromadziæ dane przez dwanaœcie miesiêcy. Dodatkowo
musi on prowadziæ ewidencjê osób zatrudnionych przy przetwarzaniu ich danych osobowych oraz za-
dbaæ o to, by osoby gromadz¹ce te dane zachowa³y je w tajemnicy.

Zasadnym jest wiêc stwierdzenie, ¿e wejœcie w ¿ycie tej ustawy mo¿e w konsekwencji doprowadziæ do
tego, ¿e organizowanie imprez masowych, szczególnie w halach sportowych, gdzie ryzyko bójek i awan-
tur jest mniejsze ni¿ na stadionach, przestanie byæ op³acalne, a zawody sportowe czy imprezy organizo-
wane w³aœnie w tych halach sportowych znikn¹ z wykazu imprez.
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Dalszy ci¹g przemówienia senatora Antoniego Szymañskiego
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Tadeusz Majewski, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej, powiedzia³, co
przeszkadza w aktualnym systemie: po pierwsze, niestabilne przepisy o pomocy osobom
niepe³nosprawnym w zatrudnieniu oraz nieadekwatne przygotowanie takich osób do pracy; po drugie,
s³abe zaanga¿owanie pracodawców i ich organizacji w aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³nosprawnych;
ponadto idea spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu w zakresie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych
nie przynosi spodziewanych efektów.

Tadeusz Majewski zaproponowa³ jako rozwi¹zanie: po pierwsze, wspomaganie wszystkich kategorii
osób niepe³nosprawnych, przy czym szczególna pomoc dotyczy³aby osób z niepe³nosprawnoœci¹ inte-
lektualn¹, osób niewidomych i osób z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹; po drugie, zasadê integracji szkol-
nej, zawodowej i spo³ecznej – przygotowanie do ¿ycia i rehabilitacja odbywaæ by siê mia³y w placówkach,
które pracuj¹ nad integracj¹ spo³eczn¹ osób niepe³nosprawnych; po trzecie, jednoznaczne okreœlenie
form wspomagania; po czwarte, œcis³e okreœlenie struktur organizacyjnych w dziedzinie udzielania po-
mocy i wsparcia osobom niepe³nosprawnym, tak aby rz¹d, samorz¹d, ró¿nego rodzaju placówki, orga-
nizacje pozarz¹dowe i inne wiedzia³y, co maj¹ robiæ i jak powinny to robiæ; po pi¹te, okreœlenie Ÿróde³ fi-
nansowania i przeznaczanie œrodków w odpowiedniej wysokoœci, która umo¿liwi pe³n¹ realizacjê za-
dañ; po szóste, wprowadzenie systemu monitoringu zadañ podjêtych przez okreœlone instytucje oraz
kontrolê efektywnoœci i celowoœci wydawania œrodków.

Wojciech Witkowski, wiceprezes Zarz¹du Inter Groclin Auto SA. W jego opinii pracodawca jest wa¿-
nym ogniwem w polskim systemie wyrównywania szans i aktywizacji osób niepe³nosprawnych. Z do-
œwiadczenia pracodawców zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych wynika, ¿e osoby te s¹ w stanie spro-
staæ trudnym wymaganiom wysokiej konkurencji, napiêtych normatywów czasu pracy, zu¿ycia mate-
ria³ów i surowców. Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych powoduje zwiêkszenie kosztów nawet w fir-
mach, które w swoj¹ dzia³alnoœæ wpisa³y wyrównywanie szans i aktywizacjê zawodow¹ osób niepe³no-
sprawnych. Redukcja pomocy pañstwa nie daje przedsiêbiorcy ¿adnej mo¿liwoœci zrekompensowania
kosztów poniesionych w zwi¹zku z zatrudnieniem niepe³nosprawnych.

Przeszkody g³ówne to: brak stabilnoœci prawno-systemowej – liczne s¹ zmiany ustawy; a tak¿e nie-
przewidywalnoœæ polityki pañstwa – istnieje wyraŸna potrzeba paktu o nienaruszalnoœci systemu, po-
nadto system ten powinien byæ uniezale¿niony od polityki i od niedobrych zmian.

Jak powinien kszta³towaæ siê system? Po pierwsze, pracodawca, w sytuacji spe³nionych pewnych
warunków ekonomicznych, jest w stanie realizowaæ system powszechny, kompleksowy, wczesny i ci¹g-
³y. Po drugie, system nie mo¿e byæ odizolowany od polityki gospodarczo-spo³ecznej pañstwa; obecnie
zaœ nie ma zrównowa¿onej polityki spo³eczno-gospodarczej – brakuje problematyki wspierania szans
i aktywnoœci zawodowej osób niepe³nosprawnych w ogólnej polityce pañstwa, w systemach podatkowo-
-finansowych, w rozliczaniu kosztów pracy; ponadto pañstwo nie dostrzega problemu ucieczki do kra-
jów o niskich kosztach wytwarzania. Po trzecie, nale¿y prowadziæ konsultacje, nale¿y s³uchaæ œrodo-
wiska osób niepe³nosprawnych i s³uchaæ pracodawców. Po czwarte, do prac nad systemem nale¿y
w³¹czyæ komisjê bud¿etow¹, bo okreœlenie celów i zadañ dla systemu to jedno, ale nale¿y tak¿e okreœliæ
dostêpne œrodki i koszt realizacji zadañ.

S³awomir Golec, dyrektor Reha-Pol-A, producenta sprzêtu dla osób niepe³nosprawnych. Wed³ug nie-
go wa¿nym aspektem w procesie wyrównywania szans jest zaopatrzenie niepe³nosprawnych w sprzêt
i pomoce techniczne. Podstawowe problemy w tej sferze to: dostêpnoœæ, jawnoœæ, rzetelnoœæ, opieka, ja-
koœæ i wolnoœæ wyboru.

Kwestia dostêpnoœci. Po pierwsze, chodzi tu o dostêpnoœæ œrodków finansowych – pañstwo powinno
tak organizowaæ zaopatrzenie w pomoce techniczne, aby finansowaæ najlepsze œrodki techniczne, na ja-
kie je staæ. Po drugie, nale¿y okreœliæ minimalne wyposa¿enie oraz minimalne wymagania ze strony oso-
by niepe³nosprawnej – chodzi o podejœcie zindywidualizowane, aby zaspokoiæ w wystarczaj¹cym stop-
niu potrzeby niepe³nosprawnego. Po trzecie, poniewa¿ minimum nie pozwala na aktywne w³¹czenie siê
w ¿ycie spo³eczeñstwa, niezbêdne jest zaopatrzenie w pomoce techniczne, które bêd¹ pozwala³y na zrea-
lizowanie aspiracji, zrealizowanie potrzeb wy¿szego rzêdu. Po czwarte, nale¿y udostêpniæ informacje
o sposobie finansowania zakupu œrodków technicznych i o dostêpnych œrodkach technicznych – jako ¿e
niepe³nosprawni czêsto nie wiedz¹, jakie maj¹ mo¿liwoœci, jak¹ pomoc mog¹ otrzymaæ i gdzie siê po ni¹
zwróciæ – a najprostszym rozwi¹zaniem jest tworzenie centrów informacji dla osób niepe³nosprawnych.

Jawnoœæ. W Polsce nie ma jasnych kryteriów przyznawania pomocy technicznych dla osób niepe³no-
sprawnych. Potrzebny jest ogólnodostêpny, jawny wykaz refundowanych pomocy technicznych, zawie-
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raj¹cy dane produktów. Podstaw¹ mo¿e byæ na przyk³ad rejestr wyrobów medycznych i za³o¿enie, ¿e tyl-
ko wyroby figuruj¹ce w tym rejestrze mog¹ byæ finansowane z bud¿etu pañstwa. Wykaz powinien byæ
uaktualniany co najmniej raz w roku, cena produktu deklarowana przez dystrybutora b¹dŸ przez pro-
ducenta ma byæ jawna. Osoby niepe³nosprawne mog³yby wtedy same zorientowaæ siê, co jest dla nich
dostêpne, w jakich cenach i co ewentualnie mog¹ nabyæ za dop³at¹, je¿eli cena przekracza limit refun-
dacji.

Rzetelnoœæ. Chodzi o rzetelnoœæ w informacji o sprzêcie, w jego doborze i w dostarczeniu. Jak dot¹d
brakuje kompetentnego doradztwa przy zakupie sprzêtu.

Opieka. Chodzi o doradztwo w zakresie u¿ytkowania sprzêtu i pomocy technicznych, o wprowadze-
nie zdrowych zasad komunikacji producentów i dystrybutorów z u¿ytkownikami.

Jakoœæ. Finansowaæ nale¿y najlepsze pod wzglêdem jakoœci pomoce techniczne, co nie oznacza, ¿e
najdro¿sze.

Wolnoœæ wyboru. Je¿eli zapewnimy odpowiednie œrodki finansowe i pe³n¹ informacjê na temat ich
dostêpnoœci, jeœli zapewnimy pe³n¹ informacjê na temat sprzêtu i doprowadzimy do rozprowadzania
przez sieæ rzetelnych dystrybutorów, to w bezpoœredni sposób umo¿liwimy osobie niepe³nosprawnej
w pe³ni œwiadomy i wolny wybór najbardziej odpowiadaj¹cego jej œrodka technicznego.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymañskiego
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Problemy osób cierpi¹cych z powodu zaburzeñ psychicznych i problemy ich rodzin to kwestie nadal
ma³o zauwa¿ane i niedoceniane. Dzia³ania pañstwa w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, jak
i polityki spo³ecznej w tym zakresie, s¹ niewystarczaj¹ce w porównaniu ze skal¹ problemu. Przyjmuj¹c,
¿e na schizofreniê choruje œrednio 1% osób w ka¿dej populacji, w Polsce choruje na tê chorobê oko³o
400 tysiêcy osób. Rozpowszechnienie depresji okreœla siê na 10% do 20%, co oznacza, ¿e co szósty
mieszkaniec kraju mo¿e okresowo cierpieæ z jej powodu.

Zaburzenia nerwicowe stanowi¹ 40% udzielanych porad w lecznictwie otwartym. Jak wskazuj¹ dane
uzyskane w moim województwie pomorskim, w latach 2001–2003 nast¹pi³ gwa³towny wzrost, o 188%,
liczby osób korzystaj¹cych z pierwszorazowych porad psychiatrów – dane uzyskane przez Pomorskie
Stowarzyszenie Mened¿erów Lecznictwa Psychiatrycznego „Zgoda” i MOPS Gdañsk. Bior¹c pod uwagê,
¿e wystêpuje jeszcze wiele innych zaburzeñ psychicznych, problemy osób chorych i niepe³nosprawnych
z tej grupy wymagaj¹ bardziej zdecydowanych dzia³añ.

Spo³eczeñstwo, media, pracodawcy, a nawet lekarze ulegaj¹ czêsto stereotypowemu widzeniu cho-
rych psychicznie jako niebezpiecznych, agresywnych, niezdolnych do efektywnej pracy. Taki obraz, wy-
nikaj¹cy czêsto z niewystarczaj¹cej wiedzy, pog³êbia izolacjê, poczucie beznadziei i w konsekwencji
zwiêksza negatywne skutki choroby. Wydaje siê, ¿e inne grupy osób niepe³nosprawnych uzyskuj¹ wiê-
cej miejsca, wiêcej zainteresowania spo³ecznego. Negatywne skutki choroby pog³êbia jednak w zasadni-
czym stopniu brak odpowiednich form rehabilitacji i wsparcia w œrodowisku. Prowadzi to z kolei do dal-
szej izolacji, utraty mo¿liwoœci uzyskania pracy – stopieñ bezrobocia w tej grupie wynosi 70% do 80%.

Jakie s¹ braki w istniej¹cym systemie leczenia, rehabilitacji i wsparcia? Oblicza siê, ¿e z powodu nie-
wystarczaj¹cych œrodków finansowych 87% chorych nie ma dostêpu do nowoczesnych metod leczenia,
a samo leczenie i pomoc ograniczaj¹ siê najczêœciej do trzech, czterech tygodni hospitalizacji i wizyty
u psychiatry jeden raz w miesi¹cu. Konsekwencj¹ tego jest zjawisko obrotowych drzwi, czyli nawroty
choroby i ponowne hospitalizacje, które s¹ bardziej kosztowne ni¿ œrodowiskowe formy leczenia
i wsparcia. Miesiêczny koszt pobytu na oddziale ca³odobowym szpitala wynosi 2 tysi¹ce 760 z³, a pobyt
w œrodowiskowym domu samopomocy, dzienny tryb pobytu uczestników, 800 z³ – Œrodowiskowy Dom
Samopomocy Gdañsk.

W kilku rejonach w Polsce – Kraków i województwo ma³opolskie, Bielsko Bia³a, Warszawa – mamy do-
bre przyk³ady programów zintegrowanych i dzia³aj¹cych kompleksowo systemów leczenia i wsparcia
osób z zaburzeniami psychicznymi, ale w skali ca³ego kraju istnieje potrzeba ich dalszego tworzenia.
Programy te uwzglêdniaj¹ jednak wspó³dzia³anie samorz¹du terytorialnego, s³u¿by zdrowia i organiza-
cji pozarz¹dowych.

W województwie ma³opolskim powsta³ regionalny program ochrony zdrowia psychicznego. Wiele œro-
dowisk dzia³aj¹cych w obszarze szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego podkreœla te¿ ko-
niecznoœæ powstania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który móg³by przyczyniæ
siê do poprawy jakoœci dzia³añ w tym zakresie w skali ca³ego kraju.

Od oko³o oœmiu lat tworzony jest w Gdañsku, przy wspó³udziale Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kry-
zysami Psychicznymi „Przyjazna D³oñ”, MOPS Gdañsk i Pomorskiego Stowarzyszenia Mened¿erów Le-
cznictwa Psychiatrycznego „Zgoda”, zintegrowany system œrodowiskowego wsparcia dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi i ich rodzin. Stowarzyszenie, przy wsparciu urzêdu wojewódzkiego i urzêdu
marsza³kowskiego, tworzy te¿ kolejne ogniwa tego systemu w postaci klubów samopomocy i innych oœ-
rodków wsparcia na terenie województwa pomorskiego.

Do czego powinniœmy zmierzaæ? Nale¿y stworzyæ podstawy ustawowe do wspierania i tworzenia re-
gionalnych systemów leczenia i wsparcia. Dotychczasowe formy wspó³dzia³ania s³u¿by zdrowia i pomo-
cy spo³ecznej w tym zakresie nie zapewniaj¹ integracji oddzia³ywañ leczniczych i wspieraj¹cych wobec
tej grupy niepe³nosprawnych. System taki powinien byæ systemem zintegrowanym i otwartym, a jego
dzia³anie – koordynowane przez sta³y zespó³ koordynatorów. Dzia³ania zespo³u koordynuj¹cego i regio-
nalnego oœrodka wsparcia, w którym by on pracowa³, powinny mieæ zapewnione sta³e finansowanie,
aby zapewniæ d³ugofalowoœæ i kompleksowoœæ oddzia³ywañ w ramach systemu. Nale¿y umo¿liwiæ orga-
nizacjom pozarz¹dowym, dzia³aj¹cym na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie d³ugo-
falowych programów poprzez odpowiednie finansowanie. Dotychczasowy system konkursów granto-
wych nie daje takich mo¿liwoœci.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Bendera

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Trwa spór o przebieg trasy autostrady przez dolinê Rospudy w okolicy Augustowa. Problem by nie za-
istnia³, gdyby utrzymana zosta³a wczeœniej planowana wersja autostrady, tak zwanej via Baltica, która
mia³a przebiegaæ przez £om¿ê. Wieœæ niesie, ¿e by³aby to krótsza trasa, ni¿ obecnie planowana przez
Bia³ystok, i znikn¹³by kontrowersyjny odcinek drogi zwi¹zany z dolin¹ Rospudy. Podobno wczeœniejsze
plany, przygotowuj¹ce trasê via Baltica przez £om¿ê, poch³onê³y ju¿ kilka milionów z³otych. Obecny
przebieg trasy prowadzony poprzez Rospudê budzi kontrowersje w Polsce i w instytucjach Unii Euro-
pejskiej w Brukseli, grozi konsekwencjami finansowymi dla Polski.

W zwi¹zku z powy¿szym pragnê zapytaæ Pana Ministra, czy nie mo¿na by³oby powróciæ do koncepcji
via Baltica prowadz¹cej przez £om¿ê, krótszej o kilkadziesi¹t kilometrów, tañszej, która nie bêdzie kon-
trowersyjna ze wzglêdów przyrodniczych.

Ryszard Bender
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Trafi³a do mnie, jako do senatora, który jest jednoczeœnie profesorem psychologii, sprawa pana Józe-

fa Smolaka, zamieszka³ego w miejscowoœci Turza 117, 36-050 Soko³ów Ma³opolski, przeciwko któremu
miejscowa Policja wytoczy³a proces o kradzie¿ dwóch s³upków oraz zniszczenie ¿erdzi drewnianych na
³¹czn¹ kwotê 75 z³. Jedynym œwiadkiem oskar¿enia jest s¹siad oskar¿onego, by³y funkcjonariusz
ZOMO, który stwierdzi³, i¿ u pana Smolaka w nocy z soboty na niedzielê przed wyborami prezydenckimi
œwieci³o siê w domu œwiat³o i szczeka³ jego pies. Pomijaj¹c œmiesznie nisk¹ kwotê oficjalnie podawanej
przez Policjê szkody, nale¿y jeszcze wskazaæ fakt, i¿ owe s³upki i ¿erdzie, bêd¹ce przedmiotem oskar¿e-
nia, zosta³y postawione na terenie sporów s¹siedzkich o miedzê. Istnieje przypuszczenie, i¿ ca³e postê-
powanie jest s¹siedzk¹ prowokacj¹ maj¹c¹ na celu wy³udzenie od Józefa Smolaka ponoszenia kosztów
rozgraniczenia geodezyjnego nieruchomoœci w trybie postêpowania s¹dowego.

Sprawa ta nie zas³ugiwa³aby na ¿adn¹ uwagê, gdyby nie fakt, i¿ obwiniony Józef Smolak jest siedem-
dziesiêciopiêcioletnim dzia³aczem politycznym NSZZ RI „Solidarnoœæ” w Soko³owie Ma³opolskim i by³
szykanowany przez dawny uk³ad polityczny. Najbardziej zaskakuj¹ce jest jednak to, ¿e po tocz¹cym siê
przez pó³tora roku postêpowaniu s¹dowym przewodnicz¹ca sk³adu orzekaj¹cego, pani Ewa ¯o³nier-
czuk-Dec, wyda³a, bez racjonalnego i wystarczaj¹cego uzasadnienia, zlecenie badañ psychiatrycznych
obwinionego starszego pana, niewygodnego dzia³acza solidarnoœciowego. Zarówno w mojej ocenie, jak
i w percepcji spo³ecznej œrodowiska lokalnego, decyzja badañ psychiatrycznych w tej sytuacji jest ro-
dzajem poni¿enia Józefa Smolaka w jego w³asnym œrodowisku lokalnym.

W tej wiêc sytuacji bardzo proszê o zbadanie mo¿liwoœci cofniêcia decyzji s¹dowej o badaniach psy-
chiatrycznych Józefa Smolaka jako w ¿aden sposób nieuzasadnionych potrzebami postêpowania s¹do-
wego, a maj¹cych raczej posmak politycznej represji. Chcê te¿ nadmieniæ, i¿ S¹d Rejonowy Wydzia³ XIII
Grodzki w Rzeszowie, prowadz¹cy przedmiotowe postêpowanie (sygnatura akt XIII W353/06), wy³¹czy³
ju¿, na wniosek Józefa Smolaka*, pani¹ Ewê ¯o³nierczuk-Dec ze sk³adu orzekaj¹cego w jego sprawie.
Trudno mu jest jednak samemu wystêpowaæ w sprawie uchylenia wobec niego badañ psychiatrycznych
jako metody represyjnej.

Bardzo proszê równie¿ o objêcie przez ministerstwo nadzorem tocz¹cego siê postêpowania wobec pa-
na Józefa Smolaka z uwagi na wskazane przeze mnie okolicznoœci.

Z powa¿aniem
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
Pani Anna Kotliñska, zamieszka³a przy ulicy Grabskiego 6 m. 4, 55-231 Jelcz-Laskowice, zwróci³a siê

do mnie w sprawie notorycznego umarzania przez Prokuraturê Rejonow¹ w O³awie spraw dotycz¹cych
spó³dzielni mieszkaniowej w Jelczu-Laskowicach. Jej zdaniem przyczyn¹ tego stanu rzeczy mo¿e byæ
fakt, i¿ zastêpca prezesa tej spó³dzielni, pani Joanna Wib³y, pracuje w Prokuraturze Rejonowej w Jel-
czu-Laskowicach jako kierownik sekretariatu. Tak siê zawsze sk³ada³o, ¿e sprawy zwi¹zane ze
spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ z Jelcza-Laskowic, kierowane do tej prokuratury, zawsze by³y umarzane.

Pan Józef Kuœnierek otrzyma³ stosowne wyjaœnienie z Prokuratury Okrêgowej we Wroc³awiu (pismo
datowane dnia 27 sierpnia 2003 r. dotycz¹ce spraw o sygnaturach I Dsn. 128/01/O³ oraz
I Dsn. 126/02/O³), i¿ pani Joanna Wib³y uzyska³a zgodê prokuratora okrêgowego na zatrudnienie
w spó³dzielni mieszkaniowej w charakterze nieetatowego cz³onka zarz¹du. Jednak¿e z oficjalnych do-
kumentów wynika, ¿e jest ona etatowym cz³onkiem zarz¹du, o czym wiadomo nawet z lokalnej prasy
(artyku³ pod tytu³em „Spó³dzielnia – jubilatka” w „Gazecie Powiatowej”, nr 47/2003, którego autorem
jest Monika Ga³uszka-Sucharska).

Pani Anna Kotliñska napisa³a w tej sprawie pismo do Prokuratury Okrêgowej we Wroc³awiu* (dato-
wane 4 grudnia 2006 r.), która jednak uchyli³a siê od udzielenia odpowiedzi. Skierowa³a wobec tego ko-
lejne pismo w przedmiotowej sprawie do Prokuratury Apelacyjnej we Wroc³awiu (pismo datowane
18 marca 2007 r.), która jednak skierowa³a tê korespondencjê do Prokuratury Okrêgowej we Wroc³a-
wiu. Z kolei Prokuratura Okrêgowa we Wroc³awiu, odpowiadaj¹c na pismo pani Anny Kotliñskiej
(III Ko 33/06 z dnia 28 lutego 2007 r.), informuje j¹ wprawdzie o przekazaniu postêpowania
Ds. 2387/05 do prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Oleœnicy, gdzie kontynuowane jest pod
nrem Ds. 2390/06, jednak odpowiedŸ w sprawie niejasnoœci w zatrudnieniu pani Joanny Wib³y dalej
pozostaje.

W tym kontekœcie zastanawiaj¹ce jest, dlaczego a¿ tak d³ugo zwlekano z przekazaniem postêpowania
innej prokuraturze, skoro sprawa jest a¿ nadto jaskrawa.

Prosi³bym jednoczeœnie o kompetentne wyjaœnienie sprawy zatrudnienia pani Joanny Wib³y w kon-
tekœcie tej sytuacji.

Z wyrazami szacunku i uznania
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka oraz
do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego

Wielce Szanowni Panowie Ministrowie!
W czasie moich przedœwi¹tecznych odwiedzin domu generalnego Sióstr S³u¿ebniczek Najœwiêtszej

Marii Panny w Starej Wsi dowiedzia³em siê szczegó³owo o losach prowadzonego przez nie Domu Dziec-
ka w Turkowicach, powiat Hrubieszów. Historia tego oœrodka mia³a swój pocz¹tek w pierwszych la-
tach II Rzeczypospolitej, gdy wspania³e dzie³o polskich patriotów, „gniazdo sierot”, stanê³o w obliczu
wielkich trudnoœci w utrzymaniu grupy ponad trzystu ch³opców. Z pomoc¹ do Turkowic przyby³y Sio-
stry S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Marii Panny, które pracowa³y w domu dziecka przez trzydzieœci dwa la-
ta. Turkowicki dom, zarówno w czasie okupacji, jak i po II wojnie œwiatowej, by³ bezpiecznym schro-
nieniem dla ludzi niezale¿nie od tego, z której strony barykady przychodzili po pomoc. Jego drzwi go-
œcinnie otwiera³y siê tak¿e dla dzieci ¿ydowskich, uratowanych od zag³ady. Siostry z nara¿eniem w³as-
nego ¿ycia ochrania³y te dzieci, za co cztery z nich, w dowód uznania i wdziêcznoœci, zosta³y odznaczo-
ne medalem „Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata”.

Niestety, w 1951 r., na skutek postanowieñ w³adz komunistycznych, Siostry S³u¿ebniczki Najœwiêt-
szej Marii Panny zosta³y zmuszone do opuszczenia Domu Dziecka w Turkowicach.

Obecnie ¿yj¹cy wychowankowie tego domu z najwiêkszym szacunkiem i rozrzewnieniem wspomina-
j¹ osoby, miejsca i symbole zwi¹zane ze swoim dzieciñstwem spêdzonym w Turkowicach. Jedn¹ z tych
osób jest siostra Stanis³awa Polechaj³o, nazywana z mi³oœci¹ mateczk¹, której imiê nosi obecnie szko³a
podstawowa w Turkowicach. Pozosta³y mogi³y symbole i symboliczny grób zamordowanego w 1939 r.
wychowanka domu dziecka, architekta i twórcy kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Pozosta³a te¿ pa-
miêæ innych wychowanków, którzy oddali ¿ycie za ojczyznê: Edwarda Klima, Romana Chryka i innych.

Miejsce szczególne w œwiadomoœci historycznej w Turkowicach zajmuje jednak pamiêæ siedmiu ma-
³ych ch³opców i ich heroicznej wychowawczyni, siostry Longiny – Wandy Trudziñskiej – (1911-1944),
którzy nie powrócili z ryzykownej wyprawy po niezbêdn¹ ¿ywnoœæ dla sierot z domu dziecka, wszyscy
bowiem zostali zamordowani w dniu 16 maja 1944 r. w lasach ko³o Sahrynia przez nacjonalistów
ukraiñskich spod znaku UPA. Istnieje przekonanie, ¿e dziêki ich poœwiêceniu i mêczeñstwu Dom Dziec-
ka w Turkowicach ocala³.

W Turkowicach pozosta³ wiêc szczególny dar dla Polski i koœcio³a. Obecnie rozpoczê³a siê procedura
przygotowañ do otwarcia procesu beatyfikacyjnego siostry Longiny – Wandy Trudziñskiej. Siostry S³u-
¿ebniczki Najœwiêtszej Marii Panny maj¹ nadziejê, ¿e w przysz³oœci Turkowice stan¹ siê miejscem kultu
siostry Longiny i ma³ych mêczenników, miejscem pobudzaj¹cym do refleksji nad w³asnym ¿yciem oraz
wzywaj¹cym do mi³oœci, przebaczenia i pojednania miêdzy narodami, w szczególnoœci do pojednania
miêdzy narodem polskim i ukraiñskim.

W tej sytuacji Siostry S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Marii Panny wnosz¹ o ponowne nieodp³atne na-
bycie prawa w³asnoœci nieruchomoœci w Turkowicach, które do 1951 r. by³y polem ich gospodaro-
wania i pracy wychowawczej, a obecnie s¹ przesi¹kniête krwi¹ mêczeñsk¹ wychowanków domu
dziecka oraz ich wychowawczyni. Czêœæ tych nieruchomoœci zosta³a niedawno nabyta przez ko-
œció³ prawos³awny. W tym kontekœcie nale¿a³oby szybko doprowadziæ do przekazania satysfakcjo-
nuj¹cej Siostry S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Marii Panny czêœci tych nieruchomoœci w³aœnie im, ¿eby
nie dosz³o przypadkiem do sytuacji nieoczekiwanych, lecz jednoczeœnie trudnych do odwrócenia
cywilistycznego.

Trudnoœci¹ obiektywn¹ w za³atwieniu tej sprawy jest brak dokumentacji archiwalnej w zakresie
zapisów w ksiêgach wieczystych w³asnoœci nieruchomoœci w Turkowicach. Dokumenty te zosta³y
zdekompletowane w czasie wojny. Mieszkañcy Turkowic i wychowankowie domu dziecka s¹ prze-
konani, ¿e w okresie miêdzywojennym nieruchomoœci budynkowe i gruntowe zosta³y przekazane
Zgromadzeniu Sióstr S³u¿ebniczek Najœwiêtszej Marii Panny.

S¹dzê jednak, ¿e mimo istniej¹cych trudnoœci Siostry S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Marii Panny
uzyskaj¹ wkrótce nieodp³atnie prawo w³asnoœci nieruchomoœci zroszonej krwi¹ mêczeñsk¹ ich
wychowanków i wychowawczyni. W tej sprawie zwróci³y siê one do Starostwa Powiatowego w Hru-
bieszowie pismem z dnia 22 lutego 2007 r.*
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W tej sytuacji bardzo proszê o stosown¹ pomoc prawn¹ i administracyjn¹ oraz o wydanie decyz-
ji, nadaj¹cej Siostrom S³u¿ebniczkom Najœwiêtszej Marii Panny prawo w³asnoœci przynajmniej
czêœci nieruchomoœci, którymi w³ada³y i gospodarowa³y do 1951 r., nieruchomoœci, co do których
maj¹ obowi¹zek moralny, patriotyczny i religijny ze wzglêdu na krew mêczeñsk¹ w nie wsi¹kniêt¹.

Z wyrazami szacunku
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Wojciecha Jasiñskiego oraz do wiceprezesa
Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera

Wielce Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Premierze!
Oczekuj¹c na odpowiedŸ Pana Ministra na moje wczeœniejsze oœwiadczenie w sprawie Opactwa

Sióstr Benedyktynek w ¯arnowcu, otrzyma³em pismo z dnia 4 kwietnia 2007 r. ksieni tego opactwa,
wraz z za ³¹czon¹ kopi¹ p isma minis t ra Skarbu Pañstwa z dnia 21 marca 2007 r.
(MSP/DNWiPN/515/EWP). Z korespondencji tej wynika, i¿ minister Skarbu Pañstwa faktycznie nie wi-
dzi mo¿liwoœci zwrotu nieruchomoœci opactwu. W zwi¹zku z tym chcia³bym jeszcze raz wypunktowaæ
racje, które w moim rozumieniu winne byæ wziête pod uwagê przy podejmowaniu ostatecznej decyzji
w przedmiotowej sprawie.

Siostry benedyktynki dopominaj¹ siê faktycznie tylko o zwrot terenu parkowego zwi¹zanego œciœle
z tak zwanym pa³acem opata, który zosta³ oddzielony od zabudowañ gospodarczych i ¿adna jego czêœæ
nie s³u¿y produkcji rolnej. Zdaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków najbardziej korzystne dla
dziedzictwa kulturowego by³oby oddanie siostrom benedyktynkom pa³acu opata wraz ze zwi¹zanym
z nim terenem parkowym. Na lokale mieszkalne w pa³acu opata dotychczas nikt nie ma prawa w³asno-
œci. Wspominaj¹ o tym odpowiednie pisma wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdañsku. Fakt
ten znacznie u³atwia oddanie samego budynku pa³acowego opactwu.

Spó³ka Prusiewo nie jest w stanie zabytku pa³acowego ani w³aœciwie zabezpieczyæ, ani te¿ wykorzy-
stywaæ gospodarczo do celów produkcji rolno-hodowlanej. Trudno jest wiêc podzieliæ argumenty gospo-
darcze, które mog³yby przemawiaæ za oddaniem zabytku kultury narodowej spó³ce prowadz¹cej dzia³al-
noœæ rolno-hodowlan¹. Pomys³ taki by³by typowy dla PRL, lecz nie powinien byæ realizowany w IV Rze-
czypospolitej.

Spó³ka Prusiewo posiada aktualnie 200 ha w³asnych, zaœ oko³o 2 tysiêcy ha, którymi dysponuje, jest
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa i jest w gestii Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Niestety wiele ziem gospoda-
rowanych przez tê spó³kê le¿y obecnie od³ogiem, co ma pokazaæ, jak bardzo potrzebny jest inwestor
strategiczny. Z czterdziestu osób zatrudnionych w spó³ce oko³o 1/3 to faktyczni pracownicy, pozostali
zaœ to tak zwane minifirmy, które nie p³ac¹ ubezpieczenia. Istnieje przekonanie, i¿ ci ostatni zostan¹ na-
tychmiast usuniêci ze spó³ki po jej przejêciu przez inwestora z Francji.

Warto wzi¹æ pod uwagê w rozpatrywanej sprawie równie¿ fakt, i¿ podmiotem zainteresowanym zwro-
tem tylko ma³ej czêœci swojego maj¹tku s¹ siostry repatriantki z Wilna, które chc¹ jedynie odzyskaæ bu-
dynek pa³acu stanowi¹cy organiczn¹ czêœæ zespo³u architektonicznego opactwa. Po wojnie w³adze ko-
munistyczne odda³y pa³ac opata pegeerowi. Ich opactwo nie posiada³o w ogóle osobowoœci prawnej i ja-
ko takie nie mog³o ubiegaæ siê o zwrot maj¹tku.

Teraz w³aœnie, Panie Ministrze, w IV Rzeczypospolitej, nadesz³a pora, ¿eby siostry odzyska³y przynaj-
mniej czêœæ swojej dawnej posiad³oœci. Siostry te pozostawi³y swój maj¹tek za Bugiem jako repatriantki,
s¹dz¹c, ¿e Polska zadba o ich byt i wielowiekowe dziedzictwo.

W tej sytuacji jeszcze raz proszê o pozytywne rozpatrzenie wniosku sióstr benedyktynek z ¯arnowca
o zwrot pa³acu opata, stanowi¹cego integraln¹ czêœæ architektoniczn¹ ich opactwa, która jest jedno-
czeœnie zabytkiem dziedzictwa narodowego i cywilizacji ³aciñskiej.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Bielê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Ujazdowskiego

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
W marcu z³o¿y³em oœwiadczenie senatorskie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa w sprawie sta-

rañ Opactwa Sióstr Benedyktynek w ¯arnowcu na Pomorzu o odzyskanie tak zwanego pa³acu opata
wraz ze zwi¹zanym z nim terenem parkowym, który by³ w³asnoœci¹ opactwa. Obiekt ten nie tylko jest
wpisany do rejestru zabytków, lecz co wiêcej wojewódzki konserwator zabytków w Gdañsku wyda³ ju¿
dwie opinie popieraj¹ce oddanie pa³acu opata jego dawnym w³aœcicielom.

Siostry benedyktynki dopominaj¹ siê faktycznie tylko o zwrot terenu parkowego zwi¹zanego œciœle
z tak zwanym pa³acem opata, który zosta³ oddzielony od zabudowañ gospodarczych i ¿adna jego czêœæ
nie s³u¿y produkcji rolnej. Zdaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków najbardziej korzystnie dla
dziedzictwa kulturowego by³oby oddanie siostrom benedyktynkom pa³acu opata wraz ze zwi¹zanym
z nim terenem parkowym. Na lokale mieszkalne w pa³acu opata dotychczas nikt nie ma prawa w³asno-
œci. Wspominaj¹ o tym odpowiednie pisma wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdañsku. Fakt
ten znacznie u³atwia oddanie samego budynku pa³acowego opactwu.

Spó³ka Prusiewo nie jest w stanie zabytku pa³acowego ani w³aœciwie zabezpieczyæ, ani te¿ wykorzysty-
waæ gospodarczo do produkcji rolno-hodowlanej. Trudno jest wiêc podzieliæ argumenty gospodarcze, które
mog³yby przemawiaæ za oddaniem zabytku kultury narodowej spó³ce prowadz¹cej dzia³alnoœæ rolno-ho-
dowlan¹. Pomys³ taki by³by typowy dla PRL, lecz nie powinien byæ realizowany w IV Rzeczypospolitej.

Spó³ka Prusiewo posiada aktualnie 200 ha w³asnych, zaœ oko³o 2 tysi¹ce ha, którymi dysponuje, jest
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa i jest w gestii Agencji Nieruchomoœci Rolnych. Niestety, wiele ziem gospo-
darowanych przez tê spó³kê le¿y obecnie od³ogiem, co ma pokazaæ, jak bardzo potrzeby jest inwestor
strategiczny. Z czterdziestu osób zatrudnionych w spó³ce oko³o 1/3 to faktyczni pracownicy, pozostali
zaœ to tak zwane minifirmy, które nie p³ac¹ ubezpieczenia. Istnieje przekonanie, ¿e ci ostatni zostan¹
natychmiast usuniêci ze spó³ki po jej przejêciu przez inwestora z Francji.

Warto wzi¹æ pod uwagê w rozpatrywanej sprawie równie¿ fakt, i¿ podmiotem zainteresowanym zwro-
tem tylko ma³ej czêœci swojego maj¹tku s¹ siostry repatriantki z Wilna, które chc¹ jedynie odzyskaæ bu-
dynek pa³acu stanowi¹cy organiczn¹ czêœæ zespo³u architektonicznego opactwa. Po wojnie w³adze ko-
munistyczne odda³y pa³ac opata pegeerowi. Ich opactwo nie posiada³o w ogóle osobowoœci prawnej i ja-
ko takie nie mog³o ubiegaæ siê o zwrot maj¹tku.

Teraz w³aœnie, Panie Ministrze, w IV Rzeczypospolitej, nadesz³a pora, ¿eby odzyska³y one przynaj-
mniej czêœæ swojej dawnej posiad³oœci. Siostry te pozostawi³y swój maj¹tek za Bugiem jako repatriantki,
s¹dz¹c, ¿e Polska zadba o ich byt i wielowiekowe dziedzictwo.

W tej sytuacji bardzo proszê Pana Ministra o wsparcie starañ sióstr benedyktynek w Ministerstwie
Skarbu Pañstwa o zwrot pa³acu opata wraz ze zwi¹zanym z nim terenem parkowym jako stanowi¹cych
czêœæ architektonicznej ca³oœci z zajmowanymi obecnie przez opactwo obiektami klasztornymi i bê-
d¹cych zabytkiem dziedzictwa i kultury narodowej z pocz¹tków cywilizacji ³aciñskiej na ziemiach pol-
skich.

Z wyrazami szacunku
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha

Szanowny Panie Ministrze!
Wielu Polaków wyje¿d¿a dzisiaj do pracy za granicê, szczególnie do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Szacu-

je siê, ¿e w Irlandii mieszka ich obecnie od stu do dwustu tysiêcy, w Wielkiej Brytanii natomiast od oœ-
miuset tysiêcy do miliona trzystu tysiêcy. Wyje¿d¿aj¹ g³ównie ludzi m³odzi, ale obserwuje siê te¿ coraz li-
czniejsz¹ emigracjê ca³ych rodzin z dzieæmi. Szacuje siê, ¿e polskich dzieci w samej stolicy Wielkiej Bry-
tanii jest piêtnaœcie – dwadzieœcia tysiêcy.

Skala emigracji rodzin, tak znacz¹cej, stawia przed Ministerstwem Edukacji Narodowej nowe wyzwa-
nia. Jest bardzo pilna potrzeba zorganizowania szkó³ dla dzieci polskich emigrantów, bez wzglêdu na to,
czy one kiedyœ zdecyduj¹ siê na pozostanie w nowym kraju, czy te¿ wróc¹ do Polski. Je¿eli chcemy, aby
polskie dzieci nie utraci³y kontaktu z ojczyzn¹, musimy stworzyæ im odpowiednie warunki do konty-
nuowania edukacji. Wa¿ne jest, aby mia³y one sta³y, intensywny kontakt z jêzykiem polskim – w szkole,
a nie tylko w domu, dziêki rodzicom. G³ówn¹ rolê odgrywaj¹ tu polskie szko³y sobotnie, które dzia³aj¹ od
czasu II wojny œwiatowej, a powsta³y w celu nauczania jêzyka polskiego wœród dzieci polskich emigran-
tów. W programie tych szkó³ jest jêzyk polski, historia i geografia, dzieci ucz¹ siê te¿ o polskiej kulturze
i tradycjach kraju ich rodziców. Szko³om sobotnim w Wielkiej Brytanii patronuje Polska Macierz Szkol-
na.

W Londynie powsta³a ciekawa inicjatywa dotycz¹ca zorganizowania szko³y œredniej realizuj¹cej pol-
ski program nauczania. Szko³a by³aby bezp³atna, w za³o¿eniu op³acana z bud¿etu pañstwa. Zajêcia od-
bywa³yby siê w jêzyku angielskim, z rozszerzonym zakresem nauki jêzyków obcych, ale tak¿e z histori¹
Polski i katechez¹. Nauka koñczy³aby siê miêdzynarodow¹ matur¹. Biznesplan trafi³ ju¿ do dzia³aj¹cego
pod patronatem Senatu RP Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Chcia³abym w tym miejscu zwróciæ
uwagê Panu Ministrowi na to, ¿e Niemców i Francuzów w Wielkiej Brytanii jest znacznie mniej ni¿ Pola-
ków, a maj¹ oni swoje szko³y, finansowane przez bud¿ety ich rodzimych krajów. Dotychczasowy system
nauki jêzyka polskiego w Wielkiej Brytanii powinien dostosowaæ siê do wspó³czesnych wyzwañ i po-
trzeb. Bieg³a znajomoœæ jêzyka angielskiego i polskiego otwiera wiele szans w ¿yciu, pracy, a tak¿e w wy-
miarze ogólnospo³ecznym.

W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy ministerstwo edukacji prowadzi monitoring zjawiska wspó³czesnej emigracji, szczególnie w kon-

tekœcie sytuacji dzieci i m³odzie¿y?
Jakie dzia³ania podejmuje lub zamierza podj¹æ ministerstwo edukacji, aby wyjœæ naprzeciw rosn¹ce-

mu zapotrzebowaniu na edukacjê dzieci polskich emigrantów zarobkowych?
Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebê poszerzenia oferty i rozwiniêcia sieci szkó³

sobotnich, w których dzieci mog³yby uczyæ siê jêzyka polskiego?
Jak ministerstwo edukacji zapatruje siê na projekt powo³ania do ¿ycia polskiej szko³y œredniej w Lon-

dynie?
Czy resort edukacji posiada lub ma zamiar wprowadziæ w ¿ycie program wsparcia dla polskich placó-

wek oœwiatowych za granicami kraju, który bêdzie dostosowany do aktualnych potrzeb tych oœrodków?

Z powa¿aniem
Urszula Gacek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Urszulê Gacek

Oœwiadczenie skierowane do ministra gospodarki Piotra WoŸniaka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 4 kwietnia bie¿¹cego roku przedstawiciel PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej Górze zwróci³ siê do

mnie z proœb¹ o wyjaœnienie kwestii dotycz¹cej w³aœciwej interpretacji przepisów o zapasach ropy na-
ftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia
bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym – DzU nr 52, poz. 343 z dnia
23 marca 2007 r.

PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej Górze zajmuje siê wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Pro-
duktem ubocznym tego wydobycia jest mieszanina propan-butan, która wystêpuje w dwóch kopal-
niach, czyli Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dêbno (wydobywa siê tam obecnie najwiêkszy wo-
lumen ropy naftowej w Polsce, czyli oko³o 480 tysiêcy t rocznie) oraz Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziem-
nego Zielin.

Jak poinformowa³ mnie przedstawiciel PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej Górze, mieszanina propan-bu-
tan z obu kopalñ odbiega sk³adem jakoœciowym od ustalonych norm¹ unijn¹ (PN-EN 589). Nie jest to
zatem czysty LPG, który mo¿e byæ na przyk³ad sprzedawany jako paliwo do samochodów. Oddzia³ w Zie-
lonej Górze nie stosuje wiêc nomenklatury „gaz LPG”, tylko wy³¹cznie „mieszanina propanu i butanu”.
Ponadto na terenie KRNiGZ Dêbno znajduje siê sk³ad podatkowy, sk¹d zielonogórski oddzia³ PGNiG
sprzedaje powy¿sz¹ mieszaninê swoim odbiorcom w celu dalszej jej przeróbki.

PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej Górze stoi na stanowisku, ¿e wydobywaj¹c, niejako przy okazji, miesza-
ninê gazu propan-butan, nie jest producentem w œwietle art. 2 ust. 18 ustawy o zapasach, która okreœla
producenta jako „przedsiêbiorcê wykonuj¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania lub
przetwarzania paliw”. Paliwa wed³ug art. 2 ust. 3 wymienionej ustawy to miêdzy innymi gaz LPG, które-
go de facto ten oddzia³ nie wytwarza w œwietle normy unijnej. Wobec tego oddzia³ w Zielonej Górze uwa-
¿a, ¿e skoro nie jest producentem i handlowcem, nie podlega ustawie mówi¹cej o obowi¹zku gromadze-
nia zapasów w ramach wydobycia mieszaniny propan-butan.

Niniejszym uprzejmie proszê Pana Ministra o wyjaœnienie, czy stosowana przez PGNiG SA Oddzia³
w Zielonej Górze interpretacja przepisów ustawy o zapasach paliw jest poprawna. Bardzo proszê
o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Urszula Gacek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Dariusza Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego

Szanowny Panie Premierze!
W koñcu lipca 2006 r. Zgromadzenie Karmelitanek Bosych w £odzi wyst¹pi³o do Ministerstwa Budo-

wnictwa (Departament Orzecznictwa) z wnioskiem o uniewa¿nienie dokonanego w 1950 r. wyw³aszcze-
nia na rzecz Skarbu Pañstwa nieruchomoœci o powierzchni 4240 m2 po³o¿onej w £odzi u zbiegu ulic œw.
Teresy i Zgierskiej (obecnie nieu¿ywana pêtla tramwajowa).

W listopadzie dyrektor Departamentu Orzecznictwa w Ministerstwie Budownictwa, pani El¿bieta
Robaszkiewicz, poinformowa³a mnie telefonicznie, ¿e w najbli¿szym czasie sprawa zostanie zakoñczo-
na. Tymczasem 7 grudnia Ministerstwo Budownictwa (sekretarz stanu Piotr Styczeñ) przekaza³o mini-
strowi spraw wewnêtrznych i administracji do rozpoznania, wed³ug w³aœciwoœci, komplet dokumentów
dotycz¹cych omawianej sprawy. W Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Departament
Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych przekaza³ tê sprawê do Departamentu
Prawnego, a nastêpnie, w dniu 16 lutego 2007 r., do Departamentu Administracji Publicznej.

Zdaniem MSWiA w³aœciwe do rozstrzygniêcia sprawy jest Ministerstwo Budownictwa. Jednoczeœnie
poinformowano mnie, ¿e w najbli¿szym czasie do Pana Premiera zostanie skierowane pismo o roz-
strzygniêcie sporu o w³aœciwoœæ. W dniu 28 marca dyrektor Departamentu Administracji Publicznej,
pani Katarzyna Golat, poinformowa³a mnie, ¿e omawiane pismo jeszcze nie zosta³o wys³ane, ale z pew-
noœci¹ nast¹pi to 30 marca. W dniu 12 kwietnia zatelefonowa³em do MSWiA. Sekretariat pani dyrektor
Katarzyny Golat poinformowa³ mnie, ¿e pismo jeszcze nie zosta³o wys³ane, ale nast¹pi to w najbli¿szym
czasie.

W tym stanie rzeczy zwracam siê do Pana Premiera z uprzejm¹ proœb¹ o sprawdzenie, co jest przyczy-
n¹ karygodnej opiesza³oœci pracy w MSWiA i mo¿liwie szybkie rozstrzygniêcie sporu o w³aœciwoœæ miê-
dzy obu resortami.

Pozostaje mi te¿ mieæ nadziejê, ¿e w doœæ bliskim terminie nast¹pi zwrot zagrabionej nieruchomoœci
prawowitym w³aœcicielom.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Szanowna Pani Minister!
Dotar³y do mnie niepokoj¹ce informacje o braku mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych na

przystosowanie architektoniczne placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci niepe³nosprawnych. Jest to
bardzo powa¿ny problem, zw³aszcza w ma³ych gminach wiejskich, s³abo rozwiniêtych pod wzglêdem go-
spodarczym i spo³ecznym, które nie posiadaj¹ odpowiedniej infrastruktury,

Jak siê okazuje, œrodki w ramach „Programu wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami”, których dys-
ponentem jest PFRON, zosta³y zawê¿one na rok 2007 dla obszarów B i D. Oznacza to, ¿e w tym roku
szko³y nie mog¹ liczyæ na pomoc w likwidacji barier w zakresie umo¿liwienia dzieciom niepe³nospra-
wnym nauki w szkole. B³êdem jest to, ¿e œrodki na likwidacjê barier architektonicznych w szkole mo¿e
otrzymaæ samorz¹d pod warunkiem, ¿e istnieje w danej szkole klasa zintegrowana (minimum trzech u-
czniów w jednej klasie z jednego rocznika). W efekcie, jeœli w przyk³adowej szkole bêdzie dwudziestu u-
czniów niepe³nosprawnych, ale z ró¿nych roczników, to dyskwalifikuje to szko³ê i uniemo¿liwia otrzy-
manie wsparcia ze œrodków PFRON.

Gminy nie s¹ w stanie finansowaæ tego rodzaju przedsiêwziêæ z w³asnych dochodów, zw³aszcza ¿e do-
datkowo zmuszone s¹ uzupe³niæ niewystarczaj¹c¹ subwencjê oœwiatow¹ w³asnymi œrodkami. Taki
stan rzeczy powoduje, ¿e w praktyce odchodzenie od modelu nauczania indywidualnego ucznia nie-
pe³nosprawnego na rzecz tworzenia klas integracyjnych staje siê niemo¿liwym do zrealizowania has-
³em.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wydanie odpowiednich aktów praw-
nych, które pozwol¹ szko³om skorzystaæ z zasobów PFRON na pokonywanie barier architektonicznych.
Takie uregulowania pozwol¹ nie tylko zmniejszyæ wydatki bud¿etowe przeznaczone na szkolenie nie-
pe³nosprawnych uczniów. Bêdzie to tak¿e du¿y krok naprzód w sferze wyrównywania ró¿nic miêdzy re-
gionami w obszarze zatrudniania i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych oraz przeciwdzia³ania dyskry-
minacji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Kaweckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka

Dziœ, 13 kwietnia 2007 r., Sejm RP rozstrzygaæ bêdzie o kszta³cie prawnym problematyki ochrony ¿y-
cia od poczêcia a¿ do naturalnej œmierci. Media eksponuj¹ zagadnienia aborcji i eutanazji. Na ten temat
wypowiedzieli siê pan prezydent RP, pan prezes Rady Ministrów, parlamentarzyœci.

W kontekœcie powy¿szego szczególnie alarmuj¹ca jest informacja podana w dzienniku „Fakt” o okoli-
cznoœciach œmierci osoby zatrzymanej na Komisariacie Policji w Zgorzelcu.

Dziennik „Fakt” z 4 kwietnia 2007 r. nr 80 (1050) i z 6 kwietnia 2007 r., nr 82 (1052), opublikowa³ dwa
artyku³y, „Policjant zabi³ zatrzymanego” i „Zabili mi tatê na komisariacie”, z podtytu³em „Zygmunt
W³och (1. 51) zosta³ zakatowany przez policjanta, który kopa³, a¿ mê¿czyŸnie pêk³o jelito”. W pierwszym
z artyku³ów „Fakt” podaje, ¿e Andrzej K. (l. 31), policjant ze Zgorzelca, zakatowa³ mê¿czyznê, który pi³ pi-
wo na skwerku. Patrol zabra³ mê¿czyznê na komisariat i wsadzi³ do policyjnej izby zatrzymañ. M³odszy
aspirant Andrzej K. wszed³ do celi, w której siedzia³ Zygmunt W., i zacz¹³ go biæ. Bi³ mocno i tak d³ugo, a¿
Zygmunt W. pad³ nieprzytomny na ³ó¿ko i przesta³ siê ruszaæ. Wtedy Andrzej K. wyszed³ z celi i zamkn¹³
za sob¹ drzwi.

W œwietle relacji „Faktu” ów policjant naruszy³ przepisy kodeksu karnego, Konstytucji RP, ustawy
o Policji, miêdzynarodowych konwencji o ochronie praw cz³owieka i obywatela, elementarne normy mo-
ralne œwieckie i religijne.

Proszê Pana Ministra, by niezw³ocznie podj¹³ wszelkie niezbêdne œrodki prawne, organizacyjne, wy-
chowawcze i wszelkie inne, które skutecznie zapobiegn¹ w przysz³oœci naruszaniu prawa przez poli-
cjantów. Uprzejmie proszê te¿ Pana Ministra o nades³anie do Senatu w terminie ustawowym szczegó³o-
wych wyjaœnieñ na temat zdarzenia opisanego w dzienniku „Fakt” i na temat podjêtych przez Pana dzia-
³añ zmierzaj¹cych do wyeliminowania przestêpczoœci wœród funkcjonariuszy Policji.

Z powa¿aniem
Andrzej Jerzy Kawecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Waldemara Kraskê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê by³y pracownik jednostki samorz¹dowej szczebla gminne-

go z pytaniem, czy istnieje mo¿liwoœæ dokonania sprostowania, jeœli w œwiadectwie pracy zosta³o wska-
zane, ¿e przyczyn¹ zwolnienia by³a zastosowana kara dyscyplinarna.

Zgodnie z art. 25 ustawy o pracownikach samorz¹dowych, w zwi¹zku z art. 37 ust. 3 ustawy o praco-
wnikach urzêdów pañstwowych, karê dyscyplinarn¹ skutkuj¹c¹ wydaleniem z pracy uznaje siê za nie-
by³¹ i w zwi¹zku z tym wykreœla z akt po up³ywie piêciu lat.

Pracownik, któremu decyzj¹ wójta kara zosta³a uznana za nieby³¹, nie mo¿e obecnie znaleŸæ podsta-
wy prawnej, na któr¹ móg³by siê powo³aæ, wnosz¹c o zmianê œwiadectwa pracy, kodeks pracy bowiem
nie przewiduje w takim przypadku mo¿liwoœci zmiany œwiadectwa pracy. Powstaje w ten sposób para-
doksalna sytuacja, w której pracownik samorz¹dowy, uznany zgodnie z prawem za niekaranego kar¹
dyscyplinarn¹, ma w œwiadectwie pracy zapisane coœ zupe³nie innego i tym samym boryka siê z trudno-
œciami podczas poszukiwania pracy.

Zwracam siê w tym miejscu z pytaniem: czy w ministerstwie s¹ prowadzone prace zmierzaj¹ce do
usuniêcia luki prawnej pozwalaj¹cej na zaistnienie sytuacji takich, jak wy¿ej opisana?

Je¿eli nie ma obecnie takich prac, to wnoszê o zainteresowanie siê spraw¹ i udzielenie odpowiedzi.

Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Laseckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z aktualnym rozporz¹dzeniem ministra ferie zimowe trwaj¹ dwa tygodnie w okresie od po³o-

wy stycznia do koñca lutego, z zastrze¿eniem ust. 2. Terminy rozpoczêcia i zakoñczenia ferii zimowych
w szko³ach na obszarze poszczególnych województw og³asza – po zasiêgniêciu opinii wojewodów i kura-
torów oœwiaty – minister nie póŸniej ni¿ do koñca czerwca ka¿dego roku poprzedzaj¹cego rok, w którym
bêd¹ trwa³y ferie zimowe.

W konsekwencji termin ferii zimowych nie jest znany wczeœniej ni¿ na pó³ roku przed feriami. Zwa-
¿ywszy, ¿e ferie zimowe wi¹¿¹ siê z wyjazdami uczniów na zimowiska, uniemo¿liwia to sprawn¹ organi-
zacjê wyjazdów zagranicznych na zimowiska, obozy narciarskie czy te¿ coraz czêstszych wyjazdów na
narty z rodzin¹.

Czy nie by³oby wskazane, aby ustaliæ termin ferii zimowych dla poszczególnych województw przynaj-
mniej na rok czy te¿ nawet – tak jak jest to w innych krajach UE – na trzy lata wczeœniej, aby by³a w tej
sprawie jasnoœæ i mo¿liwoœæ precyzyjnego planowania? Czy istniej¹ jakiekolwiek przeszkody uniemo¿li-
wiaj¹ce ustalenie i og³oszenie tych terminów z wiêkszym wyprzedzeniem ni¿ ma to miejsce obecnie?

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw W. Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jaros³awa Laseckiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra edukacji narodowej Romana
Giertycha

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2004 r. w § 2 ustala siê nastêpuj¹ce terminy ferii

szkolnych i przerw œwi¹tecznych:
— zimowa przerwa œwi¹teczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do

dnia 31 grudnia, je¿eli dzieñ 22 grudnia wypada w poniedzia³ek;
— ferie zimowe trwaj¹ dwa tygodnie, w okresie od po³owy stycznia do koñca lutego; terminy rozpoczê-

cia i zakoñczenia ferii zimowych s¹ zgodne z terminami w³aœciwymi dla szkó³ na obszarze poszczegól-
nych województw og³oszonymi przez ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania;

— wiosenna przerwa œwi¹teczna rozpoczyna siê w czwartek poprzedzaj¹cy œwiêta i koñczy siê w naj-
bli¿szy wtorek po œwiêtach;

— ferie letnie rozpoczynaj¹ siê w najbli¿sz¹ sobotê po zakoñczeniu rocznych zaj¹æ dydaktyczno-wy-
chowawczych i koñcz¹ siê z dniem 31 sierpnia.

W tym wykazie ³atwo zauwa¿yæ, ¿e brakuje jakiejkolwiek d³u¿szej przerwy w miesi¹cach od pocz¹tku
roku szkolnego a¿ do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Powoduje to dysproporcje w pierwszym i drugim seme-
strze, jeœli chodzi o dni wolne od zajêæ szkolnych. W rezultacie wiêkszoœæ dzieci i m³odzie¿y w pierwszym
semestrze bez wytchnienia chodzi do szko³y, nie maj¹c mo¿liwoœci odpoczynku na przyk³ad na feriach
jesiennych, czy te¿ spêdzenia d³u¿szego czasu z rodzin¹ bez szkolnych obowi¹zków.

Pragnê zapytaæ, czy nie by³oby wskazane oraz czy ministerstwo nie prowadzi prac nad realizacj¹ ta-
kiego pomys³u, by wprowadziæ ferie jesienne w miesi¹cach od wrzeœnia do grudnia i skróciæ na przyk³ad
wakacje letnie.

Z wyrazami szacunku
Jaros³aw W. Lasecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa £yczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra budownictwa Andrzeja Aumillera

Szanowny Panie Ministrze!
Moje oœwiadczenie dotyczy problematyki wyp³acania odszkodowañ za drogi publiczne powsta³e

wskutek podzia³u nieruchomoœci.
Dzia³ki gruntu wydzielone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomoœciami w pierwotnym brzmieniu (DzU nr 115, poz. 741, tekst jedn.; DzU z 2004 r. nr 261,
poz. 2603 ze zmianami) przechodzi³y z mocy prawa na w³asnoœæ gminy, je¿eli przeznaczone zosta³y na
urz¹dzenie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zmianami). By³ym w³aœcicielom i u¿ytkownikom wieczy-
stym takich dzia³ek przys³ugiwa³o z tego tytu³u odszkodowanie.

Z wnioskiem o uzgodnienie odszkodowania nale¿a³o wyst¹piæ do zarz¹du gminy, powiatu, wojewódz-
twa lub do starostwa powiatowego reprezentuj¹cego interes Skarbu Pañstwa, w zale¿noœci od tego, któ-
ry z podmiotów sta³ siê w³aœcicielem drogi publicznej. Termin z³o¿enia takich wniosków zosta³ wyzna-
czony do koñca 2005 r.

Okaza³o siê jednak, ¿e z powodu niedostatecznej informacji bardzo nieliczni rolnicy skorzystali
z przys³uguj¹cego im uprawnienia do z³o¿enia wniosku. Wiêkszoœæ w³aœcicieli b¹dŸ u¿ytkowników wie-
czystych po prostu nie wiedzia³a, i¿ mo¿e wystêpowaæ z wnioskiem o odszkodowanie lub te¿ dobrowol-
nie zrzec siê takiego odszkodowania.

Wielu takich rolników zwróci³o siê do mnie z zapytaniem, które kierujê do Pana Ministra: czy mo¿liwe
jest przed³u¿enie terminu z³o¿enia wniosków, czy te¿ konieczna bêdzie nowa inicjatywa ustawodawcza
b¹dŸ te¿ projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomoœciami?

Józef £yczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Michalaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie sytuacji prawnej pani El¿biety Baranowskiej,
która zwróci³a siê do mnie z proœb¹ o interwencjê w sprawie decyzji S¹du Okrêgowego w Koszalinie*.

Oto opis sytuacji.
1. Urz¹d miasta wyda³ decyzjê na temat przekszta³cenia w prawo w³asnoœci z zawy¿on¹ kwot¹.
2. Pani Baranowska nie przekaza³a op³aty za wieczyste u¿ytkowanie, bo by³a nadp³acona kwota.
3. Urz¹d Miasta pozwa³ do s¹du o zap³atê za wieczyste u¿ytkowanie.
4. S¹d wyda³ prawomocny wyrok plus doliczy³ koszta s¹dowe, a wniosek o pozew wzajemny odrzuci³.
5. Kolegium odwo³awcze uzna³o nadp³acon¹ kwotê, w konsekwencji UM zmieni³ decyzjê, koryguj¹c

op³atê.
6. Pani Baranowska wnios³a skargê o wznowienie postêpowania, zakoñczonego prawomocnym wyro-

kiem, o uznanie pozwu wzajemnego.
7. S¹d wyznaczy³ rozprawê na 27 marca 2007 r., ale wczeœniej, 19 marca 2007 r., wyda³ postanowie-

nie o odrzuceniu skargi i odwo³aniu rozprawy bez podania przyczyn.
Czy decyzja s¹du jest zasadna?

Z wyrazami szacunku
Pawe³ Michalak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi

Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. wprowadzi³o wymagania, jakie powinny
spe³niaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³adów opieki zdrowot-
nej. Przepisy wprowadzone w ¿ycie dotycz¹ w pewnej czêœci przystosowania wszystkich gabinetów,
w tym równie¿ stomatologicznych, do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Umo¿liwienie swobodnego do-
stêpu do tych pomieszczeñ zwi¹zane jest miêdzy innymi z kosztown¹ instalacj¹ wind i innych udogo-
dnieñ. W przypadku funkcjonowania gabinetów w ma³ych niepublicznych zak³adach opieki zdrowot-
nej, zlokalizowanych na wsi w bliskiej odleg³oœci od siebie, przepisy te wydaj¹ siê zbyt rygorystyczne. Nie
chodzi tutaj o negowanie zasady wprowadzania u³atwieñ dla osób niepe³nosprawnych, lecz o przepisy
niemaj¹ce nic wspólnego z rzeczywistoœci¹.

Chcia³bym pos³u¿yæ siê przyk³adem zg³oszonym do mojego biura senatorskiego. W ramach niepubli-
cznego zak³adu opieki zdrowotnej, bêd¹cego ma³¹ spó³k¹ o charakterze rodzinnym, funkcjonuje kilka
gabinetów stomatologicznych. Rozlokowane s¹ one po okolicznych wsiach w promieniu oko³o siedmiu
kilometrów. Czêœæ z nich, z uwagi na ma³¹ liczbê osób zamieszkuj¹cych dan¹ miejscowoœæ, dzia³a w wy-
miarze pó³ etatu. Dwa znajduj¹ siê w odleg³oœci poni¿ej jednego kilometra, z czego jeden ma podpisany
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przystosowanie wszystkich tych gabinetów do potrzeb
osób niepe³nosprawnych wi¹¿e siê oczywiœcie z ogromnymi kosztami. Niektóre z nich, ze wzglêdu na
ma³¹ dochodowoœæ, musia³yby niestety ulec likwidacji. Dostosowanie siê do zaleceñ tego rozporz¹dze-
nia jest wiêc nieekonomiczne, zw³aszcza jeœli liczba osób objêtych opiek¹ stomatologiczn¹, porusza-
j¹cych siê na wózkach inwalidzkich, we wszystkich gabinetach nie przekracza kilku osób.

Rozwi¹zaniem tego problemu jest zmiana rozporz¹dzenia. W przypadku ma³ych NZOZ, obejmu-
j¹cych kilka gabinetów, w tym wypadku stomatologicznych, przepisy mog¹ zostaæ tak doprecyzowane,
by tylko jeden z tych gabinetów spe³nia³ wszystkie wymogi rozporz¹dzenia i by³ dostosowany do potrzeb
obs³ugi osób niepe³nosprawnych. Takie rozwi¹zanie uchroni niepubliczne zak³ady opieki zdrowotnej
od ponoszenia du¿ych kosztów, a tym samym nie spowoduje likwidacji gabinetów w ma³ych miejscowo-
œciach. W przypadku z³agodzenia wymagañ mo¿na zobowi¹zaæ NZOZ do nieodp³atnego przewo¿enia
osób niepe³nosprawnych do miejsca, które jest przystosowane do ich obs³ugi, okreœlaj¹c tak¿e maksy-
maln¹ odleg³oœæ dojazdu. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e przepisy rozporz¹dzenia nie obejmuj¹ indywi-
dualnych praktyk stomatologicznych oraz grupowej dzia³alnoœci gospodarczej.

Czy zdaniem Pana Ministra w¹tpliwoœci zawarte w tym oœwiadczeniu, dotycz¹ce rozporz¹dzenia
z dnia 10 listopada 2006 r., s¹ zasadne? I czy nie nale¿y tak doprecyzowywaæ przepisów, by uchroniæ ga-
binety w niewielkich miejscowoœciach przed de facto likwidacj¹?

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Rockiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Jaros³awa Kaczyñskiego

Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z art. 55 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym organy w³adzy publicznej zasiêgaj¹ opinii

konferencji rektorów w sprawach projektów aktów prawnych dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego, a tak-
¿e rozwi¹zañ w systemie oœwiaty maj¹cych znaczenie dla szkó³ wy¿szych. Konferencjami tymi, zgodnie
z brzmieniem art. 54 tej¿e ustawy, s¹: Konferencja Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (dotyczy to
uczelni akademickich) i Konferencja Rektorów Zawodowych Szkó³ Polskich (w odniesieniu do uczelni
zawodowych).

Ju¿ trzeci raz do Senatu, a wczeœniej do Sejmu, trafi³ projekt ustawy, który nie by³ konsultowany
z Konferencj¹ Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich (KRASP). W dwu poprzednich przypadkach by³y
to ustawy o zmianie nazw: Akademii Medycznej w Poznaniu (pismo Pana Premiera do marsza³ka Sejmu
z 24 paŸdziernika 2006 r.) i Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach (pismo Pana Premiera do mar-
sza³ka Sejmu z 22 grudnia 2006 r.). W tych dwu przypadkach o opiniê pytano niewymienion¹ w ustawie
Konferencjê Rektorów Uczelni Medycznych, nie zasiêgniêto zaœ opinii KRASP.

Trzeci przypadek to ustawa o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. W tej ostatniej ustawie – poza zmianami w systemie oœwiaty, wymagaj¹cymi opinii KRASP zgod-
nie ze wspomnianym art. 55 prawa o szkolnictwie wy¿szym – nowelizuje siê tê w³aœnie ustawê, czyli pra-
wo o szkolnictwie wy¿szym, a wobec tego ewidentna jest koniecznoœæ konsultacji z reprezentacj¹ œrodo-
wiska szkó³ wy¿szych, zgodnie z wymienionym wy¿ej art. 55 ustawy.

Co wiêcej, projekt zmian w ustawie o szkolnictwie wy¿szym zawiera rozwi¹zanie niekompletne.
Wprowadza on bowiem koniecznoœæ dokonania zmian w regulaminie studiów w takim zakresie, by ure-
gulowaæ warunki i tryb uczestnictwa uczniów w zajêciach na uczelniach, nie wspomina siê z kolei o za-
sadach rekrutacji, problemach finansowania tych zajêæ, zasadach dokumentowania osi¹gniêæ ucz-
niów. Powoduje to, ¿e s³uszna idea umo¿liwienia szczególnie uzdolnionym uczniom szkó³ ponadgim-
nazjalnych uczestnictwa w zajêciach organizowanych przez szko³y wy¿sze mo¿e napotkaæ trudnoœci.
W moim przekonaniu istotny wp³yw na ten stan ma brak konsultacji ze œrodowiskiem rektorów.

Proszê Pana Premiera o wyjaœnienie powodów, dla których nie jest realizowany zapis art. 55 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Z powa¿aniem
Marek Rocki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Rybkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Droga ekspresowa S8 przez Wroc³aw–Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice–£ódŸ do Warszawy
stanowiæ bêdzie jedn¹ z najwa¿niejszych arterii komunikacyjnych naszego kraju. Trasa ta po³¹czy po-
³udniowo-zachodni¹ czêœæ Polski z regionem ³ódzkim oraz Warszaw¹. Jej planowany przebieg szczegól-
nie wa¿ny jest dla województwa ³ódzkiego. Obecnie komunikacja samochodowa pomiêdzy £odzi¹
a Wroc³awiem odbywa siê po drogach krajowych nr 8, 12 i 14 bez mo¿liwoœci wyboru innej trasy, co nie-
stety nie jest bezpieczne dla podró¿uj¹cych ze wzglêdu na z³y stan techniczny wspomnianych dróg kra-
jowych.

Przebieg drogi ekspresowej S8 przez Sierdz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice–£ódŸ jest wariantem op-
tymalnym, uwzglêdniaj¹cym najwa¿niejsze parametry zwi¹zane z natê¿eniem ruchu, zagospodarowa-
niem przestrzennym i uwarunkowaniami ochrony œrodowiska. Taki przebieg jest rozwi¹zaniem najlep-
szym w kontekœcie obronnoœci i bezpieczeñstwa kraju, gdy¿ droga bêdzie bieg³a obok 32. Bazy Lotniczej
w £asku, gdzie od przysz³ego roku stacjonowaæ bêdzie eskadra wielozadaniowych samolotów F-16.
I wreszcie, tylko taki przebieg drogi ekspresowej sprawi, ¿e budowa S14 maj¹cej po³¹czyæ autostradê A2
z drog¹ S8 znajdzie logiczne podstawy jako budowa zachodniej obwodnicy £odzi.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych – DzU z 2007 r. nr 35, poz. 220 – jednoznacznie wskazuje i okreœla prze-
bieg drogi ekspresowej S8 przez Wroc³aw (Psie Pole)–Kêpno–Sieradz– A1 (£ódŸ) … A1 (Piotrków Trybu-
nalski)– Rawê Mazowieck¹–Warszawê–Ostrów Mazowieck¹–Zambrów–Choroszcz–Knyszyn–Kory-
cin–Augustów–Budzisko do granicy pañstwa (Kowno).

W dniu 3 stycznia 2007 r. Rada Ministrów przyjê³a indykatywny wykaz du¿ych projektów dla Progra-
mu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” 2007–2013, który nastêpnie zosta³ zaktualizowany
przez Radê Ministrów w dniu 20 lutego 2007 r. Pod nr 152 na liœcie du¿ych projektów wspomnianego
dokumentu zapisane jest: „Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – A1”, a pod nr 153 jest zapis
zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków
Trybunalski–Warszawa”. Zatem gdyby trasa S8 mia³a przebiegaæ po œladzie drogi krajowej nr 8 przez
Wieluñ–Be³chatów–Piotrków Trybunalski, to analogicznie pozycja 152 we wspomnianym indykaty-
wnym wykazie du¿ych projektów powinna brzmieæ: „Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8,
odcinek Syców–A1”, a to by by³o niezgodne z cytowanym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów. Z tego wyni-
ka, ¿e w obecnym stanie prawnym jedynym mo¿liwym wariantem przebiegu S8 jest tak zwany wariant
pó³nocny przez Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice i £ódŸ.

W zwi¹zku z tym chcê odnieœæ siê do pisma z dnia 27 lutego 2007 r. – kserokopiê przekazujê w za-
³¹czeniu* – skierowanego do przewodnicz¹cego Rady Powiatu Zduñskowolskiego, w którym pani Bar-
bara Kondrat, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, informuje, ¿e ze œrodków Funduszu
Spójnoœci, który stanowi podstawow¹ czêœæ œrodków finansuj¹cych Program Operacyjny „Infrastruk-
tura i Œrodowisko”, mog¹ byæ finansowane jedynie projekty drogowe zlokalizowane w sieci TEN-T,
a wiêc przebieg drogi S8 przez Piotrków Trybunalski, oraz ¿e przy wyborze innego ni¿ przez Piotrków
Trybunalski wariantu nie bêdzie mo¿liwe sfinansowanie tego projektu z funduszy unijnych w latach
2007–2013.

Panie Ministrze, proszê o wskazanie dokumentów, które sta³y siê podstaw¹ tak daleko id¹cej kon-
kluzji pani minister. Z czego wynika niespójnoœæ pomiêdzy stanem faktycznym a tez¹ wyra¿on¹ w piœ-
mie do samorz¹dowców z powiatu zduñskowolskiego? Budzi to jedynie zbêdny niepokój i nies³u¿¹cy
sprawie szum medialny, a przecie¿ z dokumentów reguluj¹cych kwestiê finansowania tej inwestycji,
którymi s¹: decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniaj¹ca decyzjê nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotycz¹cych rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej; rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiaj¹ce Fundusz Spójnoœci i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1164/94, jasno wynika, ¿e nie
ma zagro¿enia co do sfinansowania drogi ekspresowej S8 przez Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabiani-
ce–£ódŸ z funduszy unijnych w latach 2007–2013.

Czes³aw Rybka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Rybkê

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Gra¿yny Gêsickiej

Droga ekspresowa S8 przez Wroc³aw–Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice–£ódŸ do Warszawy
stanowiæ bêdzie jedn¹ z najwa¿niejszych arterii komunikacyjnych naszego kraju. Trasa ta po³¹czy po-
³udniowo-zachodni¹ czêœæ Polski z regionem ³ódzkim oraz Warszaw¹. Jej planowany przebieg jest
szczególnie wa¿ny dla województwa ³ódzkiego. Obecnie komunikacja samochodowa pomiêdzy £odzi¹
a Wroc³awiem odbywa siê po drogach krajowych nr 8, 12 i 14 bez mo¿liwoœci wyboru innej trasy, co nie-
stety nie jest bezpieczne dla podró¿uj¹cych ze wzglêdu na z³y stan techniczny wspomnianych dróg kra-
jowych.

Przebieg drogi ekspresowej S8 przez Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice–£ódŸ jest wariantem
optymalnym uwzglêdniaj¹cym najwa¿niejsze parametry zwi¹zane z natê¿eniem ruchu, zagospodaro-
waniem przestrzennym i uwarunkowaniami ochrony œrodowiska. Taki przebieg jest rozwi¹zaniem naj-
lepszym w kontekœcie obronnoœci i bezpieczeñstwa kraju, gdy¿ droga bêdzie przebiegaæ obok 32. Bazy
Lotniczej w £asku , gdzie od przysz³ego roku stacjonowaæ bêdzie eskadra wielozadaniowych samolotów
F-16. I wreszcie tylko taki przebieg drogi ekspresowej sprawi, ¿e budowa S14, maj¹cej po³¹czyæ auto-
stradê A2 z drog¹ S8, znajdzie logiczne podstawy jako budowa zachodniej obwodnicy £odzi.

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych – DzU 2007 nr 35 poz. 220 – jednoznacznie wskazuje i okreœla przebieg
drogi ekspresowej S8 przez Wroc³aw (Psie Pole)–Kêpno–Sieradz–A1 (£ódŸ) … A1 (Piotrków Trybunal-
ski)–Rawê Mazowieck¹–Warszawê–Ostrów Mazowieck¹–Zamrów–Choroszcz–Knyszyn–Korycin–Augu-
stów–Budzisko do granicy pañstwa (Kowno).

W dniu 3 stycznia 2007 r. Rada Ministrów przyjê³a indykatywny wykaz du¿ych projektów dla Progra-
mu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” 2007–2013, który nastêpnie zosta³ zaktualizowany
przez Radê Ministrów w dniu 20 lutego 2007 r. Pod nr 152 listy du¿ych projektów wspomnianego doku-
mentu zapisane jest: „Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców–A1”, natomiast pod nr 153 jest za-
pis zadania inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Pio-
trków Trybunalski–Warszawa”. Gdyby zatem trasa S8 mia³a przebiega po œladzie drogi krajowej nr 8
przez Wieluñ–Be³chatów–Piotrków Trybunalski, to analogicznie pozycja 152 we wspomnianym indyka-
tywnym wykazie du¿ych projektów powinna brzmieæ: „Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej
S8, odcinek Syców–A1”, a to by by³o niezgodne z cytowanym rozporz¹dzeniem Rady Ministrów. Z tego
wynika, ¿e w obecnym stanie prawnym jedynym mo¿liwym wariantem przebiegu S8 jest tak zwany wa-
riant pó³nocny przez Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice i £ódŸ.

W zwi¹zku z tym, chcê odnieœæ siê do pisma z dnia 27 lutego 2007 r. – kserokopiê przekazujê w za³¹cze-
niu – skierowanego do przewodnicz¹cego Rady Powiatu Zduñskowolskiego, w którym pani Barbara Kon-
drat, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, informuje, ¿e ze œrodków Funduszu Spójnoœci,
który stanowi podstawow¹ czêœæ œrodków finansuj¹cych Program Operacyjny „Infrastruktura i Œrodo-
wisko”, mog¹ byæ finansowane jedynie projekty drogowe zlokalizowane w sieci TEN-T, a wiêc przebieg
drogi S8 przez Piotrków Trybunalski, oraz ¿e po wyborze innego (ni¿ przez Piotrków Trybunalski) warian-
tu nie bêdzie mo¿liwe sfinansowanie tego projektu z funduszy unijnych w latach 2007–2013.

Kwestiê finansowania ze œrodków unijnych budowy drogi ekspresowej S8 w latach 2007–2013 regulu-
j¹: decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku zmieniaj¹ca
decyzjê nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotycz¹cych rozwoju transeuropejskiej
sieci transportowej; rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj¹ce Fun-
dusz Spójnoœci i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1164/94. W wymienionych dokumentach nie ma ja-
kichkolwiek zapisów, które pozwala³yby s¹dziæ, ¿e istnieje zagro¿enie sfinansowania budowy trasy S8
przez Sieradz–Zduñsk¹ Wolê–£ask–Pabianice–£ódŸ ze œrodków unijnych, a wrêcz przeciwnie.

W zwi¹zku z tym chcê zapytaæ, czy znane s¹ Pani Minister dokumenty, z których wynika ta niespój-
noœæ pomiêdzy aktualnym stanem prawnym a tez¹ pani Barbary Kondrat, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Transportu, w za³¹czonym piœmie twierdz¹cej, ¿e jedynym wariantem przebiegu drogi ekspre-
sowej S8, który mo¿e byæ sfinansowany z œrodków Funduszu Spójnoœci to wariant przez Piotrków Try-
bunalski.

Czes³aw Rybka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra zdrowia Zbigniewa Religi

Panie Ministrze!
Chcia³bym przed³o¿yæ panu apel Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie z dnia 21 marca

2007 r. o niewprowadzanie do ustawy o izbach lekarskich poprawki polegaj¹cej na zrównaniu ob-
szarów dzia³ania okrêgowych izb lekarskich z obszarami województw, skutkuj¹cej likwidacj¹ czêœci
izb lekarskich.

Ministerstwo Zdrowia w przedstawionym projekcie próbuje wbrew woli samorz¹du – wyra¿onej wie-
lokrotnie w g³osowaniach – narzuciæ zrównanie granic dzia³ania okrêgowych izb lekarskich z granicami
podzia³u administracyjnego na województwa, czyli faktycznie doprowadziæ do likwidacji czêœci okrêgo-
wych izb lekarskich. Dotychczasowa dzia³alnoœæ izb, które likwiduje projekt ustawy, udowodni³a, ¿e
pracuj¹ one dobrze i sprawnie. W uzasadnieniu nie przedstawiono ¿adnych sensownych argumentów
dotycz¹cych ewentualnych korzyœci, zarówno dla œrodowiska lekarskiego, jak i dla pacjentów, p³y-
n¹cych z proponowanej zmiany. Argument o usprawnieniu dzia³alnoœci rzecznika i egzekwowaniu od-
powiedzialnoœci zawodowej jest nietrafiony.

Wielu pacjentów, przychodz¹cych z problemami i skargami do rzecznika odpowiedzialnoœci zawodo-
wej na przyk³ad w Czêstochowie, zrezygnuje ze sk³adania skargi w sytuacji, gdy bêdzie siê to wi¹za³o
z podró¿¹ do Katowic. Dzia³alnoœæ okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej nie zale¿y od
miejsca, lecz od ludzi, którzy s¹ w to zaanga¿owani. Naczelny rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej
wysoko ocenia dzia³alnoœæ okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, pod-
kreœlaj¹c, ¿e nale¿y ona do najlepszych. Narzucenie ewentualnych zmian spowoduje natomiast koszty
w postaci kosztów wymiany kilkunastu tysiêcy dokumentów prawa wykonywania zawodu, organizacji
nowych wyborów i zjazdów. Koszty tej ca³kowicie nietrafionej nowelizacji pokryj¹ lekarze, poniewa¿
96% bud¿etu izby lekarskiej pochodzi ze sk³adek i wp³at lekarzy, a jedynie 4% stanowi dotacja z bud¿etu
pañstwa.

Argumentem przeciwko ograniczaniu obszaru dzia³ania izb lekarskich jest fakt, ¿e samorz¹dy innych
zawodów zaufania publicznego: adwokaci, notariusze, radcy prawni, aptekarze i pielêgniarze, nie maj¹
takich ograniczeñ. W Czêstochowie dzia³aj¹ okrêgowe izby aptekarska, pielêgniarska i adwokacka.

Dzia³alnoœæ izb, które likwiduje projekt ustawy udowodni³a, ¿e poza wykonywaniem zadañ wynika-
j¹cych z funkcji administracyjnych, bardzo dobrze wywi¹zuj¹ siê z wa¿nego zadania integracji œrodo-
wiska lekarskiego, zapisanego w ustawie o izbach lekarskich. Ma³e izby s¹ bli¿sze samorz¹dnoœci i s¹
sprawniejsze w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych spraw lekarzy w porównaniu z wielkimi izbami. Stopieñ kon-
solidacji œrodowiska lekarskiego i uto¿samiania siê z w³asnym samorz¹dem jest w takich izbach wiêk-
szy ni¿ w izbach zrzeszaj¹cych kilkanaœcie tysiêcy lekarzy. Dzia³alnoœæ ma³ych izb lekarskich opiera siê
zwykle na spo³ecznym zaanga¿owaniu jej przedstawicieli. Likwidacja izb, których zasiêg nie pokrywa
siê z podzia³em administracyjnym kraju, spowoduje odejœcie wielu lekarzy z tej pracy i zmarnowanie lo-
kalnego zapa³u spo³ecznego. Okrêgowa Izba Lekarska w Czêstochowie w krótkim czasie istnienia sw¹
aktywnoœci¹ potwierdzi³a potrzebê i si³ê lokalnych inicjatyw.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e aktualny stan jest kompromisem wspólnie wypracowanym przez lekarzy w ca-
³ej Polsce. W referendum w sprawie powo³ania izby lekarskiej w Czêstochowie oko³o 90% lekarzy opo-
wiedzia³o siê za powo³aniem OIL w Czêstochowie.

Okrêgowa Izba Lekarska w Czêstochowie opiera sw¹ dzia³alnoœæ na spo³ecznej pracy jej cz³onków.
Miêdzy innymi ubieg³oroczny VI Œwiatowy Kongres Polonii Medycznej, który zgromadzi³ ponad tysi¹c
piêciuset uczestników z trzydziestu krajów œwiata i okaza³ siê sukcesem pod wzglêdem naukowym i or-
ganizacyjnym, to zas³uga w g³ównej mierze Okrêgowej Izby Lekarskiej w Czêstochowie, która przyjê³a
na siebie ciê¿ar prac organizacyjnych zwi¹zanych z kongresem. OIL w krótkim czasie swego samodziel-
nego istnienia – od listopada 2001 r. – zorganizowa³a kilka konferencji naukowych, w tym dwa sympozja
miêdzynarodowe na temat ochrony zdrowia w krajach Unii Europejskiej i miejsca polskich lekarzy
w Unii Europejskiej. Likwidacja tak zwanych ma³ych izb zaprzepaœci spo³eczny zapa³ i zmniejszy sto-
pieñ uto¿samiania siê z w³asnym samorz¹dem.

Panie Ministrze! Uwa¿am, ¿e nie wolno pozbawiaæ Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie mo¿li-
woœci samostanowienia o swoim samorz¹dzie, jego strukturze, inicjatywach i woli jego cz³onków. Rów-
nie¿ VIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Czêstochowie uwa¿a, ¿e próba wprowadzenia zmian w obszarach
dzia³ania okrêgowych izb lekarskich jest kolejn¹ prób¹ os³abienia si³y i jednoœci samorz¹du lekar-
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skiego, a przecie¿ podstaw¹ samorz¹dnoœci jest kszta³towanie struktury organizacyjnej zgodnie z wol¹
cz³onków.

Przy okazji za³¹czam apel okrêgowego zjazdu lekarzy OIL w Czêstochowie dotycz¹cy aktualnej sytua-
cji w ochronie zdrowia, a konkretnie mo¿liwoœci prowadzenia specjalizacji w innym trybie ni¿ rezyden-
tura, na przyk³ad w formie wolontariatu, co przyczyni³oby siê do zwiêkszenia liczby specjalizuj¹cych siê
lekarzy*. Chodzi o zmniejszaj¹c¹ siê ci¹gle liczbê specjalistów w danych dziedzinach medycyny. Dane
demograficzne OIL w Czêstochowie wskazuj¹, ¿e za dziesiêæ, piêtnaœcie lat wielu specjalistów osi¹gnie
wiek emerytalny, co mo¿e doprowadziæ do za³amania siê ochrony zdrowia i likwidacji wielu specjalisty-
cznych placówek. Na przyk³ad w Czêstochowie jest obecnie dziewiêædziesiêciu czterech specjalistów
w dziedzinie po³o¿nictwa i ginekologii, a za piêtnaœcie lat bêdzie ich dwóch na szeœæ oddzia³ów w szpita-
lach. Dobrze ilustruj¹ to za³¹czone wykresy. Wniosek: ministerstwo ju¿ dzisiaj powinno opracowaæ do-
kument w sprawie zapotrzebowania na specjalistów danych dziedzin medycyny w odniesieniu do po-
szczególnych rejonów kraju.

Panie Ministrze! Przedk³adam te uwagi, licz¹c na to, ¿e Ministerstwo Zdrowia zwiêkszy lekarzom i le-
karzom dentystom mo¿liwoœci doskonalenia zawodowego.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów Zyty Gilowskiej

Pani Minister!
W Ministerstwie Finansów planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2008 r. reformy s³u¿b skarbo-

wo-celnych zwi¹zanej z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jak siê orientujê, refor-
ma ma miêdzy innymi polegaæ na likwidacji urzêdów skarbowych i celnych (w pierwszej instancji) oraz
izb skarbowych i celnych (w drugiej instancji). W ich miejsce powstan¹ urzêdy administracji skarbowej
UAS (po³¹czenie urzêdów skarbowych z celnymi) oraz IAS – izby administracji skarbowej (po³¹czenie iz-
by skarbowej i izby celnej).

W obecnym stanie prawnym w by³ym województwie czêstochowskim nie wystêpuje druga instancja
w s³u¿bach celnych, a druga instancja w s³u¿bach skarbowych dzia³a na zasadzie Oœrodka Zamiejsco-
wego IS Katowice z siedzib¹ w Czêstochowie. Nowa ustawa o KAS nic nie mówi o mo¿liwoœci utworzenia
oœrodków zamiejscowych, w za³o¿eniach wspomniano jedynie o mo¿liwoœci utworzenia wiêcej ni¿ jednej
izby administracji skarbowej (IAS) w województwach o najbardziej prê¿nym rozwoju.

Pani Minister! Byæ mo¿e dmucham na zimne, ale nie wyobra¿am sobie, aby tak prê¿ny oœrodek, jakim
jest Czêstochowa, nie otrzyma³ drugiej instancji w administracji celno-skarbowej. Piszê o tym teraz, po-
niewa¿ trwaj¹ bardzo zaawansowane prace nad now¹ ustaw¹ oraz rozporz¹dzeniami wykonawczymi,
i mam nadziejê, ¿e region czêstochowski nie zostanie w ustawie pominiêty. Nie wyobra¿am sobie zwol-
nieñ wykwalifikowanej kadry z Czêstochowy i okolic na rzecz innych regionów.

Mój niepokój jest uzasadniony obserwacj¹ powstania Krajowej Informacji Podatkowej czy te¿ Drugie-
go Œl¹skiego Urzêdu Skarbowego w Bielsku-Bia³ej z pominiêciem Czêstochowy. Tak¿e obsada wielu
stanowisk w US czy UKS w województwie œl¹skim promuje region bielski. Chcê nadmieniæ, ¿e obecne
dzia³ania Ministerstwa Finansów wyraŸnie promuj¹ region Bielska-Bia³ej, co jest zwi¹zane z faktem
piastowania stanowiska dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów
przez osobê pochodz¹c¹ z Bielska-Bia³ej.

Uwagi skierowane do Pani Minister nie s¹ podyktowane niechêci¹ do regionu Bielska-Bia³ej, ale maj¹
zwróciæ uwagê na wagê by³ego województwa czêstochowskiego, na miasto Czêstochowê jako duchow¹
stolicê Polski, ostatnio pomijan¹ czy to przy rozdziale œrodków unijnych, czy przy budowaniu struktur
skarbowych.

Czes³aw Ryszka

31. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r.
220 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 31. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Konrada Kornatowskiego oraz do mini-
stra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry

Panie Komendancie! Panie Ministrze!
Otrzyma³em skargê od pana Mariusza K., zamieszka³ego w Czêstochowie, na pracê Policji i s¹dów.

Sprawa nie jest tak b³aha, na jak¹ wygl¹da, i wymaga rozstrzygniêcia ustawowego.
W kwietniu 2006 r. Mariusz K., jad¹c z Czêstochowy do Kielc, w okolicach Szczekocin przekroczy³

prêdkoœæ o 25 km/h w terenie zabudowanym (by³o ograniczenie prêdkoœci do 50 km/h). Do listopada
2006 r., kiedy to zosta³ wezwany na komendê Policji w Czêstochowie, nie wiedzia³ o tym, ¿e zosta³ doko-
nany pomiar prêdkoœci fotoradarem.

Na komendzie zosta³o mu pokazane zdjêcie z pomiarem prêdkoœci. Rozpozna³ na zdjêciu samochód
i siebie za kierownic¹, przyj¹³ na³o¿ony mandat w wysokoœci 100 z³. Mandat chcia³ zap³aciæ natych-
miast, ale policjant poinformowa³ go, ¿e wezwanie do zap³acenia mandatu zostanie mu przes³ane po-
czt¹ z komendy Policji w Zawierciu, do której nale¿¹ Sczekociny. Jakie¿ by³o jego zdziwienie, gdy na po-
cz¹tku marca 2007 r. zamiast wezwania do zap³aty, otrzyma³ zawiadomienie o posiedzeniu s¹dowym
wraz z wnioskiem o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy RdF 862/06 RSOW 291/07.

W tym wniosku Policja wnosi o wymierzenie kary grzywny w wysokoœci 100 z³ oraz pokrycie kosztów
postêpowania w wysokoœci 80 z³. Przecie¿ postêpowania nie by³oby, gdyby Policja pozwoli³a na dokona-
nie zap³aty po identyfikacji zdjêcia. Takiej mo¿liwoœci Mariusz K. nie mia³. Postêpowanie nie toczy siê
wiêc z jego winy, tylko z winy Policji, która jak wiadomo, ma trzydzieœci dni na na³o¿enie mandatu. Po-
niewa¿ tego nie zd¹¿y³a uczyniæ, sprawa trafi³a do postêpowania s¹dowego, do którego nie przyczyni³o
siê postêpowanie ukaranego mandatem Mariusza K.

Nie wiem, czy to jest jednostkowy przypadek, ale spowodowa³ on du¿e zdenerwowanie ukaranego
mandatem Mariusza K. oraz niepotrzebn¹ pracê s¹du. Poddajê to pod rozwagê. Gdzie le¿y tego przyczy-
na i co nale¿y zmieniæ?

Czes³aw Ryszka

31. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 31. posiedzenia Senatu 221



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego

Panie Ministrze!
Wspó³czesna sytuacja kulturowa i spo³eczna stawia przed nami wiele wyzwañ i zmusza do wzmo¿o-

nej s³u¿by prawdzie dla dobra polskiej kultury i narodu. Dlatego zespó³ profesorów filozofii z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego, zrzeszonych w Polskim Oddziale Miêdzynarodowego Towarzystwa Toma-
sza z Akwinu, podj¹³ inicjatywê opracowania wielotomowej „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”. Prace
nad jej przygotowaniem i wydawaniem trwaj¹ ju¿ od 1998 r. Do tej pory ukaza³o siê siedem tomów en-
cyklopedii. Jest to pierwsza w historii naszego narodu, a w œwiecie jedna z szeœciu, autorska encyklope-
dia filozofii. W opracowywaniu tego dzie³a bierze udzia³ oko³o dwustu piêædziesiêciu (przy ka¿dym to-
mie) specjalistów z polskich i zagranicznych oœrodków filozoficznych. Ca³oœæ prac jest finansowana
z przedp³at subskrybentów oraz z ofiar darczyñców. Komitet Badañ Naukowych, a nastêpnie w³aœciwe
ministerstwa, tylko w niewielkim stopniu w³¹cza³y siê w dofinansowywanie prac wydawniczych. W bie-
¿¹cym roku przyznano na dofinansowanie ósmego tomu kwotê 17 tysiêcy 550 z³. Kwota ta jest niepro-
porcjonalna do kosztów ponoszonych na wydanie tomu, s¹dzê te¿, ¿e wyra¿a niezrozumienie minister-
stwa dla tego wa¿nego dzie³a.

Panie Ministrze! O ile nam wiadomo, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, wydawca „Powsze-
chnej Encyklopedii Filozofii”, sk³ada³o wniosek o kwotê 85 tysiêcy z³. W uzasadnieniu decyzji ministe-
rialnej wskazano, ¿e kwota zosta³a pomniejszona „z uwagi na w¹tpliwoœci, jakie budzi kosztorys wyda-
wnictwa”. Nie wskazano przy tym ¿adnych konkretnych uwag, czego dotyczy³yby owe w¹tpliwoœci. Fak-
tyczne koszty tego typu pracy, która i jest pionierska, i wymaga ró¿norodnych specjalistycznych opra-
cowañ, t³umaczeñ, transkrypcji itd., przekraczaj¹ kilkakrotnie koszt arkusza wydawniczego wyznaczo-
ny przez ministerstwo. A kosztorys przedstawiony przez wydawnictwo jest i tak znacznie zani¿ony, nie
zaœ zawy¿ony. Ustalona cena egzemplarza zosta³a œwiadomie tak skalkulowana, aby encyklopedia by³a
dostêpna nie tylko dla bibliotek, ale i dla osób prywatnych. Tom ósmy, którego dotyczy wniosek, jest ko-
lejnym tomem; dotychczas ukazuj¹ siê one regularnie w cyklu rocznym. Wszystkie tomy ministerstwo
ma do wgl¹du i mo¿e naocznie siê przekonaæ o wysokiej jakoœci wydawniczej przedsiêwziêcia, jego
skomplikowaniu materia³owym i wielkim nak³adzie prac przygotowawczych. St¹d, jeœli ministerstwo
powziê³o jakieœ w¹tpliwoœci odnoœnie do wniosku o dofinansowanie ósmego tomu, mog³o zwróciæ siê do
wydawcy o wyjaœnienie. Chodzi przecie¿ o kontynuacjê dzie³a, które s³u¿y ca³emu polskiemu spo³eczeñ-
stwu, a przez nie tak¿e kulturze europejskiej i ogólnoœwiatowej, stanowi¹c wizytówkê dorobku polskiej
myœli humanistycznej i filozoficznej, tym bardziej ¿e trwaj¹ prace dotycz¹ce t³umaczenia poszczegól-
nych tomów na jêzyk angielski. Paradoks polega ponadto na tym, ¿e najwiêcej trudnoœci dotycz¹cych
dofinansowania encyklopedii pojawia siê, gdy do rz¹dów w Polsce dochodz¹ ugrupowania prawicowe,
a wiêc takie, którym rozwój polskiej kultury humanistycznej nie powinien byæ obojêtny. Filozofia przed-
stawiana w pierwszej polskiej wielotomowej „Powszechnej Encyklopedii Filozofii” le¿y u podstaw kultu-
ry humanistycznej. Tymczasem problemy z dofinansowaniem „Powszechnej Encyklopedii Filozofii” sta-
wiaj¹ pod znakiem zapytania tê deklarowan¹ troskê o polsk¹ naukê.

Panie Ministrze! Prosimy uprzejmie o przyznanie dotacji, która bêdzie rzeczywist¹ pomoc¹, a nie pozo-
rowan¹ w realizacji przygotowania i wydawania kolejnych tomów „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”.

Czes³aw Ryszka
Jan Szafraniec
Ryszard Bender
Adam Biela
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Otrzyma³em pismo dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 imienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w Braniewie z proœb¹ o pomoc w pozyskaniu œrodków finansowych na potrzeby szko³y.

Szko³a Podstawowa nr 3 w Braniewie, jak sygnalizuje pani dyrektor, od kilku ju¿ lat organizuje kon-
kurs wiedzy o Senacie oraz propaguje wiedzê o regionie. Ca³a spo³ecznoœæ szko³y, czyli uczniowie, nau-
czyciele, rodzice, w miarê mo¿liwoœci dzia³aj¹ aktywnie na rzecz potrzebuj¹cych, wystêpuj¹c z szere-
giem akcji charytatywnych.

Poza tym Szko³a Podstawowa nr 3 jest jedyn¹ placówk¹ w Braniewie, która prowadzi sto³ówkê dla
dwustu dzieci. Stanowi to du¿¹ trudnoœæ, gdy¿ od chwili, gdy zepsuciu uleg³ jeden ze sprzêtów, podawa-
ne s¹ jedynie gotowane dania. Innym problemem jest brak podjazdu oraz ³azienki dostosowanej do nie-
pe³nosprawnych uczniów ucz¹cych siê w integracyjnych klasach.

G³ówn¹ przyczyn¹ przedstawionej sytuacji jest brak œrodków finansowych. Tak¿e wsparcie w³adz
miasta Braniewa jest niestety niewystarczaj¹ce.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Marsza³ka z proœb¹ o zainteresowanie oraz podjêcie po-
zytywnych decyzji mog¹cych pomóc Szkole Podstawowej nr 3 imienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w Braniewie.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzyma³em pismo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, wydawcy „Powszechnej Encyklopedii

Filozofii”, z którego wynika, ¿e kwota 17 tysiêcy 500 z³ na dofinansowanie ósmego tomu PEF jest niepro-
porcjonalna do kosztów ponoszonych na wydanie tomu.

Wydawcy PEF uwa¿aj¹, ¿e ta kwota jest upokarzaj¹ca i deprecjonuje ca³e przedsiêwziêcie, wyra¿a
niezrozumienie ministerstwa, a nawet pogardê dla ludzi podejmuj¹cych prace badawcze przy pierwszej
polskiej encyklopedii filozofii, jak równie¿ dla ca³ego dzie³a, które stanowi podstawê polskiej kultury hu-
manistycznej i naukowej.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra o ponowne rozwa¿enie decyzji nr 517/DWB/P./2007.
Z uwagi na pierwsz¹ w dziejach historii naszego narodu edycjê autorskiej encyklopedii, jednej z sze-

œciu w œwiecie, zasadne jest priorytetowe potraktowanie przez ministerstwo wymienionej edycji.
W oczekiwaniu na stanowisko Pana Ministra przesy³am wyrazy szacunku.

Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Telewizji Polskiej SA Andrzeja Urbañskiego

Towarzystwo „Narew”, bêd¹ce inicjatorem i producentem wykonawczym Miêdzynarodowego Festi-
walu Filmów Przyrodniczych imienia Braci Wagów, skierowa³o na rêce Pana Prezesa pismo w sprawie
tradycyjnej ju¿ wspó³organizacji kolejnej, pi¹tej, edycji festiwalu w marcu 2008 r. przez Telewizjê Polsk¹
SA, reprezentowan¹ przez Oddzia³ w Bia³ymstoku.

Reprezentuj¹c senack¹ Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu, która w ubieg³ym roku objê³a festiwal
patronatem, pragnê podkreœliæ, i¿ cieszy siê on nie tylko wysok¹ ocen¹ filmowców i przyrodników na kil-
ku kontynentach, ale tak¿e od pierwszej edycji w 2000 r. jako jedyny w centralnej i wschodniej Europie
zyska³ uznanie równe innym licz¹cym siê w œwiecie festiwalom filmów tego gatunku. Festiwal jest tak¿e
doskona³¹ okazj¹ do promocji polskiego filmu przyrodniczego.

Przedsiêwziêcie to, promuj¹ce region i cenione przez w³adze województwa podlaskiego, pe³ni tak¿e
wa¿ne funkcje spo³eczne – przede wszystkim w zakresie edukacji m³odzie¿y. Uczniowie licznie uczestni-
cz¹ w pokazach konkursowych filmów, w spotkaniach z twórcami z kraju i z zagranicy, opiekuj¹ siê
goœæmi, przygotowuj¹ happeningi itp.

Niebagatelne znaczenie ma przy tym p³ytoteka szkolna obejmuj¹ca trzydzieœci, trzydzieœci piêæ fina-
³owych filmów, przekazywanych nieodp³atnie szko³om nie tylko z województwa podlaskiego.

Niestety, w chwili obecnej brak umowy z TVP SA grozi niedotrzymaniem zapowiedzianego terminu fe-
stiwalu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa o zainteresowanie przedstawionym problemem oraz
o podjêcie pozytywnych dzia³añ w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Szafrañca

oraz senatora Ludwika Zalewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego Micha³a Seweryñskiego

Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Suwa³kach podjê³a starania o powo³anie nowego kierunku
kszta³cenia – ekonomii.

W chwili obecnej uczelnia kszta³ci dziewiêæset piêædziesiêciu studentów na czterech kierunkach: fi-
nanse i bankowoœæ, rolnictwo, pielêgniarstwo, budownictwo. Nadmieniamy, i¿ Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa w Suwa³kach otrzyma³a ju¿ pozytywn¹ opiniê Prezydium Pañstwowej Komisji Akre-
dytacyjnej (uchwa³a nr 489/2006 z dnia 5 lipca 2006 r.). Niestety, Pan Minister dotychczas nie zaj¹³ je-
szcze ¿adnego stanowiska. PWSZ w Suwa³kach deklaruje ze swej strony zapewnienie œrodków finanso-
wych na zatrudnienie kadry dydaktycznej na kierunku ekonomii z dniem 1 paŸdziernika 2007 r.

Uwa¿amy, ¿e powo³anie nowego kierunku wydaje siê bardzo zasadne. Przemawia za tym fakt, i¿ Pañ-
stwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Suwa³kach jest jedyn¹ uczelni¹ w tym regionie, która daje szansê
m³odzie¿y na zdobycie wy¿szego wykszta³cenia oraz nabycie odpowiednich umiejêtnoœci.

W zwi¹zku z powy¿szym, identyfikuj¹c siê z proœb¹ spo³ecznoœci akademickiej Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Suwa³kach, zwracamy siê do Pana Ministra o podjêcie w tej sprawie pozytywnej
decyzji.

Z powa¿aniem
Jan Szafraniec
Ludwik Zalewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Œlusarza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Anny Kalaty

Uprzejmie proszê o odpowiedŸ, czy mo¿liwe jest dofinansowanie przez Pañstwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe³nosprawnych wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych zatrudnionych w biurach posel-
sko-senatorskich. Powodem postawienia powy¿szej kwestii jest szereg trudnoœci, na które siê na-
tkn¹³em, a które doprowadzi³y mnie do rozwi¹zania umowy o pracê z osob¹ niepe³nosprawn¹.

Pragnê te¿ zwróciæ uwagê na niestosowne zachowanie pracowników oddzia³u wroc³awskiego tej in-
stytucji wobec pracodawcy, który wyrazi³ gotowoœæ zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej. Wbrew ocze-
kiwaniom moj¹ inicjatywê przyjêto niechêtnie, nie doczeka³em siê najmniejszego wsparcia, a wrêcz piê-
trzono przeszkody. Nie ukrywam, ¿e tak jawne kontestowanie podstawowego celu istnienia PFRON na-
suwa mi podejrzenie istnienia nieprawid³owoœci w tym oddziale.

Ponadto, pomimo wspieraj¹cych orzeczeñ prawnych Kancelarii Senatu, domagano siê ode mnie oso-
bistego przyjêcia odpowiedzialnoœci za ocenê mojej sytuacji prawnej, przy równoczesnych sceptycz-
nych opiniach wysokich urzêdników PFRON. Na takie postawienie sprawy nie mog³em siê zgodziæ. Nie
rozumiem tych dyskryminacyjnych zachowañ w instytucji, która dyskryminacjê ma pokonywaæ. Pro-
blemy, z którymi siê zetkn¹³em, zachwia³y moim przekonaniem co do kompetencji urzêdników ró¿nych
szczebli PFRON, jak równie¿ przydatnoœci¹ tego typu instytucji.

Mocno liczê, ¿e Pani Minister udzieli mi jednoznacznej odpowiedzi, jak równie¿ wyrêczy mnie, jeœli
chodzi o dzia³ania na rzecz radykalnej zmiany mentalnoœci urzêdniczej, która zadomowi³a siê w biurach
PFRON i sta³a siê przedmiotem krytyki nie tylko mojej, ale i rzeszy osób niepe³nosprawnych, z którymi
o powy¿szych kwestiach rozmawia³em.

Rafa³ Œlusarz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariusza Witczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Aleksandra Szczyg³y

Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo dziêkujê za odpowiedŸ na moje oœwiadczenie z³o¿one na dwudziestym ósmym posiedzeniu

Senatu w sprawie przysz³oœci 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego.
W pañskiej odpowiedzi pojawi³a siê informacja, i¿ analizowany jest wariant, który zak³ada pozosta-

wienie i rozwiniêcie leszczyñskiej jednostki do poziomu 75% etatu czasu wojennego.
Jako parlamentarzysta ziemi leszczyñsko-kaliskiej popieram podniesienie rangi 69. Leszczyñskiego

Pu³ku Przeciwlotniczego. W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana z proœb¹ o przedstawienie informacji na
temat tego wariantu.

Z powa¿aniem
Mariusz Witczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mariusza Witczaka

Oœwiadczenie skierowane do wojewody wielkopolskiego Tadeusza Dziuby

W zwi¹zku z docieraj¹cymi do mnie informacjami o problemach zespo³u podstawowego ratownictwa
medycznego dzia³aj¹cego w Krobi w powiecie gostyñskim zwracam siê do Pana Wojewody z proœb¹
o podjêcie czynnoœci zmierzaj¹cych do zabezpieczenia finansowego wymienionego zespo³u.

Koniecznoœæ zapewnienia pomocy osobom zamieszkuj¹cym tê czêœæ powiatu gostyñskiego, które
znajd¹ siê w stanie nag³ego zagro¿enia ¿ycia, stanowi wystarczaj¹ce uzasadnienie do niezw³ocznego do-
konania aktualizacji wojewódzkiego planu dzia³ania systemu. Stanowi o tym ustawa z dnia 8 wrzeœnia
2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (DzU z 2006 r. nr 191, poz. 1410), okreœlaj¹ca para-
metry czasu dotarcia na miejsce zdarzenia.

W niniejszej sprawie na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e gmina Krobia i powiat gostyñski utworzy³y
i finansowa³y zespó³ ratownictwa medycznego. Jednak œrodki na funkcjonowanie zespo³u ratownictwa
medycznego s¹ zapewnione jedynie do koñca kwietnia bie¿¹cego roku, a zainteresowane jednostki sa-
morz¹du terytorialnego nie s¹ ju¿ w stanie dalej dŸwigaæ ciê¿aru finansowania tego zespo³u.

Dodatkowo proszê o informacjê na temat mo¿liwoœci ujêcia w wojewódzkim planie dzia³ania systemu
zespo³u ratownictwa medycznego stacjonuj¹cego w miejscowoœci Borek Wielkopolski ju¿ w roku 2008.

Z powa¿aniem
Mariusz Witczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra transportu Jerzego Polaczka

Szanowny Panie Ministrze!
Z proœb¹ o interwencjê zwróci³ siê do mnie burmistrz miasta Dar³owa, pan Arkadiusz Klimowicz. Pro-

blem, którego dotyczy niniejsze oœwiadczenie, zwi¹zany jest z drog¹ krajow¹ nr 37.
Droga krajowa nr 37, o d³ugoœci oko³o 14,5 km, stanowi ci¹g komunikacyjny ³¹cz¹cy drogê DK6,

Szczecin–Gdañsk, z morskim przejœciem granicznym i portem morskim w Dar³owie.
Stan techniczny drogi, który umo¿liwi jej sprawne i bezpieczne wykorzystanie, ma ogromne znacze-

nie dla rozwoju powiatu s³awieñskiego, a tak¿e ca³ego regionu. Niestety w obecnej chwili jej stan jest ka-
tastrofalny, co uzasadnia potrzebê pilnego remontu. Na koniecznoœæ remontu zwróci³ ju¿ uwagê po-
przedni zarz¹dca drogi, samorz¹d powiatowy, który w 2006 r. przekaza³ drogê w zarz¹d Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z dokumentacj¹ techniczn¹ przydatn¹ do modernizacji.

Ju¿ 7 paŸdziernika 2006 r. burmistrz miasta Dar³owa zwróci³ siê do Ministerstwa Transportu
o w³¹czenie drogi krajowej nr 37 do planu inwestycyjnego na rok 2007 r., jednak do dnia dzisiejszego nie
otrzyma³ on jakiejkolwiek odpowiedzi.

Wobec powy¿szego pragnê jeszcze raz podkreœliæ, i¿ remont przedmiotowej drogi jest konieczny i po-
winien byæ zrealizowany w mo¿liwie najkrótszym terminie. Dlatego te¿ wnoszê o jak najszybsze podjêcie
przez Ministerstwo Transportu dzia³añ zmierzaj¹cych do przeprowadzenia remontu drogi krajowej
nr 37.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Janusza Kaczmarka

Szanowny Panie Ministrze!
Z proœb¹ o interwencjê w kwestii problemu ochrony przeciwpo¿arowej oraz bezpieczeñstwa na tere-

nie województwa zachodniopomorskiego zwróci³ siê do mnie burmistrz miasta i gminy Dêbno.
Burmistrz, powo³uj¹c siê na wyniki konsultacji i uzgodnienia poczynione z organami samorz¹du

gmin: Boleszkowice, Dar³owo, Mieszkowice, Miêdzyzdroje, Œwinoujœcie, oraz powiatów myœliborskiego
i gorzowskiego ziemskiego, wskaza³, i¿ przyjêta na prze³omie 2006 i 2007 r. przez zachodniopomorskie-
go komendanta wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej koncepcja restrukturyzacji komend po-
wiatowych i miejskich PSP w województwie zachodniopomorskim drastycznie wp³ynê³a na obni¿enie
poczucia bezpieczeñstwa.

W wyniku przedmiotowej reorganizacji w województwie zachodniopomorskim likwidacji i prze-
kszta³ceniu w posterunki tymczasowe uleg³o piêæ jednostek ratowniczo-gaœniczych PSP: w Dar³owie,
powiat S³awno, w Dêbnie, powiat Myœlibórz, w Miêdzyzdrojach, powiat Kamieñ Pomorski, w Nowogar-
dzie, powiat Goleniów, i w Œwinoujœciu.

Zdaniem samorz¹dowców, podejmuj¹c decyzjê o likwidacji, poza liczb¹ stra¿aków przypadaj¹c¹ na
jednego mieszkañca nie wziêto pod uwagê innych istotnych czynników, takich jak: liczba zdarzeñ, po-
¿arów i wypadków drogowych, wystêpowanie zak³adów du¿ego ryzyka – z³o¿a ropy naftowej i gazu w po-
wiecie myœliborskim, gazoport w Œwinoujœciu – oraz znacznie wzmo¿ony ruch turystyczny w rejonach
nadmorskich i zagro¿enie powodziowe.

Uzasadnianie decyzji o likwidacji jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jedynie w oparciu
o wspó³czynnik liczby ludnoœci do liczby stra¿aków zdaje siê zabiegiem oderwanym od rzeczywistoœci.
W szczególnoœci, je¿eli dotyczy gmin i powiatów po³o¿onych w pasie nadmorskim, gdzie liczba przyby-
waj¹cych turystów niejednokrotnie przekracza liczbê sta³ych mieszkañców. Znamienne jest, i¿ ruch tu-
rystyczny w rejonie zachodniopomorskim oparty jest g³ównie na transporcie drogowym, co zwiêksza za-
gro¿enie wypadkami drogowymi.

Reorganizacja niew¹tpliwie prowadzi do faktycznego przeniesienia obowi¹zku zapewnienia bezpie-
czeñstwa ludnoœci na ochotnicze stra¿e po¿arne, czyli samorz¹dy terytorialne. Nale¿y zwróciæ uwagê na
to, i¿ tak kosztownym obowi¹zkom samorz¹dy terytorialne mog¹ nie sprostaæ. Proces taki powinien zo-
staæ roz³o¿ony na lata i nastêpowaæ sukcesywnie z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci samorz¹dów.

Podsumowuj¹c, pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na zaistnia³e problemy i jednoczeœnie zaapelo-
waæ o dokonanie rewizji wprowadzanych zmian, przy uwzglêdnieniu postulatów przedstawicieli jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

Z powa¿aniem
Piotr Zientarski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 31. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie komisji senackiej

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senator
Mariê Pañczyk-Pozdziej do Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
WICEMARSZA£EK SENATU

Maciej P£A¯YÑSKI



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2007 r. ustawy o za-
rz¹dzaniu kryzysowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6 w ust. 5 kropkê na koñcu zastêpuje siê przecinkiem oraz dodaje siê wyrazy: „a tak¿e wyzna-

czyæ osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z administracj¹ publiczn¹ w zakresie
ochrony infrastruktury krytycznej.”;

2) w art. 11 w ust. 2 w pkt 11 œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem oraz dodaje siê wyrazy: „a ta-
k¿e wspó³praca, jako krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i krajami cz³on-
kowskimi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej;”;

3) w art. 13 w ust. 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
„8) wspó³dzia³anie na wszystkich szczeblach administracji rz¹dowej w zakresie informowania

i przekazywania poleceñ do wykonania w systemie ca³odobowym dla jednostek ochrony zdrowia
w przypadkach awaryjnych, losowych, jak równie¿ zaburzeñ funkcjonowania systemu.”;

4) w art. 16 w ust. 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
„8)pe³nienie ca³odobowego dy¿uru lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, o którym mowa

w art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ustawy z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).”;

5) w art. 17:
a) w ust. 6 skreœla siê wyrazy „– oraz osoby zaproszone przez starostê”,
b) dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:

„7.W sk³ad zespo³u powiatowego mog¹ wchodziæ inne osoby zaproszone przez starostê.”;
6) w art. 19:

a) w ust. 6 skreœla siê wyrazy „– oraz osoby zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta”,
b) dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:

„7. W sk³ad zespo³u gminnego mog¹ wchodziæ inne osoby zaproszone przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta.”;

7) w art. 23 pkt 1 – 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„1)pierwszy stopieñ alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o mo¿liwoœci wyst¹pienia zda-

rzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny
do przewidzenia;

2) drugi stopieñ alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o mo¿liwoœci wyst¹pienia zdarze-
nia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powoduj¹cych zagro¿enie bezpieczeñ-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej;

3) trzeci stopieñ alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach przy-
gotowuj¹cych dzia³ania terrorystyczne godz¹ce w bezpieczeñstwo Rzeczypospolitej Polskiej lub
wyst¹pienia aktów terroru godz¹cych w bezpieczeñstwo innych pañstw albo w przypadku uzys-
kania informacji o mo¿liwoœci wyst¹pienia innego zdarzenia godz¹cego w bezpieczeñstwo Rze-
czypospolitej Polskiej lub innych pañstw;

4) czwarty stopieñ alarmowy – w przypadku wyst¹pienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
lub innego zdarzenia, powoduj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa Rzeczypospolitej Polskiej lub
innych pañstw.”;

8) po art. 30 dodaje siê art.... w brzmieniu:
„Art..... W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,

z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 77:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych jest obowi¹zany zape-

wniæ kierowanie po³¹czeñ do numeru alarmowego «112» oraz innych numerów alar-
mowych w³aœciwych terytorialnie jednostek s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia
pomocy.”,

b) dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dostawca publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych jest obowi¹zany do za-

pewnienia dostêpu do s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia pomocy poprzez nu-



mer alarmowy «112», tak¿e za pomoc¹ wiadomoœci tekstowych, w sposób umo¿liwia-
j¹cy s³u¿bom ich odbiór.

4. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1-3, dotyczy równie¿ dostawcy publicznie dostêp-
nych us³ug telekomunikacyjnych, który wykonuje dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹ za
poœrednictwem sieci telekomunikacyjnej innego przedsiêbiorcy telekomunikacyjne-
go.”;

2) art. 78 otrzymuje brzmienie:
„Art. 78.

1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowi¹zany udostêpniaæ w czasie rzeczywi-
stym informacje dotycz¹ce lokalizacji zakoñczenia sieci, z którego zosta³o wykonane
po³¹czenie do numeru alarmowego”112” oraz innych numerów alarmowych.

2. Operator publicznej sieci telefonicznej jest obowi¹zany bezp³atnie udostêpniaæ Preze-
sowi UKE aktualne dane, o których mowa w art. 169 ust. 5, celem zapewnienia mo¿li-
woœci lokalizacji abonentów dokonuj¹cych po³¹czeñ do numeru alarmowego „112”
i innych numerów alarmowych oraz informacji o numerach przeniesionych.

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny byæ przekazywane do systemu,
w którym s¹ gromadzone i udostêpniane:
1) cetrom powiadamiania ratunkowego, w przypadku po³¹czeñ do numeru alarmowego

„112” oraz
2) w³anœciwym terytorialnie jednostkom s³u¿b ustawowo powo³anym do niesienia po-

mocy, w przypadku innych numerów alarmowych.
4. Prezes UKE mo¿e przekazaæ zarz¹dzanie systemem niezale¿nemu podmiotowi,

spe³niaj¹cemu warunki niezbêdne do zapewnienia sprawnego dzia³ania tego systemu
oraz sprawnego prowadzenia dzia³añ przez centra powiadamiania ratunkowego oraz
s³u¿by ustawowo powo³ane do niesienia pomocy.

5. Minister w³aœciwy do spraw ³¹cznoœci w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw
wewnêtrznych oraz ministrem w³aœciwym do spraw zdrowia, mo¿e okreœliæ, w drodze
rozporz¹dzenia, sposób budowy systemu, o którym mowa w ust. 3, organizacjê i fun-
kcjonowanie tego systemu oraz warunki gromadzenia informacji i danych od przedsiê-
biorcy telekomunikacyjnego i ich udostêpniania centrom powiadamiania ratunkowe-
go oraz jednostkom terytorialnym s³u¿b ustawowo powo³anych do niesienia pomocy,
bior¹c pod uwagê sprawnoœæ dzia³ania systemu, a tak¿e efektywnoœæ niesienia pomo-
cy przez te s³u¿by i zapewnienie ci¹g³oœci œwiadczenia przez przedsiêbiorcê telekomu-
nikacyjnego us³ug telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci telekomunikacyjnych lub
udogodnieñ towarzysz¹cych.”.”;

9) po art. 30 dodaje siê art.... w brzmieniu:
„Art..... W ustawie z dnia 8 wrzeœnia 2006 r. o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.

Nr 191, poz. 1410) w art. 29:
1) w ust. 2 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 5 w brzmieniu:

„5) pe³nienie ca³odobowego dy¿uru.”;
2) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw
wewnêtrznych, kieruj¹c siê koniecznoœci¹ zapewnienia realizacji zadañ, o których mowa
w ustawie, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owy zakres uprawnieñ i obowi¹zków
lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.”.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Maciej P£A¯YÑSKI
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym, postanowi³ wprowadziæ do niej 9 poprawek.
W poprawce nr 1 Senat uzna³, ¿e dla zapewnienia w³aœciwej wspó³pracy miêdzy w³aœcicielami oraz

posiadaczami samoistnymi i zale¿nymi obiektów, instalacji lub urz¹dzeñ infrastruktury krytycznej
z organami administracji publicznej konieczne jest rozszerzenie katalogu ich zadañ o obowi¹zek wy-
znaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z administracj¹ publiczn¹ w zakresie
ochrony infrastruktury krytycznej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat rozszerzy³, zgodnie z obowi¹zuj¹cym w tym zakresie prawem Unii
Europejskiej, katalog zadañ Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa o wspó³pracê, jako krajowy punkt
kontaktowy, z instytucjami Unii Europejskiej i krajami cz³onkowskimi w zakresie ochrony infrastruk-
tury krytycznej.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 3 Senat uzna³, ¿e dla w³aœciwego funkcjonowania centrów zarz¹dzania kry-
zysowego tworzonych przez ministrów i centralne organy administracji rz¹dowej, niezbêdne jest na³o-
¿enie na centra obowi¹zku wspó³dzia³ania w zakresie informowania i przekazywania poleceñ do wyko-
nania w systemie ca³odobowym dla jednostek ochrony zdrowia w przypadkach awaryjnych, losowych,
jak równie¿ zaburzeñ funkcjonowania systemu.

Poprawki nr 4 i 9 zmierzaj¹ do zharmonizowania przepisów ustawy z postanowieniami ustawy o Pañ-
stwowym Ratownictwie Medycznym.

Poprawka nr 7 polega na wykreœleniu z przepisu reguluj¹cego instytucjê stanów alarmowych odwo-
³añ do stanu klêski ¿ywio³owej, stanu wyj¹tkowego i stanu wojennego. W opinii Senatu taki zabieg legis-
lacyjny pozwoli na unikniêcie w¹tpliwoœci interpretacyjnych oraz zapobiegnie sytuacji, gdy ustawa
traktuje jako porównywalne instytucje o ró¿nym ciê¿arze prawnym (stany alarmowe wprowadzane za-
rz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów - aktem prawa wewnêtrznego nie mog¹cym wp³ywaæ na prawa
i obowi¹zki obywateli oraz stany nadzwyczajne maj¹ce umocowanie w Konstytucji i szczegó³owo uregu-
lowane w ustawach),

Poprawka nr 8 rozszerza ustawê o przepis wprowadzaj¹cy zmiany do ustawy - Prawo telekomunika-
cyjne. Istot¹ zmian jest na³o¿enie na dostawców publicznie dostêpnych us³ug telekomunikacyjnych
oraz operatorów publicznej sieci telefonicznej, obowi¹zków zwi¹zanych z uruchomieniem numerów
alarmowych. Przyjêcie poprawki wp³ynie na efektywnoœæ dzia³ania systemu ratowniczego oraz spraw-
noœæ dzia³ania s³u¿b ratowniczych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 61 w ust. 3 wyrazy „zawieraj¹cy treœæ utworu” zastêpuje siê wyrazami „przeka-

zuj¹cy utwór”;
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 80 w ust. 1 w pkt 3 w lit. d po wyrazie „us³ug” dodaje siê wyrazy „narusza-

j¹cych autorskie prawa maj¹tkowe”;
3) w art. 1 w pkt 4, w art. 101 po wyrazach „art. 6,” dodaje siê wyrazy „art. 61,”;
4) w art. 2, w pkt 6 skreœla siê wyrazy „i praw osobistych do artystycznego wykonania”;
5) w art. 3 w pkt 2, w art. 2861 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „lub 7 dni w przypadku

sprawy szczególnie skomplikowanej”;
6) w art. 3 w pkt 3, w art. 287 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) poprzez zap³atê sumy pieniê¿nej w wysokoœci odpowiadaj¹cej dwukrotnoœci, a w przypadku gdy
naruszenie jest zawinione - trzykrotnoœci op³aty licencyjnej albo innego stosownego wynagro-
dzenia, które w chwili ich dochodzenia by³oby nale¿ne tytu³em udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie z wynalazku.”;

7) w art. 3 w pkt 3, w art. 287 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Niezale¿nie od roszczeñ, okreœlonych w ust. 1, uprawniony mo¿e siê domagaæ jednokrotnego al-

bo wielokrotnego og³oszenia w prasie oœwiadczenia odpowiedniej treœci i w odpowiedniej formie
lub podania do publicznej wiadomoœci czêœci albo ca³oœci orzeczenia s¹du wydanego w rozpatry-
wanej sprawie, w sposób i w zakresie okreœlonym przez s¹d.”;

8) w art. 3 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) poprzez zap³atê sumy pieniê¿nej w wysokoœci odpowiadaj¹cej dwukrotnoœci, a w przypadku gdy

naruszenie jest zawinione - trzykrotnoœci op³aty licencyjnej albo innego stosownego wynagro-
dzenia, które w chwili ich dochodzenia by³oby nale¿ne tytu³em udzielenia przez uprawnionego
zgody na u¿ywanie znaku towarowego.”;

9) w art. 4 w pkt 4, w art. 11a w ust. 1 w pkt 3 w lit. d po wyrazie „us³ug” dodaje siê wyrazy „narusza-
j¹cych prawa do bazy danych”;

10) w art. 5, w art. 36b w ust. 1 w pkt 3 w lit. d po wyrazie „us³ug” dodaje siê wyrazy „naruszaj¹cych wy-
³¹czne prawo”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw i zaproponowa³ wprowadzenie do niej 10 po-
prawek.

Analizuj¹c dodawany do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 61 Senat uzna³ za ko-
nieczne ujednolicenie terminologii, któr¹ pos³uguje siê ustawodawca w ust. 2 i 3 tego artyku³u (popraw-
ka nr 1). Uznano bowiem, ¿e zakres pojêcia „sygna³ przekazuj¹cy utwór” jest to¿samy z pojêciem „sygna³
zawieraj¹cy treœæ utworu”. Poprawka uwzglêdnia §10 Zasad techniki prawodawczej, w myœl którego do
oznaczenia jednakowych pojêæ nale¿y u¿ywaæ jednakowych okreœleñ.

Maj¹c na uwadze wyeliminowanie ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych Senat uœciœli³, ¿e
w art. 80 w ust. 1 w pkt 3 w lit. d ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mowa jest o osobie,
która zosta³a wskazana jako uczestnicz¹ca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub
œwiadczeniu us³ug naruszaj¹cych autorskie prawa maj¹tkowe (a nie produkcji jakichkolwiek towa-
rów lub œwiadczeniu jakichkolwiek us³ug) – poprawka nr 2. Analogiczne uwagi dotycz¹ art. 11a ust. 1
pkt 3 lit. d ustawy o ochronie baz danych (poprawka nr 9) oraz art. 36b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o ochro-
nie prawnej odmian roœlin (poprawka nr 10).

Dyrektywa Rady 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotycz¹cych prawa autor-
skiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji
drog¹ kablow¹ okreœla zasady wyboru pañstwa w³aœciwego w przypadku rozpowszechniania progra-
mów za pomoc¹ satelity. W treœci programów zawarte s¹ zarówno utwory, jak i przedmioty praw pokre-
wnych. W zwi¹zku z tym, dodawany do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 61 powi-
nien znaleŸæ zastosowanie tak¿e do praw pokrewnych. Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat uchwali³ po-
prawkê nr 3.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na wzglêdzie, ¿e prawo do artystycznego wykonania jest
prawem pokrewnym i wobec tego nie ma potrzeby, aby w nowelizowanym przepisie rozró¿niaæ prawa
pokrewne i prawa do artystycznego wykonania.

Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby s¹d w³aœciwy do rozpoznania spraw o naruszenie praw w³asnoœci
przemys³owej rozpoznawa³ wniosek o zabezpieczenie dowodów i zabezpieczenie roszczeñ w terminie 3
dni od dnia z³o¿enia wniosku w s¹dzie bez wzglêdu na zawi³oœæ sprawy. Przepis w brzmieniu uchwalo-
nym przez Sejm przewiduje, ¿e w sprawach szczególnie skomplikowanych s¹d ma na rozpatrzenie wnio-
sku 7 dni. Zdaniem Senatu, z punktu widzenia poziomu ochrony przys³uguj¹cego uprawnionemu, ko-
nieczne jest zastosowanie - w przypadku praw w³asnoœci przemys³owej - analogicznego rozwi¹zania, ja-
kie przyjêto w zakresie prawa autorskiego, ochrony baz danych i ochrony nowych odmian roœlin.

Wprowadzaj¹c poprawki 6 i 8 Senat mia³ na wzglêdzie podniesienie poziomu ochrony praw w³asnoœci
przemys³owej. Zdaniem Senatu roszczenie o naprawienie wyrz¹dzonej szkody poprzez zap³atê sumy
pieniê¿nej w wysokoœci odpowiadaj¹cej op³acie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, któ-
re w chwili ich dochodzenia by³yby nale¿ne tytu³em udzielenia przez uprawnionego zgody na korzysta-
nie z wynalazku (zgody na u¿ywanie znaku towarowego) niedostatecznie chroni uprawnionego z prawa
w³asnoœci przemys³owej i w sposób nieuzasadniony stawia go w gorszej sytuacji ani¿eli uprawnionego
z maj¹tkowego prawa autorskiego, prawa do bazy danych, czy wy³¹cznego prawa do odmiany roœlin.
W analogicznym przepisie dotycz¹cym praw autorskich mowa jest o dwukrotnoœci, a nawet trzykrotno-
œci stosownego wynagrodzenia. Dodatkowo, w odniesieniu do znaków towarowych, w celu zachowania
spójnoœci terminologicznej z innymi przepisami ustawy - Prawo w³asnoœci przemys³owej, zapropono-
wano zast¹pienie wyrazu „korzystanie” wyrazem „u¿ywanie”.

Poprawka nr 7 zmierza do tego, aby uprawniony z prawa w³asnoœci przemys³owej móg³ domagaæ siê
jednokrotnego albo wielokrotnego og³oszenia w prasie oœwiadczenia odpowiedniej treœci i w odpowied-
niej formie lub podania do publicznej wiadomoœci czêœci albo ca³oœci orzeczenia s¹du wydanego w spra-
wie o naruszenie prawa - w sposób i w zakresie okreœlonym przez s¹d. Przepis w brzmieniu przyjêtym
przez Sejm przewidywa³ podanie do publicznej wiadomoœci czêœci albo ca³oœci orzeczenia lub informacji
o orzeczeniu, w sposób i w zakresie okreœlonym przez s¹d. Przyjmuj¹c tê poprawkê Senat mia³ na uwa-
dze, ¿e ustawa -Prawo w³asnoœci przemys³owej w dotychczasowym brzmieniu przewidywa³a roszczenie
o og³oszenie stosownego oœwiadczenia oraz, ¿e takie roszczenie ustawodawca przewidzia³ w odniesieniu
do autorskich praw maj¹tkowych. Ponadto, zdaniem Senatu brak jest uzasadnienia do obni¿enia po-
ziomu ochrony praw w³asnoœci przemys³owej w tym zakresie.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2:

a) w ust. 1 skreœla siê wyrazy „b¹dŸ ukoñczenia studium zawodowego w Krajowym Centrum Szko-
lenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury,” oraz wyrazy „8 lat” zastêpuje siê wyrazami „10
lat”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni s¹ urzêdnicy, którzy najpóŸniej w dniu we-

jœcia w ¿ycie niniejszej ustawy ukoñczyli 40 rok ¿ycia i posiadaj¹ co najmniej 15-letni sta¿
pracy w s¹dzie lub prokuraturze, pod warunkiem, ¿e w okresie 10 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy ukoñcz¹ studium zawodowe jako cykliczn¹ formê doskonalenia zawodowego w Kra-
jowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powszechnych i Prokuratury.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „w ust. 1” dodaje siê wyrazy „lub 1a”,
d) w ust. 4 po wyrazie „organizacjê” dodaje siê wyrazy „, sposób dzia³ania” oraz u¿yte dwukrotnie

wyrazy „w ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 1a”;
2) w art. 3 wyrazy „przepisów wykonanych” zastêpuje siê wyrazami „przepisów wykonawczych”.
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UZASADNIENIE

Senat, rozpatruj¹c ustawê o zmianie ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury, postanowi³ wpro-
wadziæ do jej tekstu 2 poprawki.

W toku prac legislacyjnych Senat wiele uwagi poœwiêci³ wymogowi wykszta³cenia, który pracownicy
s¹dów i prokuratury bêd¹ obowi¹zani spe³niaæ po wejœciu w ¿ycie ustawy. Senat uzna³ za wskazane
zwolnienie z obowi¹zku ukoñczenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytu³u zawodowego urzê-
dników, którzy najpóŸniej w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy bêd¹ mieli ukoñczone 40 lat i bêd¹ posiadali co
najmniej 15-letni sta¿ pracy w s¹dzie lub prokuraturze (poprawka nr 1). W przekonaniu Izby taki sta¿
pracy, niezale¿nie od posiadanego wykszta³cenia, stanowi gwarancjê doœwiadczenia i profesjonalizmu.
W zwi¹zku z tym, w odniesieniu do tej grupy osób, wystarczaj¹ce bêdzie uzupe³nienie wykszta³cenia po-
przez ukoñczenie studium zawodowego w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów Powszechnych
i Prokuratury. Program studium zawodowego i prowadzone w nim doskonalenie zawodowe dostosowa-
ne bêd¹ do potrzeb i oczekiwañ zwi¹zanych z profesjonalnym wype³nianiem zadañ przez kadrê urzêdni-
ków s¹dów i prokuratury. Umo¿liwi¹ tak¿e stosowanie jednolitych standardów doskonalenia zawodo-
wego i jego dostosowanie do faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Senat zwróci³ uwagê tak¿e na inny aspekt przepisu, w kszta³cie uchwalonym przez Sejm. Pozostawie-
nie urzêdnikom wyboru co do formy uzupe³nienia wykszta³cenia - studium zawodowe albo studia pier-
wszego stopnia - skutkowa³oby tym, ¿e wiêkszoœæ wybiera³aby pierwsz¹ z tych form. Konieczne by³oby
wówczas przeszkolenie w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S¹dów i Prokuratury oko³o 16 tys. osób.
Wi¹za³oby siê to z ponoszeniem znacznych kosztów kszta³cenia urzêdników przez bud¿et Ministerstwa
Sprawiedliwoœci w ramach bud¿etu pañstwa. W bud¿ecie Krajowego Centrum na 2007 rok nie przewi-
dziano œrodków na realizacjê tego zadania.

Ponadto Senat uzna³, ¿e konieczne jest wprowadzenie u³atwienia w zdobywaniu wymaganego pozio-
mu wykszta³cenia pozosta³ej grupie pracowników s¹dów i prokuratury. W ich przypadku u³atwienie po-
lega na wyd³u¿eniu z 8 do 10 lat okresu dostosowawczego.

Poprawka nr 2 ma charakter jêzykowy.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „1a i 1b” zastêpuje siê wyrazami „1a–1c”,
b) § 1b otrzymuje brzmienie:

„§ 1b. W postêpowaniu przygotowawczym postanowienie o na³o¿eniu kary pieniê¿nej wydaje, na
wniosek prokuratora, s¹d rejonowy, w którego okrêgu toczy siê postêpowanie.”,

c) dodaje siê § 1c w brzmieniu:
„§ 1c. Na postanowienie o na³o¿eniu kary pieniê¿nej przys³uguje za¿alenie.”;

2) w art. 1:
a) w pkt 3 w lit. b, w § 1a wyrazy „10 000 z³otych” zastêpuje siê wyrazami „20 000 z³otych”,
b) w pkt 5, w § 1 wyrazy „10 000 z³otych” zastêpuje siê wyrazami „20 000 z³otych”;

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. c i d wyrazy „bezpoœredniego prze³o¿onego” zastêpuje siê wyrazami „bezpoœre-
dnio prze³o¿onego”;

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. d w zdaniu wstêpnym po wyrazach „§ 2a” dodaje siê wyrazy „i ...” oraz po § 2a
dodaje siê §... w brzmieniu:
„§ .... W razie ra¿¹cego naruszenia przez sêdziego wchodz¹cego w sk³ad s¹du orzekaj¹cego obowi¹z-

ków procesowych, strony mog¹ wnosiæ o wpisanie zastrze¿enia do protoko³u.”;
5) w art. 1 w pkt 3 w lit. d w zdaniu wstêpnym po wyrazach „§ 2a” dodaje siê wyrazy „i ...” oraz po § 2a

dodaje siê §... w brzmieniu:
„§ .... Strony mog¹ w toku posiedzenia, a je¿eli nie by³y obecne, na najbli¿szym posiedzeniu zwróciæ

uwagê s¹du na uchybienia przepisom postêpowania, wnosz¹c o wpisanie zastrze¿enia do protoko-
³u.”;

6) w art. 1:
a) w pkt 5 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „art. 285” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ ozna-

cza siê jako lit. a oraz dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przepis § 1 stosuje siê odpowiednio do obroñcy lub pe³nomocnika, w wypadkach szcze-
gólnych ze wzglêdu na ich wp³yw na przebieg czynnoœci; w postêpowaniu przygotowaw-
czym karê pieniê¿n¹, na wniosek prokuratora, nak³ada s¹d rejonowy, w którego okrêgu
prowadzi siê postêpowanie.”; ”,

b) w pkt 7, w § 1 wyrazy „art. 285 § 1” zastêpuje siê wyrazami”art. 285 § 1 i 1a”;
7) w art. 1 w pkt 7, w § 1 na koñcu dodaje siê zdanie w brzmieniu:

„¯o³nierza odbywaj¹cego zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz pe³ni¹cego s³u¿bê w charakterze kandy-
data na ¿o³nierza zawodowego nie obci¹¿a siê tymi kosztami.”;

8) w art. 3:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „po ust. 1 dodaje siê 1a i 1b” zastêpuje siê wyrazami „po ust. 1a do-

daje siê ust. 1b”,
b) skreœla siê ust. 1a;

9) w art. 4 w pkt 1, w § 1 wyrazy „10 000 z³otych” zastêpuje siê wyrazami „20 000 z³otych”;
10) w art. 4 w pkt 1, w § 1 wyrazy „o wykonaniu kary pozbawienia wolnoœci albo w przepisach o wykona-

niu tymczasowego aresztowania” zastêpuje siê wyrazami „o wykonywaniu kary pozbawienia wol-
noœci albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania”.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw, postanowi³ wprowadziæ do jej tekstu 10 poprawek.

Poprawka nr 1 stanowi, ¿e w razie nienades³ania przez dziekana informacji w wyznaczonym termi-
nie, postanowienie o na³o¿eniu kary pieniê¿nej wyda w postêpowaniu przygotowawczym nie prokurator
lecz s¹d rejonowy, w okrêgu którego toczy siê postêpowanie. Zmieniaj¹c organ uprawniony do wydania
tego postanowienia Senat d¹¿y³ do podkreœlenia rangi podejmowanych postanowieñ oraz ustanowienia
instancji odwo³awczej adekwatnej do pozycji dziekanów okrêgowych rad adwokackich i okrêgowych izb
radców prawnych.

Wprowadzenie poprawek nr 2 i 9, które podnosz¹ wysokoœæ kar porz¹dkowych i grzywny z 10 tysiêcy
do 20 tysiêcy z³otych, mia³o na celu wzmocnienie funkcji prewencyjnej tak zaostrzonych sankcji, które
stan¹ siê odczuwalne równie¿ w przypadku osób o wysokich dochodach.

Poprawki nr 4 i 5 mia³y na celu zrównowa¿enie uprawnieñ procesowych uczestników postêpowania.
Senat zgodzi³ siê, ¿e nale¿y dyscyplinowaæ strony postêpowania, co jest generalnie celem tej nowelizacji
ale zwróci³ uwagê na fakt istniej¹cej czasami potrzeby (a brak mo¿liwoœci) reakcji stron na uchybienia
samego sk³adu orzekaj¹cego.

Poprawka czwarta reguluje kwestiê naruszenia przez s¹d obowi¹zków procesowych na rozprawie,
podobnie jak reguluj¹ to przepisy dotycz¹ce obroñcy, pe³nomocnika i oskar¿yciela publicznego, nato-
miast poprawka pi¹ta odnosi siê do uprawnieñ stron, w wypadku uchybieñ maj¹cych miejsce na posie-
dzeniu.

Jedna z najwa¿niejszych zmian wprowadzanych ustaw¹ jest zawarta w poprawce nr 6. Senat w doda-
nym § 1a w art. 285 k.p.k. wprowadza przepis, który przewiduje mo¿liwoœæ na³o¿enia kary pieniê¿nej na
obroñcê lub pe³nomocnika, w przypadku ich nieobecnoœci lub wydalenia siê z miejsca czynnoœci, w wy-
padkach szczególnych i ze wzglêdu na ich wp³yw na przebieg czynnoœci. W postêpowaniu przygotowaw-
czym karê pieniê¿n¹, na wniosek prokuratora, bêdzie nak³ada³ s¹d rejonowy, w którego okrêgu prowa-
dzi siê postêpowanie. W wypadku, gdy nieobecnoœæ lub wydalenie siê tych osób z miejsca czynnoœci
spowoduje dodatkowe koszty postêpowania, bêdzie mo¿na je obci¹¿yæ tymi kosztami (zmiana do art.
289 § 1).

Zdaniem Senatu zagro¿enie zawarte w zmienionych poprawk¹ przepisach powinno wp³yn¹æ na przy-
spieszenie prowadzonych postêpowañ karnych. Konieczne jest bowiem zdyscyplinowanie niektórych
obroñców i pe³nomocników, którzy opuszczaj¹c miejsce czynnoœci lub w ogóle nie bior¹c w nich udzia³u
uniemo¿liwiaj¹ swoim zachowaniem realizowanie podstawowych funkcji postêpowania karnego i pod-
nosz¹ jego koszty.

Poprawka nr 7 przywraca przepis, który wy³¹cza ¿o³nierzy z grupy osób, które mo¿na obci¹¿yæ spowo-
dowanymi przez nich dodatkowymi kosztami postêpowania. Senat wprowadzaj¹c tê poprawkê wzi¹³
pod uwagê stan maj¹tkowy ¿o³nierzy, którzy realizuj¹c powszechny obowi¹zek obrony nie maj¹ real-
nych mo¿liwoœci ponoszenia takich kosztów.

Poprawka nr 8 usuwa przepis zbêdny ze wzglêdu na wprowadzenie nowego ust. 1a w art. 681 ustaw¹
z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (zmiana za-
warta w art. 2 pkt 11).

Dwie z przyjêtych poprawek (3 i 10) maj¹ charakter porz¹dkuj¹co-legislacyjny.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego,
ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
- art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 47 § 1–3 otrzymuj¹ brzmienie:

„§ 1. W pierwszej instancji s¹d rozpoznaje sprawy w sk³adzie jednego sêdziego, chyba ¿e prze-
pis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. W pierwszej instancji s¹d w sk³adzie jednego sêdziego jako przewodnicz¹cego i dwóch ³a-
wników rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy o:
1) ustalenie istnienia, nawi¹zanie lub wygaœniêcie stosunku pracy, o uznanie bezskutecz-

noœci wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprze-
dnich warunków pracy lub p³acy oraz ³¹cznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszko-
dowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszaj¹cego przepisy wypowiedzenia
oraz rozwi¹zania stosunku pracy;

2) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym zwi¹zane;
3) odszkodowanie lub zadoœæuczynienie w wyniku stosowania mobbingu.

§ 3. Postanowienia poza rozpraw¹ oraz zarz¹dzenia wydaje przewodnicz¹cy.”;
2) w art. 185 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Postêpowanie pojednawcze przeprowadza s¹d w sk³adzie jednego sêdziego.”;
3) art. 509 otrzymuje brzmienie:

„Art. 509. Prezes s¹du mo¿e zarz¹dziæ rozpoznanie sprawy o pozbawienie lub ograniczenie
w³adzy rodzicielskiej albo o przysposobienie w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych, je¿eli
jest to uzasadnione jej okolicznoœciami.”.”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Przyjmuj¹c nowe brzmienie art. 1, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ pozostawienie tzw. czynnika spo³e-
cznego w postaci ³awników w sprawach rodzinnych nie znajduje uzasadnienia, poniewa¿ w sprawach
tych wiêksze znaczenie ma profesjonalne przygotowanie sêdziów. Ponadto Senat, z tych samych powo-
dów, uzna³ za konieczne umo¿liwienie, je¿eli bêdzie to uzasadnione szczególnymi okolicznoœciami, dla
spraw o pozbawienie lub ograniczenie w³adzy rodzicielskiej albo o przysposobienie, zarz¹dzenie rozpoz-
nania sprawy w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych.
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z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 skreœla siê lit. b;
2) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2007 r.”.
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UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, Senat propo-
nuje przyjêcie 2 poprawek.

Poprawka nr 1 skreœla budz¹c¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne definicjê „dyrektora szko³y”. Przyjmuj¹c, i¿
definicja „dyrektora szko³y” odnosi siê do pojêcia szko³y w znaczeniu niezdefiniowanym w art. 3 pkt 2
ustawy – Karta Nauczyciela, lecz w rozumieniu ustawy o systemie oœwiaty (tj. dotyczy tylko ró¿nych typów
i rodzajów szkó³), nale¿y uznaæ, i¿ u¿ycie tego pojêcia w przepisie oznaczaæ bêdzie wy³¹czenie jego zastoso-
wania do dyrektorów przedszkoli oraz dyrektorów placówek i innych jednostek organizacyjnych wymie-
nionych w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy - Karta Nauczyciela. Za³o¿enie, ¿e definicja „dyrektora szko³y” odnosi
siê do rozumienia szko³y okreœlonego w art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela (tj. z uwzglêdnieniem, ¿e szko³¹ jest
równie¿ zespó³ jednostek systemu oœwiaty uprawnionych do jego utworzenia), oznacza koniecznoœæ uz-
nania definicji zawartej w art. 3 pkt 2a za zbêdn¹, gdy¿ definicja „szko³y” obejmuje równie¿ zespó³, wiêc
pos³u¿enie siê w przepisie sformu³owaniem „dyrektor szko³y” oznaczaæ bêdzie tak¿e jego zastosowanie do
dyrektora zespo³u szkó³. W œwietle powy¿szych w¹tpliwoœci, Izba zdecydowa³a o skreœleniu tej definicji.

Poprawka nr 2 przesuwa termin wejœcia w ¿ycie ustawy na dzieñ 1 wrzeœnia 2007 r., bior¹c pod uwa-
gê, i¿ konieczny jest d³u¿szy ni¿ 14-dniowy termin na dostosowanie przez dyrektorów zespo³ów szkó³
umów o pracê i aktów mianowania nauczycieli zatrudnionych w tych zespo³ach. Proponowany termin
1 wrzeœnia 2007 r. uwzglêdnia organizacjê roku szkolnego.
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z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z jednej strony,

a Republik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 12 czerwca 2006 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu miêdzy Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami
cz³onkowskimi, z jednej strony, a Republik¹ Albanii, z drugiej strony, sporz¹dzonego w Luksemburgu
dnia 12 czerwca 2006 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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z dnia 13 kwietnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2007 r. ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje siê pkt... w brzmieniu:

„...) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) imprezie masowej – nale¿y przez to rozumieæ imprezê sportow¹, artystyczn¹ lub rozrywkow¹,

na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebêd¹cym budynkiem lub
na terenie umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej ni¿ 1.000,
a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umo¿liwiaj¹cego przeprowadzenie impre-
zy - nie mniej ni¿ 300; z wy³¹czeniem imprez, na których liczba miejsc udostêpnianych przez
organizatora jest mniejsza ni¿ 300;”; „;

2) w art. 1 po pkt 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w art. 17 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– zakazuj¹ce wstêpu na imprezê masow¹, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa
w art. 22 ust. 1 lub 2,”; „;

3) w art. 1 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
„4a) w art. 20c w pkt 12 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 13 w brzmieniu:

„13) organizatorzy masowych imprez sportowych.”; ”;
4) w art. 1 w pkt 5, w art. 21 w ust. 7 skreœla siê wyrazy „¿ycia, zdrowia lub”;
5) w art. 1 w pkt 5, w art. 21 w ust. 7 wyrazy „na terenie lub obiekcie, na którym” zastêpuje siê wyraza-

mi „na terenie lub w obiekcie, gdzie”;
6) w art. 1 w pkt 5, w art. 21 dodaje siê ust. 11 w brzmieniu:
„11. Mo¿e byæ orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w ust. 1–3, chocia¿by nie stanowi³y

w³asnoœci sprawcy.”;
7) w art. 1 w pkt 7, w art. 22 w ust. 5 wyraz „zobowi¹zany” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zany”;
8) w art. 1 w pkt 7, w art. 22 w ust. 6 po wyrazach „organizatorom imprez masowych” dodaje siê wyrazy

„, na ich wniosek,”;
9) w art. 2 wyrazy „14 dni” zastêpuje siê wyrazami „30 dni”.
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UZASADNIENIE

Przyjête przez Senat poprawki do ustawy z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych generalnie stanowi¹, zgodne z intencj¹ dokonywanej nowelizacji, uzupe³nienie przy-
jêtych uregulowañ. Zmianê merytoryczn¹ stanowi jedynie poprawka nr 1, która wy³¹cza z definicji im-
prez masowych, imprezy odbywaj¹ce siê na stadionach lub w obiektach nie bêd¹cych budynkami, gdzie
organizator wydziela mniej ni¿ 300 miejsc. Wprowadzaj¹ tê poprawkê, Senat uzna³, ¿e nale¿y wyjœæ na-
przeciw organizatorom imprez, w których uczestniczy mniej osób ni¿ przewiduje to definicja imprezy
masowej, lecz impreza odbywa siê w obiekcie objêtym ustaw¹ z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter uzupe³nieñ. Zaliczenie organizatorów masowych imprez sportowych
do krêgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania od Komendanta G³ównego Policji informacji doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa masowych imprez sportowych jest niezbêdne do wywi¹zywania siê przez nich
z obowi¹zku uniemo¿liwienia wstêpu na imprezy masowe osób, w stosunku do których orzeczono tzw. za-
kaz stadionowy (poprawkanr2 inr3).Dozapewnieniawpraktycepodejmowanianale¿ytychstarañorgani-
zatorów imprez masowych zmierza poprawka nr 8 – przekazywanie informacji o osobach, w stosunku do
którychzastosowanoœrodekkarnyzakazuwstêpuna imprezêmasow¹ jest obowi¹zkiemKomendanta G³ó-
wnego Policji, jednak¿e czyni on temu zadoœæ na wniosek organizatorów imprezy masowej.

Niezbêdne dla w³aœciwego zapewnienia realizowania postanowieñ ustawy jest wprowadzenie przepisu
zezwalaj¹cego na orzeczenie przepadku przedmiotów (broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, ma-
teria³ów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materia³ów po¿arowo niebezpiecznych lub napojów
alkoholowych), nawet, je¿eli nie s¹ w³asnoœci¹ sprawcy (poprawka nr 6). Poniewa¿ art. 28 § 2 Kodeksu wy-
kroczeñ stanowi, ¿e œrodki karne mo¿na orzec, je¿eli s¹ one przewidziane w przepisie szczególnym, brak
uregulowania zawartego w poprawce nr 6, szczególnie zwa¿ywszy na cel dokonywania nowelizacji, nale-
¿a³o oceniæ jako os³abiaj¹cy w sposób istotny jej wymowê.

Poprawkanr7macharakter terminologiczny,apoprawkanr4wprowadzaw³aœciw¹ formêgramatyczn¹.
Ze wzglêdu na obowi¹zki nak³adane przez ustawê na organizatorów imprez masowych zdaniem Se-

natu okres vacatio legis powinien zostaæ wyd³u¿ony (poprawka nr 9).
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senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . 36
sekretarz stanu
Boles³aw Piecha . . . . . . . . . . . 36
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 36
sekretarz stanu
Boles³aw Piecha . . . . . . . . . . . 36
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 37
sekretarz stanu
Boles³aw Piecha . . . . . . . . . . . 37

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . 37

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Radzie S¹downictwa oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 39
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Sprawozdanie mniejszoœci Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz. . . . . . . . . . 40

Wyst¹pienie sekretarz stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci

sekretarz stanu
Beata Kempa . . . . . . . . . . . . . 41

Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Krajowej
Rady S¹downictwa

przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 41

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Bentkowski . . . . 43
sekretarz stanu
Beata Kempa . . . . . . . . . . . . . 43
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 45
sekretarz stanu
Beata Kempa . . . . . . . . . . . . . 45
senator Aleksander Bentkowski . . . . 46
sekretarz stanu
Beata Kempa . . . . . . . . . . . . . 46

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 46
senator W³odzimierz £yczywek. . . . . 47
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . . 48
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 49
senator Aleksander Bentkowski . . . . 50
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 52
senator Kosma Z³otowski . . . . . . . 52
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 52
senator W³odzimierz £yczywek. . . . . 53
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 54

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarz stanu w Minister-

stwie Sprawiedliwoœci
sekretarz stanu
Beata Kempa . . . . . . . . . . . . . 55

Wyst¹pienie przewodnicz¹cego Krajowej
Rady S¹downictwa

przewodnicz¹cy
Stanis³aw D¹browski . . . . . . . . . 55

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o pracownikach s¹dów i prokuratury

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 56

Wyst¹pienie sekretarz stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci

sekretarz stanu
Beata Kempa . . . . . . . . . . . . . 57

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks postêpowania karnego oraz
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 59

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Kosma Z³otowski . . . . . . . . . . . 60

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 61

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Andrzej Kry¿e. . . . . . . . . . . . . 62

Otwarcie dyskusji
senator W³odzimierz £yczywek. . . . . 64
senator Kosma Z³otowski . . . . . . . 66
senator Anna Kurska . . . . . . . . . 66
senator W³odzimierz £yczywek. . . . . 67
senator Janusz Ga³kowski . . . . . . 67
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 68
senator Jerzy Szymura . . . . . . . . 69
senator Piotr Zientarski . . . . . . . . 69
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 70
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 71

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Sprawiedliwoœci
podsekretarz stanu
Andrzej Kry¿e. . . . . . . . . . . . . 72

Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilne-
go, ustawy – Kodeks postêpowania kar-
nego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 74

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Janusz Kubiak . . . . . . . . . . . . 75

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Andrzej Kry¿e. . . . . . . . . . . . . 76

Zapytania i odpowiedzi
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 77
podsekretarz stanu
Andrzej Kry¿e. . . . . . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Karta Nauczyciela

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 78
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Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 78

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej

podsekretarz stanu
Stanis³aw S³awiñski . . . . . . . . . 79

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 80

senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 80
podsekretarz stanu
Stanis³aw S³awiñski . . . . . . . . . 80

Otwarcie dyskusji
senator Przemys³aw Alexandrowicz. . . 80
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 81
senator Janusz Kubiak . . . . . . . . 82
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 82

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 13 kwietnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Uk³adu o Stabilizacji i Stowa-
rzyszeniu miêdzy Wspólnotami Euro-
pejskimi i ich pañstwami cz³onkowski-
mi, z jednej strony, a Republik¹ Alba-
nii, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Luksemburgu dnia 12 czerwca
2006 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Andrzej Jaroch . . . . . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: infor-

macja rz¹du o projekcie polityki ro-
dzinnej

podsekretarz stanu w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Ewa Tomaszewska . . . . . . 93
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 93
senator Antoni Szymañski. . . . . . . 94
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 94
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . . 95
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 95
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 96
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 96
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 97
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 97
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 98
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . . 98
senator Aleksander Bentkowski . . . . 99
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 100

senator Janina Fetliñska. . . . . . . 100
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 101
senator Zbigniew Trybu³a . . . . . . 101
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 102
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 102
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 102
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 103
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 103
senator Andrzej Jaroch . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 104
senator Andrzej Jaroch . . . . . . . 104
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . 105
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 105
senator Anna Kurska . . . . . . . . 105
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 105
senator Anna Kurska . . . . . . . . 106
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 106
senator Maria Pañczyk-Pozdziej . . . 106
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 106
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 107
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 107
senator Jerzy Szymura. . . . . . . . 108

Otwarcie dyskusji
senator Urszula Gacek . . . . . . . . 108
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 109
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 110
senator Ryszard Bender . . . . . . . 112
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 113
senator Zbigniew Trybu³a . . . . . . 115
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 116
senator Antoni Szymañski . . . . . . 117
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senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 119
senator Jerzy Szymura. . . . . . . . 120
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . 122
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 123
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 124
senator Jerzy Szmit . . . . . . . . . 124

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej
podsekretarz stanu
Joanna Kluzik-Rostkowska . . . . . 125

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Czes³aw ¯elichowski. . . . . . . . . 126

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 127

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Roman Ludwiczuk. . . . . . . . . . 128

Zapytania i odpowiedzi
senator Urszula Gacek . . . . . . . . 129
senator Andrzej Person . . . . . . . 129
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 129
senator sprawozdawca
Roman Ludwiczuk. . . . . . . . . . 130
senator sprawozdawca
Krzysztof Piesiewicz . . . . . . . . . 130
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . 130
senator Zbigniew Szaleniec. . . . . . 130
senator sprawozdawca
Roman Ludwiczuk. . . . . . . . . . 131

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

sekretarz stanu
Marek Surmacz . . . . . . . . . . . 131

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Szmit . . . . . . . . . 131
sekretarz stanu
Marek Surmacz . . . . . . . . . . . 132

Otwarcie dyskusji
senator Andrzej Person . . . . . . . 132
senator Czes³aw ¯elichowski . . . . . 133
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 134

Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: informa-

cja rz¹du o pracach nad nowymi uregulo-
waniami prawnymi dotycz¹cymi sytuacji
osób niepe³nosprawnych i ich rodzin

pe³nomocnik rz¹du
do spraw osób niepe³nosprawnych
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 137
pe³nomocnik rz¹du
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 137
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 138
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 138
pe³nomocnik rz¹du
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 138

Otwarcie dyskusji
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 138
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 139
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . 141
senator Antoni Szymañski . . . . . . 142
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 144
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . 145
senator
Przemys³aw Alexandrowicz . . . . . 146
senator Ewa Tomaszewska. . . . . . 147
senator El¿bieta Rafalska . . . . . . 148
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 149
senator Janina Fetliñska. . . . . . . 149

Zamkniêcie dyskusji
pe³nomocnik rz¹du
Miros³aw Mielniczuk. . . . . . . . . 150

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: informa-
cja rz¹du o sytuacji osób chorych psychicz-
nie oraz pracach nad ustaw¹ o Narodowym
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Grabowski . . . . . . . . . . 152

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . 155
podsekretarz stanu
Marek Grabowski . . . . . . . . . . 155
senator Janina Fetliñska. . . . . . . 156
podsekretarz stanu
Marek Grabowski . . . . . . . . . . 156

Otwarcie dyskusji
senator Krystyna Bochenek . . . . . 156
senator Jan Szafraniec. . . . . . . . 157
senator Rafa³ Œlusarz . . . . . . . . 159
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 160
senator Zbigniew Romaszewski . . . 161
senator Adam Biela . . . . . . . . . 162

Zamkniêcie dyskusji
podsekretarz stanu
Marek Grabowski . . . . . . . . . . 163

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt czternasty porz¹dku obrad: zmia-

na w sk³adzie komisji senackiej
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 164

G³osowanie nr 1. . . . . . . . . . . . . . 165
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany w sk³a-

dzie komisji senackiej
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Wniosek formalny o skreœlenie z porz¹dku
obrad punktu jedenastego: wybór
cz³onków Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

senator Andrzej Mazurkiewicz . . . . 165
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji

Obrony Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej

senator sprawozdawca
Henryk Górski. . . . . . . . . . . . 165

G³osowanie nr 2. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 3. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 4. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 5. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 6. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 7. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 8. . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 9. . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zarz¹dzaniu kryzysowym
Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji:

Komisji Kultury i Œrodków Przekazu oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 168
senator Krystyna Bochenek . . . . . 168
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 168

G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 170
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz niektórych innych
ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka

i Praworz¹dnoœci
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . 171

G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 171
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Krajowej Radzie S¹downi-
ctwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 172
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o pracownikach s¹dów i pro-
kuratury

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . 172

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . 172

Sprawozdanie po³¹czonych komisji
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . 172

G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 174
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia karnego oraz niektórych innych
ustaw

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci oraz
Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Janusz Kubiak . . . . . . . . . . . 175

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Janusz Ga³kowski . . . . . . . . . . 175

G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 176
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw
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Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . 176

G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 176
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